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Bir Ortam Havası Soğutma Süreçlerindeki Tersinmezliklerin Üfleme
Havası Ekserji Değeri Limitlerine Etkileri
Betül Saraç1*+, Erhan Aksu1 ve Teoman Ayhan2
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Özet –Bir ortam havasının yaz şartlarına göre soğutulmasında, hava karışım bağlantısı, evaparatör, ısıtıcı ve bir fandan oluşan
iklimlendirme ünitesini içeren model göz önüne alınmıştır. Bu uygulamayla bilinen ekserji analizi ile birlikte ileri ekserji analizi
metotlarının iklimlendirme konularındaki uygulanabilirliğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Tasarlanan modelde iklimlendirme
ünitesini oluşturan her bir bileşende oluşan ekserji kaybı ve ekserji tahribatı hesaplanmaktadır. Bu amaçla, ele alınan model,
üfleme havası, taze hava ve geri dönüş havasının %20’lik kısmıyla karışımından oluştuğu düşünülmüştür. İklimlendirme
ünitesindeki ekserji tahribatı kullanılamaz-endojen, kaçınılma-eksojen, kaçınılmaz-endojen ve önlenebilir-eksojen olarak
parçalara ayrılmıştır. Üfleme havasının ekserji değerleri atmosferik hava şartlarına göre belirlenmiştir
Anahtar Kelimeler – İleri ekserji, mahal soğutması, ekserji tahribatı, iklimlendirme ünitesi
yapılmasında ekserji metodu kullanılmaktadır. İleri ekserji
metodu ile bu çalışmada tanıtılan sistemin her bir elemanda
oluşan tersinmezliklerin tespitinin yanında, sistem
bileşenlerinin çalışma koşullarında her bir elamanda oluşan
tersinmezliklerinin
birbirlerine
göre
etkileşimlerinin
belirlenmesinde kullanılır. Bu çalışmanın literatürdeki yeri
ileri ekserji metodunun HVAC sistemine uygulanmasının
tanıtımıdır.
Paralel sıkıştırmalı market tipi buzdolabının performansının
optimizasyonuna dayalı bir araştırmayı Gullo vd. ileri ekserji
analizi metodu kullanarak gerçekleştirmişlerdir [3]. İleri
ekserji metodu sonucunda kondansörün, yüksek basınç
kompresörünün ve alçak basınç kompresörlerinin en yüksek
geliştirme potansiyeline sahip olduklarını belirtmişlerdir.
İleri ekserji metodunun soğutucu sisteme uygulandığı bir
çalışma da Kelly vd. tarafından ele alınmıştır [4].
Araştırmacılar,
soğutucu
sistemin
performansının
ulaşabileceği en yüksek potansiyeli hesaplayarak sistemde
evaparatörde oluşan tersinmezliklerin giderilmesiyle sistem
performansının iyileşebileceğini belirtmişlerdir.
Ekserji, ileri ekserji analizi ve ekserji ekonomiklik metodu
kullanılarak gerçek bir endüstriyel tesisin değerlendirmesi
Vuckovic vd. tarafından ele alınmıştır [5]. Endüstriyel tesisin
bileşenlerinde ekserji tahribatının kaçınılmaz ve teknolojik,
fiziksel ve ekonomik sınırlamalarla sınırlandırıldığı
belirlenmiştir.
İleri ekserji metodunda ekserji tahribatının matematiksel
olarak belirlenmesinde ait bir çalışma Tsatsaronis G vd
tarafından gerçekleştirilmiştir [6]. Bu çalışmada, bir buhar
sıkıştırmalı soğutma sistemi ve basit gaz türbini sistemi
örneklenerek matematiksel ileri ekserji analiz metodu
açıklanmıştır.

I. GİRİŞ
Ülkelerin gelişmesiyle birlikte insanların yaşam termal
konforunu sağlamak amacıyla kullanılan elektrik enerji
sarfiyatı artmaktadır. Bu nedenle iklimlendirme (HVAC)
sektöründe kullanılan enerji tasarrufunun sağlanması ve
enerjinin verimli kullanılması günümüz en önemli araştırma
konuları oluşturmaktadır. İklimlendirme sektöründe ısıtma,
havalandırma ve iklimlendirme süreçleri önde gelmektedir.
HVAC sistemlerinin termodinamik analizinde sistemde
kullanılan enerji dönüşümü, enerji dönüşümünü sağlayan
bileşenlere göre iki grupta ele alınabilir. Birinci grupta iş
tüketen makinelere olarak fanlar, pompalar ve kompresörler
ortaya çıkmaktadır. Bu elemanlarda elektrik enerjisi akışkanda
kinetik ve potansiyel enerjiye dönüşürken süreçlerde ısıya
dönüşen enerji miktarı da iş akışkanının iç enerjisine dönüşür.
İkinci gruptaki elemanlar
olarak
ısı
eşanjörleri
gösterilmektedir. Bu iki grupta tanımlanan enerji dönüşüm
elemanları birbirleriyle irtibatlandırıldıklarında ortaya çıkan
sistem klima santrali (AHU) olarak tanımlanır. Günümüzde
ülkemiz için ısıtma, soğutma ve havalandırma HVAC
sistemlerinde kullanılan enerjinin toplam enerji sarfiyatındaki
payı yaklaşık olarak %20 olarak tespit edilmiştir [1].
Bu sektörde kullanılan enerjinin yaklaşık %50’lik kısmı
evlerde kullanılan sistemlerde kullanılmaktadır. Literatürde
soğutma amaçlı çalışan HVAC sistemlerinde kullanılan
soğutma ünitelerinin yaklaşık %80’nini buhar sıkıştırmalı
soğutma sistemleri teşkil eder [2]. Bu nedenle HVAC
sistemlerinde verimliliğin arttırılmasında mümkün olabilecek
enerji tasarrufu görüldüğünde bu ünitenin araştırılması
gerekmektedir. HVAC sistemlerinin enerji kullanım
performansları genellikle termodinamiğin birinci kanuna göre,
nicel olarak değerlendirilmesinin dışında daha yeterli fikirler
elde etmek için enerjinin nitel değerlendirilmesinin
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Literatürde ekserji değerlendirilmesinde yakıt-ürün ekserji
ilişkisi kullanılarak hesaplamalarda kolaylık sağlanmıştır.
Yakıt-ürün ekserji analizi, ekserji tahribatı hakkında bir
termodinamik çevrimi oluşturan süreçlerdeki ünitelere ait
kendi performanslarının sistem performansına nasıl
etkilediğini belirler. Ayrıca çevrim performansını nasıl
etkilediği ve çevrimin performansının ne kadar arttırılacağı ve
sistemdeki hangi ünitenin veya ünitelerin iyileştirilmesinin
belirlenmesine imkân sağlar [3,5,6].
HFC-134a ile HFO-1234yf soğutucu akışkan kullanan buhar
sıkıştırmalı soğutma çevriminde termodinamiğin birinci ve
ikinci yasasının analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir [7]. Her
iki soğutucu akışkan için de çevrim verimleri arasında önemli
farklılıklar olduğunu gözlemlemişlerdir. Elde edilen ekserji ve
enerji analiz sonuçlarına göre HFO-1234yf, R-134a'ya iyi bir
alternatif soğutucu akışkanı olarak değerlendirmişlerdir.
Bu çalışmanın amacı, tanıtılan sistemde ekserji ve ileri
ekserji metotları uygulanarak sistemin bileşenleri arasında
tersinmezliğin dağılımını saptamak, genel tesis verimliliğinin
düşük olmasına neden olan veya olumsuzluğa en fazla katkıda
bulunan bileşenleri tespit etmek, sistemi iyileştirilmede
fikirlere ulaşmaktır.

sıcaklığının 1o C kadar yükselebileceği de göz önüne
alınmıştır.
A. HVAC Sistemindeki Termodinamik Süreçler
Ele alınan model tesisat şemasında oluşturulan
termodinamik süreçler hava akımları karışımı, hava akımı
soğutulması, hava ısıtılması ve fan ısıtma etkileri, 1 atm
basınçta SI birimine göre hazırlanmış psikometrik diyagram
üzerinde Şekil 2.’ de gösterilmiştir.

II. YAZ KLİMASI VE HVAC SİSTEMİ TANITIMI
Bir oda havası şartlandırılmasında, oda havasının duyulur
ısı ve gizli ısı yükleri hesaplandıktan sonra, oda hava konfor
şartlarını sağlayacak projede kullanılacak cihazın enerji
sarfiyatının en az olması, projenin önemli kriterlerinden
biridir. En genel şekliyle basit bir yaz kliması cihazı ana
elemanları olarak, bir evaparatör (soğutucu), bir ısıtıcı ve bir
fandan oluşmaktadır. Soğutma yükünün karşılanmasında
uygulamada değişik soğutma sistemleri kullanılmaktadır. Bu
çalışmada evaparatördeki soğutma yükünün karşılanmasında,
buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi ele alınmıştır. Şekil 1.’ de
ele alınan sistem görülmektedir.

Şekil 2. Yaz klimasının psikometrik diyagramda gösterilmesi.
Soğutma sisteminde soğutucu akışkan olarak R134a
seçilmiştir. Soğutma sisteminde hava soğutmalı kondansör
kullanılmıştır. Soğutma sisteminde evaparatör buharlaşma
sıcaklığı 2oC ve kondansörde yoğuşma sıcaklığı 40 oC
seçilmiştir.
Buhar
sıkıştırmalı soğutma
sisteminin
termodinamik çevriminin T-s diyagramı Şekil 3.’ de
verilmiştir. Bu çevrimde aşırı kızdırma ve aşırı soğutma
etkileri göz önüne alınmıştır.

Şekil 1. Oda havası için yaz kliması tesisat şeması
Isıtıcıda, ısıtma elektrik enerjisi ile sağlanmaktadır.
Sistemde havanın akışı bir fan ile sağlanmıştır. Ele alınan
model çalışma için, oda havasının gizli ısı kazancı Q̇ gizli ısı =
4.1 kW, duyulur ısı kazancı Q̇ duyulur ısı = 23.4 kW, oda
havası konfor şartları için Ṫkt = 25o C, Ṫyt = 23.5o C
seçilmiştir. (Yaz şartlarında atmosfer havasının bağıl nemi
ϕ = %40, sıcaklığı Ṫkt = 35o C dir.) HVAC tesisatında, proje
değerleri olarak, odaya üflenen hava sıcaklığı Ṫ6,kt = 16o C ile
taze ve geri dönüş hava akımlarının karışımının %20 taze hava
miktarı öngörülmüştür. Fan nedeniyle üfleme havası

Şekil 3. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi:
a)1R,2R,3R,4R Gerçek çevrim
b)1UN,2UN,3UN,4UN Kaçınılmaz çevrim
c) 1T,2T,3T,4T Teorik çevrim.
Şekil 3.’ de soğutma sisteminin gerçek, kaçınılmaz ve teorik
çevrimleri T-s diyagramında gösterilmiştir. Ekserji ve ileri
ekserji hesaplamalarında bu çevrimler ele alınarak, teorik
çevrim referans olarak kullanılmıştır. Ele alınan HVAC
sisteminde yapılan termodinamik kabuller:
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1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Hava ideal gaz olarak ele alınmıştır ve kanalındaki
hava akışı kayıpsız olup, basınç 1 atm basıncında
tutulmuştur.
Her bir termodinamik sürecin kararlı rejimde (zaman
bağımsız) gerçekleşmektedir.
Su buharı ve hava karışımı ideal gaz karışımı olarak
ele alınmıştır.
Ekserji analizlerde, nemli hava ve R134a için ölü
durum sıcaklığı 𝑇𝑜 = 15𝑜 𝐶 ve basıncı 𝑃𝑜 = 1 𝑎𝑡𝑚
ve nemli havanın bağıl nemi ∅𝑜 = %50 olarak
alınmıştır.
Oda havası ısı kazancının zamanla değişmediği göz
önüne alınmıştır ve yaz kliması projesinde yılın en
sıcak ayına dayalı sıcaklık ortalamasına göre ısı
kazancı değerlendirilmiştir.
Soğutma sisteminde kullanılan kompresörün iç
verimi =0.8.
Hava kanalında kullanılan fanın iç verimi =0.85
alınmıştır.
Soğutma sisteminde basınç kayıpları göz önüne
alınmamıştır.

üçüncü terimin havanın özgül neminin ekserjiye etkisi ile ilgili
olduğu görülmektedir. Soğutucu sistemde kullanılan
R134a’nın soğutma çevrimi noktalarındaki ekserji değerleri
𝑒 = ℎ − ℎ𝑜 − 𝑇𝑜 (𝑠 − 𝑠𝑜 )

bağıntısıyla hesaplanır. R134a için ölü durum sıcaklığı To,
basıncı Po olup, To sıcaklığındaki doymuş değerleri
kullanılarak ekserji hesapları yapılır. Kontrol hacmi içerisinde
bulunan HVAC tesisatının oluşturduğu ekserji tahribatı
aşağıda belirtilmiştir.
𝐸̇𝐷,𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 = 𝐸̇𝐷,𝐶𝑀 + 𝐸̇𝐷,𝐸𝑉 + 𝐸̇𝐷,𝑇𝑉 + 𝐸̇𝐷,𝐶𝐷 + 𝐸̇𝐷,𝐼𝑠𝚤𝑡𝑐𝚤
+𝐸̇𝐷,𝐹𝑎𝑛
(5)
Bu çalışmada hava kanalında hava şartlandırması
süreçlerinde soğutma ünitesinde harcanan elektrik miktarı
ısıtıcıda ve fanda kullanılan elektrik enerjilerine göre daha
fazla olduğundan sistem performansının iyileştirilmesinde
soğutma ünitesindeki tersinmezliklerin en aza indirilmesi
amacıyla soğutma sisteminin ileri ekserji analizine ağırlık
verilmiştir.

B. Ekserji Analizi
Havalandırma tesisatı ile soğutma sistemini içeren kontrol
hacminde soğutma kompresörüne, hava üfleme fanına ve de
elektrik ısıtıcısına elektrik enerjisi harcanarak oda havası
soğutulmaktadır. Bu enerjinin diğer kısmı süreçlerdeki
tersinmezliklerde ortaya çıkmaktadır. Ekserji analizi
süreçlerin
gerçekleştiği
sistem
bileşenlerindeki
tersinmezliklerin bilinmesiyle sistemin COP soğutma tesir
katsayısının iyileştirilmesinde alınacak önlemler için fikirler
verir. Soğutma sisteminde çevreye çok büyük miktarda ısı
atılır. Sonlu sıcaklık farklarında çevreye atılan ısı miktarı,
ekserji tahribatının en büyük kısmını oluşturur. Bu nedenle
soğutma ünitesinin ileri ekserji analizi önemli olmaktadır.
Termodinamikte kontrol hacmi için ekserji eşitliği Denklem 1.
ile verilmiştir.
𝐸̇𝑔 − 𝐸̇ç + 𝐸̇𝑄 + 𝐸̇𝑊 = 𝐸̇𝐷 + 𝐸̇𝑘𝑎𝑦𝚤𝑝

C. Ekserji Tahribat Tipleri
Ekserji analizinde her bir eleman için hesaplanan ekserji
tahribatı ileri ekserji metodunda iki gruba ayrılır. Her bir
grupta kendi içinde iki alt parçalara ayrılır. Ekserji tahribatının
𝐸𝑁
𝐸𝑋
iki ana parçasından, birinci grubu, 𝐸̇𝐷,𝑘
endojen (içsel) ve 𝐸̇𝐷,𝑘
eksojen (dışsal) olarak parçalarından oluşmaktadır.
𝐸𝑋
𝐸𝑁
𝐸̇𝐷,𝑘 = 𝐸̇𝐷,𝑘
+ 𝐸̇𝐷,𝑘

𝐴𝑉
𝑈𝑁
𝐸̇𝐷,𝑘 = 𝐸̇𝐷,𝑘
+ 𝐸̇𝐷,𝑘

(2)

Literatürde tanıtılan değişik ekserji verim tanımlarından
oransal ekserji erimi bu çalışmada kullanılmıştır. Ekserji
𝐸̇

verimi  = 𝐸̇𝑃 ifadesi ile hesaplanmıştır. Atmosfer havasının
𝐹

özgül ekserji değeri Denklem 3 ile hesaplanmıştır.
𝑇

𝑒 = (𝐶𝑝,ℎ + 𝑤𝐶𝑝,𝑠𝑢𝑏 )𝑇𝑜 (𝑇 − 1 − 𝑙𝑛 𝑇 )
𝑜

𝑃

𝑜

+(1 + 1.6078𝑤)𝑅ℎ 𝑇𝑜 𝑙𝑛 𝑃

𝑜

+𝑅ℎ 𝑇𝑜 ((1 + 1.6078𝑤)𝑙𝑛

1+1.6078𝑤𝑜
1+1.6078𝑤

+ 1.6078𝑤

𝑤
𝑤𝑜

(7)

Bu ekserji tahribatı parçaları kendi aralarında birleştirilerek
literatürde aşağıdaki tanımlar yapılmıştır.
𝑈𝑁,𝐸𝑁
Kaçınılmaz-Endojen-Ekserji-tahribatı; 𝐸̇𝐷,𝑘
, Sistemdeki
herbir bileşendeki teknik sınırlamalar nedeniyle giderilemez.
𝑈𝑁,𝐸𝑋
Kaçınılmaz-eksojen-ekserji-tahribatı𝐸̇𝐷,𝑘
,
Sistemdeki
herbir bileşen dışındaki sistemin (çevrimin) diğer ünitelerinde
teknik sınırlamalar nedeniyle giderilemez.
𝐴𝑉,𝐸𝑁
Önlenebilir-endojen-ekserji-tahribatı: 𝐸̇𝐷,𝑘
, Sistemdeki
her bir bileşenin verimi iyileştirilmesiyle giderilebilir.
𝐴𝑉,𝐸𝑋
Önlenebilir-eksojen-ekserji-tahribatı:𝐸̇𝐷,𝑘
, Sistemdeki
her bir bileşenin dışında kalan diğer ünitelerin yapısal
𝐴𝑉,𝐸𝑋
iyileştirilmesi ve verimlerinin arttırılmasıyla 𝐸̇𝐷,𝑘
azaltılabilir.
Her bir bileşenin ekserji tahribatı parçaları aşağıdaki
denklemde verilmiştir.

Ele alınan sistem bileşenlerinin her biri için ekserji yakıtı
𝐸̇𝐹 ve ekserji ürünü 𝐸̇𝑃 , cinsinden bileşende oluşan ekserji
tahribatı 𝐸̇𝐷 aşağıdaki eşitlikte verilmiştir [8].

𝑇

(6)

Ekserji tahribatının iki ana parçasından, ikinci ana grubu
𝑈𝑁
𝐴𝑉
𝐸̇𝐷,𝑘
kaçılmaz (unavoidable) ve 𝐸̇𝐷,𝑘
kullanılabilir (avoiidable)
parçaları oluşturmaktadır.

(1)

𝐸̇𝐷 = 𝐸̇𝐹 − 𝐸̇𝑃

(4)

𝑈𝑁,𝐸𝑁
𝑈𝑁,𝐸𝑋
𝐴𝑉,𝐸𝑁
𝐴𝑉,𝐸𝑋
𝐸̇𝐷,𝑘 = 𝐸̇𝐷,𝑘
, +𝐸̇𝐷,𝑘
+ 𝐸̇𝐷,𝑘
, +𝐸̇𝐷,𝑘

)

(3)

Bu eşitlikteki ifadeler aşağıdaki gibi hesaplanmıştır [4].

Bu eşitlikte birinci terimde hava sıcaklığının ekserjiye etkisi
ile ilgili, ikinci terimin hava basıncının ekserjiye etkisi ve
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𝑈𝑁 𝐸̇𝐸𝑁
𝐷

𝐸̇
𝑈𝑁,𝐸𝑁
𝐸̇𝐷,𝑘
= 𝐸̇ 𝐷

Kondansördeki
R134aa’ nın
40
35
yoğuşma sıcaklığı
o
[ C]
Kısılma süreci 3-4
Tersinmez
Tersinmez
Kondansördeki soğutma havası:
Soğutma havası giriş sıcaklığı ve basıncı :
Thava,g=35 oC, Phava,g =101.325 kPa
Soğutma havası çıkış sıcaklığı ve basıncı :
Thava,ç=38 oC, Phava,ç=101.325 kPa
Evaporatördeki şartlandırılmış hava akımı:
Hava girişi: Thava,g=9 oC,
Phava,g=101.325 kPa
Hava çıkışı : Thava,ç=14 oC, Phava,ç=101.325 kPa

(9)

𝐷,𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘
𝐴𝑉 𝐸̇𝐸𝑁
𝐷

𝐸̇
𝐴𝑉,𝐸𝑁
𝐸̇𝐷,𝑘
= 𝐸̇ 𝐷

(10)

𝐷,𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘
𝑈𝑁 𝐸̇ 𝐸𝑋
𝐷

𝐸̇
𝑈𝑁,𝐸𝑋
𝐸̇𝐷,𝑘
= 𝐸̇ 𝐷

(11)

𝐷,𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘
𝐴𝑉 𝐸̇ 𝐸𝑋
𝐷

𝐸̇
𝐴𝑉,𝐸𝑋
𝐸̇𝐷,𝑘
= 𝐸̇ 𝐷

(12)

𝐷,𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘

III. HESAPLAMALAR
Tüm istemin ve her bir sistem bileşeni için ekserji yakıtı,
ekserji ürünü, ekserji tahribatı ve ekserji verim ifadeleri Tablo
1.’ de verilmiştir. Genleşme valfinde mekanik-termal ekserji
ve verim ifadeleri Tablo 1’ de verilmiştir [9].

𝑬̇𝑭

𝑬̇𝑷

𝑬̇𝑫

𝐸̇𝑏 −
𝐸̇𝑎
𝐸̇4 −
𝐸̇3

Tablo 3. Havalandırma tesisatında ve soğutma sistemindeki gerçek
süreçlere ait termodinamik değerler

Ekserji
verimi

CM

𝑊̇𝐶𝑀

EV

𝐸̇𝑎 − 𝐸̇𝑑

CD

𝐸̇ℎ𝑎𝑣𝑎,ç −
𝐸̇ℎ𝑎𝑣𝑎,𝑔

𝐸̇𝑏 −
𝐸̇𝑐

(𝐸̇𝑎 − 𝐸̇𝑑 ) − (𝐸̇4 −
𝐸̇3 )
𝐸̇ℎ𝑎𝑣𝑎,ç − 𝐸̇ℎ𝑎𝑣𝑎,𝑔 −
(𝐸̇𝑏 − 𝐸̇𝑐 ) − 𝐸̇𝑠𝑢

TV

(𝐸̇𝑐 −
𝐸̇𝑑 )𝑀𝑒𝑘

(𝐸̇𝑑 −
𝐸̇𝑐 )𝑇𝑒𝑟

(𝐸̇𝑐 − 𝐸̇𝑑 )𝑀𝑒𝑘 −
(𝐸̇𝑑 − 𝐸̇𝑐 )

𝜀𝑇𝑉 =

𝑊̇𝐹𝐴𝑁 − (𝐸̇6 − 𝐸̇5 )

𝜀𝐶𝑀 =

𝐸̇𝐻 − (𝐸̇5 − 𝐸̇4 )

𝜀𝐻 =

FAN
H

𝑊̇𝐹𝐴𝑁
𝐸̇𝐻

MKS

𝐸̇1 − 𝐸̇3

TOPL

𝑊̇𝐶𝑀 +
𝑊̇𝐹𝐴𝑁
+𝐸̇𝐻

𝑊̇𝐶𝑀 − (𝐸̇𝑏 − 𝐸̇𝑎 )

𝑇𝑒𝑟

𝐸̇6 −
𝐸̇5
𝐸̇5 −
𝐸̇4
𝐸̇3 −
𝐸̇2

(𝐸̇1 − 𝐸̇3 ) − (𝐸̇3 −
𝐸̇2 )
𝐸̇𝐷,𝐶𝑀 + 𝐸̇𝐷,𝐶𝐷 +
𝐸̇𝐷,𝑇𝑉 + 𝐸̇𝐷,𝐸𝑉 +
𝐸̇𝐷,𝐹𝐴𝑁 + 𝐸̇𝐷,𝐻 +
𝐸̇𝐷,𝑀𝐾𝑆

𝐸̇2 −
𝐸̇6

Tersinir

Şekil 1.’de verilen havalandırma ve soğutma sisteminin
gerçek, teorik ve kaçınılmaz süreçlerine ait termodinamik
değerleri Tablo. 3, Tablo 4. ve Tablo 5.’ de verilmiştir.

Tablo 1.Ekserji yakıtı ve ekserji ürünü tanımlarına dayalı ekserji tahribatı
ve ekserji verimi

Bileşen

32

𝜀𝐶𝑀 =

𝐸̇𝑏 −𝐸̇𝑎
𝑊̇𝐶𝑀
𝐸̇ −𝐸̇

𝜀𝐸𝑉 = 𝐸̇4 −𝐸3̇
𝑎

𝑑

𝜀𝐶𝐷 =

𝐸̇𝑏 −𝐸̇𝑐
𝐸̇ℎ𝑎𝑣𝑎,ç−𝐸̇ℎ𝑎𝑣𝑎,𝑔

(𝐸̇𝑑−𝐸̇𝑐)𝑇𝑒𝑟
(𝐸̇𝑐−𝐸̇𝑑 )𝑀𝑒𝑘
𝐸̇6 −𝐸̇5
𝑊̇𝐹𝐴𝑁

Evaparatörün çiğ noktası sıcaklığı 8.66oC olup baypas
faktörü 0.1 alınmıştır.

𝐸̇5 −𝐸̇4
𝐸̇𝐻

Tablo 4. Havalandırma tesisatında ve soğutma sistemindeki kaçınılmaz
süreçlere ait termodinamik değerler

𝐸̇ −𝐸̇

𝜀𝑀𝐾𝑆 = 𝐸̇3−𝐸̇2
1

3

𝜀𝑇𝑂𝑃𝐿 =

𝐸̇2 −𝐸̇6
𝑊̇𝐶𝑀 +𝑊̇𝐹𝐴𝑁 +𝐸̇𝐻

Şekil 3.’de verilen soğutma sisteminin gerçek, kaçınılmaz
ve teorik çevrimleri için proje parametreler Tablo 2.’de
verilmiştir.
Tablo 2. Soğutma ünitesinin gerçek ve teorik çevrimler için çalışma
şartları

Parametreler
Basınç düşüleri
P
Kondansör
çıkışındaki min.
Sıcaklık farkı,
T[o]
Evaporatör
çıkışındaki min.
Sıcaklık farkı, T
[o]
Kompresörün
izantropik verimi,
Kompresör %

Gerçek
çevrim
şartları

Kaçınılmaz
(UN ) çevrim
şartları

Teorik
çevrim
şartları

0

0

0

7

0.5

0

5

0.5

0

75

95

100

Tablo 5.Havalandırma tesisatında ve soğutma sistemindeki teorik
süreçlere ait termodinamik değerler
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performansının iyileşmesine neden olacaktır. Bu durum
𝐸𝑁
evaparatörün 𝐸̇𝐷,𝑘
parçasının % 88.31 değeri ile de kendini
göstermektedir. Soğutma sistemi için toplam ekserji tahribatı
yüzdeleri karşılaştırıldığında, 𝐸̇𝐷,𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 % 100 değeri baz
alındığında diğerlerinde hesaplanan değerler 𝐸̇𝐷,𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑘 %27.8
𝑈𝑁
ve 𝐸̇𝐷,𝑘
% 26.16 olarak Tablo 7.’ de görülmektedir. Böylelikle
gerçek çevrimin ele alınan termodinamik modellerle uzaklığı
belirlenebilmektedir.
İleri ekserji metodunda alt bölümlerine ayrılan ekserji
tahribatı parçalarının, birleştirilmesi ile tanımlanan diğer
ekserji tahribat parçalarının değerleri Tablo 8.’ de verilmiştir.
Tablo 8. incelendiğinde, genleşme valfi hariç diğer
𝐴𝑉,𝐸𝑁
𝑈𝑁,𝐸𝑁
bileşenlerin
𝐸̇𝐷,𝑘
parçalarının değerlerinin 𝐸̇𝐷,𝑘
parçalarının değerlerinden büyük olduğu görülmektedir.
𝐴𝑉,𝐸𝑁
𝐸̇𝐷,𝑘
parçasının büyük değer alması, o bileşenin veriminin
arttırılmasıyla tersinmezlikleri düşürülebilmektedir.

IV. BULGULAR VE TARTIŞMA
Ekserji ve ileri ekserji metoduna göre sadece soğutma
sistemi için elde edilen gerçek çevrim verilerine göre yapılan
çalışmadan elde edilen sonuçlar Tablo 6’ da verilmiştir. Tablo
6. incelendiğinde soğutma sistemindeki ekserji verimi %5.378
olarak elde edilmiştir. Soğutma sisteminin düşük performansta
çalıştığı görülmektedir.

Tablo 8. İleri ekserji analizi metodunda birleştirilmiş yaklaşımı

Tablo 6. Gerçek çevrime ait ekserji ve ekserji tahribatları

𝑬̇𝑬𝒙,𝒚𝒂𝒌𝚤𝒕 𝑬̇𝑬𝒙,ü𝒓ü𝒏
Sistem
bileşenleri
[kW]
[kW]

𝑬̇𝑫,𝒌
[kW]

Toplam
Toplam
ekserji
ekserji
yakıtı
ürününün
tahribatı tahribatı
[kW]
[kW]



Sistem
bileşenleri

𝑬̇𝑫,𝑮𝒆𝒓ç𝒆𝒌
[kW]

𝑬̇𝑼𝑵,𝑬𝑵
𝑫,𝒌
[kW]

𝑬̇𝑼𝑵,𝑬𝑿
𝑫,𝒌
[kW]

𝑬̇𝑨𝑽,𝑬𝑵
𝑫,𝒌
[kW]

𝑬̇𝑨𝑽,𝑬𝑿
𝑫,𝒌
[kW]

CM

3,398

0,358

0,011

2,188

1,186

10,53

0,348

64,39

34,90

0,735

0,011

1,250

1,313

28,41

0,428

48,35

50,78

0,884

0,164

0,810

0,967

42,01

7,790

38,48

45,93

0,313

0

1,868

0

%
CD

CM

15,42

12,02

3,398

77,97

22,03

35,87

%

CD

7,708

5,121

2,587

66,44

16,77

27,31

TV

TV

3,327

0,829

2,106

36,7

13,65

22,23

%

EV

2,211

1,221

2,106

37,51

8,959

14,59

EV

TOT

15,42

0,829

9,472

5,378

61,42

100

%

𝑬̇𝑨𝑽
𝑫,𝒌
[kW]

𝑬̇𝑬𝑵
𝑫,𝒌
[kW]

𝑬̇𝑬𝑿
𝑫,𝒌
[kW]

CM

3,398

0

0,369

3,028

2,2

0,369

%

0

10,88

0,893

64,74

10,88

CD

2,587

1,262

0,746

1,840

1,262

0,746

%

0,487

28,84

0,711

48,78

28,84

TV

2,106

0,197

1,049

1,057

0,974

1,049

%

0,142

49,81

0,501

46,27

49,81

EV

2,106

%

0,197

0,313

1,792

1,868

0,313

0,142

22,69

1,296

88.31

22,69

TOT

9,472

2,638

2,478

6,994

6,304

2,478

%

100

27.8

26,16

73.8

66,56

26,16

2,106

9,472

22,69

0

99

0

2,357

0,120

6,117

3,467

24,89

1,269

64,58

36,60

Şekil 4.’ de havalandırma sisteminin ekserji, ekserji
tahribatı, ekserji kaybı akış diyagramı verilmiştir.
Diyagramdan görüldüğü gibi tersinmezliklerin kaynağı
sırasıyla soğutma sisteminde, ısıtmada sonra yoğuşuk ve egzoz
havasında görülmektedir.

Tablo 7. İleri ekserji analizi-ekserji tahribatları
𝑬̇𝑼𝑵
𝑫,𝒌
[kW]

2,106

%
TOT

Soğutma çevriminde, gerçek, teorik ve kaçınılmaz
modellerden elde edilen verilere göre yapılan çalışmadan elde
edilen sonuçlar Tablo 7’ de verilmiştir. Bu tabloda soğutma
sisteminin her bir elemanında meydana gelen ekserji tahribat
parçalarının değerleri görülmektedir.
Sistem
𝑬̇𝑫,𝑮𝒆𝒓ç𝒆𝒌 𝑬̇𝑫,𝑻𝒆𝒐𝒓𝒊𝒌
bileşenleri
[kW]
[kW]

2,587

𝐸𝑋
𝐸̇𝐷,𝑘
parçası incelendiğinde evaparatör % 22.69 değerini
aldığı Tablo 7.’ den görülmektedir. Bu veriye göre diğer
bileşenlerin evaparatöre tersinmezlik uygulamadığı sonucu
çıkmaktadır.
Bu
elemanın
iyileştirilmesi
sistem

Şekil 4. Ekserji, ekserji tahribatı, ekserji kaybı akış
diyagramı
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V. SONUÇLAR
Çalışmada HVAC iklimlendirme sisteminde bir ortam
havası soğutma süreçlerindeki tersinmezliklerin üfleme
havasının ekserji değeri limitlerine etkileri belirlenmiştir.
Havalandırma sisteminde toplam ekserji tahribatının %59.1
kısmı soğutma sisteminde oluştuğu bulunmuştur. Bu nedenle
ileri ekserji metodunu soğutma sistemine uygulanarak ekserji
tahribat tiplerinin değerleri belirlenmiştir.
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Abstract – Information becomes one of the most important assets of an enterprise and determines its competitiveness. One of
the challenge of IT managers face is the huge amount of distributed data circulating in the information system. The inability to
effectively manage them can negatively affect the profitability of the enterprise and limit its ability to grow. Therefore, nowadays,
transfer, storage, protection and management of data in the context of the steady increase of the structure volume and complexity
have become the major problems for business. Thus, the actual problems of network and cloud storage of data have been
investigated.
Keywords ₋ network, clouds, storage, information, data

I. INTRODUCTION
Computer information technology has enormously changed
humanity. However, every year electronics is increasingly
being integrated into our daily lives; the role of computer
technology is indispensable. It is fact that with the advent of
the Internet, most people on the planet have access to a huge
database of information. Additionally, each year the number
of participants and information is greatly increasing.
Information can be accumulated on data carriers that can be
easily transported through floppy disks, compact disks, flash
media, hard disks. Nevertheless, there are cases when it is not
impossible to take a certain medium with you or lack of
amount of memory not allow to record the necessary
information.
Many users think that information should be stored on the
PC’s hard drive, and if there is necessity to take it away, it can
be copied to portable media. Meanwhile, with the advent of
network and cloud storages, this approach is not considered
useful: it is more convenient to place files in the cloud and
change a location, knowing that at any time there is an access
to them via a channel on the Internet.
Using the cloud is rather convenient to store backups and
exchange information with other people as well. It is
sufficiently to send certain link to the addressee, and he will
receiver could upload these files at any suitable time.
Finally, in order to avoid the loss of important information
(archiving issue) for instance, a hard disk fails, the requirement
is coping it to the cloud and updating periodically.
Network storage system architectures were developed in
the 1990s, and their task was to address the main shortcomings
of DAS systems. In generally, in the field of storage systems
network solutions have to implement three tasks: reduce costs
and complexity of data management, decrease local network
traffic, increase data availability and overall performance. At
the same time, NAS and SAN architectures solve various
aspects of a common problem. The result was the simultaneous
coexistence of two network architectures, each of which has
its own advantages and functionality.

A. NAS Attached Storage Devices
The primary goal of NAS systems is to simplify a file
sharing. At a basic level, NAS devices are equipment that
connects directly to the local network. This is their main
difference from systems with individual servers with direct
connection of isolated drives. NAS devices, often referred to
as filers, consist of a single head unit that performs data
processing and network connectivity to a disk chain. NAS
devices allow to use storage systems on Ethernet networks, the
TCP / IP protocol to organize file sharing. These devices admit
clients to share files, even if the client systems are running
various OSs. Unlike DAS architecture, there is not necessity
for NAS systems to take servers offline to increase overall
capacity; disks can be added to the NAS structure by simply
connecting the device to the network.
B. NAS Storage Area Networks (SAN)
These solutions were the answer to the shortcomings of
the DAS and NAS systems, and essentially, to the problems of
communication channel overload and delays in local IP
networks (10/100-Mbit/s) as well. The SAN concept was first
proposed in 1998. Like many other modern computer
technologies, it was borrowed from the mainframe world, that
was used, for example, in data centers to connect computers to
storage systems and distributed networks. The major
difference between a SAN and a NAS is the way data is
exchanged between storage devices and servers. In general, the
SAN architecture is aimed at resolving problems caused by
intensive backup and data exchange procedures by moving the
entire system to a dedicated subnet. Fiber Channel protocolbased SANs allow to broadly vary storage capacity and
guarantee higher bandwidth within a dedicated subnet (disk
arrays and tape libraries not equipped with Fiber Channel
interfaces can be connected to the SAN using Fiber ChannelSCSI routers)
C. Cloud data storage
Cloud data storage - an online storage model in which data
is stored on numerous servers distributed on the network and
provided for use by customers, mainly by a third party. In
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question, the question of the proper quality of the client’s
Internet service provider, the question of the cloud’s
availability in given point in time.
Building a large “cloud”, on which all the company's
business systems work, it is necessary to ensure high fault
tolerance, constantly back up data so that when the server
crashes, instead of the clouds simultaneously disconnection,
“moving” to another server, or (within a reasonable time)
restoring from backups is emerged. All these leads to higher
costs for creating of a fault-tolerant architecture. Investments
in maintaining and backing up "clouds" are increasing.
Compared to traditional data warehouses, “cloud” requires
highly qualified employees - for the correct administration,
installation, configuration and support of these solutions.
Therefore this increases the cost of ownership of data
warehouses on the "cloud".

contrast to the model for storing data on its own, dedicated
servers, purchased or leased specifically for such purposes, the
number or any internal structure of the servers is generally not
visible to the client. Data is stored, as well as processed, in the
so-called cloud, which represents, from the point of view of
the client, one large, virtual server. Physically, such servers
can be located remotely from each other geographically, up to
a location on different continents. For active users that are
constantly on the move, cloud storage is becoming an
indispensable service. The very concept of cloud storage
suggests that the user does not need to know exactly where his
data is located: physically, they can be located not only on
various servers, but the servers themselves can be on different
continents. Nevertheless, the user sees the storage as a regular
drive (the volume is determined by the service provision
policy), and in some cases it can even include a cloud disk in
the system and watch it as a local volume [1].

F. Theoretical part
Currently, there are many Internet services that provide
the maintenance of "Cloud storage" with the various
capabilities. The only thing that is observed in the way of
information processing is similarity. It is important to
emphasize that modern “repositories” require mandatory
registration (there are exceptions) and there is not matter if
the services are used for a fee or not.
There are various criterias through user is able can and
should choose a storage - the quantity of allocated memory,
the bandwidth of the channel (both incoming and outgoing
traffic). The paid service, the convenience and availability of
them could be implemented via the web interface and mobile
platforms with special applications. The feature like streaming
work with files, for example, listening to a music online from
personal “cloud” is also a privilege. Morover, the ability of
working with files through a proxy could be rather beneficial
for IT companies.

D. Cloud Storage Benefits
The advantages over local drives are obvious. The first one
is its economic feasibility. Placing data in the clouds is
significantly cheaper compared to standard storage. The
second issue is its data availability. Since, the data is generally
available to customers regardless of their location, however, it
may depend on users Internet channel. Third aspect is the
speed of content delivery. Almost all cloud storage providers
offer to their customers CDN (Content Delivery Network or
Content Distribution Network - a geographically distributed
network infrastructure that allows optimizing the delivery and
distribution of content to end users on the Internet). The fourth
and very relevant advantage is the reduction in server load.
However, the processes of the web server are not busy with the
return of static, the load on the disk is reduced [2].
Data loss protection issue have always been very
relevant, especially in contrast with the past. Files will never
be lost if you be chosen a tariff plan with the appropriate
guarantee and protection system. The client pays only for the
storage space that he actually be in using, but not for renting a
server, in other words, all the resources. There is not necessity
for client to engage in the acquisition, support and
maintenance of its own data storage infrastructure, which
ultimately reduces the overall cost of production. All
procedures for backing up and maintaining data integrity are
performed by the cloud center provider and not involve the
client in this process. It is feasible to work with cloud storages
both for a company and an individual, anyone can start
working, even not particularly versed in information
technology [3].

G. Practical part
In this part of the study, the most popular existing solutions
on a global scale are considered. Some services can be
classified as for domestic use, and others for large enterprises
as well.
Dropbox will be considered as one of the leaders amongst
cloud data storages that allows users to retain their data on
servers in the cloud. The service has not newly become popular
and it has several advantages, for instance, such as:
• Online synchronization of files of any size and type in
automatic mode between PCs, work is possible on Windows,
Mac and Linux, and these are the most popular computer
systems in present time.
• Invite friends to the system allows users to obtain more
space.
• Users̕ files will remain with them even in the absence of
Internet connection.
• Ability of manually setting the Internet connection speed,
etc.

E. Potential issues
Despite the many advantages, there are malfunctions in
such a complex network. In most cases, this is due to a
disconnection in a certain area, that leads to delays in work and
loss of time and resources. Moreover, in addition to this, topics
related to information security are remained as actual issues.
Security in the process of storing and sending data is one
of the most basic issue when working with the cloud, in
relation to confidential, private data, especially with the
current level of cybercrime.
The reliability and timeliness of receiving and accessing
data in the cloud significantly depends on many various
intermediate parameters, mainly such as data transmission
channels on the way from the client to the cloud, the last mile
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Abstract – In recent years there has been an increasing interest in the study of various mathematical problems with variable
exponent Lebesgue spaces. There are also a lot of published papers in these spaces. Spaces of weakly differentiable functions,
so called Sobolev spaces, play an important role in modern Analysis. The theory of variable exponent Sobolev spaces is useful
theoretical tool to study the variable exponent problems, such as solutions of elliptic and parabolic partial differentiable
equations, calculus of variations, nonlinear analysis, capacity theory and compact embeddings. Moreover, several authors studied
some continuous embeddings from Sobolev spaces to Lorentz spaces. These kinds of embedding results are very interesting and
valuable in analysis, and there are many applications of them in various fields. In this paper we define variable exponent LorentzSobolev spaces and prove the boundedness of maximal function in these spaces. Also we will show that there is a continuous
embedding between variable exponent Lorentz-Sobolev and Lorentz spaces under some conditions.
Keywords – Variable exponent Lorentz and Sobolev spaces, Maximal function, embedding
I. INTRODUCTION
It is well-known that the Sobolev spaces 𝑊𝑘,𝑝 (ℝ𝑛 ) is

II. PRELIMINARIES
Throughout this paper all sets and functions are Lebesgue
measurable. The Lebesgue measure and the characteristic
function of a subset 𝐴 ⊂ ℝ𝑛 will be denoted by 𝜇 (𝐴) = |𝐴|
and 𝜒𝐴 respectively. The space 𝐿1𝑙𝑜𝑐 (ℝ𝑛 ) consists of all
(classes of ) measurable functions f on ℝⁿ such that
𝑓𝜒𝐾 ∈ 𝐿1 (ℝ𝑛 ) for any compact subset 𝐾 ⊂ ℝ𝑛 . It is a
topological vector space with the family of seminorms 𝑓 ↦
‖𝑓𝜒𝐾 ‖1 . A Banach function space (shortly BF-space) on ℝ𝑛 is
a Banach space (𝐵, ‖. ‖𝐵 ) of measurable functions which is
continously embedded into 𝐿1𝑙𝑜𝑐 (ℝ𝑛 ), i.e. for any compact
subset 𝐾 ⊂ ℝ𝑛 there exists some constant 𝐶𝐾 > 0 such that
‖𝑓𝜒𝐾 ‖1 ≤ 𝐶𝐾 ‖𝑓‖ 𝐵 for all 𝑓 ∈ 𝐵. We denote it by 𝐵 ↪
𝐿1𝑙𝑜𝑐 (ℝ𝑛 ). The class 𝐶0∞ (ℝ𝑛 ) is defined as set of infinitely
differentiable functions with compact support in ℝ𝑛 .
Definition 1. Let (G, Σ, 𝜇) be a measure space and let 𝑓 be a
measurable function on G. For each 𝑦 > 0 let
𝜆𝑓 (𝑦) = 𝜇 {𝑥 ∈ 𝐺: |𝑓 (𝑥)| > 𝑦}.
The function 𝜆𝑓 is called the distribution function of 𝑓. The
rearrangement of 𝑓 is defined by
𝑓 ∗ (𝑡) = 𝑖𝑛𝑓{𝑦 > 0: 𝜆𝑓 (𝑦) ≤ 𝑡}
= 𝑠𝑢𝑝{𝑦 > 0: 𝜆𝑓 (𝑦) > 𝑡}, 𝑡 > 0,
with the conventions 𝑖𝑛𝑓∅ = ∞ and 𝑠𝑢𝑝∅ = 0. Also, the
average function of 𝑓 is defined by
1 𝑡
𝑓 ∗∗ (𝑡) = 𝑡 ∫0 𝑓 ∗ (𝑥 )𝑑𝑥 , 𝑓 ∗ (𝑡) ≤ 𝑓 ∗∗ (𝑡).
It is easy to see that 𝜆𝑓 , 𝑓 ∗ and 𝑓 ∗∗ are nonincreasing and right
continuous on (0, ∞).

𝑛𝑝

continuously embedded into 𝐿𝑛−𝑘𝑝 (ℝ𝑛 ) for integer 𝑘 ≥ 1, 𝑛 ≥
1 and real number 𝑝 ≥ 1, such that 𝑛 ≥ 𝑘𝑝. This kinds of
embedding results are very important in analysis and there are
many important applications of them in various fields. The
embedding of Sobolev spaces into Lorentz spaces was first
considered by Alvino ([2], [3]), Brezis and Waigner [4], O'neil
[21]. In the work of Helein [16], using the following
embedding
1,1
2
(ℝ2 ) ↪ 𝐿2,1
𝑊𝑙𝑜𝑐
𝑙𝑜𝑐 (ℝ ),
he proved the regularity of weakly harmonic mapping from
surfaces to Riemann manifolds.
In recent years there has been an increasing interest in the
study of various mathematical problems with variable
exponent Lebesgue spaces (see [5],[6],[9],[11],[8], [13]). The
theory of variable exponent Sobolev spaces is an important
theoretical tool to study the variable exponent problems. The
Sobolev embeddings theorems in the variable exponent
Sobolev space 𝑊1,𝑝(.) (Ω) have been studied by many authors.
Also Diening [10] proved the optimal Sobolev embedding
∗
1
1
𝑘
𝑊𝑘,𝑝(.) (ℝ𝑛 ) ↪ 𝐿𝑝 (.) (ℝ𝑛 )
with
=
−
and
∗
𝑝 (.)

𝑝(.)

𝑛

∗

𝑊1,𝑝(.) (Ω) ↪ 𝐿𝑝 (.) (Ω) for 𝑘 = 1, where Ω ⊂ ℝ𝑛 be an open,
bounded set with Lipschitz boundary. In 1994 M. Jiang [17]
𝑛𝑝

,𝑝

proved that 𝑊 𝑠,𝑝 (ℝ𝑛 ) ↪ 𝐿𝑛−𝑠𝑝 (ℝ𝑛 ) for 𝑛 ≥ 1, 𝑠 > 0, 𝑝 ≥ 1
and 𝑛 > 𝑠𝑝. In this paper, we discuss that the embedding
𝑛𝑝(.)

,𝑞(.)

Definition 2. For a measurable function 𝑝: ℝ𝑛 → [1, ∞)
(called a variable exponent on ℝ𝑛 ), we put
𝑝− = 𝑖𝑛𝑓𝑥∈ℝ𝑛 𝑝(𝑥),
𝑝+ = 𝑠𝑢𝑝𝑥∈ℝ𝑛 𝑝(𝑥).

𝑊1,𝑝(.),𝑞(.) (Ω) ↪ 𝐿𝑛−𝑝(.) (Ω) is satisfied under which
conditions for 1 < 𝑝(. ) ≤ 𝑝+ < 𝑛 and 1 < 𝑞(. ) ≤ 𝑞 + < ∞.
We also prove that the boundedness of the maximal operator
in 𝑊 1,𝑝(.),𝑞(.) (Ω) under the some conditions.
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The variable exponent Lebesgue spaces 𝐿𝑝(.) (ℝ𝑛 ) consist of
all measurable functions 𝑓 such that 𝜌𝑝(.) (𝛾𝑓) < ∞ for some
𝛾 > 0, equipped with the Luxemburg norm
𝑓
‖𝑓‖ 𝑝(.) = 𝑖𝑛𝑓 {𝛾 > 0: 𝜌𝑝(.) ( ) ≤ 1},
𝛾

|𝑝(𝑥 ) − 𝑝∞ | ≤

is satisfied for some 𝑝∞ > 1, 𝐶 > 0 and all 𝑥 ∈ 𝛺. The locally
log-Hölder condition (1) is no more needed for the
boundedness of the maximal operator in 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) [14].
3. Let 𝑝(. ), 𝑞(. ) ∈ 𝒫1 ([0, 𝑙]) and 𝑝(0), 𝑝(∞) > 1. Then the
maximal operator is bounded in 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) [14].
Definition 5. Let 𝜑: 𝛺 → ℝ be a nonnegative, radial,
decreasing function belonging to 𝐶0∞ (𝛺) and having the
properties:
(i) 𝜑(𝑥 ) = 0 if |𝑥 | ≥ 1, and

where
𝜌𝑝(.) (𝑓) = ∫ℝ𝑛 |𝑓(𝑥)|𝑝(𝑥) 𝑑𝑥.
If 𝑝 < ∞, then 𝑓 ∈ 𝐿𝑝(.)(ℝ𝑛 ) iff 𝜌𝑝(.) (𝑓) < ∞. The space
(𝐿𝑝(.) (ℝ𝑛 ), ‖. ‖𝑝(.) ) is a Banach space. If 𝑝(. ) = 𝑝 is a constant
function, then the norm ‖. ‖𝑝(.) coincides with the usual
Lebesgue norm ‖. ‖𝑝 [18]. In this paper we assume that 𝑝+ <
∞.
In the one-dimensional case 𝑛 = 1 we deal with the interval
[0, 𝑙], 0 < 𝑙 ≤ ∞ and the standart Lebesgue measure. Let
𝑝− = 𝑖𝑛𝑓𝑥∈[0,𝑙] 𝑝(𝑥),
𝑝+ = 𝑠𝑢𝑝[0,𝑙] 𝑝(𝑥).
We will use the notation
𝒫𝑎 = {𝑝: 𝑎 < 𝑝− ≤ 𝑝+ < ∞}, 𝑎 ∈ ℝ
and will be interested in the special cases of the classes 𝒫𝑎 with
𝑎 = 0,1.
By 𝒫 ([0, 𝑙]) we denote the class of functions 𝑝 ∈ 𝐿∞ ([0, 𝑙])
such that there exist the limits
𝑝(0) = lim 𝑝(𝑥) and 𝑝(∞) = lim 𝑝(𝑥),
+

𝑥→0

(ii) ∫𝛺 𝜑(𝑥) 𝑑𝑥 = 1.

(ii) ∫𝛺 𝜑𝑘 (𝑥) 𝑑𝑥 = 1,
where 𝛺 is an open set in ℝ𝑛 , then 𝜑𝑘 is called a mollifier.
The following Proposition was proved in [12].
Proposition 6. Let 𝜑𝑘 be a mollifier and 𝑓 ∈ 𝐿1𝑙𝑜𝑐 (Ω). Then
𝑠𝑢𝑝𝑘>0 |(𝜑𝑘 ∗ 𝑓)(𝑥)| ≤ 𝑀𝑓(𝑥 ).
Proposition 7. Let 𝑝(. ), 𝑞(. ) ∈ ℙ1 ([0, ∞]), 𝑞(∞) ≤ 𝑝(∞)
and 𝑝(0) = 𝑞(0). If 𝑓 ∈ 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺), then 𝜑𝑘 ∗ 𝑓 → 𝑓 in
𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) as 𝑘 → 0+ .
Proof. Let 𝑓 ∈ 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) and 0 < 𝜀 < 1 be given. By
Proposition 6, we have
‖𝜑𝑘 ∗ 𝑓‖𝑝(.),𝑞(.) ≤ ‖𝑀𝑓‖𝑝(.),𝑞(.)
≤ 𝐶 ‖𝑓 ‖𝑝(.),𝑞(.),
and 𝜑𝑘 ∗ 𝑓 ∈ 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) for all 𝑘 > 0 by Theorem 3.12 in
[14]. It is also known that 𝐶𝑐 (𝛺) is dense in 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺). Hence
there is a function 𝑔 ∈ 𝐶𝑐 (𝛺) such that
‖𝑓 − 𝑔‖𝑝(.),𝑞(.) ≤ 𝜀⁄ (
(2)
2 𝑐 + 1),

𝑥→∞

1

𝑙

𝑞(𝑡)

1
𝑞(𝑡)

−

𝑓 ∗ (𝑡) ∈

−1

𝜌𝑝(.),𝑞(.) (𝑓): = ∫ 𝑡 𝑝(𝑡) |𝑓 ∗ (𝑡)|𝑞(𝑡) 𝑑𝑡 < ∞
0

for 𝑙 < ∞, and we use the notation
‖𝑓‖ 𝑝(.),𝑞(.)

and 𝜑𝑘 ∗ 𝑔 ∈ 𝐶0∞ (𝛺) for all 𝑘 > 0 by Theorem 2.29 in [1].
Using the technique in 3.1 Lemma in [19] we obtain
𝑞+
𝑞−
𝜌𝑝(.),𝑞(.) (𝑓) ≤ ‖𝑓‖𝑞+ + ‖𝑓‖ 𝑞− .
So we can write
𝑞+
𝑞−
𝜌𝑝(.),𝑞(.) (𝑔 − 𝜑𝑘 ∗ 𝑔) ≤ ‖𝑔 − 𝜑𝑘 ∗ 𝑔‖𝑞+ + ‖𝑔 − 𝜑𝑘 ∗ 𝑔‖𝑞−

𝑓
= 𝑖𝑛𝑓 {𝛾 > 0: 𝜌𝑝(.),𝑞(.) ( ) ≤ 1}
𝛾
1

= ‖𝑡 𝑝(𝑡)

1
𝑞(𝑡)

−

𝑓 ∗ (𝑡)‖

𝐿𝑞(.) ([0,𝑙])

.

The following properties were proved by several authors [14]
and [19]:
1. Let 𝑝(. ), 𝑞(. ) ∈ 𝒫1 ([0, 𝑙]) and 𝑝(0), 𝑝(∞) > 1. Then
𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) is a Banach function spaces. Hence we have
𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) ↪ 𝐿1𝑙𝑜𝑐 (Ω) and the Sobolev spaces of 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺)
is well defined.

+
1 𝜀 𝑞

< 2 (2)
1𝜀

∗

1

1

1𝜀

−
1 𝜀 𝑞

+ 2 (2)
𝜀

< 22 + 22 = 2
+
as 𝑘 → 0 by Theorem 5.4 in [7]. Since 𝜌𝑝(.),𝑞(.) (𝑔 − 𝜑𝑘 ∗
𝑔) < 1, then we find
1

2. Let 𝑝(. ), 𝑞(. ) ∈ 𝒫1 . Then the dual space (𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺)) is
1

𝑥

For 𝑘 > 0, if the function 𝜑𝑘 (𝑥 ) = 𝑘 −𝑛 𝜑 (𝑘) is nonnegative,
belongs to 𝐶0∞ (𝛺), and satisfies
(i) 𝜑𝑘 (𝑥 ) = 0 if |𝑥 | ≥ 𝑘, and

the conditions at infinity being only needed in the case 𝑙 = ∞.
We also denote
ℙ𝑎 ([0, 𝑙]) = 𝒫 ([0, 𝑙]) ∩ 𝒫𝑎 ([0, 𝑙]).
Definition 3. Let 𝛺 be an open set in ℝ𝑛 . We denote 𝑙 = 𝜇(𝛺)
for brevity. Let 𝑝(. ), 𝑞(. ) ∈ 𝒫0 ([0, 𝑙]). By 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) we
denote the space of functions 𝑓 on 𝛺 such that 𝑡 𝑝(𝑡)
𝐿𝑞(.) ([0, 𝑙]), i.e.,

𝐶
𝑙𝑜𝑔(𝑒+|𝑥|)

𝜌𝑝(.),𝑞(.) ((𝑔 − 𝜑𝑘 ∗ 𝑔)𝜌𝑝(.),𝑞(.) (𝑔 − 𝜑𝑘 ∗ 𝑔)

1

𝐿𝑟(.),𝑡(.) (𝛺), where p(.) + r(.) = 1and q(.) + t(.) = 1.

− +
𝑞

) ≤ 1.

By the definition of ‖. ‖𝑝(.),𝑞(.) we have

Definition 4. For 𝑥 ∈ 𝛺 and 𝑟 > 0 we denote an open ball with
center 𝑥 and radius 𝑟 by 𝐵(𝑥, 𝑟). For 𝑓 ∈ 𝐿1𝑙𝑜𝑐 (Ω), we denote
the (centered) Hardy-Littlewood maximal operator 𝑀𝑓 of 𝑓 by
1
𝑀𝑓(𝑥) = 𝑠𝑢𝑝𝑟>0
∫𝐵(𝑥,𝑟)|𝑓(𝑥)| 𝑑𝑥,

‖𝑔 − 𝜑𝑘 ∗ 𝑔‖𝑝(.),𝑞(.) ≤ 𝜌𝑝(.),𝑞(.) (𝑔 − 𝜑𝑘 ∗ 𝑔)
+
𝜀 𝑞

𝜀

< (2) < 2.
Finally using the inequalities (2) and (3), we obtain
‖𝑓 − 𝜑𝑘 ∗ 𝑓‖ 𝑝(.),𝑞(.) < 𝜀.
The proof is complete.
Corollary 8. 𝐶0∞ (𝛺) is dense in 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺).

|𝐵(𝑥,𝑟)|

where the supremum is taken over all balls 𝐵(𝑥, 𝑟).
The boundedness of the maximal operator in 𝐿𝑝(.) was first
proved by L. Diening [9] over bounded domains, under the
assumption that 𝑝(. ) is locally log-Hölder continuous, that is,
𝐶
|𝑝(𝑥 ) − 𝑝(𝑦) | ≤
, 𝑥, 𝑦 ∈ 𝛺, |𝑥 − 𝑦| ≤ 1⁄2.
(1)
−𝑙𝑛|𝑥−𝑦|

III. RESULTS

In the case of unbounded sets in 𝛺, it is also supposed that the
log-Hölder decay condition (at infinity)
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𝑞(. ) ≤ 𝑞 + < ∞. Also assume that for all 𝑓 ∈ 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) there
holds
‖𝑓‖𝑝(.),𝑞(.) ≤ ‖𝑀 # 𝑓‖𝑝(.),𝑞(.)
(4)

Definition 9. Variable exponent Lorentz-Sobolev space
𝑊𝑘,𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) is defined by
𝑊𝑘,𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) = {𝑓 ∈ 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺): 𝐷 𝛼 𝑓𝜖𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺), 0 ≤
|𝛼 | ≤ 𝑘, 𝑘𝜖ℕ}
equipped with the norm
‖𝑓‖ 𝑘,𝑝(.),𝑞(.) = ∑0≤|𝛼|≤𝑘‖𝐷 𝛼 𝑓‖𝑝(.),𝑞(.) ,
where 𝛼 ∈ ℕ𝑛0 is a multi-index, |𝛼 | = 𝛼1 + 𝛼2 + ⋯ + 𝛼𝑛 and

𝑛𝑝(.)

𝜕 |𝛼|

𝐷𝛼 = 𝜕𝛼1 …𝜕𝛼𝑛 . Note that 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) ↪ 𝐿1𝑙𝑜𝑐 (Ω), so that
𝑥1

,𝑞(.)

for 𝐶 > 0. Then 𝑊1,𝑝(.),𝑞(.) (Ω) ↪ 𝐿𝑛−𝑝(.) (Ω).
Proof. Let 𝑓𝜖𝑊 1,𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) and ‖𝑓 ‖1,𝑝(.),𝑞(.) ≤ 1. We will
show ‖𝑓‖ 𝑝∗ (.),𝑞(.) ≤ 𝐶. Since 𝐶0∞ (𝛺) is dense in 𝑊1,𝑝(.),𝑞(.) (Ω)
and 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺), then we can assume without loss of generality
𝑓 ∈ 𝐶0∞ (𝛺). Due to Theorem 3.15 in [14] there holds
‖𝐼1 (|∇𝑓|)‖𝑝∗ (.),𝑞(.) ≤ 𝐶. From Corollary 1.64 of [20] we
deduce that for all 𝐵(𝑥, 𝑟) there holds
1
#
𝑀𝐵(𝑥,𝑟)
𝑓 ≤ 𝐶𝑟
∫𝐵(𝑥,𝑟)|∇𝑓(𝑦)| 𝑑𝑦

𝑥𝑛

𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) functions are in 𝐷′ (𝛺). Thus 𝐷𝛼 𝑓 makes sense as
a distribution. It can be show that 𝑊𝑘,𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) is a reflexive
Banach space.
The space 𝑊1,𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) is defined by
𝑊1,𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) = {𝑓 ∈ 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺): |∇𝑓|𝜖𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺)}.
The norm ‖𝑓‖1,𝑝(.),𝑞(.) = ‖𝑓‖ 𝑝(.),𝑞(.) + ‖∇𝑓‖𝑝(.),𝑞(.).
Proposition 10. Let 𝑝(. ), 𝑞(. ) ∈ 𝒫1 ([0, 𝑙]) and 𝑝(0), 𝑝(∞) >
1. If 𝑓𝜖𝑊 1,𝑝(.),𝑞(.) (𝛺), then 𝑀𝑓 ∈ 𝑊 1,𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) and
|∇M𝑓(𝑥)| ≤ 𝑀|∇𝑓(𝑥)| for almost everywhere.
Proof. Since 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) ↪ 𝐿1𝑙𝑜𝑐 (Ω), then we can write
𝑝(.),𝑞(.)
𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) ↪ 𝐿𝑙𝑜𝑐 (Ω) ↪ 𝐿1𝑙𝑜𝑐 (Ω) and 𝑊 1,𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) ↪
1,𝑝(.),𝑞(.)
1,1
1,1
(Ω) ↪ 𝑊𝑙𝑜𝑐
(Ω). Since 𝑓 ∈ 𝑊𝑙𝑜𝑐
(Ω), then we have
𝑊𝑙𝑜𝑐
|∇M𝑓(𝑥)| ≤ 𝑀|∇𝑓(𝑥)| for almost everywhere in 𝛺 by [15].
Since 𝑓, |∇𝑓|𝜖𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺), then 𝑀𝑓, ∇M𝑓𝜖𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺). Hence
𝑀𝑓 ∈ 𝑊 1,𝑝(.),𝑞(.) (𝛺).
Definition 11. For 𝑓 ∈ 𝐿1𝑙𝑜𝑐 (Ω), we denote

≤

|𝐵(𝑥,𝑟)|
|∇𝑓(𝑦)|
𝐶 ∫𝐵(𝑥,𝑟) |𝑥−𝑦|𝑛−1 𝑑𝑦

≤ 𝐶𝐼1 (|∇𝑓|)(𝑥 ).
By taking the supremum over all balls 𝐵(𝑥, 𝑟) we deduce that
for all 𝑥 there holds
𝑀 # 𝑓 (x) ≤ 𝐶𝐼1 (|∇𝑓|)(𝑥 ).
This and ‖𝐼1 (|∇𝑓|)‖𝑝∗(.),𝑞(.) ≤ 𝐶 imply ‖𝑀# 𝑓 ‖𝑝∗ (.),𝑞(.) ≤ 𝐶.
From (4) there follows ‖𝑓‖𝑝∗ (.),𝑞(.) ≤ 𝐶. Since 𝐶0∞ (𝛺) is dense
∗
in 𝑊 1,𝑝(.),𝑞(.) (Ω) and 𝐿𝑝 (.),𝑞(.) (Ω), this proves ‖𝑓‖𝑝∗ (.),𝑞(.) ≤ 𝐶
for all f with ‖𝑓‖1,𝑝(.),𝑞(.) ≤ 1. This proves the theorem.
REFERENCES
[1]
[2]

1

#
𝑀𝐵(𝑥,𝑟)
𝑓 = |𝐵(𝑥,𝑟)| ∫𝐵(𝑥,𝑟)|𝑓(𝑦) − 𝑓𝐵(𝑥,𝑟) | 𝑑𝑦.

[3]

The sharp maximal function 𝑀# 𝑓 of 𝑓 is defined by
1
𝑀# 𝑓 (x) = 𝑠𝑢𝑝𝑟>0 |𝐵(𝑥,𝑟)| ∫𝐵(𝑥,𝑟)|𝑓(𝑦) − 𝑓𝐵(𝑥,𝑟) | 𝑑𝑦, 𝑥𝜖Ω,

[4]
[5]

1

where 𝑓𝐵(𝑥,𝑟) = |𝐵(𝑥,𝑟)| ∫𝐵(𝑥,𝑟) 𝑓(𝑧) 𝑑𝑧.

[6]

Let 0<α<n. The fractional maximal function is defined by
1
𝑀α 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑢𝑝𝑟>0
α ∫𝐵(𝑥,𝑟)|𝑓 (𝑦 )| 𝑑𝑦, 𝑥𝜖Ω.

[7]

1−𝑛

|𝐵(𝑥,𝑟)|

[8]

𝐶0∞ (𝛺)

For 𝑓 ∈
or 𝑓 measurable with 𝑓 ≥ 0, we define the
Riesz potentials 𝐼𝛼 𝑓: Ω → [0, ∞] by
𝑓(𝑦)
𝐼𝛼 𝑓 (𝑥 ) = ∫𝛺
𝑛−𝛼 𝑑𝑦.

[9]
[10]

|𝑥−𝑦|

α

Since 𝑀 𝑓(𝑥) ≤ 𝑐𝐼𝛼 (𝑓)(𝑥 ), then the fractional maximal
function 𝑀α is bounded on 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺) [14].
Proposition 12. Let 𝑝(. ), 𝑞(. ) ∈ 𝒫1 ([0, 𝑙]) and 𝑝(0), 𝑝(∞) >
1. Then 𝑀# is bounded on 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺), i.e. there exists a 𝐶 >
0 such that
‖𝑀 # 𝑓‖𝑝(.),𝑞(.) ≤ 𝐶 ‖𝑓 ‖𝑝(.),𝑞(.)
𝑝(.),𝑞(.) ( )
for all 𝑓 ∈ 𝐿
𝛺 .
Proof. If we use the inequality |𝑀 # 𝑓| ≤ 2𝑀𝑓 and the
boundedness of 𝑀𝑓 on 𝐿𝑝(.),𝑞(.) (𝛺),
‖𝑀# 𝑓‖𝑝(.),𝑞(.) ≤ 2‖𝑀𝑓‖𝑝(.),𝑞(.) ≤ 𝐶 ‖𝑓 ‖𝑝(.),𝑞(.) .
Proposition 13. Let 𝑝(. ), 𝑞(. ) ∈ ℙ1 ([0, ∞]), 𝑞(∞) ≤ 𝑝(∞)
and 𝑝(0) = 𝑞(0). Then 𝐶0∞ (𝛺) is dense in 𝑊𝑘,𝑝(.),𝑞(.) (𝛺).
Proof. Using Proposition 7 and the definition of 𝑊𝑘,𝑝(.),𝑞(.) (𝛺)
we have the desired result.
The following theorem was proved similarly to Theorem 5.2
in [10].
Theorem 13. Let 𝑝(. ), 𝑞 (. ) ∈ ℙ1 ([0, ∞]), 𝑞(∞) ≤ 𝑝(∞) and
1
1
1
𝑝(0) = 𝑞(0), 𝑝∗ (.) = 𝑝(.) − 𝑛, 1 < 𝑝(. ) ≤ 𝑝+ < 𝑛 and 1 <

[11]

[12]
[13]
[14]

[15]
[16]

R. A. Adams, "Sobolev Spaces," Academic Press, New York, 1975.
A. Alvino, `Sulla diseguaglianza di Sobolev in spazi di Lorentz Boll.un.mat.Ital.
14, 148-156, 1975.
A. Alvino, `Un caso limite della diseguaglianza di Sobolev in spazi di Lorentz',
Rend. Acad. Sci. Napoli XLIV, 105-112.
H. Brezis and S. Waigner, `A note on limiting cases of Sobolev embeddings and
convolution inequalities', Commun. Partia Diff. Eq., 5, 773-789, 1980.
D. Cruz Uribe and A. Fiorenza, J. M. Martell and C. Perez Moreno, The
boundedness of classical operators on variable 𝐿𝑝 spaces, Ann. Acad. Sci. Fenn.,
Math., 31(1), 239-264, 2006.
D. Cruz Uribe and A. Fiorenza, LlogL results for the maximal operator in variable
𝐿𝑝 spaces, Trans. Amer. Math. Soc., 361 (5), 2631-2647, 2009.
D. Cruz-Uribe and A. Fiorenza, Variable Lebesgue Spaces: Foundations and
harmonic analysis, Applied and Numerical Harmonic Analysis,
Birkhäuser/Springer, Heidelberg, 2013.
L. Diening, P. Hästö and S. Roudenko, Function spaces of variable smoothness
and integrability, J. Funct. Anal., 256(6), 1731-1768, 2009.
L. Diening, Maximal function on generalized Lebesgue spaces 𝐿𝑝(.) , Math.
Inequal. Appl. 7, No 2, 245-253, 2004.
L. Diening, Riesz potential and Sobolev embeddings on generalized Lebesgue
and Sobolev spaces 𝐿𝑝(.) and 𝑊𝑘,𝑝(.) , Math. Nachr. 268, 31-43, 2004.
L. Diening, P. Hästö and A. Nekvinda, Open problems in variable exponent
Lebesgue and Sobolev spaces. In FSDONA04 Proc. (Milovy, Czech Republic),
38-58, 2004.
J. Duoandikoetxea, Fourier Analysis, Grad. Studies in Math. 29, Amer. Math.
Soc., Providence, 2000.
D. E. Edmunds, J. Lang and A. Nekvinda, A. On 𝐿𝑝(𝑥) norms, Proc. R. Soc. Lond.
A 455, 219-225, 1999.
L. Ephremidze, V. Kokilashvili and S. Samko, Fractional, maximal and singular
operators in variable exponent Lorentz spaces, Fract. Calc. Appl. Anal. 11, 4, 114, 2008.
P. Hajlasz and J. Onninen: On boundedness of maximal functions in Sobolev
spaces, Ann. Acad. Sci. Fenn. Math. 29, 167-176, 2004.
F. Helein, Regularite des appications faiblement harmoniques entre une surface
et une variete riemannienne, C. R. Acad. Sci, series I.
𝑛𝑝

[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

11

,𝑝

M. Jiang, A theorem on embedding 𝑊 𝑠,𝑝 into 𝐿𝑛−𝑠𝑝 (ℝ𝑛) , Acta Mathematica
Scientia, Vol.14, No.3, pp. 313-317, 1994.
O. Kovacik and J. Rakosnik, On spaces Lp(x) and Wk,p(x), Czech Math J. 41(116),
592-618, 1991.
O. Kulak and A. T. Gurkanlı, Bilinear Multipliers of Weighted Lorentz Spaces
and Variable Exponent Lorentz Spaces, Math. and Statis. 5(1), 5-18, 2017.
J. Maly and W.P. Ziemer, Fine regularity of solutions of elliptic partial differential
equations, Amer. Math. Soc. (Providence, RI), 1997.
R. O'Neil, `Convolution inequalities and L(p; q) spaces', Duke. math. J. 80, 129142, 1980.

4th International Symposium on Innovative
Approaches in Engineering and Natural Sciences
SETSCI Conference
Proceedings
4 (6), 12-15, 2019

November 22-24, 2019, Samsun, Turkey

https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.010
2618-6446/ © 2019 The Authors. Published by SETSCI

Sulu Çözeltilerden Naproksen Gideriminde Aktif Karbon İçeren Aljinat
Kompozitleri
Nazlı Özcan1,2*+, Didem Saloğlu3
1Kimya

Teknolojileri Bölümü/Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksek Okulu,On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun,Türkiye
2 Kimya ve Süreç Mühendisliği EABD/Fen Bilimleri Enstitüsü, Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye
3 Kimya ve Süreç Mühendisliği/Mühendislik Fakültesi, Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye
*Sorumlu yazar: nazli.ozcancoken@omu.edu.tr
+Sunucu: nazli.ozcancoken@omu.edu.tr
Sunum/Bildiri Türü: Sözlü/ Tam Metin

Özet –Bu çalışmada, endokrin bozucu kimyasallar arasında yer alan naproksenin giderilmesi amacıyla adsorban olarak aktif
karbon /aljinat boncuklarının (AC/ALG) fizibilitesi incelenmiştir. Bu kompozitler AC içeriği %1,0- 3,0 (a/h) olacak şekilde
sentezlenmiştir. AC/ALG kompozitleri FT-IR ve SEM ile karakterize edilmiştir. AC/ALG kompozitlerinin adsorpsiyon
performansları adsorban miktarı, pH ve sıcaklık parametrelerine bağlı olarak incelenmiştir. Adsorpsiyon uygulamaları
sonucunda naproksenin giderimi % 34-98 arasında değişmektedir. Maksimum adsorpsiyonlarda belirlenen optimum pH değeri
5,03’tür. İncelenen adsorpsiyon izoterm modellerinde, Freundlich ve Temkin izotermleri, Langmuir ve D-R izotermlerine göre
adsorpsiyon mekanizmasını daha iyi açıklamaktadır. Termodinamik çalışmalar sonucunda sentezlenen aktif karbon-aljinat
boncukları (AC/ALG) ile gerçekleştirilen adsorpsiyonun uygulanabilir, spontan olduğu ve endotermik olduğu teşpit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler – naproksen, aktif karbon, aljinat, izoterm, kinetik
I. GIRIŞ
Modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olan farmasotik
ürünler insan ve hayvan hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
Bununla birlikte, farmasötikler sucul ortamlardaki kalıcı
varlığı nedeniyle ortaya çıkan endişenin kirletici maddeleri
olarak kabul edilmiştir [1]. İz seviyelerindeki bu ilaç aktif
maddeler, insanda için olumsuz etkilere yol açma
potansiyeline sahiptir ve bu maddelerin uzaklaştırılması
büyük kaygı yaratmaktadır [2].
Naproksen, hastalıkları ve ağrıları tedavi etmek için
kullanılan en yaygın nonsteroid antiinflamatuar (NSAID)
ilaçlardan biridir ve son zamanlarda mühendislik ve doğal su
ortamlarında tespit edilmiştir. Naproksen, atık sularda 0,1 –
2,6 μg/L aralığında ve yüzey suyunda 0,01-0,1 μg/L
aralığında bulunmaktadır [3].
Kuagülasyon, biyobozunma, fotobozunma ve klorlama gibi
çeşitli geleneksel yöntemler benimsenmiş olmasına rağmen,
bu yöntemler farmasötiklerin gideriminde etkili bir yöntem
olarak kabul görmemiştir. Bu maddelerin % 98'ini
giderebilen adsorpsiyon prosesleri en iyi yöntem olarak
belirlenmiştir [4]. Son yıllarda, farmasötiklerin adsorpsiyonu
esas olarak aktif operasyonel koşullar altında aktif karbon ve
topraklar, killer, nanokompozitler, sulu oksitler, alümina ve
silika gibi diğer adsorbanlar kullanılarak çalışılmıştır . Aktif
yüzey, yüksek yüzey alanı ve gözenek büyüklüğü dağılımı
nedeniyle ilgi çekmektedir. Ayrıca, son on yılda, yüksek
adsorpsiyon kapasitesine sahip aktif karbon bazlı polimerik
kompozitler yeni adsorbanların aranmasında öncüdür [4].
Bu çalışmada, nonsteroid antiinflamatuar (NSAID) ilaçlardan
biri olan naproksenin, aktif karbon ile modifiye edilmiş
sodyum aljinat boncuklarını (AC/ALG) kullanarak sulu
ortamdan adsorpsiyon yöntemiyle giderilmesi, adsorpsiyon
mekanizmasının belirlenmesi ve termodinamik özelliklerin
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

II. MALZEME VE YÖNTEM
A. Aljinat (ALG) boncuklarının hazırlanması
% 2’lik (a / h) sodyum aljinat çözeltisi, 100 mL, 0.1 M NaCl
ile tam karışım sağlanacak şekilde hazırlanmıştır. Çözelti
hazırlanmasının ardından, 1 ml plastik bir şırınga kullanarak
0,1 M CaCl2 çözeltisine damlalar halinde eklenmiş ve
boncukların sertleştirmesi için 25 ° C'de 24 saat boyunca bir
manyetik karıştırıcıyla karıştırılarak bekletilmiştir. Oluşan
ıslak kalsiyum aljinat boncuklar jelleşme ortamından nazikçe
alınmış ve distile su ile yıkanmıştır. Son olarak, bu boncuklar
24 saat boyunca 60 ° C'de bir etüvde kurutulmuştur.
B. Aktif karbon-aljinat (AC/ALG) boncuklarının
hazırlanması
Sodyum aljinatın % 1’lik (a/h) çözeltisi 100 mL, 0,1 M
NaCl çözeltisi ile hazırlanmıştır. Toz halindeki aktif karbon
(%1,0-3,0 (a/h) olacak şekilde) çözeltiye eklenmiş ve
çözeltinin her yerine eşit dağılana kadar karıştırılmıştır. Elde
edilen karışım 1 ml plastik bir şırınga ile 0,1 M CaCl2
çözeltisine damlatılmıştır. Sertleşmenin gerçekleşmesi için 24
saat boyunca oda koşullarında bir manyetik karıştırıcıyla
karıştırılarak bekletilmiş, distile su ile yıkamanmış ve 60
°C'ye ayarlanmış bir etüvde 24 saat boyunca kurutulurmuştur.
C. Aktif karbon-aljinat (AC/ALG) boncuklarının
karakterizasyonu
AC, ALG ve AC/ALG boncuklarının mevcut fonksiyonel
grupların belirlenmesinde Fourier Tranform Infrared
spektrofotometresi (FTIR) (Perkin Elmer Spectrum 100 FTIR Spectrometer) kullanılmıştır.
Numunelerin nötral yük noktasındaki pH'ının (pHpzc)
belirlenmesi için 50 cm3, 0,01 M NaCl çözeltisi, kapalı bir
erlenmeyer şişesine konulmuştur. 0,1 M HCI veya 0,1 M
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NaOH çözeltileri ilave edilerek pH değeri 2,0-12,0 arasında
bir değere ayarlanmıştır. Daha sonra her bir numuneden 0,15
g eklenmiştir ve nihai pH, oda sıcaklığında çalkalama altında
48 saat sonra ölçülmüştür. Başlangıç pH ve denge pH
değerlerinin kesiştiği nokta pHpzc olarak belirlenmiştir.
ALG ve AC/ALG boncuklarının yüzey morfolojisi
Taramalı Elektron Mikroskobu (Philips XL-30) ile
incelenmiştir.
Naproksen konsantrasyonları, 1 cm kuvars küvetler
kullanılarak 230 nm dalga boyunda UV-vis spektrofotometre
(Shimadzu UV 1800) kullanılarak analiz edilmiştir.

Langmuir

Freundlich

Temkin

D. Adsorpsiyon Çalışması
Naproksen gideriminde adsorban miktarının optimize
edilmesi için AC, ALG ve AC/ALG:(1-3) boncuklarının 100500 mg miktarı ile doğal pH değerinde (pH 5,03), 50 mg/L
naproksen başlangıç konsantrasyonunda, 25°C sıcaklıkta ve
140 rpm çalkalama hızında 24 saat adsorpsiyon deneyleri
yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlar Langmuir, Freundlich,
Temkin ve Dubinin-Radushkevic izotermlerine uygulanarak
model
parametreleri
hesaplanmış
ve
adsorpsiyon
mekanizması
değerlendirilmiştir.
Kullanılan
izoterm
modellerine ait denklemler ve model parametreleri Tablo
1’de gösterilmektedir.
Farklı pH koşullarında adsorpsiyon olayını incelemek
amacı ile de 350 mg adsorban miktarı kullanılarak, 50 mg/L
naproksen başlangıç konsantrasyonunda, 25°C sıcaklıkta ve
140 rpm çalkalama hızında, 24 saat boyunca deneyler
gerçekleştirilmiştir.

Dubinin
Radushkevic

Tablo 1. Adsorpsiyon izoterm modelleri[4].
Q (mg/g);maksimum
adsorplama kapasitesi
b (L/mg); Lagmuir
sabiti
RL;adsorpsiyon
verimliliğinin
bulunmasında
kullanılan bir sabit
KF (L/g) ;adsorpsiyon
kapasite sabiti
n; adsorpsiyon
şiddetini gösteren
sabit
At;Temkin sabiti
B; ısı adsorplama
kapasitesi
Ɛ;
Adsorpsiyon
enerjisi
Q (mg/g);maksimum
adsorplama kapasitesi

yüzeyini kaplayacak şekilde yüzey üzerinde sayısız mikro
çatlak (yaklaşık 500 µm) tespit edilmiştir. Bu morfoloji ALG
boncuklarının mikro yapısına AC’nu yerleştirmek için
yapının çok uygun olduğunu göstermektedir. AC-ALG
taneciklerinin yüzeyine odaklanıldığında ise, AC yapısının
ALG boncuklarının yüzeyinde toplandığı ve uniform bir alan
sağladığı görülmektedir. Bu yapı AC ve ALG moleküler
yapısı arasındaki etkileşimin bir kanıtıdır. Ayrıca, AC-ALG
boncukları üzerindeki AC'nun varlığı, çok sayıda potansiyel
aktif bölge ve alıcı bölgeler oluşmasına neden olmuş ve bu
nedenle naproksen adsorpsiyonunu arttırmıştır. ALG ve
AC/ALG boncuklarının SEM görüntüleri arasındaki
karşılaştırmaya dayanarak, AC/ALG üzerine yerleştirilen AC
tarafından oluşturulan yeni yüzey morfolojisinin kompozit
yüzeyini naproksen adsorpsiyonu için çekici hale getirdiği
güvenle ifade edilebilir.
Bir adsorbanın izoelektrik noktadaki pH değeri pH'ı (pHpzc)
adsorbanın net yüzey yükünün sıfır olduğu noktada ölçülen
değerdir. pH'nın pHpzc'den büyük olduğu şartlarda, adsorban
neğatif yükleneceğinden dolayı katyonik adsorbatın adsorban
üzerine tutunması kolaylaşmaktadır. Anyonik türlerin
adsorban üzerine tutunması ise benzer şekilde pH'nin
pHpzc'den küçük olduğu şartlarda daha kolay olmaktadır.
Başlangıç pH ve denge pH değerlerinin kesiştiği nokta olan
pHpzc’ye ait grafik Şekil 3’te gösterilmiştir.

III. BULGULAR VE TARTIŞMA
A. Aktif karbon-aljinat (AC/ALG) boncuklarının
karakterizasyonunun değerlendirilmesi
AC, ALG ve ALG/AC numunelerinin FT-IR analizi 650 ve
3650 cm-1 aralığında gerçekleştirilmiş ve spektrumları Şekil
1’de gösterilmiştir. ALG boncuklarına ait spektumda,
yaklaşık olarak 3300 cm-1’de hidroksil gruplarının –OH
gerilme titreşimlerine ait bir absorpsiyon piki ve 2950 cm1
’de alifatik C–H gerilmesi piki görülmüştür. 1610 ve 1450
cm-1'deki karakteristik pikler, sırasıyla asimetrik ve simetrik
C = O bağlarına (COO-‘dan) aittir. 1095, 1075 ve 1035 cm-1
civarındaki ana bantlar aljinat tanelerinin C-O bandının
titreşimini, C-C germe titreşimini ve C-C bükülmesini
göstermektedir. AC-ALG boncukların FTIR spektrumları
incelendiğinde ise (Şekil 1), AC ve ALG boncuklarına
kıyasla anlamlı farklar belirlenmiştir.
AC/ALG
taneciklerinde O-H bağlarının (3300 cm-1) ve asimetrik ve
simetrik C = O bağlarının (1610 ve 1450 cm-l'de) gerilme
titreşiminin adsorpsiyon bölgesi, ALG boncuklarınınkine
kıyasla önemli ölçüde daha düşük yoğunlukta görülmüştür.
Bu farklılıklar AC’nin –OH ve COO- alginat gruplarına
katılımından kaynaklanmaktadır. Bantlardaki değişim, AC ve
ALG arasındaki etkileşimin bir kanıtıdır ve AC-ALG
boncuklarının başarılı bir şekilde sentezlendiği güvenle
belirtilebilir.
ALG ve AC/ALG boncukları için SEM görüntüleri Şekil
2’de gösterilmiştir. Şekil 2’ye göre, ALG boncuklarının
yüzeyi uzun mikro çatlaklarla doludur. Açıkça görüldüğü
gibi, tek biçimli bir alan sağlayan ve tamamen polimerin

Şekil 1. ALG ve AC/ALG boncuklarının FT-IR spektrumları.
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Şekil 2. ALG ve AC/ALG boncuklarının 100 µm ve 50000 µm’deki SEM
görüntüleri.

Şekil 4: ALG ve AC/ALG boncuklarının adsorban miktarı ve pH analizi.

Şekil 3 incelendiğinde ALG, ALG/AC:1, ALG/AC:2 ve
ALG/AC:3 numunelerinin izoelektirik noktadaki pH değeri
sırasıyla, 5,66, 5,98, 6,14 ve 6,27 olarak hesaplanmıştır. Bu
sonuçlardan, adsorbanın pHpzc değerlerinin hafif asidik
bölgede olduğu görülmektedir. Bu durum ALG ve ALG/AC
taneciklerinin yüzeyinde asidik grupların bazik gruplara göre
daha baskın olduğuna işaret eder. Dolayısıyla bu değerin
bilinmesi, adsorpsiyon çalışmalarında hangi pH'da
çalışılacağına karar vermede yardımcı olur.

Şekil 4 incelendiğinde genel olarak, naprokseni uzaklaştırma
performansı asidik pH'larda daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. ALG, ALG/AC:1, ALG/AC:2 ve ALG/AC:3
numunelerinin izoelektirik noktadaki pH değerinin altında
adsorpsiyon kapasiteleri en yüksek iken, daha bazik
koşullarda ise giderek azalan bir grafik görülmektedir.
ALG/AC:3 boncuklarının pH 3,0, pH 5,0, pH 7,0, pH 9,0 ve
pH 11,0 da adsorpsiyon kapasiteleri sırasıyla 3,49 mg/g, 3,50
mg/g, 3,40 mg/g, 2,37 mg/g ve 2,36 mg/g’dır. Bu
sonuçlardan dolayı optimum pH değeri 50 mg/L naproksen
çözeltisinin doğal pH’ı 5,03 olarak belirlenmiştir.

B. Aktif karbon-aljinat (AC/ALG) boncuklarının
adsorpsiyonu etkileyen parametrelerin optimizasyonu
Adsorpsiyonu
etkileyen
parametrelerin
başında
adsorpsiyon miktarının ve pH gelmektedir. Bu parametrelerin
optimizasyon sonuçları Şekil 4’te gösterilmektedir.
Şekil 4 incelendiğinde her bir numune için adsorban
miktarının 350 mg’a kadar artırılmasıyla denge durumunda
birim adsorban üzerine adsorplanan miktarın azaldığı, 350
mg’dan sonraki adsorban değerleri için ise yaklaşık sabit
kaldığı görülmektedir. Bununla beraber her bir numune için
350 mg’a kadar attırılan adsorban miktarı ile yüzde giderim
maksimum düzeye ulaşmış, sonraki değerlerde ise sabit
kalmıştır. Bu sonuçlardan dolayı her bir numune için
optimum adsorban miktarı 350 mg olarak belirlenmiştir.

C. Aktif karbon-aljinat (AC/ALG) boncuklarının adsorpsiyon
izotermleri
ALG, AC/ALG:1, AC/ALG:2, AC/ALG:3 ve AC
numunelerinin naproksen iyonlarını içeren pH 5,03’te
yürütülen adsorpsiyon deneylerine ait adsorpsiyon izotermleri
Şekil 6‘da gösterilmiştir. Numunelerin Freundlich, Langmuir,
Temkin
ve
Dubinin-Radushkevich
izotermleri
ile
uyumluluğu incelenmiştir.

Şekil 6: Naproksen gideriminde adsorpsiyon analizleri.

Şekil 3: ALG ve AC/ALG boncuklarının izolektrik nokta analizi.
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olarak hesaplanmıştır. Ortalama serbest enerji değerleri 8
kJ/mol’ün altında olduğunda fiziksel adsorpsiyon olarak
kabul edilmektedir. Tüm numuneler için modelden
hesaplanan ortalama serbest enerji E değerleri 8 kJ/mol’ün
altında olduğundan adsorpsiyon çeşidi fiziksel olarak tespit
edilmiştir.

Tablo 2: Adsorpsiyon izoterm model parametreleri.
Langmuir
Q (mg/g)
b
RL
R2
Freundlich
KF (mg/g)
1/n
R2
Temkin
At (L/mg)
B
R2
Dubinin
Radushkevi
ch
Q (mol/g)
β
E(kJ/mol)
R2

AC

ALG

AC/ALG:1

AC/ALG:2

AC/ALG:3

36,76
0,613
0,032
0,945

2,706
0,017
0,541
0,935

4,822
0,966
0,020
0,908

6,277
0,880
0,022
0,804

7,813
0,753
0,026
0,841

12,57
0,485
0,886

8,247
0,597
0,906

3,102
0,524
0,826

3,097
0,491
0,930

3,341
0,129
0,972

8,889
6,423
0,976

0,132
0,659
0,973

5,803
0,520
0,817

4,076
0,792
0,988

3,545
0,995
0,999

22,41
E-07
3,313
0,985

1,488
8E-05
0,069
0,964

4,548
5E-07
0,833
0,849

6,412
9E-07
1,435
0,700

7,870
6E-07
1,758
0,725

D. Aktif karbon-aljinat (AC/ALG) boncuklarının adsorpsiyon
termodinamiği
Adsorpsiyon termodinamiği, adsorpsiyonla ilişkili enerji
değişiklikleri hakkında derinlemesine bilgi sağlar. AC, ALG
ve ALG/AC numunelerinin naproksen iyonlarını içeren pH
5.03’te yürütülen adsorpsiyon deneylerine ait adsorpsiyon
termodinamik Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3 incelendiğinde AC/ALG:1, AC/ALG:2, AC/ALG:3
ve AC numunelerinin ∆G0 değerlerinin negatif olması
naproksen adsorpsiyonunun uygulanabilir, spontan olduğunu
ve
prosesin
kendiliğinden
gerçekleşebileceğini
göstermektedir. Yükselen sıcaklıkla birlikte, ΔG ° değerleri
daha büyük bir itici gücü yansıtarak daha negatif olarak
hesaplanmıştır. Aksine ALG numunesi için ∆G0 değerlerinin
pozitif olması adsorpsiyonun uygulanabilirliğinin elverişsiz
olduğunu göstermektedir. Adsorpsiyon entalpisi ∆H0 pozitif
olması adsorpsiyonun endotermik olduğunu göstermektedir.
Serbest entropi ∆S0 değişiminin ise pozitif işaretli olması,
naproksen adsorpsiyonu esnasında katı ile çözelti ara yüzeyi
arasındaki düzensizliğin arttığı anlamına gelmektedir.

Deneysel verilerin adsorpsiyon izoterm modellerine
uygulanması sonucunda her bir numune için elde edilen
izoterm model parametreleri Tablo 2‘de gösterilmiştir. Tablo
2 incelendiğinde tüm izoterm modeller arasında en yüksek
regresyon katsayısına Temkin izoterm modeli sahiptir. ALG,
AC/ALG:1, AC/ALG:2, AC/ALG:3 ve AC numunelerinin At
değerleri sırasıyla; 0,132 L/mg, 5,803 L/mg, 4,076 L/mg,
3,545 L/mg, 8,889 L/mg olarak bulunmuştur. Ayrıca B yüzey
bağlanma enerjisi değerleri sırasıyla; 0,659, 0,520, 0,792,
0,995, 6,423 olarak bulunmuştur. İzotermin R2 değerlerine
bakıldığında da 0,82-0,99 arasında değiştiği görülmektedir.
Bu değerlerin 1,0’e yakın olması naproksen gideriminde
Temkin adsorpsiyon modelini elverişli yapmaktadır. Bu
izoterm maddeler arasındaki etkileşimleri değerlendiren bir
izotermdir. Etkileşimlerden dolayı adsorpsiyon ısısının
yüzeyin kaplanmasıyla lineer olarak azalacağını varsayar.
Temkin modelinden sonra da 0,82-0,97 arasında değişen R2
değerleri ile Freundlich izoterm modeli adsorpsiyon
mekanizmasını açıklamak için uygun olduğu belirlenmiştir.
Freundlich modeline göre adsorbentin yüzey üzerinde
bulunan adsorpsiyon alanları heterojendir yani farklı türdeki
adsorpsiyon alanlarından teşkil edilmiştir. Aktif karbon
yüzeyinin heterojen bir yüzey olması bu durumu
açıklamaktadır. AC/ALG:1, AC/ALG:2 ve AC/ALG:3
boncuklarının 1/n değerleri sırasıyla; 0,524, 0,491, 0,129’dur.
Artan karbon oranı ile 1/n değerinin azaldığı tespit edilmiştir.
Freundlich izoterminde hesaplanan 1/ndeğerinin sıfıra
yaklaşması yüzey heterojenitesinin artığını göstermektedir.
Bu bilgilerden yola çıkarak modifikasyon oranının artması ile
yüzeyin heterojen özelliğinin de arttığı söylenebilir.
Dubinin Radushkevich izoterm modelini inceleyecek olursak
AC, ALG, AC/ALG:1, AC/ALG:2 ve AC/ALG:3 numuneleri

IV. SONUÇ
Bu çalışmada, endokrin bozucu kimyasallar arasında yer
alan ve doğal yaşamı tehtit eden farmasötik ilaçlardan biri
olan naproksenin aktif karbon-aljinat boncukları ile giderim
etkinliği incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar
sonucunda adsorpsiyon izotermleri oluşturularak, sistemin
fiziksel ve kimyasal özellikleri ile adsorpsiyon
mekanizmasının karakteristiği belirlenmiştir. Naproksenin
AC/ALG boncukları üzerine çok tabakalı heterojen yüzeyde
fiziksel bağlanma ile adsorplandığı belirlenmiştir.
Boncukların yapısındaki AC oranı arttıkça naproksenin
bağlanma enerjisinin arttığı ve adsorpsiyon kapasitesinin de
buna paralel olarak yükseldiği izlenmiştir. Bu sonuçlara

göre sentezlenen AC/ALG boncukları yenilikçi bir
yaklaşımla adsorpsiyon uygulamalarında kullanılabilir.
TEŞEKKÜR
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KAYNAKLAR
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Tablo 3: Adsorpsiyon termodinamiği.
∆H0
(kJ/mol)

∆S0(J/mo
l K)
298 K

313K

AC

2,770

70,73

-17,828

-19,368

-20,429

ALG

5,768

13,95

1,6125

1,4034

1,1942

[3]

ALG/AC:1
ALG/AC:2
ALG/AC:3

1,087
1,692
3,257

28,14
35,99
43,54

-7,2952
-9,0264
-9,7245

-7,7289
-9,5910
-10,358

-8,1385
-10,104
-20,417

[4]

Adsorbent

∆G0(kJ/mol)

[2]
328K

için ortalama serbest enerji E değerleri sırasıyla 3,313 kJ/mol,
0,069 kJ/mol, 0,833 kJ/mol, 1,435 kJ/mol, 1,758 kJ/mol
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Abstract – The study of various mathematical problems (such as elasticity, non-Newtonian fluids and electrorheological fluids)
with variable exponent growth condition has been received considerable attention in recent years. These problems are
interesting in applications and raise many difficult mathematical problems. There are also a lot of published papers in these
spaces. Vector-valued Lebesgue spaces are widely used in analysis, abstract evolution equations and in the theory of integral
operators. In this paper we recall the weighted vector-valued classical and variable exponent Lebesgue spaces. We define a
intersection space of vector-valued weighted classical Lebesgue and variable exponent Lebesgue spaces. We discuss some
basic properties, such as, Banach space, dense subspaces and Hölder type inequalities of these spaces. We will also show that
every elements of vector-valued these spaces are locally integrable. Moreover, we investigate several embeddings and
continuous embeddings properties of these spaces under some conditions with respect to exponents and two weight functions.
Keywords – Vector-valued weighted classical and variable exponent Lebesgue spaces, locally integrable, continuous
embedding
usual Lebesgue norm ‖. ‖𝑝 [10]. In this paper we assume that
𝑝+ < ∞.
A positive, measurable and locally integrable function
ϑ: ℝn → (0, ∞) is called a weight function. The weighted
modular is defined by
𝜌𝑝(.),𝜗 (𝑓) = ∫ℝ𝑛|𝑓 (𝑥 )|𝑝(𝑥) 𝜗(𝑥)𝑑𝑥.

I. INTRODUCTION
The variable exponent Lebesgue space 𝐿𝑝(.) (ℝ𝑛 ) and
Sobolev space 𝑊𝑘,𝑝(.) (ℝ𝑛 ) were introduced by Kováčik and
Rákosník [10] In 1991. Since 1991, variable exponent
Lebesgue, Sobolev, Besov, Triebel-Lizorkin, Lorentz,
amalgam and Morrey spaces, have attracted many attentions
(see [10], [5], [7], [6]). Vector-valued variable exponent
Bochner-Lebesgue spaces 𝐿𝑝(.) (ℝ𝑛 , 𝐸 ) defined by Cheng and
Xu [4] in 2013. They proved dual space, the reflexivity,
uniformly convexity and uniformly smoothness of
𝐿𝑝(.) (ℝ𝑛 , 𝐸 ). Furthermore, they gave some properties of the
Banach valued Bochner-Sobolev spaces with variable
exponent.

𝑝(.)
The weighted variable exponent Lebesgue space 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 )
consists of all measurable functions 𝑓 on ℝ𝑛 for which
1

‖𝑓‖ 𝑝(.),𝜗 = ‖𝑓𝜗 𝑝(.) ‖

< ∞.

𝑝(.)

1

1

Theorem 2. Let 𝑝(.) + 𝑞(.) = 1 and 𝜗 ∗ = 𝜗1−𝑞(.) . Then for
𝑝(.)
𝑝(.)
𝑓 ∈ 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 ) and 𝑔 ∈ 𝐿𝜗 ∗ (ℝ𝑛 ), we have 𝑓𝑔 ∈ 𝐿1 (ℝ𝑛 ) and

II. PRELIMINARIES
Definition 1. For a measurable function 𝑝: ℝ𝑛 → [1, ∞)
(called a variable exponent on ℝ𝑛 ), we put
𝑝− = 𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑓𝑥∈ℝ𝑛 𝑝(𝑥),
𝑝+ = 𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝𝑥∈ℝ𝑛 𝑝(𝑥).
The variable exponent Lebesgue spaces 𝐿𝑝(.) (ℝ𝑛 ) consist of
all measurable functions 𝑓 such that 𝜌𝑝(.) (𝛾𝑓) < ∞ for some
𝛾 > 0, equipped with the Luxemburg norm
𝑓
‖𝑓‖ 𝑝(.) = 𝑖𝑛𝑓 {𝛾 > 0: 𝜌𝑝(.) ( ) ≤ 1},
𝛾

∫ℝ𝑛 |𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)|𝑑𝑥 ≤ 𝐶 ‖𝑓‖𝑝(.),𝜗 ‖𝑔‖𝑝(.),𝜗∗
for some 𝐶 > 0.
Proof. By the Hölder inequality for variable exponent
Lebesgue spaces, we get
1

∫ℝ𝑛 |𝑓 (𝑥 )𝑔(𝑥 )|𝑑𝑥 = ∫ℝ𝑛|𝑓 (𝑥 )𝑔(𝑥 )|𝜗 𝑝(.)
≤ 𝐶 ‖𝑓𝜗

1
𝑝(.)

‖
𝑝(.)

where

‖𝑔𝜗

−

1
𝑝(.)

1
𝑝(.)

−

‖
𝑞(.)

for some 𝐶 > 0. That is the desired result.
𝑝(.)
𝑝(.)
So the dual space of 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 ) is 𝐿𝜗∗ (ℝ𝑛 ), where

𝜌𝑝(.) (𝑓) = ∫ℝ𝑛 |𝑓(𝑥)|𝑝(𝑥) 𝑑𝑥.
If 𝑝+ < ∞, then 𝑓 ∈ 𝐿𝑝(.)(ℝ𝑛 ) iff 𝜌𝑝(.) (𝑓) < ∞. The space
(𝐿𝑝(.) (ℝ𝑛 ), ‖. ‖𝑝(.) ) is a Banach space. If 𝑝(. ) = 𝑝 is a
constant function, then the norm ‖. ‖𝑝(.) coincides with the

∗

1−q(.)

𝑑𝑥

1
𝑝(.)

+

1
q(.)

=

1 and 𝜗 = ϑ
.
Let (𝐸, ‖. ‖𝐸 ) be a Banach space and 𝐸 ∗ its dual space and
(Ω, Σ, 𝜇) be a measure space.
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Definition 3. A function 𝑓: 𝛺 → 𝐸 Bochner (or strongly) 𝜇measurable if there exists a sequence {𝑓𝑛 } of simple functions
𝑓𝑛 : 𝛺 → 𝐸 such that 𝑓𝑛 (𝑥) → 𝑓(𝑥) (in 𝐸) as n→∞ for almost
all 𝑥 ∈ Ω [8].

𝑝(.)
Proof. Let 𝑓 ∈ 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 , 𝐸 ). Then 𝑓𝜗 𝑝(.) ∈ 𝐿𝑝(.) (ℝ𝑛 , 𝐸 ).
Since 𝐶𝑐 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) is dense in 𝐿𝑝(.) (ℝ𝑛 , 𝐸 ), then there exists a
function 𝑓𝑐 ∈ 𝐶𝑐 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) such that

‖𝑓 − 𝑓𝑐 𝜗

Theorem 4. A 𝜇-measurable function 𝑓: 𝛺 → 𝐸 is Bochner
integrable if and only if ∫ℝ𝑛‖𝑓 ‖𝐸 𝑑𝜇 < ∞ [8].
Definition 5. A function 𝐹: 𝛴 → 𝐸 is called a vector measure,
if for all sequences {𝐴𝑛 } of pairwise disjoint members of 𝛴
∞
∞
such that ⋃∞
𝑛=1 𝐴𝑛 ∈ 𝛴 and 𝐹 (⋃𝑛=1 𝐴𝑛 ) = ∑𝑛=1 𝐹 (𝐴𝑛 ),
where the series converges in the norm topology of 𝐸.
Let 𝐹: 𝛴 → 𝐸 be a vector measure. The variation of 𝐹 is the
function ‖𝐹 ‖: 𝛴 → [0, ∞] defined by
‖𝐹 ‖(𝐴) = 𝑠𝑢𝑝𝜋 ∑∞
𝐵∈𝜋‖𝐹(𝐵)‖𝐸 ,
where the supremum is taken over all finite disjoint partitions
𝜋 of 𝐴. If ‖𝐹 ‖(𝛺) < ∞, then 𝐹 is called a measure of
bounded variation [8].
Definition 6. A Banach space E has the Radon-Nikodym
property (RNP) with respect to (Ω, Σ, 𝜇) if for each vector
measure 𝐹: 𝛴 → 𝐸 of bounded variation, which is absolutely
continuous with respect to 𝜇, there exists a function 𝑔 ∈
𝐿1 (Ω, E) such that
𝐹(𝐴) = ∫𝐴 𝑔𝑑𝜇
for all 𝐴 ∈ 𝛴 [8].
Definition 7. Let ϑ be a weight function and 1 < 𝑝− ≤
𝑝(. ) ≤ 𝑝+ < ∞. The weighted variable exponent Bochner𝑝(.)
Lebesgue space 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) stands for all (equivalence
classes of) 𝐸 -valued Bochner integrable functions 𝑓 on ℝ𝑛
such that
𝑝(.)
𝐿𝜗 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) = {𝑓: ‖𝑓‖𝑝(.),𝜗,𝐸 < ∞},

where 𝑢𝜗

We

∈ 𝐶𝑐 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) . This completes the proof.

define

the

space

1,𝑝(.)

𝐴𝜗1,𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) = 𝐿1𝜗1 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) ∩

1,𝑝(.)
where 𝑓 ∈ 𝐴𝜗1,𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ).
We say that 𝜗1 ≺ 𝜗2 if and only if there exists a 𝐶 > 0 such
that 𝜗1 (𝑥) ≤ 𝐶𝜗2 (𝑥) for all 𝑥 ∈ ℝ𝑛 . Two weight functions
are called equivalent and written 𝜗1 ~𝜗2 , if 𝜗1 ≺ 𝜗2 and 𝜗2 ≺
𝜗1 .
Proposition 10. Let 𝜗1 , 𝜗2 , 𝜗3 and 𝜗4 be weight functions on
ℝ𝑛 . If 𝜗1 ≺ 𝜗3 and 𝜗2 ≺ 𝜗4 , then the embedding
1,𝑝(.)
1,𝑝(.)
𝐴𝜗3,𝜗4 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) ↪ 𝐴𝜗1,𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) holds.
1,𝑝(.)
Proof. Let 𝑓 ∈ 𝐴𝜗3,𝜗4 (ℝ𝑛 , 𝐸 ). Since 𝜗1 ≺ 𝜗3 and 𝜗2 ≺ 𝜗4 ,
then there exist 𝐶1 , 𝐶2 > 0 such that 𝜗1 (𝑥) ≤ 𝐶1 𝜗3 (𝑥) and
𝜗2 (𝑥) ≤ 𝐶2 𝜗4 (𝑥) for all 𝑥 ∈ ℝ𝑛 . Hence we have
𝑝(.)
𝑝(.)
𝐿1𝜗3 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) ↪ 𝐿1𝜗1 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) and 𝐿𝜗4 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) ↪ 𝐿𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ).
1,𝑝(.)

Using definition of the norm ‖. ‖𝜗1,𝜗2,𝐸 we can write

‖𝑓‖1,𝑝(.)
‖ ‖
‖ ‖
𝜗1 ,𝜗2 ,𝐸 = 𝑓 1,𝜗1 ,𝐸 + 𝑓 𝑝(.),𝜗2 ,𝐸
≤ 𝐶1 ‖𝑓‖1,𝜗3,𝐸 + 𝐶2 ‖𝑓 ‖𝑝(.),𝜗4,𝐸
1,𝑝(.)
≤ 𝐶 ‖𝑓‖𝜗3,𝜗4,𝐸 ,
where 𝐶 = 𝑚𝑎𝑘𝑠{𝐶1 , 𝐶2 }.
Corollary 11. If 𝜗1 ~𝜗3 and 𝜗2 ~𝜗4 , then the embedding
1,𝑝(.)
1,𝑝(.)
𝐴𝜗1,𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) = 𝐴𝜗3,𝜗4 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) holds.
Definition 12. Let 𝑝1 (. ) and 𝑝2 (. ) be exponents on ℝ𝑛 . We
say that 𝑝2 (. ) is non-weaker than 𝑝1 (. ) if and only if
Φ𝑝1 (𝑥, 𝑡) = 𝑡 𝑝1(𝑥) is non-weaker than Φ𝑝2 (𝑥, 𝑡) = 𝑡 𝑝2(𝑥) in
the sense of Musielak [12], i.e. there exist constants 𝐾1 , 𝐾2 >
0 and ℎ ∈ 𝐿1 (ℝ𝑛 ), ℎ ≥ 0, such that for a.e. 𝑥 ∈ ℝ𝑛 and all
𝑡≥0
Φ𝑝1 (𝑥, 𝑡) ≤ 𝐾1 Φ𝑝2 (𝑥, 𝐾2 𝑡) + ℎ(𝑥).
We write 𝑝1 ≼ 𝑝2 [6].
Proposition 13. If 𝑝1 ≼ 𝑝2 and 𝜗1 ≺ 𝜗2 , then
𝑝 (.)
𝑝 (.)
𝐿𝜗22 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) ↪ 𝐿𝜗11 (ℝ𝑛 , 𝐸 ).

The following properties proved by Cheng and Xu [4];
𝑝(.)
𝑝(.)
(i) 𝑓 ∈ 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) ⇔ ‖𝑓(. )‖𝐸 ∈ 𝐿1𝜗 (ℝ𝑛 ).
𝑝(.)
𝑝(.)
(ii) 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) is a generalization of the 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) spaces.
𝑝(.)
𝑝(.)
(iii) If 𝐸 = ℝ 𝑜𝑟 ℂ, then 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) = 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 ).
𝑝(.)
Theorem 8. 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) is a Banach space with respect to
‖. ‖𝑝(.),𝜗,𝐸 .
𝑝(.)
Proof. Let {𝑢𝑗 } be a Cauchy sequence in 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 , 𝐸 ). Then,
1

{𝑢𝑗 𝜗 𝑝(.) } is a Cauchy sequence in the Banach space
𝐿𝑝(.) (ℝ𝑛 , 𝐸 ) in [7] due to
1

𝑝(.),𝜗,𝐸

→ 0,
𝑝(.),𝐸

‖𝑓‖1,𝑝(.)
‖ ‖
‖ ‖
𝜗1 ,𝜗2 ,𝐸 = 𝑓 1,𝜗1 ,𝐸 + 𝑓 𝑝(.),𝜗2 ,𝐸 ,

.

= ‖(𝑢𝑗 − 𝑢𝑘 )𝜗 𝑝(.) ‖

𝑝(.),𝜗,𝐸

= ‖𝑓𝜗 𝑝(.) − 𝑓𝑐 ‖

𝑝(.)
𝐿𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) is a Banach space with the sum norm

𝑝(.),𝐸

‖𝑢𝑗 − 𝑢𝑘 ‖

1

‖

III. RESULTS

1

where ‖𝑓‖𝑝(.),𝜗,𝐸 = ‖𝑓𝜗 𝑝(.) ‖

1
𝑝(.)

−

1
𝑝(.)

−

→ 0,

𝑝(.),𝐸

𝑝 (.)
𝑝 (.)
Proof. Since 𝑝1 ≼ 𝑝2 , then 𝐿𝜗22 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) ↪ 𝐿𝜗12 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) by
Theorem 8.5 of [12]. Also by using Proposition 2.6 in [2], we
𝑝 (.)
𝑝 (.)
have 𝐿𝜗12 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) ↪ 𝐿𝜗11 (ℝ𝑛 , 𝐸 ).
Corollary 14. If 𝜗1 ≺ 𝜗3 , 𝜗2 ≺ 𝜗4 and 𝑝1 ≼ 𝑝2 , then the
1,𝑝2 (.)
1 (.)
(ℝ𝑛 , 𝐸 ) ↪ 𝐴1,𝑝
( 𝑛 )
embedding 𝐴𝜗3,𝜗
𝜗1 ,𝜗2 ℝ , 𝐸 holds.
4
Theorem 15. Let 𝑝1 (. ) and 𝑝2 (. ) be variable exponents
satisfying
1 < 𝑝1− ≤ 𝑝1 (. ) ≤ 𝑝2 (. ) ≤ 𝑝2+ < ∞
and
𝜗1
𝑝2 (.)
𝑛
(
)
‖ ‖ 𝑝 (.)
<
∞.
Then
the
embedding
𝐿
ℝ
,
𝐸
↪
𝜗2
𝜗

so it converges to some 𝑢 in 𝐿𝑝(.) (ℝ𝑛 , 𝐸 ). Consequently, {𝑢𝑗 }
1
−
𝑝(.)

𝑝(.)
converges to 𝑢𝜗
in 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 , 𝐸 ).
It is known that every weight function is equivalent to a
continuous weight function. So we assume that the weight
function ϑ is continuous (see [13]). Let 𝐶𝑐 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) denote the
space of all 𝐸 -valued continuous functions on ℝ𝑛 with
compact support.
𝑝(.)
Theorem 9. 𝐶𝑐 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) is dense in 𝐿𝜗 (ℝ𝑛 , 𝐸 ).with respect
to ‖. ‖𝑝(.),𝜗,𝐸 .

2

2
,𝜗
𝑝2 (.)−𝑝1 (.) 2

𝑝 (.)
𝐿𝜗11 (ℝ𝑛 , 𝐸 )
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𝑝 (.)
Proof. Suppose that 𝑓 ∈ 𝐿𝜗22 (ℝ𝑛 , 𝐸 ). It is known that
𝑝 (.)
𝑝 (.)
𝐿𝜗22 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) ↪ 𝐿𝜗11 (ℝ𝑛 , 𝐸 )

with

𝜗

‖ 1‖

𝑝2 (.)
,𝜗
𝑝2 (.)−𝑝1 (.) 2

𝜗2

[2]
[3]
[4]

<∞

(Theorem 5.1, [9]). This completes the proof.
Theorem 16. Let 𝑝1 (. ) and 𝑝2 (. ) be variable exponents on
1,𝑝2 (.)
1 (.)
(ℝ𝑛 , 𝐸 ) ⊂ 𝐴1,𝑝
( 𝑛 )
ℝ𝑛 . If the inclusion 𝐴𝜗3,𝜗
𝜗1 ,𝜗2 ℝ , 𝐸 holds
4
for the weights 𝜗1 , 𝜗2 , 𝜗3 and 𝜗4 if and only if the embedding
1,𝑝 (.)
1,𝑝 (.)
𝐴𝜗3,𝜗2 4 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) ↪ 𝐴𝜗1,𝜗1 2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) is satisfied.

[5]

[6]
[7]

[8]
[9]

Proof. The sufficient condition of the theorem is clear by the
definition of continuous embedding. Now, assume that the
1,𝑝2 (.)
1 (.)
(ℝ𝑛 , 𝐸 ) ⊂ 𝐴1,𝑝
(ℝ𝑛 , 𝐸 ) is valid. Moreover,
inclusion 𝐴𝜗 ,𝜗
𝜗 ,𝜗
3

4

1

[10]

2

1,𝑝 (.)
1,𝑝 (.)
we define the sum norm ‖|𝑓|‖ = ‖𝑓‖𝜗1,𝜗1 2,𝐸 + ‖𝑓‖𝜗3,𝜗2 4,𝐸 . It

[11]

1,𝑝2 (.)
(ℝ𝑛 , 𝐸 ), ‖|. |‖) is a Banach space.
is easy to see that (𝐴𝜗3,𝜗
4
1,𝑝 (.)
If we define the unit function 𝐼 from (𝐴𝜗3,𝜗2 4 (ℝ𝑛 , 𝐸 ), ‖|. |‖)
1,𝑝2 (.)
2 (.)
(ℝ𝑛 , 𝐸 ), ‖. ‖1,𝑝
to (𝐴𝜗3,𝜗
𝜗3 ,𝜗4 ,𝐸 ), then the function 𝐼 is
4

[12]
[13]

continuous. Because we can obtain the inequality
2 (.)
‖𝐼(𝑓)‖1,𝑝
‖ ‖1,𝑝2(.)
‖|𝑓|‖. By Banach's theorem 𝐼
𝜗3 ,𝜗4 ,𝐸 = 𝑓 𝜗3 ,𝜗4 ,𝐸 ≤
is a homeomorphism, see [3]. So the norms ‖|. |‖ and
1,𝑝2 (.)
2 (.)
‖. ‖1,𝑝
( 𝑛 )
𝜗3 ,𝜗4 ,𝐸 are equivalent. Thus, for every 𝑓 ∈ 𝐴𝜗3 ,𝜗4 ℝ , 𝐸
there exists a 𝑘 > 0 such that
2 (.)
‖|𝑓|‖ ≤ 𝑘‖𝑓‖1,𝑝
𝜗3 ,𝜗4 ,𝐸 .
By the definition of the norm ‖|. |‖ we have
1 (.)
2 (.)
‖𝑓‖1,𝑝
‖|𝑓|‖ ≤ 𝑘‖𝑓‖1,𝑝
𝜗1 ,𝜗2 ,𝐸 ≤
𝜗3 ,𝜗4 ,𝐸 .
𝑠,𝑝(.)

Let 1 < 𝑠 < ∞. Consider the mapping Φ from 𝐴𝜗1,𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 )
𝑝(.)
into 𝐿𝑠𝜗1 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) × 𝐿𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) defined by Φ(f) = (𝑓, 𝑓).
𝑠,𝑝(.)

This is a linear isometry of 𝐴𝜗1,𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) into 𝐿𝑠𝜗1 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) ×
𝑝(.)
𝐿𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) with the norm
‖|(𝑓, 𝑓)|‖ = ‖𝑓‖𝑠,𝜗1,𝐸 + ‖𝑓‖𝑝(.),𝜗2,𝐸
𝑠,𝑝(.)
for 𝑓 ∈ 𝐴𝜗1,𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ). Hence it is easy to see that
𝑠,𝑝(.)

𝐴𝜗1,𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) is a closed subspace of the Banach space
𝑝(.)
𝐿𝑠𝜗1 (ℝ𝑛 , 𝐸 ) × 𝐿𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ). Let

𝑠,𝑝(.)

𝐻 = {(𝑓, 𝑓): 𝑓 ∈ 𝐴𝜗1,𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 )}
and
𝐾=
{

(𝜑, Ψ): (𝜑, Ψ) ∈ 𝐿𝑡𝜗∗ (ℝ𝑛 , 𝐸 ∗ ) × 𝐿𝑞(.)
(ℝ𝑛 , 𝐸 ∗ ),
𝜗∗
1

2

∫ℝ𝑛 𝑓(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ℝ𝑛 𝑓 (𝑦)Ψ(𝑦)𝑑𝑦 = 0, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 (𝑓, 𝑓) ∈ 𝐻
1

1

1

}

1

where, s + t = 1 and p(.) + q(.) = 1.
The following Proposition is easily proved by Duality
Theorem 1.7 in [11].
𝑠,𝑝(.)

Proposition 17. The dual space (𝐴𝜗1,𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 ))
𝑠,𝑝(.)
𝐴𝜗1,𝜗2 (ℝ𝑛 , 𝐸 )

is isomorphic to

𝐿𝑡𝜗1∗ (ℝ𝑛 , 𝐸 ∗ )

∗

of

𝑞(.)
× 𝐿𝜗∗ (ℝ𝑛 , 𝐸 ∗ ).
2
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Abstract – As an example of data envelopment analysis; this study focuses on the comparison of high technology exports of
countries with data envelopment analysis. High-tech exports (HTEX) are the outputs of multiple inputs for the countries under
consideration. Since a small number of inputs and a large number of outputs were used in the study, data envelopment analysis
was considered appropriate. According to data envelopment analysis, it was aimed to compare the relative efficacy of the
variables. CCR and BCC models will be used in this study. For this reason, HTEX data envelopment analysis was solved with
the help of Excel-Solver plugin and the results were evaluated.
Keywords – High-tech exports, Data envelopment analysis (DEA), CCR model, BCC model
methods are free-throw envelope method and data
envelopment analysis (DEA). In the free-throw envelope
I. INTRODUCTION
Systems have their own specific objectives. These method, which is a special case of data envelopment analysis,
objectives can be listed as; high efficiency, efficiency, profit DEA model does not accept the points on the lines joining
maximization, cost minimization, customer satisfaction, the corners on the active boundary. The model cluster takes
growth and respectability. To measure whether the system the DEA corners and points within the area covered by the
has achieved its goals, it is necessary to calculate corners [2].
performance measures. One of the methods used to measure
system performance is efficiency analysis. Three methods are
II. DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
used in the measurement of efficiency analysis [1].
It was first developed by Cooper, Charnes and Rhodes to
These are ratio analysis, parametric methods and nonmeasure the relative effectiveness of systems that produce
parametric methods.
Although each method has both positive and negative similar products or services. It is called decision-making unit
aspects, ratio analysis is a commonly used type of analysis. It (DMU). This method has multiple input and output variables
is based on monitoring the result of the ratio of a single input in different units of measurement. In addition, these variables
and a single output over time. In this analysis, the scale is the are a linear programming-based approach to measure the
ratio scale. The starting point is zero on the ratio scale, and relative total factor effectiveness of decision-making units
the points on the scale move in multiples of each other. when they cannot be reduced to a common criterion. A DMU
Therefore, all mathematical methods can be easily applied to is determined as best and the other DMUs are compared to
the best DMUs. Effectivity is measured according to the best
the data measured using this scale.
In parametric methods, there is an observation set and the defined limit. According to the method, the best named
best performance within the set is assumed to be above the DMUs above the activity limit are considered to be relatively
efficiency limit. According to this assumption, observations effective and are referred to as reference sets. Other DMUs
deviating from the activity limit line are called active. that cannot exceed the activity limit are relatively inactive.
Observations that do not show success are called ineffective. DEA at this point sheds light on the decision makers about
The most preferred parametric efficiency measurement the improvements that need to be made for relatively inactive
method is regression analysis. Regression analysis helps to units. DEA methods are given below:
• Multiple input and output variables can be used.
examine the causal structure of the relationships between
• It does not require a functional relationship between
dependent and independent variables.
Nonparametric methods are used in the analysis where inputs and outputs other than linear form.
• Multiple different units of measurement can be used
there are multiple output and multiple input variables and
simultaneously
for input and output variables. For example,
these variables are measured with different measurement
weight, quantity, monetary or proportional size and so on.
units.
• Since it is a deterministic method, it does not include
The distances of the systems to the production limits can be
measured by non-parametric methods. Commonly used random error and therefore data-centered errors are not
selected.
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• In DEA, because we calculate events based on the
extremes they interact with these extremes. Therefore, it is
more accurate to evaluate the calculated results within the
scope of relativity rather than absolute.
• DEA is a non-parametric method, so it is difficult to
evaluate the results statistically.
• DEA is a static method, so it analyzes data with a single
point of time.
• In DEA, the number of input and output variables should
be low and they should be able to give the production stages
of the DMUs completely. The opposite makes it difficult to
distinguish between relatively effective and inactive DMUs.
• DEA often requires a small number of inputs and a large
number of output variables [3].

n

u
r 1
m

r 1

m

v x

i

(2.3)

1

i i

i 1
n

m

 ur yr   vi xi  0
r 1

i 1

ur , vi  0

(2.4)

(2.3) and (2.4) formulas are given for input-oriented state.
If the CCR method is to be used for output focusing, then the
linear programming model will be as in (2.5) and (2.6)
formulas.
m

Ming j   vi xi
i 1

n

u y
r

r 1

r

(2.5)

1

n

m

r 1

i 1

  u r y r   vi xi  0

(2.6)

u r , vi  0
Whether a decision maker wants to decide the effectiveness
of decision points through the CCR method, both input and
output oriented, the model described above should be applied
to all decision points.
When the established model is solved for each decision
point, total effectiveness criteria will be obtained for each
decision point. The fact that these criteria are equal to 1
indicates the effectiveness of the decision points and the fact
that they are less than 1 indicates that the decision points are
not effective [3].
BCC Method
This model developed by Banker-Charnes-Cooper, was
obtained by changing the assumptions of the CCR model.
Basically, it is based on the assumption of variable returns to
scale. The assumption is that the sum of λ values to be
obtained from the results of the linear programming to be
solved for each decision unit is 1 [3]. The BBC's limit is
below the CCR limit. The BBC activity score is therefore
greater than or equal to the CCR activity score.
The method of BCC is given in (2.7) formula.
The objective function,

n

i 1

u r  0, vi  0

n

h

yr

v x

i

Maxh j   u r y r

the scale. If the efficiency of the decision unit of j is j , the
objective should be the maximization of this value. In this
case, the objective function can be expressed as in formula
(2.1) under the assumption of input focus.

Maxh j 

1

(2.2)
The formulas given in Figure (2.1) and (2.2) are formulated
according to fractional programming. The solution of these
formulas is more difficult than linear programming.
Therefore (2.1) and (2.2) formulas expressed in linear
programming logic (2.3) and (2.4) formulas can be obtained.

CCR Method
This method is based on the constant return hypothesis on

r

i

i 1

Data Envelopment Analysis Models
Three methods are used in data envelopment analysis.
• CCR (Charnes-Cooper-Rhodes) Method
• BCC (Banker-Charnes-Cooper) Method
• Additive Methods
In all of these methods, fractional programming-linear
programming transformation can be used provided that input
or output centeredness is considered [3].

r 1
m

yr

v x

Literature Review on Data Envelopment Analysis
Kılıç et al. For G-8 countries, panel data analysis was
applied to the data obtained between 1996 and 2011. Its aim
is to find the relationship between R & D (ARGE)
expenditures and high technology exports. According to the
results of the research, it is determined that R & D
expenditures are a two-way causality on high technology
exports [4].
Yücel has recreated the portfolio with real data and found
that it is necessary to work with low risk in order to make the
portfolio effective. The fact that 100% portfolio efficiency
does not make the portfolio good and reliable does not
directly affect the portfolio. The event is complementary to
the portfolio [5].
Avsar, were investigated between 2016 and 2006, hightech application performance conducted between the BRIC
countries and Turkey. As a result, local innovative capacity
has been found to have a high impact [6].
Taşköprü has found the energy efficiency of 28 states,
which is a member of the European Union and Turkey is a
candidate country, with the classic data envelopment analysis
and categorical data envelopment analysis [7].

u

r

(2.1)
i

Constraints can be shown as in formula (2.2).
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Min k

7
8
9

Constraints,
N

y
j 1

rj

 jk  yrk
N

 k xik   xij  jk  0
j 1


j 1

j

US $
Annual %

The data used in the application were normalized. The
purpose of normalizing is that the data are very large and
different from each other. Data were normalized to keep the
values in the range of (0.1). Normalized data are given in
Table 2.

(2.7)

N

[15]
Gross domestic product [16]
Inflation consumer price [17]
Domestic loans to the private
sector

1

Table 2. Outputs and Inputs Normalized
ÜLKELER
Yüksek Teknoloji
İnternet
İhracatıKullananMatematik
Kişiler ve Bilimin
Şirketlerin
Kalitesi Arge Harcamaları
Mevcut Bilim AdamıVerilen
ve Mühendisler
Patentler Doğrudan Yabancı Yatırım
Gayri Safi YurtiçiEnflasyon
Hasıla Tüketici
Özel
Fiyatı
Sektöre Yurtiçi Krediler
Arnavutluk
0,100012491 0,627336132
0,572727273
0,242408377
0,203225806
0,100013278
0,299175403
0,100228278
0,240632504
0,180589353
Arjantin
0,102097141 0,659731875
0,287559809
0,267539267
0,36953405
0,100586234
0,185890907
0,123157247
0,176686987
0,103087854
Ermenistan
0,100033003 0,590012366
0,563157895
0,267539267
0,530107527
0,100082325
0,220268952
0,10017278
0,113319133
0,233011274
Avustralya
0,107373125 0,814450994
0,622488038
0,569109948
0,753763441
0,101738784
0,224136658
0,151480076
0,24034299
0,584747431
Belçika
0,161397577 0,799720103
0,829186603
0,705235602
0,682078853
0,100699099
0,282554261
0,119826246
0,275000555
0,291562661
Bulgaristan
0,101911706 0,571412668
0,43492823
0,368062827
0,438351254
0,100152036
0,207267575
0,102006092
0,136881861
0,247993506
Bahreyn
0,100033327 0,897946798
0,591866029
0,351308901
0,570250896
0,10000332
0,189571475
0,101101209
0,316188836
0,33371865
Bosna Hersek
0,100149698 0,652719873
0,381339713
0,198429319
0,237634409
0,100039171
0,199294683
0,100445119
0,114304441
0,249531876
Brezilya
0,115765345 0,570191192
0,174641148
0,309424084
0,300716846
0,103451676
0,235521179
0,176899458
0,612336332
0,283206523
Botsvana
0,100042723 0,396381358
0,398564593
0,282198953
0,317921147
0,1
0,178878518
0,100388007
0,36458093
0,169219504
İsviçre
0,188524966 0,824432437
0,806220096
0,9
0,770967742
0,100969975
0,142971305
0,128458598
0,155021233
0,705531473
Şili
0,100999314 0,624312858
0,297129187
0,231937173
0,676344086
0,100255606
0,243415701
0,110333123
0,365446158
0,469700721
Çin
0,9 0,514739464
0,544019139
0,562827225
0,656272401
0,9
0,198122997
0,580938435
0,276383861
0,636214226
Kolombiya
0,101191887 0,556964941
0,287559809
0,248691099
0,429749104
0,100361168
0,242233194
0,111855726
0,55142026
0,226885381
Kosta Rika
0,101517746 0,624472923
0,51722488
0,359685864
0,670609319
0,100005311
0,245547685
0,102186462
0,176478303
0,273880966
Kıbrıs
0,100048022 0,708912416
0,471291866
0,231937173
0,527240143
0,100001328
0,349917418
0,100579902
0,105445263
0,9
Çek Cumhuriyeti
0,132722785
0,71388078
0,522966507
0,489528796
0,389605735
0,100525154
0,221969614
0,108110627
0,208557726
0,242561446
Almanya
0,405875374 0,826498443
0,676076555
0,795287958
0,756630824
0,132185762
0,197936493
0,249157126
0,2007815
0,339349704
Danimarka
0,115003306 0,889117668
0,679904306
0,669633508
0,613261649
0,101029727
0,205589099
0,112905773
0,189149097
0,687743352
Cezayir
0,100006577 0,427025379
0,343062201
0,217277487
0,403942652
0,100069711
0,191599344
0,106552731
0,495603036
0,136881734
Ekvador
0,10016654 0,522120697
0,388995215
0,22565445
0,283512545
0,100029212
0,188105909
0,103955873
0,262647139
0,159794001
Mısır, Arap Cumhuriyeti
0,100082921 0,395105271
0,166985646
0,129319372
0,547311828
0,100608807
0,21019369
0,114018309
0,865325118
0,178457383
İspanya
0,122904244
0,74878116
0,440669856
0,355497382
0,644802867
0,101821773
0,212306063
0,152882534
0,166584118
0,466768213
Estonya
0,101577651 0,805885913
0,702870813
0,44973822
0,550179211
0,10001859
0,219999677
0,10072131
0,184119837
0,319589742
Fransa
0,267480093 0,792070494
0,69138756
0,719895288
0,667741935
0,109430862
0,196975668
0,20565744
0,185825944
0,415467896
Birleşik Krallık
0,210126169 0,870368004
0,566985646
0,667539267
0,716487455
0,109211771
0,32427094
0,213496968
0,208670402
0,552919504
Gürcistan
0,10003085 0,487381506
0,341148325
0,190052356
0,269175627
0,100063072
0,324042237
0,100336309
0,283109768
0,281932248
Yunanistan
0,101917379 0,650640543
0,503827751
0,27591623
0,816845878
0,100401666
0,198988928
0,107998294
0,135529248
0,457216971
Hong Kong SAR, Çin 0,100679186 0,806424894
0,735406699
0,481151832
0,561648746
0,100154027
0,660428136
0,113507795
0,2956097
0,812052336
Hırvatistan
0,101701688 0,681514328
0,566985646
0,30104712
0,381003584
0,100115521
0,22658753
0,101897684
0,121853707
0,279760575
Macaristan
0,120069911 0,737644777
0,413875598
0,259162304
0,401075269
0,100408306
0,9
0,105124754
0,196663361
0,17836005
Hindistan
0,121508103 0,312419273
0,553588517
0,543979058
0,624731183
0,108762303
0,203952443
0,196992178
0,423010408
0,236817417
İrlanda
0,154480055 0,762538712
0,66076555
0,636125654
0,796774194
0,100133446
0,521321969
0,112816369
0,176686987
0,228137395
İzlanda
0,10021819
0,9
0,632057416
0,590052356
0,759498208
0,100022573
0,1
0,10057992
0,261165182
0,377057564
İsrail
0,116577548 0,742087503
0,576555024
0,82460733
0,834050179
0,100862421
0,227511397
0,113371781
0,149522765
0,295863156
İtalya
0,145007208
0,5842322
0,549760766
0,44973822
0,656272401
0,105873624
0,191041074
0,179594778
0,170538911
0,371072655
Jamaika
0,100002351 0,444598806
0,392822967
0,315706806
0,352329749
0,10001195
0,265262631
0,100322512
0,293801903
0,17067102
Ürdün
0,100135823 0,592597242
0,511483254
0,361780105
0,791039427
0,100013942
0,230619578
0,101379464
0,13743063
0,331449153
Japonya
0,249808358
0,84662453
0,674162679
0,803664921
0,894265233
0,272778303
0,187330274
0,311993886
0,170871336
0,738609849
Kazakistan
0,103317668
0,7166077
0,457894737
0,340837696
0,47562724
0,1006586
0,341461362
0,105617255
0,9
0,175517081
Kırgız Cumhuriyeti 0,100100433 0,354784548
0,256937799
0,152356021
0,249103943
0,100055105
0,272100246
0,1
0,197707049
0,128512163
Kore
0,29090728 0,852753672
0,574641148
0,571204188
0,584587814
0,208498398
0,188131611
0,160358795
0,225039971
0,58627787
Sri Lanka
0,100096056 0,333836465
0,591866029
0,422513089
0,653405018
0,100185231
0,192589284
0,103212843
0,375477402
0,222610918
Litvanya
0,10291685 0,695878959
0,601435407
0,441361257
0,481362007
0,100062408
0,207755533
0,101554957
0,221825821
0,211400275
Lüksemburg
0,101247282 0,893618174
0,54784689
0,717801047
0,501433692
0,100094275
0,783562366
0,102237845
0,191599978
0,433330178
Letonya
0,101401024 0,743033376
0,522966507
0,317801047
0,335125448
0,100062408
0,18966471
0,100903276
0,183373565
0,303536646
Fas
0,100952999 0,558117496
0,446411483
0,263350785
0,461290323
0,100156683
0,207570589
0,104170391
0,258204692
0,289315195
Moldova
0,100021135 0,666996007
0,446411483
0,1
0,137275986
0,100059752
0,195807614
0,100008518
0,494924311
0,165041636
Madagaskar
0,100005858
0,1
0,413875598
0,292670157
0,378136201
0,10000332
0,249480714
0,10014824
0,508418459
0,1
Meksika
0,175497223 0,568973983
0,233971292
0,307329843
0,501433692
0,10086906
0,220835115
0,144704079
0,317344708
0,181660713
Malta
0,10093177 0,720793856
0,639712919
0,401570681
0,458422939
0,100001328
0,471073556
0,100191117
0,20545226
0,374592028
Mauritius
0,1 0,514963385
0,563157895
0,353403141
0,392473118
0,100000664
0,215951179
0,100241365
0,227725033
0,410833791
Malezya
0,189656142 0,733615184
0,674162679
0,728272251
0,839784946
0,100735614
0,238245173
0,11246045
0,282747492
0,513708641
Norveç
0,106311596 0,891943981
0,611004785
0,661256545
0,805376344
0,100813955
0,11946334
0,115663397
0,353648939
0,591749195
Pakistan
0,100488955 0,192388034
0,350717703
0,32617801
0,461290323
0,100134774
0,189005024
0,111703221
0,363748025
0,11257509
Peru
0,100264609 0,448548415
0,155502392
0,194240838
0,280645161
0,100047138
0,225192672
0,107977519
0,355928121
0,186156871
Filipinler
0,142159088 0,534413063
0,417703349
0,397382199
0,412544803
0,100216435
0,212587311
0,112820081
0,264758431
0,217920919
Polonya
0,121480618 0,686675602
0,51722488
0,334554974
0,53297491
0,102828263
0,224989659
0,119972716
0,146295582
0,254693669
Portekiz
0,103629943 0,662065358
0,553588517
0,407853403
0,636200717
0,100480008
0,237457236
0,10852019
0,206964782
0,46934604
Romanya
0,106930512 0,568661817
0,582296651
0,223560209
0,484229391
0,100666567
0,215854117
0,107779203
0,1
0,156269134
Rusya Federasyonu 0,11070776 0,713263917
0,540191388
0,328272251
0,498566308
0,117788843
0,211513476
0,154855169
0,528106818
0,25049275
Ruanda
0,100006778 0,230755335
0,524880383
0,328272251
0,455555556
0,100000664
0,218150106
0,100078409
0,462092154
0,129989278
Singapur
0,30374256 0,752533403
0,9
0,690575916
0,819713262
0,101062258
0,452191363
0,112479346
0,151637522
0,547349994
El Salvador
0,100307587 0,307713948
0,1784689
0,208900524
0,1
0,100001992
0,201989152
0,100869965
0,206792386
0,221119545
Slovak Cumhuriyeti 0,111048913 0,748050389
0,427272727
0,328272251
0,349462366
0,100145397
0,230247263
0,103575793
0,150765292
0,263804573
İsveç
0,124161615 0,842406068
0,542105263
0,789005236
0,713620072
0,101348404
0,217387199
0,121824504
0,225751271
0,532042015
Türkiye
0,103519447 0,558771836
0,310526316
0,317801047
0,535842294
0,104135504
0,19682683
0,136831623
0,564265272
0,31181312
Amerika Birleşik Devletleri
0,347071268 0,711276471
0,580382775
0,828795812
0,9
0,296070308
0,212019506
0,9
0,239574938
0,768656634
Güney Afrika
0,10307314 0,521582455
0,1
0,508376963
0,289247312
0,101847002
0,188058008
0,112414055
0,49204135
0,590319749

Additive Method
CCR and BCC models evaluate inputs and outputs
separately. The additive method evaluates the input and
output together. The main purpose of the additive method is
to handle the input surplus (s^+) and the output minus (s^-)
together and try to reach the maximum distance remaining on
the activity limit [3].
III. DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND
APPLICATION
The aim of this application is to compare the high tech
exports of the countries with data envelopment analysis. A
model based on CCR method is discussed. The relative
effectiveness of the decision points that present one or more
outputs will be evaluated using similar inputs. The
application is the problem where the efficiency of each
decision variable is maximum. The constraints are that the
effectiveness of any decision-making unit should not be
greater than 1.
Data envelopment analysis was performed using 69
decision units, one output and nine inputs. In order to
implement DEA, decision variables were selected, inputs and
outputs were determined, input and output values were
normalized, data envelopment analysis was performed with
Excel-Solver plugin and the results obtained were evaluated.
The decision-making units used in this study are countries.
The research was conducted with 69 countries considering
2016 data.
Accurate determination of inputs and outputs is very
important in data envelopment analysis. The input variables
used in the application are selected according to the purpose
of the application. The inputs and outputs of the application
are shown in Table 1.

IV. DISCUSSION
Stages of the Application in Excel-Solver Solution
Table 3.3 data is placed in the excel table.
At the stage of creating the model, we use the Vlookup
formula instead of installing each model separately, since we
will evaluate each country separately.
First, we will do input and output calculations based on
weights. For the output calculation, each output value is
multiplied by the output weight coefficient. The same
procedure is used for the input account. Output Input ’operation was performed for difference calculation.
When we come to the mathematical expression part of the
model, we make use of Vlookup formula to make the input
and output values for each country from our excel table and
then to solve the model with a single operation. We have
created a new table of countries, output and input cells.
The part of ‘arrange target’ shows the output cell. Since our
model is maximization, the target was chosen as the largest.

Table 1. Outputs and Inputs

5

Output
High-tech exports [9]
Input
Internet users [10]
Quality of mathematics and
science [11]
R & D expenditures of
companies [12]
Available scientist and
engineers [13]
Patents granted [14]

6

Foreign direct investment

1
1
2
3
4

Unit
US $
% of population
Global competiton index
Global competiton index
Global competiton index
Patent
residents
% of gdp

applications,
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Mathematical model:
Maximization
Objective function: xç
Constraints
(xç -(∑9i=1 xi)) * ∑10
i=1 wi <= 0
∑9i=1 xi = 1
x ç , x i , wi > 0

V. CONCLUSION
Data envelopment analysis was used to compare countries'
high-tech exports. Our data are from 2016 year. High-tech
exports were determined as output variables. Input variables
were the users of the Internet, the quality of mathematics and
science, R & D spending of companies, existing scientists
and engineers, patents granted, foreign direct investment,
gross domestic product, inflation consumer price and
domestic loans to the private sector.
Data envelopment analysis methods were applied and
efficiency levels were calculated. Countries were compared
according to the activity levels found. According to the
results, countries such as China, Korea, Germany and
Singapore have a higher level of high technology exports
compared to other countries. As a result, we find that these
countries are effective. These countries, which have increased
their performance in high-tech exports in recent years and
have made a big increase in the economy, prove the result.

Notations:
xç = Output variable,
xi = Input variable,
wi = Weights of output and input variable.
Since our application is a linear model, simple LP is selected
from the options.
We write the value we find in the table of countries and
effectivity levels by finding the percentage. We repeat this
process for all countries. Effectivity levels of the countries
are given in Table 3.
Table 3. Effectivity Levels of Countries

Countries
Albania
Argentina
Armenia
Australia
Belgium
Bulgaria
Bahrain
Bosnia and
Herzegovina
Brazil
Botswana
Switzerland
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Cyprus
Czech
Republic
Germany
Denmark
Algeria
Ecuador
Egypt, Arab
Republic
Spain
Estonia
France
United
Kingdom
Georgia
Greece
Hong Kong
Croatia
Hungary
India
Ireland
Iceland

Effectivity
level
65%
75%
57%
38%
69%
51%
50%
66%

Israel
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
Kazakhistan
Kyrgyz Republic
Korea

51%
57%
58%
49%
59%
57%
74%
100%

75%
58%
84%
61%
100%
59%
50%
61%
65%

Sri lanka
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Morocco
Moldova
Madagascar
Mexican
Malta

53%
55%
45%
54%
58%
87%
87%
97%
47%

100%
51%
63%
62%
79%

Mauritius
Malaysia
Norway
Pakistan
Peru

50%
81%
53%
69%
70%

57%
48%
80%
63%

Philippines
Poland
Portugal
Romania

70%
60%
47%
66%

67%
57%
42%
55%
69%
61%
75%
58%

Russian Federation
Rwanda
Singapore
El Salvador
Slovak Republic
Swedish
Turkey
America US
South Africa

51%
62%
100%
90%
58%
52%
51%
72%
86%

Countries

Effectivity
level
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Abstract – In this study, a PID controller with fractional order derivative filter (PIDFF) is designed for automatic voltage
regulation (AVR) in power systems. In order to ensure maximum transient and steady state performance from the designed
controller, the controller parameters and fractional order and gain of the derivative filter are tuned by particle swarm optimization
(PSO) algorithm. The PSO algorithm searches the optimum solution in the specified search space for the controller and filter
parameters to minimize integral of time-weighted squared error (ITSE) performance metric. The obtained results are compared
to reported studies in the literature. As a result, superiority of the PIDFF controller in terms of transient and steady state
characteristics is demonstrated. The robustness test of the designed PIDFF controller is also considered.
Keywords –Fractional calculus, PID controller, Fractional order derivative filter, PSO algorithm, Time domain and
robustness analyses
BBO) structure [4], artificial bee colony algorithm (ABC) [5],
differential evolution algorithm (DEA) [5], biogeographybased optimization (BBO) [6], sine-cosine algorithm (SCA)
[7], kidney-inspired algorithm (KIA) [8], chaotic ant swarm
algorithm (CAS) [ 9,10] and the PSO algorithm [5, 9, 11, 13,
15].
Determination of the objective function (OF) is also as
important as performances of the above-mentioned
optimization algorithms in order to obtain desired dynamic
system response. Designers are generally considering integral
of error based and user defined objective functions. The
integral of the squared error (ISE), integral of the time
weighted squared error (ITSE), integral of the absolute error
(IAE) and integral of the time weighted absolute error (ITAE)
performance metrics are commonly used error-based objective
functions. On the other hand, user defined objective functions
generally consists of transient response parameters such as
maximum overshoot (Mp), rise time (Tr), settling time (Ts),
peak time (Tt), and etc.
In PID controller design, the design process is generally
performed without considering the derivative kick effect
(DKE). DKE, which plays an important role in the efficient
operation of the controller, should be taken into consideration
especially in real-time applications. As a controller input
signal, a sudden change in the error signal results DKE. The
instantaneous change of the error causes the derivative value
of the error to be too large which causes it to reach the upper
limit of the controller signal. To prevent this situation, a first
order low pass filter (LPF) is generally used with derivative
action of the PID controller.
In most of the PID controller design studies in literature,
derivative filter consideration can be found easily. However,
in this study, we propose a PID controller with fractional order
low pass filter (PIDFF) for derivative action. In literature
review, it has been observed that performance of a fractional

I. INTRODUCTION
It is aimed to provide the user more reliable, stable and fixed
nominal voltage value with automatic voltage regulation
(AVR) in power systems. In addition, the actual line losses are
minimized by keeping the nominal voltage constant at the
scheduled value. The controller in the AVR system adjusts the
output voltage of the synchronous generator via the exciter
voltage. Thus, the problems that may arise with the change of
voltage amplitude level in the connected power systems and
the equipment connected to these systems are eliminated. The
change in the reference voltage level due to the variable
electrical loads and the high inductance effect of the generator
windings should be smoothed as quickly as possible [1].
Literature survey shows that PID controller is the most
preferred controller structure for AVR system. The design
simplicity of PID controller and its strong robustness to
changes in system parameters are two important
characteristics to prefer this controller type [2]. Some of the
studies used PID controller in AVR system are given in [3-8].
A more detailed literature survey of AVR systems designed for
PID controller is also available in [8]. In addition, the control
methods based on PID controller such as PID plus second
order derivative controller (PIDD2) [9], fractional order PID
(FOPID) [10, 11], fuzzy logic tuned PID controller (FPID) [12,
13], fuzzy tuned FOPID [14] controllers are also frequently
studied in the AVR system.
In controller design process, since the controller parameters
have a direct impact on the system dynamic, these parameters
should be selected optimally. In recent years, meta-heuristic
optimization algorithms have been used generally instead of
classical methods which requires high mathematical
computations. Some of the algorithms used for the AVR
system in the design process of PID and PID-based controllers
are: hybrid genetic algorithm and bacterial foraging (GA-
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Table 1. Parameters of subsystems of AVR.

filter is not investigated for the derivative effect of classical
PID controller in AVR system.
In this study, a PID controller with fractional order
derivative filter is designed for AVR system. Improvements in
dynamic system response of an AVR system is aimed by using
flexible structure of a fractional order filter.
PID controller parameters: proportional coefficient (KP),
integral coefficient (KI), derivative coefficient (KD) and
fractional filter parameters of derivative action: filter gain
(NN) and fractional order (λ) are tuned in the bounded search
space with the optimization algorithm used in the design
process. In some studies, in the literature, ITSE function has
been used as an objective function for controller design in
AVR system. In this study, we also consider ITSE function as
performance criterion for a fair comparison. The proposed
controller is compared to PID controllers designed with
different meta-heuristic algorithms reported in literature in
terms of transient response characteristics. In addition,
robustness test of the designed controller is considered.
In this study, the AVR system model, proposed controller
scheme, fractional order filter design and basics of the PSO
algorithm are introduced in Section 2. Section 3 presents the
simulation results and discussion. Finally, in Section 4, the
conclusion is stated.

AVR subsystem
Amplifier
Exciter
Generator
Sensor

Gain
Ka=10
Ke=1
Kg=1
Ks=1

Time constant
τa=0.1
τe=0.4
τg=1
τs=0.01

B. Controller Structure
As mentioned in the introduction part, PID controller is
preferred in many control applications due to its easy design,
elimination of disturbance effect and robustness to change of
system parameters. A conventional PID controller has three
control parameters that must be optimally adjusted. Each of
these control parameters have separate effects on the system
dynamic. In addition, LPF is used together with derivative
action to remove DKE. The parameters of LPF such as gain
(NN) may also vary in different type frequency range
applications. Whereas, the value of NN is considered as 100 in
many studies. Optimization of the NN value will also increase
the system dynamics satisfactorily. In this study, a PID
controller with fractional order derivative filter is proposed.
So, there are two extra parameters of which are filter gain (NN)
and fractional order of the LPF (λ) to be optimized in the
proposed structure. The block diagram representation of the
aforementioned controller structures is shown in Fig. 2 where
(a), (b), and (c) represents the conventional PID, PID
controller with filter (PIDF), and the proposed PID controller
with fractional filter (PIDFF). The transfer functions of these
controllers are also given below.

II. MATERIALS AND METHOD
Under this title, AVR system model, proposed controller
structure with fractional order derivative action filter and
optimization algorithm are introduced.

U(s)
K
 K P  I  K Ds
E(s)
s

(1)

U(s)
K
NN
 K P  I  K Ds
E(s)
s
s  NN

(2)

U(s)
K
NN
 K P  I  K Ds 
E(s)
s
s  NN

(3)

G PID (s) =

A. AVR System Modelling
The AVR system, which is used to keep the output voltage
of the synchronous generator at the desired level, consists of
four basic components: amplifier, exciter, generator and
sensor. The sensor is used for continuous measurement of the
output voltage. After the measurement, the error signal is
obtained by comparing the desired reference value and
measured output signal. The controller uses error signal as an
input and generates an appropriate control signal based on
error. This control signal is amplified by the amplifier and
applied to the generator windings with the help of exciter.
Thus, the output voltage of the generator is fixed at the desired
level. The schematic representation of the AVR system with
the subcomponents consisting of first order transfer functions
is shown in Fig. 1.

G PIDF (s) =

G PIDFF (s) =

KP
+
E(s)

1/s

KI

+

U(s)

+
s

KD
(a)

Ve

Vref
+Vs

Controller

Amplifier

Exciter

Generator

Ka
1+τas

Ke
1+τes

Kg
1+τgs

KP

Vg

+
E(s)

1/s

KI

+

U(s)

+

Ks
1+τss

NN
s+NN

KD
(b)

Sensor
KP

Fig. 1 Schematic representation of the AVR system with controller.

+

The gain and time constants of the transfer functions of the
system components are given in Table 1. In the studies
reported in the literature, the parameter values given in Table
1 are mostly taken into consideration.

E(s)

1/s

KI

+

U(s)

+
NN

KD

sλ +NN
(c)

Fig. 2 Block diagram representation of (a) classical PID controller, (b) PIDF
controller, and (c) PIDFF controller.
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C. Fractional Order Filter Design for Derivative Action
More accurate system modelling or control can be achieved
by using the advantage of the flexibility provided by fractional
order. In literature, there are many approaches used to compute
fractional order of the derivative and integral actions.
Grunwald-Letkinov, Riemann-Liouville and Caputo methods
are frequently reported in most of the studies in literature [16].
Since, it is complex to calculate fractional order numerically,
approximation methods are generally preferred. In this study,
we also perform Oustaloup approximation method which
converges to a fractional order transfer function with integer
transfer functions [17, 18]. This method proposes a band pass
filter (BPF) design in the desired frequency range to converge
a fractional order derivative (sλ) or integral (s-λ) operators.
Designed BPF is an integer transfer function with zeros, poles
and gain. The parameters of this transfer function are given by
the following equations.
s  w zk
s K
p
k  N s  w k
λ

where k is the iteration number, i is the particle number, c1-c2
are the acceleration constants of which are selected as 2, w is
the inertia constant of which value changes linearly from 0.9
to 0.4 based on iteration number. In addition, for this study,
population size and iteration number are adjusted as 10 and 50,
respectively. Also, repeating the algorithm more than
once would be meaningful, and thus optimization algorithm is
run 10 times.
It is mentioned in the introduction that ITSE function is
employed as the performance metric. There is no special
reason for selecting this function as a performance metric.
Since, ITSE is preferred in the comparative studies reported in
literature, we also consider ITSE function for this study. The
mathematical expression of the considered performance index
is given in (10) where t, t sim, and e(t) are the time, simulation
time and error signal, respectively.
ITSE 

N

1 λ
2
2N 1

1 λ
2
2N 1

(4)

w 
K h 
 wb 



λ
2

w kp

z
k  N w k

2

(10)

dt

III. RESULTS AND DISCUSSION
The aim of the optimization process is to minimize objective
function ITSE with respect to bounded search space for
controller and filter parameters. The PSO algorithm is
employed to solve following constrained optimization
problem:

(5)

kN

w 
w pk  w b  h 
 wb 

 te(t)

t 0

k N

w 
w zk  w b  h 
 wb 

t sim

Minimize ITSE
Subject to
K P min ( 0.01)  K P  K Pmax ( 2)

(6)

K Imin ( 0.01)  K I  K Imax ( 1)

N

(7)

(11)

K D min ( 0.01)  K D  K Dmax ( 1)
NN min ( 0.01)  NN  NN max ( 200)

where N, wb and wh represent the approximation order of the
considered method, lower and upper bounds of the frequency
operating range, respectively. w pk and w zk are the poles and
zeros of the sequence (k). In this study, N and frequency range
are considered as 5 and (10-3, 103) r/s, respectively.

 min ( 0.01)  K d   max ( 1)

The schematic representation of the optimization process is
depicted in Fig. 3. Five parameters of the proposed controller
are searched by PSO algorithm within the given limits in (11)
to make the value of the ITSE function minimum.

D. PSO Algorithm

ITSE

The PSO algorithm is an iterative and population-based
evolutionary algorithm inspired by the social behaviour of
flocks of birds and fish [19]. The PSO algorithm has been
successfully applied in many engineering fields such as
equality optimization, classification, machine learning,
artificial neural networks, control systems, signal processing
for many years [20]. In the PSO algorithm, the particles are
first randomly placed in the search space and the objective
function is calculated at the current position of each particle.
The position and objective function value of each particle is
stored in the memory. Among these values, local best solution
(pbest) is selected. Then, the global solution (gbest) is obtained
from (pbest) values. At each iteration, the new position of the
particles is updated with the velocity (v) and position (x)
equations given below.
vik 1  w  vik   c1r1 (pik  x ik )  c2r2 (gik  x ik )

xik 1  xik  vik 1

PSO
KP, KI, KD, NN, λ

Vref

+-

PIDFF

G(s)

Vg

Ve

Vs
AVR
System

H(s)

Fig. 3 Schematic presentation of the optimization process.

(8)

Graphs showing the change of objective function for each of
10 trials in the optimization process are illustrated in Fig. 4. In
addition, the system responses with the controller parameters

(9)
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obtained from optimization trials on the AVR system are
shown in Fig. 5.

The system responses with control parameters obtained in
the 2nd and 8th trials for AVR system are compared to some
reported results in the literature. The illustration of this
comparison is presented in Fig. 6. The maximum over shoot
(Mp), settling time (Ts), rising time (Tr), peak time (Tt) and
ITSE values of the transient responses of the examined
controllers are given in Table 3.

Fig. 4 The change of the objective function for 10 trials.

Fig. 6 Step responses of the AVR system controlled by proposed controller
and different PID controllers.
Table 3. Transient response characteristics of the controllers.

In Fig. 4, the minimum objective function value is obtained
as 0.006801 in the 8th trial. The proposed controller
(PIDFF8.trial) parameters that provide minimum ITSE value are
tabulated in Table 2.
Considering the system responses given in Fig. 5, although
the ITSE value is 0.009461, the lowest over shoot is achieved
by the second trial. The controller parameters of this trial
(PIDFF2.trial) are also investigated in comparison and the
controller parameters are presented in Table 2.
Table 2. Optimized controller and filter parameters with ITSE values

Trial number
2. Trial

8. Trial

0.7813
0.7374
0.3748
112.1
0.1351
0.009461

1.3837
0.9702
0.6159
167.88
0.4900
0.006801

Mp

Ts
(%5)

Tr
(0.1-0.9)

Tt

ITSE

PIDFF2. Trial
PIDFF8. Trial
BBO-PID [6]
SCA-PID [7]

1.048
1.211
1.160
1.114

0.750
0.657
0.766
0.724

0.191
0.120
0.149
0.148

0.37
0.27
0.31
0.30

0.0094
0.0068
0.0077
0.0064

It is clear from Fig. 6 and Table 3 that although the minimum
ITSE value is provided by SCA-PID, PIDFF8.Trial has the best
values of Tt, Tr and Ts parameters among the considered
controllers. Furthermore, the minimum over shoot value is
obtained with PIDFF2.Trial. These results show the superiority
of the proposed controller structure. On the other hand, we can
say that ITSE function is insufficient to provide desired
transient response characteristics. Therefore, a user-defined
objective function or other error-based objective functions are
recommended for optimization procedure.
The results of the robustness test with proposed controllers
are given in Table 4. The time constants of the transfer
functions of constituting AVR system are changed by ±50%
and the ITSE, Ts, and Mp results are observed. As a results of
this analysis, we can say that both of the controllers
(PIDFF2.Trial and PIDFF8.Trial) react insignificant changes
under this scenario.

Fig. 5 AVR system step responses with PIDFF controller parameters
obtained from 10 trials.

Controller, filter
and minimized
ITSE values
KP
KI
KD
NN
λ
ITSE

Controller
type

IV. CONCLUSION
In this study, design of a PID controller with fractional order
derivative filter structure is proposed for the control of the
AVR system studied frequently in the literature. In controller
and filter optimization process, PSO algorithm is employed to
minimize ITSE function of which also considered in compared
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studies. In conclusion, transient response analysis and
robustness test show the superiority and applicability of the
proposed PIDFF structure. Also, considering recently

introduced meta-heuristic algorithms instead of PSO may
provide better PIDFF response in terms of transient response
characteristics.

Table 4. Results of robustness analysis of the AVR system controlled by PIDFF2.Trial/PIDFF8.Trial

Parameter
Nominal
τa
τe
τg
τs

Rate of
change
+50%
-50%
+50%
-50%
+50%
-50%
+50%
-50%

ITSE

Mp

Ts (%5)

0.00946 / 0.00680
0.01304 / 0.01161
0.00709 / 0.00338
0.01474 / 0.00867
0.00717 / 0.00563
0.01828 / 0.00837
0.00690 / 0.00748
0.01000 / 0.00799
0.00900 / 0.00585

1.0480 / 1.2110
1.1105 / 1.2719
1.0170 / 1.0985
1.0479 / 1.1766
1.0727 / 1.2712
1.0437 / 1.1296
1.1653 / 1.3613
1.0658 / 1.2450
1.0329 / 1.1794

0.75 / 0.66
0.86 / 0.79
0.65 / 0.49
0.35 / 0.50
0.70 / 0.77
0.39 / 0.47
0.64 / 0.80
0.76 / 0.66
0.73 / 0.65
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Abstract – The U-shaped assembly line balancing (UALB) problem has been extensively investigated in the existing academic
literature. However, only a limited number of studies consider the uncertainty in the assembly lines. In this research, a robust
formulation is developed for the addressed problem under task time uncertainty by focusing on the heterogeneity inherent of
workers. The worker resources are not the same in terms of either skills or skill levels. Therefore, it is plausible to investigate
the manufacturing system from this perspective to provide managerial insights regarding the performance metrics, such as the
total cost, number of stations. Besides, the uncertainty of processes in a manufacturing system must be considered to improve
system performance. Since robust optimization is a powerful technique to overcome uncertainty, the robust approach is
employed in this study. First, the UALB problem is presented and followed by that the robust counterpart of this model is
provided. The optimal results are obtained for different parameter levels after solving the model. The analysis of the results is
made through real data provided by a water-meter assembly line.
Keywords – U-shaped assembly line balancing; Robust optimization; Worker skills, Worker proficiencies, Optimization models
employing the stochastic optimization in [12], [13], [14], and
[15].
The robust optimization is a powerful technique and
superior to fuzzy and stochastic optimization in several ways.
For instance, stochastic optimization is based on scenarios
preventing to handle all cases. On the other hand, the robust
optimization covers all cases simultaneously and does not
require probability distribution information to find a solution
for the worst-case. The robust optimization has been
employed for the assembly line balancing problem in [16],
[17], [18], and [19]. In this study, first, the nominal
optimization model is formulated. Following by that, a robust
counterpart of this model is constructed to overcome the
uncertainty. The employed robust approach is first introduced
by [18] and modified by [19]. There are important features
for robust optimization: (i) tractability of the model, and (ii)
conservatism. The first feature is important to get optimal
solutions within reasonable computational time. The second
feature is important to decrease the price of robustness. The
robust method proposed by [20] is employed to ease the
tractability of the optimization model and not to have overconservative solutions. In this study, each aspect of robust
optimization is investigated in the context of the addressed
problem.
The rest of the paper is organized as follows. The
optimization model is presented in Section 2. The
computational results are given in Section 3. Conclusion and
future research directions are provided in Section 4.

I. INTRODUCTION
Today’s intricate market environment necessitates focusing
on assembly line problems from different perspectives.
Assembly line balancing problem (ALBP) is one of the most
important problems that give a path to increase the
manufacturing system performance in terms of several
factors, such as manufacturing lead-time, overall cost, and
utilization of resources. While balancing an assembly line,
the tasks are assigned to stations in such a way that the
precedence and cycle time constraints are not violated. In this
study, a U-shaped assembly line balancing problem with
heterogeneity inherent of workers under uncertain
environment is addressed. The U-shaped assembly lines pave
the way for many advantages compared to traditional straight
assembly lines, such as accepting new product types,
improving workers’ skill levels, allowing one-piece flow, less
space requirement, and more flexibility to assign tasks to the
stations [1]. The U-shaped assembly line balancing problem
has been investigated in many studies [2], [3], [4], and [5].
When these studies are examined, it is revealed that most of
them do not consider the uncertainty caused by the processes.
However, some studies have employed several methods, such
as fuzzy optimization, robust optimization, and stochastic
optimization. Uncertainty issue was examined for both
straight and U-shaped assembly lines by [6]. While
uncertainty was handled, both the precedence and phantom
networks were considered. These networks were introduced
by [7]. The fuzzy assembly line balancing problem has been
investigated by [8], [9], [10], and [11]. Besides, the U-shaped
assembly line balancing problem was investigated by

II. OPTIMIZATION MODELS
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In the following, the proposed robust optimization model
for the U-shaped assembly line balancing problem with
heterogeneity inherent of workers is formulated. The
proposed model is extended by [3] to include uncertainty.
Indices
i: Index for tasks (i: 1,…,I)
j: Index for stations (j: 1,…,J)
w: Index for workers (w: 1,…,W)
Parameters
n : number of tasks
ti : standard time for task i
mmax : number of stations to be opened (mmax≤n)
C : cycle time
Wj : tasks for station j
||Wj|| : number of tasks in Wj
L(r,s) : a set for tasks that preceding task s
pwi : skill level of worker w for task i
Costj : cost for opening station j
Г: number of uncertain task time
Variables
Ajw: if worker w is assigned to station j, 1; otherwise, 0
xij : if task i is assigned to station j for original network, 1;
otherwise, 0
yij : if task i is assigned to station j for phantom network, 1;
otherwise, 0
zj : if station j is opened, 1; otherwise 0
Objective function
J
Min  cos t j  Z j

(1)
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j 1

J

k 1

i

j 1 ij
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III. COMPUTATIONAL RESULTS
In the following, the addressed problem is investigated
from a scenario-based perspective. Three different scenarios
are considered with respect to workers’ heterogeneity. The
scenarios are as follows:
Scenario-1: There is a worker pool in which 33% of total
workers have high-skill level. 33% of total workers have
moderate skill level, and 33% of total workers are low skill
level.
Scenario-2: There is a worker pool in which 66% of total
workers have high-skill level. 33% of total workers have low
skill level.
Scenario-3: There is a worker pool in which 66% of total
workers have low-skill level. 33% of total workers have high
skill level.
Table 1. The results with respect to scenarios

(3)

i 1 i ijw

p  qi  ti yrijw piw

equation, the number of uncertain task time (Г) is directly
related to the probability of constraint violation (PoV). The
parameter Г can take the values between 0 and I that equals
the number of tasks. As the parameter Г increases, PoV value
decreases. The reason behind this fact is that when the
considering number of uncertain task time increase, it means
that the constraints are more protected against the violation.
Constraints (8) and (9) ensure the precedence constraint for
both precedence and phantom networks. Constraint (10)
states that if a task assigned to a station, the station must be
opened. Constraints (11), (12), and (13) indicate that a station
is operated by one worker. In other words, multi-manned
stations are not allowed. Constraints (14) and (15) protect the
linearity of the proposed model. Constraint (16) defines 0-1
binary variables.

(r , s)  L

(8)

( s, r )  L

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

The objective function (1) aims to minimize total cost
regarding the station utilization. Constraints (2) and (3) imply
that each task must be assigned to the back or front of the Ushaped assembly line. Constraints (4), (5), and (6) are
included in the model to obtain a robust counterpart. In this
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Fig. 2. Price of robustness for uncertainty level is 0.25
Figure 2 shows the change of price of robustness values
along with the values of parameter Г for 0.25 uncertainty
level. The degree of uncertainty level determines how much
the task times deviate. According to this figure, the best
results are obtained when there are high-skill workers in the
system. On the other hand, worse values are obtained for
scenario-3 as in Figure 1.

UL: uncertainty level; PoV: probability of constraint violation; WS: worker
skill; HLS: high-level skill; MLS: moderate-level skill; LLS: low-level skill;
Scenario-1:33%HLS; 33%MLS;33%LLS ; Scenario-2: 66%HLS;33%LLS;
Scneario-3:33%HLS;66%LLS.

Each scenario corresponds to a specific problem. Each
problem is solved with the parameter Г taking values 0 to 9.
The PoV limit is set to 0.01 reflecting that only 1% chance
the constraints can be violated. Besides, three different
uncertainty coefficients (0.1, 0.2, and 0.5) are taking into
account for each problem. Thus, total number of instances
equals to 30.
Table 1 represents the results obtained for each instances.
The parameter values are determined in accordance with the
assembly line of a company producing water-meters.

Fig. 3. Price of robustness for uncertainty level is 0.1
Figure 3 represents the price of robustness values along
with the values of parameter Г for 0.1 uncertainty level which
is the lower than other levels. According to this figure, better
results are obtained for scenario-2. It is interesting to state
that PoV value equals 0.01 when the parameter Г equals to 9.
At this point, in Figure 3, the price of robustness has occurred
for scenario 3, in other words, the system performance
enhances as the number of high-skill workers increases in the
system.

To visualize the results given in Table 1, Figures 1, 2, and
3 are provided in this section.

IV. CONCLUSION
In this paper, the robust U-shaped assembly line balancing
problem is examined with the task time uncertainty by
considering the workers’ heterogeneity. The robust
optimization model is proposed for the addressed problem
with the minimization objective of station utilization cost. To
analyze the system performance in terms of the workers’
proficiencies, three different scenarios are designed. Based on
the scenarios, the uncertainty levels, and the robust
parameters, 30 different problem instances are solved. The
results are analyzed from the price of robustness perspective
which is obtained for 0.01 PoV limit. The following
managerial insights are revealed from the computational
results.
When the results are examined with respect to the price of
robustness, it is revealed that the best results are obtained for
scenario-2 As the number of high-skill workers increases in
the system, the resistance against the violation is higher.
The resistance against the violation reduces for scenario-3.
Therefore, it is necessary to train the workers in the system to
have robust solutions at lower prices.
As the degree of uncertainty (uncertainty level) decreases,
better solutions are obtained especially for higher skill levels.
The solutions are obtained within reasonable computation
time which means that the solutions are tractable.
Conservative solutions are achieved for less-skill levels.
Overall, it can be easily stated that the existence of highskilled workers boosts system performance.

Fig. 1. Price of robustness for uncertainty level is 0.5
The price of robustness represents the value to protect a
solution against the uncertainty with a pre-determined PoV
value. Figure 1 represents the price of robustness value along
with the change in the parameter Г. According to this figure,
the price of robustness is larger for scenario-3 in which 66%
of total workers have low-skill levels.
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[19]

This study can be extended following directions: (i)
different objective functions, such as operational cost, can be
considered, (ii) other parameter uncertainties can be
formulated, and (iii) last but not least, workers’ proficiencies
can be examined in detail.

[20]
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Özet – Teknolojinin gelişimi ve akıllı cihazların ceplerimize kadar girmesi yeni alışkanlıklarla beraber farklı tutum ve
davranışları da beraberinde getirmiştir. Milyarlarca insana ulaşan spor ise geniş kitleleri bir araya getirmekte ve sporun
endüstriyelleşmesiyle beraber alınan haz da değişmektedir. İnsan hayatında bu kadar önemli yeri olan teknoloji ve sporla
birlikte sosyal medya kullanımı da spor özelinde oldukça önemli olmuştur. İnsanlar yeni iletişim teknolojileri sayesinde
izlediği spor karşılaşmalarıyla ilgili düşüncelerini ve duygularını takipçileriyle paylaşma isteği duyarken ana akım medya ise
tekelini ve gücünü kaybetmeye başlamıştır. Etkileşimin böylesine önemli bir unsuru olan spor, günümüzde pazarlama
stratejileri açısından sosyal medyasız mümkün olmamaktadır. Televizyon izlenmesinin ve gazete okunma sayısının büyük bir
hızla düştüğü son yıllarda sosyal medyanın tartışmasız yükselişi onu kurumsal iletişim stratejileri arasında birinci sıraya
getirmiştir. Sadece markalar için değil, spor kulüplerinin de bu yolla taraftarlarına ve takipçilerine ulaşma amacı, olumlu geri
dönüşlere neden olmaktadır. Bu yolla taraftarına çok hızlı ve anlık olarak ulaşabilen kulüpler, yaptıkları paylaşımlarla da
takımlarıyla ilgili bilgileri en hızlı ve doğru şekilde paylaşmaktadır. Bu nedenle de aktif olarak sosyal medya paylaşımı yapan
spor kulüpleri takipçileriyle etkileşim halinde olarak onların sadakatini daha da artırmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın
konusunu, Türkiye’deki basketbol spor kulüplerinin sosyal medya kullanımları oluşturmaktadır. Çalışmanın yöntemi ise içerik
analizidir.
Anahtar Kelimeler – Yeni Medya, Sosyal Medya, Spor Kulüpleri, Etkileşim
taraftar kitlelerini iyi kullanan kulüpler bu araç yoluyla artık
bilgilendirmelerini
sosyal
medya
üzerinden
gerçekleştirmektedir. Gelişen teknoloji spor ekonomisini de
olumlu yönde etkilemeye başlamıştır. Özellikle sanal ortamda
meydana gelen yenilikler, spor ekonomisinin yanında spor
pazarlamasının da boyutlarını geliştirmiştir. Bu değişim spor
pazarlamacılarına kullanabilecekleri yeni enstrümanlar
oluşturma fırsatı vermiştir. Bilgisayar teknolojisi ve iletişim
teknolojisinde birbirini takip eden gelişmeler klasik marka
tanımını ve marka sadakati üzerine yapılan çalışmaları da
etkilemiştir. Ortaya çıkan yeni durum marka yönetimini ve
sadakati çalışmalarını karmaşıklaştırmıştır (Karakuş, 2015:3).

I. GİRİŞ
Kitle iletişim araçlarının kullanımında yaşanın değişikliler
ve teknolojik gelişimin hızlı şekilde gerçekleşmesi internet
ortamında bazı değişimlerin yaşanmasına da olanak
sağlamıştır. İnsanların günlük hayattaki tecrübeleriyle birlikte
düşüncelerini anlık olarak farklı kitlelerle paylaşabileceği bir
ortam olan sosyal medya, hızlı bir şekilde yayılmaktadır.
Hızlı bir şekilde yayılan bu sosyal medya yerini giderek
sağlamlaştırmakta ve vazgeçilmez olmaktadır. Haber
paylaşımı, video ve resim görüntülemelerinin de yapılabildiği
sosyal medya sayesinde insanlar artık bilgiyi yanlarında
taşımaktadır. Bilgi teknolojilerinin de hayatlarımızdaki yerini
düşündüğümüzde bu gereklilik haline gelmiştir. Akıllı
telefonlarla birlikte herkesin etkileşim halinde olduğu bu
sosyal medya araçları kitle iletişim araçlarına olan sadakati
azaltmıştır.

Böylece her yaştan kitleye istedikleri anda ve çevrimiçi
olarak ulaşabilmekte, onlardan daha hızlı ve gerçekçi geri
dönüşler alabilmektedirler. Bu pazarlama sırasında taraftarlar
ve destekçiler tarafından sevilen ve rol model olarak görülen
sporcuların kullanılması da o kitlelerin daha hızlı ve olumlu
yönde yönlendirilmesini sağlamaktadır. Sosyal medya
araçları spor kulüplerinin taraftarına yönelik pazarlama,
halkla ilişkiler ve diğer yönetim uygulamaları için bir fırsat
olarak ortada durmaktadır. Bu fırsatı iyi değerlendirebilen
kulüplerin bir adım öne çıkması beklenmektedir (Atalı ve
Çoknaz, 2014:137). Yeni iletişim teknolojileri spor
kulüplerine, hizmetlerini ve hedeflerini paylaşacakları
imkânlar oluşturan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir
medya sunmaktadır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu
sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında taraftarları,
kitleleri ve kurumları bir araya getirmesi ve aralarındaki
etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. Yapılan

Dil, din, ırk, cinsiyet fark etmeksizin çok geniş
toplulukların vazgeçilmez parçaları arasında olan spor,
bireyseler arasında oluşacak olan toplumsal bağları
güçlendirici özelliğiyle de insanlar için önemli bir hal
almıştır. Sporun yatay ve dikey büyümesi, teknolojinin
yardımı, sponsorluğun gelişmesi sporun yapısını ve kuralları
daha değişerek sporu bir ekonomik meta haline getirmiş ve
dünya üzerinde spor sektörü diğer sektörler kadar önemli
olmaya başlamıştır (Karakuş, 2015:3). Önemli bir endüstri
haline gelen spor, tıpkı sosyal medya gibi insanlar için
vazgeçilmez ve hayatlarımızdan koparılması güçtür. Kendi
kitlesine sahip olan spor, o kitleleri yönetimiyle de oldukça
önemli bir pazarlama aracıdır. Pazarlama stratejileri olarak

32

Berk ve Çelik, Türkiye’deki Basketbol Kulüplerinin Sosyal Medya Kullanımları, ISAS WINTER-2019, Samsun, Turkey

araştırmalar taraftarların, bu sanal gerçeklik içinde gün
geçtikçe daha fazla vakit harcadıklarını, bu sanal gerçeklik
içinde gerçek yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ve
yine bu sanal gerçeklik içinde yeni bir dünya kurarak
yaşadıklarını göstermektedir (Karakuş, 2015: 6). Artık spor
kulüpleri bu bilgilendirme şeklini kullanarak kitlelerini
yönlendirip bilgilendirmektedir. Böylece hem taraftarların
kulüplerine olan sadakatlerini artırmakta hem de
bilgilendirme yaparak takımla ilgili her şeye anlık
ulaşmalarını sağlamaktadır.

ortamlarının gelişmesi, her kesimden bilgi iletişim
teknolojilerine olan ilginin artması, sosyal medyanın gücünü
arttırmakta, sosyalleşme kavramına da yeni bir boyut
kazandırmaktadır (Hamamcı, 2015:23). Sosyalleşmeyi artık
burada gerçekleştirmelerinden dolayı da artık insanlar bu
cihazlara bağımlı olmuş durumdadır.
III. SOSYAL MEDYA
Büyük bir tutkuyla izlenen spor karşılaşmaları milyarlarca
insan tarafından takip edilmektedir. Sporun birleştirici gücü
herkesi bir süreliğine birlik halinde destekledikleri takım için
bir araya gelmelerini sağlamaktadır. Din, dil, renk, ırk,
cinsiyet ayırt etmeden herkesin takip ettiği spor geniş
kitlelerle etkileşim halindedir. Böylesine bir etkileşim gücü
olan spor, her türlü duyguyu da bu insanlara yaşatmaktadır.
Her ne kadar ayrım olmadan etkileşimde olsa da her spor
dalının ayrı bir takipçi kitlesi olması profili farklı kitleleri
meydana getirmektedir. Spor kulüplerinin sosyal medya
araçları üzerinden taraftarlarına verdiği mesajlar, sadece
taraftar boyutu ile kalmayıp sürekli güncellenen bilgi akışı ile
tüm kesimi içine almıştır. Yeni iletişim kanalı olan sosyal
medya araçları spor kulüplerine yeni fırsatlar sunmaktadır.
Bu fırsatlar sadece sporcular, kulüpler ile sınırlı kalmamakta,
markalar ve sponsorlar da bu yeni iletişim alanını
değerlendirmektedir (Atalı ve Çoknaz, 2014: 137). Basketbol
kulüpleri salona daha fazla taraftar çekebilmek adına sosyal
medya fırsatını kendi lehine çekebilecek adımları atmakta ve
diğer sporlara göre daha iyi değerlendirmektedir.

Basketbol kulüpleri diğer sporlarla karşılaştırıldığında
sosyal medya kullanımını daha sık yapmaktadır ve böylece
futbolun arkasında ikinci spor olmasına rağmen gerekli
seyirci kitlesini oluşturmak adına adımlar atmaktadır. Bu
çalışmada Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden ve daha
önce ligde şampiyonluk da yaşamış olan Anadolu Efes,
Fenerbahçe Beko ve Tofaş basketbol kulüplerinin sosyal
medyayı nasıl kullandıkları ve nasıl paylaşımlar yapıldığına
bakılacak ve bununla ilgili analiz gerçekleştirilecektir. Analiz
ayrıca 24-30 Nisan 2019 tarihleri arasında sadece resmi
Instagram hesapları içinde yapılacaktır.
II. SOSYAL MEDYA
Bugün artık insanlığın yarısından fazlası, ırk, din, dil, renk,
cinsiyet farkı gözetmeden çeşitli şekillerde internete
bağlanmış durumda; dünyanın en ücra köşelerinde bile
internete erişilebiliyor. Başka bir deyişle insanlığın yarısı,
coğrafi kaygı olmadan bir tıkla birbirine bağlanabiliyor
(Eczacıbaşı, 2019:29).

Kitle iletişim araçlarının toplumlar üzerinde etkili olmaya
başladığı zamandan bu yana medya kanallarından yapılan
ileti aktarımı, kitlelere yön vererek onların kimi değer
yargılarına göre eyleme geçmelerine neden olmaktadır.
Ülkemizde de medya aracılığıyla kitlelere ulaşan çeşitli
içerikteki programların, haberlerin, yayınların gündelik
yaşama yön vermeye başlamasıyla toplumsal yaşamda bu
içeriklerin yansımaları görülmeye başlanmıştır. Özellikle
sporun, popüler kültür, kitle iletişim araçları ve reklamlarla
olan diyalogu, spor alanının figürlerinin toplumsal beğenilere
yön veren en önemli araçlar arasında yer almasına neden
olmuştur (Yıldız, 2014: 226-227). Yön verme açısından
taraftarların sosyal medya içeriklerinden etkilendiği
yadsınamaz bir gerçektir. Orada görecekleri herhangi bir
paylaşımla oyuncuları yakından görme, maç izleme, forma
alma veya kendi hesaplarından o takımla ilgili paylaşım
yapma isteği ortaya çıkabilmektedir. Bunun sonucunda da
kulüpler istedikleri sonuca ulaşmaktadır. Geçmiş yıllarda
sokaklarda reklam alanlarına asılan afişlerle bilgi sahibi
olabildiğim spor karşılaşmalarıyla ilgili artık böyle bir yola
gitmeden de izleyicilere ulaşabilmektedirler. Bu kulüpler
adına ücretsiz bir reklam alanını da ortaya çıkartmıştır.
Günün her anında yeni bilgi akışını kullanıcılarla paylaşıp o
bilgilendirmeleri
hiçbir
ücret
ödemeden
gerçekleştirmektedirler. Sadece görsel olarak değil, video
paylaşımı ve özel içeriklerle de o ilgiyi kendilerine çekip
kendi
sadık
topluluklarıyla
aralarındaki
bağı
güçlendirmektedirler.

Sosyal medyanın kullanımının bu kadar hızlı yayılması ve
kullanıcıların beklentisinin sürekli artmasıyla birlikte sosyal
medya üzerinden haber alma isteği artmıştır. Bu istekle
birlikte takip ettikleri sayfalar arasına ilgilendikleri konularla
ilgili paylaşım yapan hesaplar girmiştir. Gazeteler gibi
hesaplardan gündemle ilgili her türlü bilgiyi anlık olarak
takip edebildikleri gibi ayrıca tematik olarak da paylaşım
yapan sayfalara yönelmektedirler.
İlk olarak askeri amaçlı kullanılmaya başlanan ancak
zamanla ceplerimize kadar girişiyle günün her anında
yanımızda olan internet teknolojisi her türlü bilgiye
ulaşabileceğimiz bir araç olmuştur. Sosyal medya anlayışı
özellikle web 2.0 temel kavramının oluşturulması ile gelişim
göstermiştir. Bu özelliği itibari ile sosyal medyanın
bileşenleri arasında “halk, kitle veya toplum” ile birlikte “iş
birliği” kavramları gelmektedir. Bu bakımdan internet
sayfalarının sosyal medya özelliğinde tasarlanabilmesi için
toplulukların işbirliklerine imkân veren nitelikte olmaları
gerekmektedir. Böylece “müşterek üyeler yapımı” olarak da
anılmaktadırlar (Karakuş, 2015:8). Etkileşimin artması sosyal
medyayı insanların düşüncelerini rahatlıkla paylaşabildikleri
bir platform haline getirmiştir. Telefonlar, tabletler,
bilgisayarlar taşınabilir ve hatta cebe sığacak boyutlara
geldiğinden beri kullanımı giderek artmış ve kullanıcılar
haber
alma
isteklerini
o
platform
üzerine
yoğunlaştırmışlardır. Günümüzde sanal ortam kullanıcıları
tarafından bir alışkanlık haline gelen sosyal medya kullanımı,
her kültürden ve her kesimden geniş kitlelerin, sosyal
taleplerine yanıt verirken; aynı zamanda bu ortamı
eleştirenleri odak noktasında bulunmaktadır. Yeni iletişim

IV. KULÜPLERİN SOSYAL MEDYA
KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
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Basketbol Süper Ligi’nde daha önce şampiyon olmuş olan
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Tofaş’ın sosyal medya
hesaplarına baktığımız zaman hitap etmiş oldukları geniş
kitlelere takımla ilgili bilgi paylaşımı yaparak sürekli
taraftarlarını sosyal medyadaki paylaşımlara çekmek
istediklerini görebiliyoruz. Bu paylaşımlardaki etkileşim
maçın veya paylaşımın yapıldığı oyuncuya bağlı olarak da
oldukça artmaktadır. Aşağıda görselleri gözüken paylaşımları
yapılan takımlar mücadele ettikleri lig ve oynayacakları
takıma karşı öncesinde ve sonrasında yaptıkları paylaşımlarla
farklı etkileşim sayısı göstermektedir. Anadolu Efes ve
Fenerbahçe Beko 24-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Turkish
Airlines
Euroleague’de
oynadıkları
çeyrek
final
karşılaşmalarından dolayı hem paylaşımlarında duyuru
sayısını hem de etkileşim sayılarını artırırken, aynı dönemde
sadece Türkiye Ligi maçına çıkacak olan Tofaş’ta bu sayı
daha düşüktür. Bunun önemli sebeplerinden birisi de sahip
oldukları takipçi sayısı. Bir futbol kulübüne sahip olan ve
milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe’nin basketbol takımı
Fenerbahçe Beko resmi Instagram hesabı 836 bin takipçi
sayısıyla basketbolda açık ara önde. Analizimdeki diğer bir
takım olan ve geçmişteki başarılarıyla Türk Basketbolunun
Lokomotifi denilen Anadolu Efes ise 88,4 bin takipçi sayısına
sahip. Geçmişte yine kupalar kazanmış Bursa temsilci
Tofaş’ın ise 14,7 bin takipçisi yer almakta. Takipçi
sayılarıyla doğru orantılı olarak da ilerleyen etkileşim
sayılarında Fenerbahçe Beko milyonlara ulaşabilmektedir.

duyuru, maç videoları, antrenman fotoğrafları olmakta.
Bununla birlikte altyapılarıyla ilgili de paylaşım
yapmaktadırlar. Aşağıda paylaşımlarla ilgili görseller yer
almaktadır.

Şekil. 1 Anadolu Efes Maç Duyurusu Paylaşımı

Şekil 1’de Anadolu Efes’in Turkish Airlines Euroleague
Çeyrek Finalinde oynayacağı Barcelona karşılaşması
öncesinde yapılan paylaşım yer almaktadır. Bu paylaşımı
video olarak yapan Anadolu Efes, 7.818 görüntüleme ve 36
yorum almıştır. Sadece fotoğraf olarak da yapılan maç
duyuruları kulüplerin sosyal
medya
stratejilerinin
gelişmesiyle birlikte zamanla videolu ve hareketli görsellere
dönmüştür. Bu yolla fotoğrafı beğenmeseler bile
görüntüleyen kişi sayısının istatistiğini daha net şekilde
görmektedirler. Çünkü videolu paylaşımlarda görüntülenme
istatistiklerini
daha
rahat
görebiliyorken,
fotoğraf
içeriklerinde yalnızca fotoğrafı beğenen kişilerin sayısına
ulaşılabilmektedir.

Tablo 1. Basketbol Kulüpleri Takipçi Sayıları ve 24-30 Nisan 2019 Tarihleri
Arası Paylaşım Sayıları

Takipçi Sayısı
Paylaşım Sayısı
Yapılan Yorum Sayısı
Paylaşılan Video Sayısı
Video Görüntüleme
Sayısı

Anadolu
Efes
88.400
25
1.323
12
177.598

Fenerbahçe
Beko
836.000
38
5.917
16
1.252.716

Tofaş
14.700
43
207
8
12.843

Tablo 1’deki sayılara bakıldığı zaman 7 günlük süreçte
Anadolu Efes 25, Fenerbahçe Beko 38, Tofaş ise 43 paylaşım
yapmıştır. Ancak takipçi sayılarıyla birlikte aldıkları yorum
ve video görüntüleme sayıları da doğru orantılı olarak
gözükmektedir. Anadolu Efes 25 paylaşımda bin 323 yorum
alırken, Tofaş 43 paylaşımda sadece 207 yorumda kalmıştır.
Fenerbahçe ise yine takipçisi sayısının avantajıyla 38
paylaşımda 5 bin 917 yorum almıştır paylaşımlarına.

Şekil. 2 Anadolu Efes Duyuru Paylaşımı

Şekil 2’de gözüken paylaşımda yapılan duyuruyla yine
Turkish Airlines Euroleague Çeyrek Final iç saha maçındaki
karşılaşmanın biletleriyle ilgili duyuruyu sosyal medyadan
takipçilerine duyurmuşlardır. Biletlerin tamamen bittiği
duyurusuyla maça gelecek taraflarını daha da motive etmeye
çalışan Anadolu Efes, ayrıca “KAZANACAĞIZ” yazısıyla
da maç için hedefini ve beklentiyi artırmaktadır. 4.049
beğeninin yanı sıra 140 yorum yapılmıştır bu paylaşımla.

Instagram üzerinden videolu paylaşım yaparak da
takipçileriyle ve taraftarlarıyla etkileşimde olmaya çalışan
basketbol kulüpleri, bu noktada da önemli sayılara
ulaşmaktadır. Anadolu Efes 12 video paylaşımıyla 177 bin
598 görüntüleme, Fenerbahçe Beko ise 16 paylaşımda 1
milyon 252 bin 716 görüntülemeye sahiptir. Tofaş ise bu
istatistikte yine geride kalarak 8 paylaşımda 12 bin 843
görüntülemede kalmıştır.
Daha önce şampiyon olmuş bu üç kulübün paylaşım
sayıları bu kadar fazlayken yaptıkları paylaşımlar genellikle
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Şekil. 3 Anadolu Efes Videolu Paylaşım

Fotoğraf 6: Fenerbahçe Beko Oyuncu İstatistiği Paylaşımı

Şekil 3’te yapılan paylaşımla maç içindeki bir pozisyon
görüntüsü video olarak paylaşılmıştır. Bu paylaşımda hem
oyuncu etiketlenmiş hem de oluşturulan etiketle oyuncunun
pozisyonu takipçilere ulaştırılmıştır. 34.455 görüntüleme ve
146 yorum almıştır. O karşılaşmada göstermiş olduğu
performans ve hem Avrupa’nın önemli oyuncularından olup
hem de NBA’de oynamış bir oyuncu olarak içeriklerinde onu
daha da öne çıkartmaya çalışan Anadolu Efes, en fazla geri
dönüşü onun paylaşımlarında yakalamıştır.

Şekil 6’da ise takımın oyun kurucularından Bobby
Dixon’ın maçtaki performansına dair istatistik paylaşımı
gerçekleşmiştir. 65 bin 619 beğeni ve 315 yorum alan bu
fotoğraf kulübün en çok etkileşime giren paylaşımlarından
birisidir. Bu paylaşımın bu kadar fazla etkileşim almasının
nedenlerinden birisi de Bobby Dixon’ın Türk vatandaşlığı
alarak Ali Muhammed ismiyle oynuyor olmasıdır. 2015
yılında başvurusu sonrasında Türk olan ve Türk Milli
Takımında da görev alan Ali Muhammed, önemli bir
karşılaşmada yaptığı bu istatistiklerle taraftarının daha fazla
sempati duyduğu oyuncu olmasının da etkisiyle bu etkileşime
ulaşmıştır.

Şekil. 4 Fenerbahçe Beko Maç İçi Video Paylaşımı

Şekil. 7 Tofaş Kulübü Maç Sonucu Görsel Paylaşımı

Şekil 4’te ise yine Turkish Airlines Euroleague’de
mücadele eden Fenerbahçe Beko’nun deplasmanda oynadığı
Zalgiris Kaunas maçından paylaşılan bir video yer almakta.
Bu paylaşımla 117 bin 595 görüntülemeye ulaşan Fenerbahçe
Beko resmi hesabı toplamda 99 yorum almıştır.

Bir başka şampiyon kulüp olan Tofaş, Bursa’da daha az bir
sayıda takipçiye sosyal medya hesapları üzerinden ulaşıyor
olsa da sosyal medyayı en aktif kullanan takımlardan
birisidir. Yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte
altyapısına çok önem veren kulüp, paylaşımlarında da bunu
öne çıkartmaktadır. Şekil 7’de gözüken görselde bir maç
sonucunu paylaşan Tofaş, diğer kulüplerden farklı olarak her
çeyrek sonucunda bu tarz bir gönderim yapmaktadır.

Şekil. 5 Fenerbahçe Beko Maç Yorumu Paylaşımı

Fenerbahçe Beko’nun şekil 5’te gözüken paylaşımında
farklı olarak başantrenörün maç önü görüşlerine yer
verilmiştir. Toplamda 15 bin 63 beğeni alan bu paylaşım 44
yorum almıştır. Bu tarz paylaşımlarda genel olarak maç
öncesinde oyuncu veya antrenörlerin görüşleri verilerek
maçla ilgili genel hazırlık paylaşılmaktadır.

Şekil. 8 Tofaş Kulübü Oyuncu İstatistiği Paylaşımı

Tofaş’ın yapmış olduğu bir başka paylaşım ise yine diğer
takımlarda da görüldüğü gibi oyuncunun bir maçtaki
istatistikleriyle ilgili olan gönderisidir. Bu paylaşımlarda
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diğer takımlara göre daha az beğeni ve yorum almasına
rağmen Tofaş aktif olarak devam etmektedir.

gerçekleştirdikleri etkinliklerle ulaşarak dikkat çekmektedir.
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’da ise durum daha
farklıdır. Bu kulüpler de gerçekleştirdikleri altyapı ve sosyal
sorumluluk projelerini yayınlamaktadırlar ancak takipçilerin
daha fazla A Takımı görmek istemesi ve onlarla ilgili bilgi
paylaşımının yapılmasını beklediklerinden paylaşımlarının
yönlendirilmesi bu şekilde yapılmaktadır. Bununla ilgili
verilecek en önemli örnek Fenerbahçe Kadın Basketbol
Takımı içindir. Takipçilerin ön planda olan Erkek Basketbol
Takımını daha fazla görme isteğinden kaynaklanan
nedenlerle Ekim 2018’de Kadın Basketbol Takımı için ayrı
bir Twitter ve Instagram hesabı açmıştır. Bunun nedeni resmi
basketbol hesabını takip eden kullanıcıların asıl nedeninin
Erkek Basketbol Takımı olması ve o hesaptan Kadın
Basketbol Takımı ile ilgili yapılan paylaşımların kendi
ilgilerini çekmemesinden Fenerbahçe Kulübü böyle bir yol
çizmiştir.

Şekil. 9 Tofaş Kulübü Altyapı Duyuru Paylaşımı

Şekil 9’da gözüken paylaşımda Tofaş’ın diğer kulüplere
göre yaptığı farklı bir paylaşımı görmekteyiz. Her ne kadar
diğer takımlar da altyapı paylaşımlarını ara ara yapsa da bu
konuda Tofaş oldukça aktiftir. Altyapı takımlarıyla ve kendi
altyapısından çıkardığı oyuncularla adından oldukça söz
ettiren Tofaş, bu paylaşımlarıyla maç duyurularını, maç
sonuçlarını
paylaşarak
takipçilerine
bilgilendirme
yapmaktadır.

Sonuç olarak yukarıda verilen veriler ve paylaşımların
içeriğine bakıldığında kulüpler yalnızca haber girmemekte,
takipçilerine takımla ilgili ulaşamayacakları içerikleri
üretecek bir ekiple birlikte paylaşımlarını yapmaktadır.
Günümüzde artık göz ardı edilemeyecek gücü olan sosyal
medyaya basketbol kulüpleri de görmezden gelmeyerek
adımlarını atmış ve bu konuda ilerlemelerini hızla büyüyerek
gerçekleştirmektedir. Takımın başarısıyla veya alınan önemli
bir galibiyetle adından zaman zaman daha fazla söz ettirecek
takımlar ise bunu hemen sosyal medyada bir avantaja
çevirmek
isteyerek
takipçi
sayılarını
artırmayı
hedeflemektedir.

V. SONUÇ
Sosyal medya ve sporun herkes tarafından vazgeçilemez
unsurlar olduğu artık bir gerçek haline gelmiştir. Sosyal
medyayı ise en doğru şekilde kendi lehine çeviren kişi veya
kurumlar avantajlı hale gelmektedir. Sosyal medya
kullanıcıları anlık olarak bilgi alma isteklerinden dolayı
günün her anında ulaşılabilir hale gelmiştir. Kullanıcılar
yanlarında taşıdıkları telefon, tablet ve bilgisayarlar
aracılığıyla, yaygınlaşmış olan internet sayesinde istedikleri
bilgiye rahatça ulaşabilmektedir. Bunun sonucunda da kitle
iletişim araçlarından teknolojik olanların kullanışlılığı
artmıştır. Spor ise günümüzde öylesine bir güç haline geldi ki
artık kitleleri bir araya getirip tutku haline dönüşen ender
konulardan biridir. Basketbol kulüpleri her ne kadar futbolun
arkasından en çok takip edilen ikinci spor dalı olsa da daha
fazla sponsor ve taraftar desteğiyle gelirlerini ve
destekçilerini artırmak istemektedir. Bu nedenle sadece saha
içinde değil saha dışında da gerçekleştirdikleri
organizasyonlarla takipçileri açısından cazip hale gelip kendi
taraftarlarını oluşturmaktadırlar. Bu yollardan en önemlisi
sosyal medyadır. Sosyal medyanın gücünün farkında olan ve
bu yolla gerçekleştirdikleri yarışma, duyuru ve
bilgilendirmelerle dikkatleri üzerine çeken kulüpler
farkındalığın artmasıyla birlikte giderek daha profesyonel
olarak ele almışlardır hesaplarını. Anadolu Efes, Fenerbahçe
Beko ve Tofaş kulüplerinin sosyal medya hesaplarını
incelediğimizde yapılan paylaşımların aldığı beğeni ve
yorumlarla birlikte takipçi sayıları da oldukça fazladır.
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun taraftar kitlelerinin
geçmişten gelen kültürle Türkiye’de daha fazla kişiye
yayılmasından da kaynaklanan bu durum Tofaş kulübünün
daha yerel olarak Bursa sınırları içerisinde kitleye sahip
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle de Tofaş kulübünün
yapmış olduğu paylaşımlar arasında daha fazla altyapı ve
sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili görseller yer almaktadır.
Büyük bir şehirde olmalarına rağmen Türkiye çapında bir
taraftar topluluğu oluşturması daha zor olan Tofaş, kendi
şehrindeki
insanlara
yine
kendi
şehirlerinde
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Özet – İmalat sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi ürün maliyetini hesaplayabilme ve dolayısıyla da maliyeti düşürme
yönünde çalışmalar yapabilme oldukça önemlidir. Ürünün maliyetini hesaplarken belki de en önemli kalemlerden birisi
hammadde/malzeme maliyetidir. Ürünün kalitesini, üretilebilirliğini, garanti süresini vb bozmayacak şekilde malzeme temininin
ucuz ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi firmaların en önemli amaçlarından sayılabilir. Bu amacı gerçekleştirmenin en iyi
yollarından birisi de tedarikçi seçiminin ve tedarikçi değerlendirmenin doğru şekilde yapılmasıdır. Tedarikçi
seçimi/değerlendirme için çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu çalışmada klasik AHP yönteminin getirdiği bazı eksikliklerini giderebilmek amacı ile bulanık AHP yöntemi
kullanılacaktır. Uygulamanın yapıldığı imalat firması, Kocaeli/İzmit’de endüstriyel makine imalatı yapan orta ölçekli bir
firmadır. Firmanın girdi maliyetlerinin en büyük kalemini elektrik malzemeleri (tüm hammalzemelerin %20 sini
oluşturmaktadır) oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik malzemeleri tedarikçilerinin seçimi ve dolayısıyla tedarikçiler ile uzun
vadeli iş birlikleri kurabilmek önemlidir. Çalışmada yeni tedarikçi seçimi yerine, mevcut tedarikçiler ile kazan-kazan prensibine
dayanan ve daha az yatırım gerektirecek bir çalışma üzerinde durulmuştur. Değerlendirme için kullanılacak olan karar kriterleri
sezgisel algoritma ile belirlenecektir. Daha sonra bu karar kriterleri kullanılarak bulanık AHP yöntemi ile tedarikçi değerlendirme
yapılacaktır. Tedarikçi seçiminde tamsayılı programlama kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler – Tedarikçi Değerlendirme, Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi
Abstract – In the manufacturing sector, as in other sectors, it is very important to be able to calculate the cost of the product and
therefore to work towards reducing the cost. When calculating the cost of the product, perhaps one of the most important items
is the cost of raw materials. One of the most important goals of the companies is to provide cheap and fast material supply in a
way that does not impair the quality, productability, warranty period, etc. of the product. One of the best ways to achieve this
objective is to make the right supplier selection and supplier evaluation. Analytical Hierarchy Process (AHP), which is one of
the multi-criteria decision making techniques for supplier selection / evaluation, is frequently used. In this study, fuzzy AHP
method will be used to eliminate some of the shortcomings of classical AHP method. The manufacturing company where the
application is made is a medium-sized company manufacturing industrial machinery in Kocaeli / İzmit. The biggest item of the
company's input costs is electrical materials (20% of all raw materials). For this reason, it is important to select electrical
equipment suppliers and therefore to establish long-term cooperation with suppliers. In the study, instead of selecting new
suppliers, a study based on the win-win principle with the existing suppliers and requiring less investment was emphasized.
Decision criteria to be used for evaluation will be determined by heuristic algorithm. Then, using these decision criteria, supplier
evaluation will be made with fuzzy AHP method. In supplier selection, integer programming will be used.
Keywords – Supplier Evaluation, Multi Criteria Decision Making, Fuzzy Analytic Hierarchy Process
ulaşmada en önemli kriterlerden biriside uygun tedarikçi
seçimidir.

I. GİRİŞ
İmalat sektöründe de diğer sektörlerde olduğu gibi ürün
maliyetini hesaplayabilme ve dolayısıyla da maliyeti düşürme
yönünde çalışmalar yapabilme oldukça önemlidir. Ürünün
maliyetini hesaplarken belki de en önemli kalemlerden birisi
hammadde/malzeme
maliyetidir.
Ürünün
kalitesini,
üretilebilirliğini, garanti süresini vb bozmayacak şekilde
malzeme temininin ucuz ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi
firmaların en önemli amaçlarından sayılabilir. Bu amaca

Tedarikçi seçiminde dikkat edilmesi gereken çok fazla kriter
olabilir. Bu nedenle diğer seçim problemlerinde olduğu gibi
tedarikçi seçim ve değerlendirme probleminde de çok kriterli
karar verme tekniklerinden yararlanılmaktadır.
Literatürde tedarikçi seçimi ile farklı sektörlerde yapılmış
pek çok çalışma bulunmaktadır. Nirmala ve Uthra (2019)
çalışmalarında öncelikle en yakın ağırlıklı sezgisel aralık
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yaklaşımını kullanarak aralıklı sezgisel bulanık sayı elde
etmişler, daha sonra sezgisel bulanık ortamda Analitik
Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile tedarikçi seçimi yapmışlardır.
Kilincci ve Onal (2011) çalışmalarında Türkiye’de çamaşır
makinesi üretimi yapan bir şirketin tedarikçi seçimi için
bulanık AHP metodunu kullanmıştır. Chamodrakas ve
arkadaşları (2010) elektronik Pazar ortamında etkin tedarikçi
seçim süreci için bulanık tercih programlama (Fuzzy
Preference
Programming-FFP)
önermektedirler.
Beikkhakhian ve arkadaşları (2015) tedarikçi seçimi için
kullanacakları kriterlerin ağırlıklarını AHP yöntemi ile
belirledikten sonra tedarikçiler arasındaki sıralamayı TOPSIS
tekniği ile yapmışlardır. Shaw ve arkadaşları (2012), karbon
salınım sorununun çözümü için uygun tedarikçi seçimi
yaparken bulanık AHP ve bulanık çok amaçlı doğrusal
programlama tekniklerinin entegre edildiği bir yaklaşım
önermektedirler. Galankashi ve arkadaşları (2016), otomotiv
endüstrisinde tedarikçi seçimi için dengeli puan kartı ve
bulanık AKP yöntemlerinin entegre edildiği bir model
önermektedirler. Junior ve arkadaşları (2014), otomotiv üretim
zincirindeki tedarikçilerin seçimi için bulanık AHP ve bulanık
TOPSIS yöntemlerini birleştirdikleri bir çalışma yapmışlardır.

III. UYGULAMA
Kocaeli’nde endüstriyel makine imalatı konusunda faaliyet
gösteren orta ölçekli bir firmada, hammaddelerin yaklaşık
olarak %20 sini oluşturan elektrik malzemelerinin tedarikinde
problem yaşanmaktadır. Firma, yeni tedarikçiler ile çalışmak
yerine mevcut tedarikçileri doğru şekilde değerlendirerek
onlarla devam etmeyi planlamaktadır. Bu çalışmada bu
probleme çözüm aranmaktadır.
Firma eskiden elektrik malzemeleri için dört tedarikçi ile
çalışırken, artan ürün çeşitliliği, teknolojik gelişmeler, ürün
çevrim sürelerinin kısalması gibi sebeplerden dolayı elektrik
hammadde tedarikçi sayısı 20 ye yükselmiştir. Satın alma
departmanı tedarikçilerinin müşteri tatmini üzerinde önemli
bir rolü olduğunun ve doğru kalitede, doğru miktarda, doğru
zamanda malzemenin doğru kaynaktan temin edilmesi
gerektiğinin farkına varmıştır. Dolayısıyla, firma öncelikle
tedarikçileri ile entegrasyon seviyesini belirlemeye,
sonrasında
uygun
seçim
kriterleri
ile
tedarikçi
performanslarını belirleyerek doğru tedarikçiyi seçmeye
ihtiyaç duymaktadır. Bunun için 5 ana kriter (maliyet, kalite,
hizmet, güvenilirlik ve teknoloji) ve on yedi alt kriter
belirlenmiştir. Şekil 1’de ana ve alt kriterler gösterilmektedir.

Bu çalışmada, tedarikçi seçiminde kullanılacak kriterler
sezgisel algoritma ile belirlenecek, daha sonra bulanık AHP
yöntemi ile tedarikçi seçimi yapılacaktır.

II. YÖNTEM
Karar vericilerin değerlendirmeleri esnasında nicel olarak
ifade edilemeyen bazı karar problemleri olabilmektedir. Çok
kriterli karar verme tekniklerinin kullanımında karşılaşılan
sıkıntılar, dilsel değişkenlerin problemin çözümünde yer
alması ile birlikte ortadan kalkmaktadır (Uludağ ve Doğan,
2016). Bu gibi problemlerin çözümü için Bulanık AHP sıklıkla
kullanılan karar verme tekniklerinden birisidir.
Bulanık analitik Hiyerarşi Prosesinin adımları aşağıda
sıralanmaktadır (Kazançoğlu ve Ada, 2010; Aslan, 2009):
•
AHP yönteminde olduğu gibi, uzmanlardan destek
alınarak ana ve varsa alt kriterlerin belirlenmesi,
•
Hiyerarşik modelin oluşturulması,
•
Ana ve alt kriterlerin ikili karşılaştırmalarının ve bu
karşılaştırmalara denk gelen bulanık sayıların belirlenmesi
(BAPH uygulamaları için belirlenen birkaç skala olmakla
birlikte en çok kullanılanlardan biri Chang’in mertebe analizi
yöntemidir),
•
Alt kriterlerin bulanık önem ağırlıklarının
hesaplanması,
•
Alternatiflerin her bir alt kriterin dilsel değişkenleri
kullanılarak değerlendirilmesi,
•
Alt kriterlerin bulanık ağırlıkları ile alternatiflerin
bulanık değerlendirmelerinin çarpılması ve toplanarak her bir
alternatifin toplam puanının bulunması,
•
Alternatiflerin toplam puanlarının durulaştırılması,
•
Alternatiflerin sıralanması.

Şekil 1: Ana ve alt kriterler
Öncelikle, bu seçim süreci için firmada beş kişilik bir
değerlendirme grubu oluşturulmuştur. Bu kişiler işletmenin
satın alma süreçlerinde aktif şekilde yer alan kişilerden
oluşmaktadır. Bu kişilerden ikisi satın alma müdürü ve satış
sonrası sorumlusundan oluşmaktadır ve tedarik konusunda altı
yıl deneyimlidirler. Beş karar vericiden, karar kriterlerini
önem derecelerine göre puanlandırmaları istenmiştir. Karar
vericiler beş ana kriteri ve bunlara bağlı alt kriterleri
değerlendirmiştir. Tablo 1 de kalite ana kriterinin ve bağlı alt
kriterlerin karar vericiler tarafından değerlendirilmesi
gösterilmektedir. Karar vericilerin iyimserlik derecesi 0,5
olarak belirlenmiştir. Bu noktadan sonra; S1 algoritmasının
adımları uygulanmaya başlanmıştır. Yine tablo 1’de kalite ana
kriterine bağlı alt kriterler için yapılan S1 algoritması
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gösterilmektedir (tablo 1’deki çalışma diğer tüm ana kriter ve
bağlı alt kriterleri için yapılmıştır).
Tablo 1: Kalite ana kriterine bağlı alt kriterlerin önem
dereceleri ve S1 algoritmasının uygulama sonuçları

Tablo 3 de ana kriterler için karar vericilerle birlikte
hazırlanan bulanık karşılaştırma matrisi verilmektedir.
Tablo 3: Ana Kriterler İçin Karşılaştırma Matrisi

Tablo 1’de gösterilen S1 algoritmasının uygulama kısmında;
ana kriterler düzeyinde E (evet), O (olabilir) ve H (hayır)
kullanılmaktadır. Karar vericiler “evet” için 1 , “olabilir” için
0,5 ve “hayır” ifadeleri için 0 ağırlıklarını kullanmıştır. Bu
toplamlardan sonra üst seviye için eşitlikler kullanılmıştır.
TÜSGm, m. entegrasyon seviyesinden toplam bir üst seviyeye
geçme puanı hesaplanmıştır.
Tüm hesaplamalardan sonra diğer bir adım olan S2
algoritması uygulamasına geçilmektedir. Burada karar
vericiler TÜSG1=5,5>0 olduğundan A seviyesinden B
seviyesine geçmişlerdir. Aynı hesaplamalar B seviyesi için
tekrarlanmış ve TÜSG2=3>0 olduğundan C entegrasyon
seviyesine geçilmiştir. TÜSG3=1>0 olduğundan C
entegrasyon seviyesinden D entegrasyon seviyesine
geçilmiştir. TÜSG4=1>0 olduğundan D entegrasyon
seviyesinden E seviyesine geçilmiştir. TÜSG5=0 olduğundan
adımlar durdurulmuştur ve firmanın entegrasyon seviyesi E
olarak belirlenmiştir. Yapılan tüm hesaplamalar tablo 2’de
gösterilmektedir.

Tablo 4’de ana kriterlerin bulanık karşılaştırmalarının
durulaştırılmış halleri gösterilmektedir.
Tablo 4: Ana kriterler
durulaştırılmış hali

için karşılaştırma

matrisinin

Tablo 2: S1 ve S2 Algoritmalarının Uygulanmasıyla Elde
Edilen Sonuçlar

Tablo 5’de kalite ana kriterinin alt kriterleri için hazırlanan
bulanık ikili karşılaştırma matrisi, tablo 6 da ise
karşılaştırmaların durulaştırılmış halleri gösterilmektedir.
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Benzer şekilde tüm ana kriterlerin alt kriterleri için ikili
karşılaştırma matrisi hazırlanmıştır.

V(Stekkoloji >= Smaliyet)=0.00
V(Steknoloji >= Skalite)=0.00
V(Steknoloji >= Shizmet)=0.00
V(Steknoloji >= Sgüvenilirlik)=0.00
Min(Smaliyet)=(0.00,1.00,1.00,1.00)=0.00
Min(Skalite)= 1.00, 1.00,0.00,1.00=0.00
Min(Shizmet )=0.00
Min(Sgüvenilirlik )=1.00
Min(Steknoloji )=0.00
W=(0.00,0.00,0.00,1.00,0.00)
W=(0.00,0.00,0.00,1.00,0.00)T

Tablo 5:Kalite Alt Kriterleri İçin İkili Karşılaştırma
Matrisleri

Snet_fiyat = (0.7692,0.8,0.8185)
Sbakım_maliyet =(0.2307, 0.2,0.1814)
Sambalaj =(0.3409,0.3390,0,3388)
Skalite_sistem =(0.1465,0.1559,0.1694)
Shata=(0.4502,0.4220,0.443)
Sdestek=(0.061,0.052,0.048)
Sdeğişim=(0.2347,0.2459,0.2454)
Sbakım=(0.112,0.1333,0.1435)
Sgaranti=(0.093,0.1024,0.1172)
Sdavranış=(0.4918,0.458,0.426)
Sdağıtım =(0.067,0.0602,0.0677)
Syetenek=(0.1807,0.1773,0.1724)
Sesneklik=(0.2409,0.2661,0.0344)
Stecrübe=(0.265,0.2419,0.2413)
Suzmanlık=(0.3132,0.3145,0.3103)
Süretimtekno=(0.600,0.666)
Skapasite=(0.3993,0.3333)

Tablo 6: Kalite alt kriterlerinin karşılaştırma matrisinin
durulaştırılmış halleri

IV. SONUÇ
Çalışmada problem çözümünde ilk olarak tedarikçi-satın
alıcı bakış açısını belirlemek için sezgisel algoritma
kullanılmıştır. Etkin seçim kriterlerinin belirlenmesinin temel
amacı firmaya zaman kazandırmak ve değerlendirmenin
verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Tedarikçi
niteliklerinin belirlenmesi için de bulanık AHP metodu
kullanılmıştır. Bulanık AHP ile kriterlerin önem dereceleri
belirlenmedir. Bu metodun kullanılma sebebi seçim
süresindeki karmaşıklığı ve karar vermeyi kolaylaştırmak ve
oluşacak belirsizlikleri ortadan kaldırmaktır. Modelin son
aşamasında, bir önceki adımda belirlenen tedarikçiler içinden
uygun tedarikçi seçimi gerçekleşmektedir.
.

Tutarlılık analizleri yapılarak kabul edilen bulanık matrisler
üzerinde Chang’in boyut analizinin adımları uygulanarak her
bir kriterin ağırlığı bulunmuştur.
Sentetik değer hesaplamaları:
Smaliyet = (4.66,7,10)*(1/31.42,1/43.41,1/57.03) =
(0.1483,0.1612,0.1753)
Skalite = (0.3182,0.3225,0.3156)
Shizmet =(0.1203,0.1170,0.1197)
Sgüvenilirlik =(0.3500,0.3455,0.3331)
Steknoloji =(0.062,0.053,0.056)
V(Smaliyet > =Skalite) =0.00
V(Smaliyet > = Shizmet=1.00
V(Smaliyet > = Sgüvenilirlik)=1.00
V(Smaliyet > = Steknoloji)=1.00
V(Skalite>= Smaliyet)=1.00
V(Skalite>= Shizmet)=1.00
V(Skalite>= Sgüvenilirlik)=0.00
V(Skalite>= Steknoloji)=1.00
V(Shizmet >= Smaliyet)=0.00
V(Shizmet >= Skalite)=0.00
V(Shizmet >= Sgüvenilirlik)=0.00
V(Shizmet >= Steknoloji)=1.00
V(Sgüvenilirlik >= Smaliyet)=1.00
V(Sgüvenilirlik >= Skalite)=1.00
V(Sgüvenilirlik >= Shizmet)=1.00
V(Sgüvenilirlik >= Steknoloji)=1.00
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Özet – TRIZ, geçmiş problemlerin çözümlerini özetleyen ve gelecekteki problemlerin sistematik bir yöntem ile çözülmesine
yardımcı olan, inovatif problem çözme tekniğidir. Günümüzde şirketlerin rekabet ortamında daha verimli, üretken olabilmeleri
ve piyasada varlıklarını sürdürebilmeleri amacıyla sürekli değişime uyum sağlamaları, hızlı ürün tasarlamaları ve üretmeleri
gerekmektedir. TRIZ, sunduğu araçlar sayesinde problemlere daha hızlı çözüm bulunmasına yardımcı olur. Altshuller tarafından
1946 yılında geliştirilmeye ve 1950’lerden itibaren Rusya’da kullanılmaya başlayan TRIZ, 1990’lı yılların başlarında diğer
ülkelerde de öğrenilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde çeşitli alanlarda kullanılan TRIZ, havacılık problemlerinin
çözümünde de uygulanmaktadır. Askeri hava araçlarında, mühimmat taşınması için çeşitli askı ekipmanları bulunur. Askı
ekipmanları askeri hava aracında taşınan yükün araca bağlanmasına, hava aracında taşınmasına ve hava aracından bırakılmasına
olanak sağlayan ekipmanlardır. Salan mekanizmaları, taşınan mühimmatların istendiği durumlarda askeri hava araçlarından
güvenli bir şekilde ayrılmalarını sağlayan askı ekipmanlarıdır. Bu çalışmada, literatürde yayınlanmış olan patentler incelenerek
salan mekanizmalarındaki belirli problemler Teknik Çelişkiler elde edilerek çözülecektir. TRIZ çözümleri mevcut patentlerle
doğrulanarak yeni patent fikirlerinin nasıl elde edilebileceğine dair çözüm önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: TRIZ, İnovasyon, Salan Mekanizması, Hava Aracı

Deriving Innovative Solutions Using TRIZ Approach for Munition
Release Systems in Aircraft
Abstract – TRIZ is an innovative problem solving technique that summarizes the solutions of past problems and helps to solve
future problems in a systematic way. Nowadays, companies need to adapt to continuous change, design and manufacture fast
products in order to be more efficient and productive in competitive environment and to survive in the market. TRIZ helps to
solve problems faster with the tools that it offers. TRIZ, which was developed by Altshuller in 1946 and started to be used in
Russia since 1950s, started to be learned and used in other countries in the early 1990s. TRIZ, which is used in various fields
today, is also applied in the solution of aviation problems. Military aircrafts are usually equipped with pylons to carry munitions.
Pylons are the equipment that allow the munitions carried in the military aircraft to be connected to, transported to and released
from the military aircraft. The releasing mechanisms are hanger equipments which ensures that the munition carried can be safely
separated from the military aircraft when required. In this study, the patents which were published in the literature about release
mechanisms will be examined and certain problems in releasing mechanisms will be solved using Technical Contradictions.
TRIZ solutions will be validated with existing patents and solutions for obtaining new patent ideas will be presented.
sistematik yöntem ile daha kısa zamanda, daha az deneme
yapılarak problemlerin çözümlenmesini sağlar.
Patentler yenilikçi yönleri ve uygulanabilirlikleri
nedeniyle endüstriyel araştırmalar ve ürün geliştirilmesi için
önemli bilgi kaynağıdır. Son yıllarda, inovasyon döngüsü
kısaldıkça ve piyasa talebi daha değişken hale geldikçe
patent analizi, teknoloji yönetiminde daha fazla önem
kazanmıştır [2].
Bu çalışmada, hava araçlarında mühimmat taşınması
sırasında kritik role sahip olan mühimmat bırakma
sistemlerine ait mevcut patentlerdeki bazı problemlerin
TRIZ ile incelenmesi, patentte bulunan çelişkilerin
belirlenmesi, potansiyel diğer çözümlerin bulunması ve
değerlendirilmesi yapılmıştır.

I. GİRİŞ
Günümüzde şirketlerin rekabet ortamında daha verimli,
daha üretken olabilmeleri ve piyasada varlıklarını
sürdürebilmeleri amacıyla sürekli değişime uyum
sağlamaları, daha hızlı ürün tasarlamaları ve üretmeleri
gerekmektedir. Modern toplumun bu istekleri ve
gereksinimleri göz önüne alındığında, inovasyon önemli bir
etken haline gelmiştir. Yaratıcı problem çözme becerisi,
inovasyonun anahtarı olarak bilinir [1]. Bu sebeple Six
Sigma, Beyin Fırtınası, Pareto Analizi, FMEA ve TRIZ gibi
mühendislik alanında birçok problem çözme yöntemi
geliştirilmiştir. Rus patent uzmanı Genrich Altshuller
tarafından geliştirilen Yaratıcı Problem Çözme Teorisi
(TRIZ), patentlerden yola çıkarak sunmuş olduğu
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önerdiği Buluş Prensipleri probleme uyarlanarak çözüm
yolu aranır. 39x39 Çelişki Matrisinde yer alan Mühendislik
Parametreleri ve 40 Buluş Prensibi Tablo 1 ve Tablo 2’de
gösterilmiştir.

II. TRIZ YÖNTEMİ
TRIZ içinde çok sayıda yöntem barındıran sistematik fikir
üretme tekniğidir. Teoriya Resheniya Izobretatelskikh
Zadatch kelimelerinin baş harflerinden oluşan TRIZ
metodolojisi ilk kez Genrich Altshuller tarafından ortaya
konulmuştur [3], [4]. Altshuller, 1946'da patent subayı
olarak atandıktan sonra 200.000’in üzerinde patenti
incelemiş ve bu patentlerin arasındaki temel fikirleri
yenilikçi bir yolla kategorize ederek TRIZ’in ortaya
çıkmasını sağlamıştır [5]. İncelediği patentlerin içinden
yenilik içeren 40.000 patent arasındaki ortak noktaları tespit
ederek 39x39’luk Altshuller Çelişki Matrisini ve 40 Buluş
Prensiplerini geliştirmiştir [6], [7].
TRIZ, çok sayıda problem çözme ve teknoloji akımlarını
öngörmeyi kolaylaştıran araçları içinde barındırır. Bu
araçlar: 40 Buluş Prensibi, 39x39 Çelişki Matrisi, İdeallik,
9 Pencere Yaklaşımı, Teknik Sistemlerin Gelişimi, Kaynak
Kullanımı, Kök Çelişki Analizi (Root Conflict Analysis,
RCA+), Fonksiyonel Analiz, Cisim-Alan Prensibi (SuField), 76 Buluş Standartı, Minik Cüceler Topluluğu (Little
Smart People), Bilimsel Etkiler (Scientific Effect
Database), BZM Yöntemi (Operator STC), ARIZ
(Algorithm of Inventive Problem Solving)’dir.
TRIZ yöntemi kullanarak buluş yapabilmek için buluşun
temelinde yer alan, çelişkiler barındıran problemin
tanımlanması ve çözülmesi gereklidir [6]. Bu çelişkiler,
teknik ve fiziksel olarak ikiye ayrılırlar. Çelişkilerin
tanımlarının detaylı bir şekilde yapılması problemin
çözümünde önemli rol oynar.
Teknik çelişki cümlesi, problemin var olduğu sistem
parametreleri değiştirildiğinde, sistemde bir veya birden
fazla özellik iyileşirken aynı zamanda bir veya birden fazla
özelliğin de kötüleştiğini gösteren ifadedir. Problemin
çözümünde sistemin kötüleşen yönlerini minimize etmek
veya ortadan kaldırmaya çalışırken, iyileşen yönleri ise
maksimize etmek asıl amaçtır. Teknik çelişki cümlelerinin
genel yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir [8], [9].

Tablo 1. Mühendislik Parametreleri [6]

Şekil 1 Teknik çelişki cümlesi genel yapısı [8]

Teknik Çelişkiye örnek olarak; eğer bir yakıt tankı büyük
ise bu durumda araç daha uzağa gidebilir (iyileşen özellik),
ancak aracın ağırlığı artar (kötüleşen özellik) cümlesi
verilebilir.
Fiziksel Çelişki, herhangi bir sistemdeki özelliğin zıt
hallerinin aynı anda olmasının istenmesi durumunda ortaya
çıkar. Bu tarz çelişkilerde yaygın yöntem, çelişkiye
yenilikçi bir çözüm getirmek yerine uzlaşmacı bir çözüm
getirmektir. Örneğin, şemsiyenin yağmurdan koruyabilmesi
için büyük olması gerekir ama aynı zamanda kolay
taşınabilmesi için de küçük olması gerekir [10]. Yenilik
yapılmaksızın şemsiyeyi herhangi bir ölçüde yapmak bir
uzlaşmacı çözümdür [6]. Fakat şemsiyeye uygulanacak iç
içe geçme özelliği gibi bir yenilik ile bu çelişkinin
üstesinden gelinmiş olunur.
Sistemdeki mevcut problemlerde var olan Teknik
Çelişkilerden hareketle
mühendislik parametreleri
belirlenir. Bu parametreler kullanılarak Çelişki Matrisinin

No

Mühendislik Parametresi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Hareketli nesnenin ağırlığı
Hareketsiz nesnenin ağırlığı
Hareketli nesnenin boyu
Hareketsiz nesnenin boyu
Hareketli nesnenin alanı
Hareketsiz nesnenin alanı
Hareketli nesnenin hacmi
Hareketsiz nesnenin hacmi
Hız
Kuvvet
Gerilim veya Basınç
Şekil
Sıkışma Sabitliği
Sağlamlık
Hareketli bir nesnenin eylem zamanı
Hareketsiz bir nesnenin eylem zamanı
Isı
Parlaklık
Hareketli bir nesnenin tükettiği enerji
Hareketsiz bir nesnenin tükettiği enerji
Güç
Enerji kaybı
Madde kaybı
Bilgi kaybı
Zaman kaybı
Madde miktarı
Güvenilirlik
Ölçüm doğruluğu
İmalat doğruluğu
Nesneyi etkileyen zararlı unsurlar
Nesnenin oluşturduğu zararlı unsurlar
Üretilebilirlik
Kullanılabilirlik
Onarılabilirlik
Uyarlanabilirlik
Cihazın karmaşıklığı
Kontrol karmaşıklığı
Otomasyon seviyesi
Kapasite/Verimlilik

Tablo 2. 40 Buluş Prensibi [6]
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No

Buluş Prensipleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Parçalara Ayırma
Özütleme
Kısmi Kalite
Asimetri
Birleştirme
Evrensellik
İç-İçe Yerleştirme
Denge Ağırlığı
Ön Karşı Hareket
Önceden Yapma
Önceden Önlem Alma
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

kategoriye ayrılır. Bunlar; fırlatma kuvvetinin patlamalı
yöntemle üretildiği piroteknik salanlar, yüksek basınçlı
gazla üretildiği pnömatik salanlar ve elektromekanik tahrik
sistemleri ile sağlandığı elektromekanik salanlardır [11],
[14].

Eşpotansiyellik
Tersten Yapma
Küresellik
Dinamiklik
Kısmi veya Aşırı Çalışma
Yeni Bir Boyuta Geçiş
Mekanik Titreşim
Periyodik Çalışma
Faydalı Çalışmanın Sürekliliği
Hızlı Davranma
Zararı Yarara Dönüştürme
Geri Besleme
Aracı
Self Servis
Kopyalama
Kullanıp Atma
Mekanik Sistemin değiştirilmesi
Pnömatik veya Hidrolik Yapı
Esnek Membranlar
Gözenekli Malzeme
Renk Değiştirme
Homojenlik
Parçaları Çıkarma
Özelliklerin Dönüştürülmesi
Aşama Geçişi
Termal Genleşme
Hızlandırılmış Oksitlenme
Atıl Ortam
Kompozit Malzemeler

IV. PATENTLERDE YER ALAN SALAN MEKANİZMASI
PROBLEMLERİNİN TEKNİK ÇELİŞKİ İLE ÇÖZÜLMESİ
Salan mekanizmaları ile ilgili incelenen patentlerde
karşılaşılan problemlerden bazıları bu başlık altında
sıralanmış ve çelişki analizleri yapılmıştır.
Mühimmat Uzaklaştırma Problemi: Mühimmat
bırakılırken hava aracına zarar vermeden uzaklaştırılması
gerekmektedir. Bu işlemin mekanik bir itiş kolu vasıtasıyla
gerçekleştirilmesi yaratıcılık gerektirmeyen pratik ve basit
bir çözümdür. Bu mekanik itiş kolunun yeteri kadar uzun
olması beklenir. Fakat bu durum seyir halindeki uçağın
dengesini ve sürüklenmesini etkiler. Bırakma öncesi ve
sonrasında meydana gelen sürükleme kuvvetini azaltmak
için itki kolu mühimmat bırakılırken uzun, fakat hava aracı
seyir halinde iken kısa olmalıdır [13], [15].
Mekanizmanın, hava aracının farklı manevralarına
karşılık başarıyla çalışması ve sistemin dışındaki
değişimlere olumlu yanıt vermesi istenmektedir. Bu,
mühendislik parametrelerinden uyarlanabilirliğe (35)
karşılık gelmektedir. Bunun için farklı mekanizma yapıları
ve tahrik sistemleri kullanılabilir. Ancak sistem üzerine
yerleştirilen her bileşen, cihaz karmaşıklığını (36)
arttırmakta ve mekanizmanın daha yavaş çalışmasına neden
olduğundan dolayı zaman kaybı (25) oluşturmaktadır.
Uyarlanabilirliğin
iyileştirilmesine
karşılık
cihaz
karmaşıklığından ve zaman kaybından ödün verilmemesi
istenmektedir. Bu iyileşen ve kötüleşen özelliklere karşılık
Çelişki Matrisi kullanılarak elde edilen Buluş Prensipleri
Tablo 3’te yer almaktadır.

III. ASKI EKİPMANLARI
Askı ekipmanları, askeri hava araçlarında taşınan
mühimmatların araca bağlanmalarına olanak sağlar [11].
Hava araçlarında farklı yükler; paylon, salan, lançer, çoklu
mühimmat taşıyıcı ve adaptör sistemleri ile taşınırlar (Şekil
2) [12].

Tablo 3. Mühimmat uzaklaştırma problemindeki Teknik Çelişki için
önerilen Buluş Prensipleri

Mühendislik
parametreleri
İyileşen Özellik:
Uyarlanabilirlik (35)
Kötüleşen Özellik:
Zaman kaybı (25)
İyileşen Özellik:
Uyarlanabilirlik (35)
Kötüleşen Özellik:
Cihaz karmaşıklığı
(36)

Buluş Prensipleri
 Özelliklerin Dönüştürülmesi (35)
 Mekanik Sistemin Değiştirilmesi
(28)
 Dinamiklik (15)
 Hidrolik ve Pnömatik Yapılar
(29)
 Termal Genleşme (37)
 Mekanik Sistemin Değiştirilmesi
(28)

Mekanik Sistemin Değiştirilmesi (28) ile Hidrolik ve
Pnömatik Yapılar (29) prensiplerinin uyarlanması birçok
patentte görülmektedir [13], [16], [17], [18]. [17] numaralı
referansta yer alan patentte bu işlem çift piston ile yapılırken
(Şekil 3); [16] numaralı referansta yer alan patentte tek
piston ile yapılmıştır (Şekil 4). İki salan mekanizmasında da
mühimmatın farklı eksenlerdeki hareketleri kısıtlanmış ve
mühimmat dikey yönde hareket etmeye zorlanmıştır.

Şekil 2 Askı ekipmanları türleri

Salan mekanizması,
hava araçlarında taşınan
mühimmatların istenildiği durumda hava aracından güvenli
şekilde ayrılmasını sağlar [13]. Salan mekanizmaları 3
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Mühimmat uzaklaştırma probleminin çözümü için
Dinamiklik (15) ve Termal Genleşme (37) buluş
prensiplerini kullanan mevcut
patent çözümleri
bulunabileceği gibi yeni patent fikirleri de elde edilebilir.
Kanca Problemi: Salan mekanizması ve mühimmat, hava
aracının uçuşu sırasında dinamik yüklere maruz
kalmaktadır. Hava aracının manevra yapması gerektiği
durumlarda mühimmatın güvenilir bir şekilde taşınması ve
bırakılması gerekir [15]. Taşıma ve bırakma işlemi için
salan mekanizmasında kancalar kullanılmaktadır [16], [11],
[19]. [16] numaralı referansta yer alan tasarımdaki kancanın
(Şekil 4, J) dengede tutulması, ön gerilim verilmesi ve
bırakma işlemi sonrası eski halini alması için yay
kullanılmaktadır. Ancak, kullanılan yayların elastik
sınırlarından dolayı hava aracının farklı manevralarında
problemler oluşmaktadır [15].
Salan mekanizmasındaki kancaların hem kendi kendine
kapanması hem de manevra sırasında kararlılığının
bozulmaması istenmektedir. Salan mekanizmadaki
kancaların, yay aracılığı ile eski halini alması mühendislik
parametrelerinden otomasyon seviyesine (38) karşılık
gelmektedir. Manevra sırasında yayların elastik sınırlar
sebebiyle işlevsiz kalması nesnenin yapısal kararlılığı (13)
parametresine karşılık gelmektedir. Eğer mekanizma
kancasında yay kullanılır ise kancalar kendiliğinden
kapanır, ancak bu durumda da mekanizma bazı durumlarda
kararsız davranış gösterebilir. Bu Teknik Çelişki için
önerilen Buluş Prensipleri Tablo 4’te yer almaktadır.

Şekil 3 Çift pistonlu mekanik sistem örneği [17]

Şekil 4 Tek pistonlu mekanik sistem örneği [16]

Ayrıca, Özelliklerin Dönüştürülmesi (35) prensibi
uyarlanarak mekanizma, patlamalı sistemler ile tahrik
edilmiştir. Patlamalı kartuşların kullanıldığı bir çözüm
örneği Şekil 5’da yer almaktadır.

Tablo 4. Kanca problemindeki Teknik Çelişki için önerilen Buluş
Prensipleri

Mühendislik parametreleri
İyileşen Özellik:
Nesnenin yapısal kararlılığı (13)
Kötüleşen Özellik:
Otomasyon seviyesi (38)

Buluş Prensipleri
 Parçalara ayırma (1)
 Denge ağırlığı (8)
 Özelliklerin
Dönüştürülmesi (35)

Denge Ağırlığı (8) prensibinin uyarlandığı bir çözüm
örneği [14] numaralı referansta belirtilen patentte yer
almaktadır (Şekil 7). Hafif mühimmatların taşınması için
geliştirilmiş bir salan mekanizması için alınan bu patentte,
birbirine zıt yönde yerleştirilmiş iki servo motor ile kanca
açma-kapama mekanizması tahrik edilmektedir.

Şekil 5 Patlamalı kartuşların kullanıldığı salan tasarımı örneği [18]

Akışkan basıncının kullanıldığı farklı bir mekanik sistem
önerisi ise Şekil 6’de yer almaktadır.

Şekil 7 Birbirine zıt yönde tahrik veren çift servo motorun kullanıldığı
çözüm örneği [14]

Kanca problemi için Parçalara Ayırma (1) ve Özelliklerin
Dönüştürülmesi (35) buluş prensiplerini kullanan mevcut
patent çözümleri bulunabileceği gibi yeni patent fikirleri de
elde edilebilir.

Şekil 6 Teleskopik piston kullanılan salan mekanizması örneği [13]
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V. SONUÇ
Bu çalışmada, hava araçlarında faydalı yük taşınması
sırasında kritik role sahip olan mühimmat bırakma
sistemlerinden olan salan mekanizmalarına ait bazı
patentler TRIZ ile incelenmiş, patentlerden çelişki ifadeleri
elde edilmiş, potansiyel diğer çözümler bulunarak
değerlendirilmiştir.
Çalışma kapsamında, salan mekanizması ile ilgili 8 patent
incelenmiştir.
Bu
inceleme
neticesinde,
salan
mekanizmalarında meydana gelen problemler tespit
edilmiştir. Bu problemler; yük bırakma sonrasında
mühimmatın uçağa temas etmesi ve mekanizmaya ait
kancalarda yer alan yayların manevra anlarında işlevsiz
kalmasıdır.
İncelenen patentler neticesinde belirlenen problemler
TRIZ çelişki cümlelerine çevrilerek, Altshuller tarafından
geliştirilen 39x39 Çelişki Matrisinde yer alan Mühendislik
Parametreleri
ile
eşleştirilmiştir.
Mühendislik
Parametrelerinin, Çelişki Matrisinin üzerinde kesiştirilmesi
ile elde edilen Buluş Prensipleri kullanılarak problemlere
çözümler önerilmiştir.
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Özet – Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA), işletmelerdeki farklı aşamalarda oluşabilecek hataları/riskleri türlerine göre
sınıflandırarak değerlendiren ve hataları önceliklendirmeye yönelik bir tekniktir. Uygulanması kolay ve etkili bir teknik
olduğundan dolayı kalite iyileştirme konusunda sıklıkla kullanılmaktadır. Hataları türlerine göre ayırarak
olasılık/etki/saptanabilirlik bileşenleri ile kalite risklerinin önceliklerini belirler. Bu çalışmada HTEA uygulama için otomotiv
sektörü ele alınmıştır. Sakarya İl’inde faaliyet gösteren bir otobüs imalat firmasında, oluşan kalite hatalarının kayıt edilmesi için
Dijital Kalite Sistemleri adı verilen bir sistem kullanılmaktadır. Dijital Kalite Sistemleri, hatalar oluşur oluşmaz bir tablet yardımı
ile kalite risk verilerinin sisteme girilmesine olanak tanımaktadır. Tablet sayesinde, kalite kontrol yapılırken belirli standartlar
uygulanabilmektedir ve tüm kontroller aynı şema üzerinde yapıldığından dolayı yoruma açık olacak bir durum söz konusu
değildir. Otobüslerin müşteriye teslimi yapılmadan önce son kalite kontrolleri yapılırken tespit edilen kalite hataları Dijital
Kalite Sistemine anlık olarak kaydedilmektedir. Mevcut sistemde ay sonunda yapılan değerlendirmelerde hangi hata sayı olarak
daha fazla ise, bir sonraki üretimde o hataya daha fazla hassasiyet gösterilmektedir. Bu yöntem, kalite hatalarının gerçekten
azaltılması için oldukça etkisiz ve ilkel bir yöntemdir. Hataların analizinin yapılmamasından dolayı, hataların tespiti son noktaya
kadar mümkün olmamakta ve hatalar azalmamaktadır. Bu da önemli bir kalite problemidir. Bu problemin çözülebilmesi için bu
çalışmada HTEA tekniği önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler – Hata Türü ve Etkileri Analizi, Kalite İyileştirme, Risk Önceliklendirme
Abstract – Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) is a technique that evaluates and classifies the errors/risks that may occur
at different stages in the enterprises according to their types and prioritizes the errors. Because it is an easy and effective technique
to apply, it is frequently used for quality improvement. Determines the occurence / severity / detection components and quality
risk priorities by separating the failures according to their modes. In this study, automotive sector for FMEA application is
discussed. In a bus manufacturing company operating in Sakarya, a system called Digital Quality Systems is used to record the
quality failures. Digital Quality Systems allow quality risk data to be entered into the system with the help of a tablet as soon as
failure occur. Because of tablet, certain standards can be applied for quality control and since all controls are performed on the
same scheme, there is no case for interpretation. Before the delivery of the buses to the customer, final quality controls are made
and quality failures are recorded in Digital Quality System instantly. In the current system, at the end of the month, whichever
failure is higher in the evaluations, more sensitivity is shown in the next production. This method is a very ineffective and
primitive method to really reduce quality failures. Due to lack of analysis of failures, detection of failures is not possible to the
end and failures are not reduced. This is an important quality problem. In order to solve this problem, FMEA technique is
recommended in this study.
Keywords – Failure Mode and Effects Analysis, Quality Improvement, Risk Prioritization

Uygulamalarında HTEA’ni kullanan pek çok çalışma
bulunmaktadır. Örneğin Soykan ve arkadaşları (2014), sağlık
işletmelerindeki bulaşıcı hastalık risklerini HTEA ile
derecelendirmişlerdir. Baysal ve arkadaşları (2012), otomotiv
sektöründeki bir imalat firmasının ürün ve süreç problemlerini
çözmek için HTEA kullanmışlardır. MızrakÖzfırat (2014),
tanımladığı riskleri değerlendirirken Bulanık Analitik
Hiyerarşi Prosesi ve HTEA tekniklerini birleştirmiştir.
Eryürek ve Tanyaş (2003) ise, bir başka karar tekniği olan
ELECTRE yöntemi ile HTEA yöntemini birleştiren bir

I. GİRİŞ
Global rekabet baskısının çok yoğun olarak hissedildiği
günümüzde firmaların varlıklarını devam ettirebilmeleri için
hem müşterilerini sürekli memnun etmek hem de maliyetlerini
düşürmek zorunda oldukları bir gerçektir. İşletmeler bu
amaçla kalite iyileştirme çalışmaları yapmaktadırlar. Kaliteyi
etkileyecek riskleri bulmak için risk analizi tekniklerinden
yararlanılmaktadır. Farklı risk analizi teknikleri vardır. Hata
türü ve Etkileri Analizi (HTEA) bu tekniklerden biridir.
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çalışma yapmışlardır. Toptancı ve Erginel (2017), bir inşaat
firmasında HTEA ve kalite fonksiyonu yayılımı tekniklerini
birleştirdikleri bir risk değerlendirme çalışması yapmışlardır.
Kadıoğlu ve arkadaşları (2009) ürünün tasarımı esnasında
oluşabilecek hataları belirlemek için hata türü ve etkileri
analizi kullanmışlardır. CeyhunSabır ve Bebekli (2015)
uygulamalarında tekstil ve boya terbiye işletmesinde oluşan
hataları belirlemek için HTEA tekniğini kullanmışlardır.

hataların meydana gelmesini azaltmamaktadır. Bu çalışmada
bu problemin çözümü amaçlanmaktadır.
A. Pareto Analizi
Pareto analizine başlamadan önce, otobüsün son
kontrolünde karşılaşılan hata sayıları toplanmıştır. Son
kontrolde tespit edilen hata türleri ve sayıları tablo 1’de
verilmektedir.

II. YÖNTEM

Tablo 1: Hata türleri ve karşılık gelen hata sayıları

A. Pareto Analizi
Pareto analizine başlamadan önce, analiz yapılacak
bilgilerin listesini oluşturmak gerekmektedir. Bu liste üzerinde
işletme için önemli olan kritere göre büyükten küçüğe doğru
bir sıralama yapılır. Önemli kriter olan değişkenin kümülatif
toplamını alınır (toplam yüzde olarak da belirtilir). Mevcut
veri sayısının yaklaşık % 20 lik kısmına karşılık gelen önemli
kriter oranını eşleştirdiğimizde genellikle %80/%20 oranı veya
yakın bir oran elde edilir (Pareto Analizi konusunda detaylı
bilgi için: Fedai ve diğ., 2010; Ünsal, 2018)

Hata Türü

Hata Sayısı

1

Ayarsız Kalpeler

381

2

Aralıklı Orta Panel

223

3

Gevşek Motor Bakım
Kapağı

173

4

Göstergelerde Ölçüsel Hata

169

5

Gevşek Şapkalıklar

159

B. Dijital Kalite Sistemi
Dijital Kalite Sistemi, kalite verilerinin anlık kontrolünün ve
takibinin sağlandığı bir sistemdir. Belirlenmiş standartları
vardır. Kişiden kişiye değişen bir yapısı yoktur, belirli
aşamalarla sistemleştirilmiştir.

6

Silikonların Mastik Taşması

120

7

Genel (Eksik/ Yanlış Bilgi)

118

8

Arka Kaş Trim Çizik/Hasar

115

C. Hata Türü ve Etkileri Analizi
HTEA diğer risk analizi yöntemlerinden farklı olarak
kazaların oluşmadan önce fark edilebilirlik değerini kullanarak
sistemdeki hataların, tehlikelerin kazaya sebep olmadan
belirlenmesini ve en öncelikli olandan başlayarak
iyileştirilmesini amaçlayan bir yöntemdir. Ancak HTEA’nın
avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da bulunmaktadır.
Bunlardan en önemlisi olasılık, şiddet ve fark edilebilirlik
derecelerini belirlerken subjektif olmasıdır. Dijital Kalite
Sistemleri bu konuda belirli kriterler koyarak bu belirsizliğin
biraz da olsa önüne geçebilmektedir Herhangi bir işletmede
aynı riskleri değerlendiren farklı kişiler aynı risk için farklı risk
öncelik sayıları bulabilir (HTEA konusunda detaylı bilgi için:
Şimşir ve diğ., 2018; Şenyiğit ve Ekinci, 2016)

9

Silikonlar Mastik Düzensiz

110

10

Ayarsız İç Dikiz Ayna

103

11

Ayarsız Kapılar

102

12

Ayarsız Silecek Kolları

102

13

Yan Camlar Mastik
Taşması
Ön Kaş Trimi Çizik/Hasar

101

Silecek Su Deposu Eksik
Dolum

87

14
15

95

Tablo 1’de gösterilen hatalara ait pareto analizi şekil 1’de
verilmektedir.

III. UYGULAMA
Sakarya/Türkiye’de otobüs üretimi yaparak hem yurtiçi hem
yurtdışı pazarlara çalışan bir firmada oluşabilecek hataların
tespit edilmesi için dijital kalite sistemleri kullanılmaktadır.
Dijital Kalite sistemleriyle hatalar tabletler aracılığı ile sisteme
anlık olarak girilmektedir. Böylece belirli koşullar ve
standartlar altında kontroller yapılmaktadır ve bütün kontroller
aynı şema üzerinde yoruma açık olmayacak objektiflikte
yapılmaktadır.
Firmada otobüslerin final kontrollerinin (müşteriye
teslimden önceki son kontrol) yapıldığı istasyonda tespit
edilen hatalar günlük olarak kaydedilmektedir. Ay sonunda
yapılan değerlendirmelerde, hangi hata türünden en fazla
görüldüğü belirlenmişse bir sonraki üretimde o hata türüne
daha fazla hassasiyet gösterilmektedir. Bu yöntem, hataların
azaltılması açısından ilkel ve etkisiz bir yöntemdir. Bu
hataların analizinin yapılmaması, daha sonraki kontrollerde

Şekil 1: pareto analizi
Pareto
analizine
göre
sonuçların
%80’i,
nedenlerin %20’sinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple 80
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çizgisinin solunda kalan sebepler işletme için hayati önem
taşımaktadır. Grafiğe göre hurdalara sebep olan en önemli
faktörler “Ayarsız Kapılar”, “Ayarsız İç Dikiz Aynası”,
“Ayarsız Silecek Kolları” dır. Firma bu hatalara öncelik
vermeli ve çözüm geliştirmelidir.

B. Hata Türlerinin Belirlenmesi
Hata türlerinin belirlenmesinde, ortaya çıkan hataların
belirli kriterler altında kümelenmesiyle oluşan uzman raporları
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, firmanın son 3 ayındaki final
istasyonu son kontrol aşamasında (kontrolü sağlanmış
otobüslerden yaklaşık 9000 hata ve yaklaşık 100 hata
türünden) en sık karşılaşılan 15 hata ele alınmıştır.
Hata nedenlerinin belirlenmesi için balık kılçığı yöntemi
kullanılmıştır. Balık kılçığı diyagramı şekil 2’de
gösterilmektedir.

Tablo 2: hatalar, derecelendirmeleri ve RÖS değerleri

Şekil 2: balık kılçığı diyagramı
Hata türlerinin HTEA derecelerine dönüştürülmesi için HTEA
tabloları kullanıldı. Uygulamadaki rakamlar tablodaki
aralıklara göre derecelendirildi. HTEA çalışmalarında hatanın
ortaya çıkma olasılığının değeri, etkisinin değeri ve
saptanabilirliğinin değeri için çeşitli aralıkların bulunduğu
HTEA tablalarından yararlanıldı. Bu üç bileşenin çarpımı ile
risk öncelik katsayısı (RÖS) elde edildi. Hatalar ve
derecelendirmeleri tablo 2’de gösterilmektedir.

Risk Öncelik Puanlarının Hesaplanması: HTEA
çalışmalarında uygulama olarak; HTEA ekibi hata türlerini
kritiklik derecelerine göre sıralar ve bu önceliğe göre düzeltici,
önleyici ya da kalite iyileştirici faaliyetler geliştirerek bu
kritiklik derecesini düşürmeye çalışır. Kritiklik derecesini
belirleyen değer RÖS değeridir.
Risk Öncelik Sayısı ‘’RÖS’’ hatanın belirlenen olası ortaya
çıkma değeri (O), hatanın etkisinin değeri (Ş) ve hatanın
saptanabilirliği (S) değerleri kullanılarak elde edilir ve
aşağıdaki şekilde hesaplanır.

𝑅Ö𝑆 = 𝑂𝑙𝑎𝑠𝚤𝑙𝚤𝑘 (𝑂) × Ş𝑖𝑑𝑑𝑒𝑡 (𝑆) × Saptanabilirlik (𝐷)
denklemi kullanılarak hesaplanır.
RÖS < 40 ise önlem almaya gerek yoktur.
40 ≤ RÖS ≤ 100 önlem alınmasında fayda vardır.
RÖS > 100 ise mutlaka önlem alınması gerekir.
Tablo 3’de hatalar için hesaplanan RÖS gösterilmektedir.
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Tablo 3: Risk Öncelik Sayılarının hesaplanması

Tablo 4’de gösterilen hatalardan “mutlaka önlem alınması
gereken” olarak belirlenen hatalar için alınması gereken
önlemler tablo 5’de verilmektedir.
Tablo 4’de ise hangi hatalar için önlem alınması gerektiği
gösterilmektedir.
Tablo 4: RÖS değerlerinin büyükten küçüğe sıralanmış hali
Tablo 5: Alınan önlemler ve RÖS değeri üzerindeki etkileri
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[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

IV. SONUÇ
Otobüs üretimi yapan bir imalat firmasının final
istasyonundaki son kontrol aşamalarında belirlenen tüm
hatalardan öne çıkan en belirgin on beş hata türü ele alınarak
bir HTEA çalışması yapılmıştır. Bu çalışma firma için
hataların saptanma yüzdelerini arttırmış olup, aynı zamanda da
daha sonra yapılacak kontrollerde hataların sayısını
azaltmıştır.
Firmanın son 3 ay üretimi baz alınarak yaklaşık 300 otobüste
sık karşılaşılan on beş adet hata türü belirlenmiş, bu hataların
olasılık, şiddet ve fark edilebilirlik derecelendirme tabloları
oluşturulmuştur. Risklerin RÖS değerleri hesaplanmıştır. Elde
edilen sonuçlarda Ayarsız Silecek Kolları, Göstergelerde
Ölçüsel Hata, Aralıklı Orta Panel, Ayarsız Kapılar, Ayarsız
Klapeler, Silikonların Mastik Taşması ve genel hatalar için
alınacak önlemler belirlenmiştir. Alınan önlemlerden sonra
tüm hataların
RÖS değerleri kabul edilebilir seviyeye
düşmüştür.
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Özet – Mobilya endüstrisinde firmaların artması rekabeti zorlaştırmıştır. Bu rekabet ortamında verileri toplamak ve anlamlı
bilgileri çıkartmak önem kazanmıştır. Her saniye internet ortamında büyük miktarda veri üretilmektedir. Ülkemizde ve
dünyada sosyal medya kullanımı sürekli olarak artmaktadır. Bu nedenle sosyal medya pazarları incelemek ve tüketicileri
anlamak için büyük imkanlar sunmaktadır. Tüketicileri tanımak rekabet açısından firmalar avantaj sağlamaktadır. Geleneksel
yöntemler ile tüketiciler hakkında bilgi edinmek pahalı ve zaman alıcıdır. Bu noktada Twitter gibi sosyal ağlar önemli bir
alternatif haline dönüşmüştür. Twitter’de gerçek zamanlı olarak popüler konular, kişiler ve yerler hakkında edinebilir.
Ülkemizde sosyal medyadaki verilerin kullanılmasına yönelik yayınlar çok sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada İstanbul ve Antalya
illerimizden içinde mobilya geçen tweetler toplanmıştır. Daha sonra bu illerde tweetleri yazan kadın ve erkek oranları
belirlenmiştir. Bu sayede Antalya ve İstanbul illeri karşılaştırılmıştır. Rapidminer yazılımı tweetlerin toplanması amacı ile
kullanılmıştır. Veri ile ilgili çalışmalarda rapidminer yazılımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışma sonucu tweet verilerinin
tüketicileri tanımak için etkin bir şekilde kullanılabileceği göstermiştir.
Anahtar Kelimeler –Mobilya, Sosyal Medya, Twitter, Tüketici, Cinsiyet

Determination of Furniture Trends in Different Cities Based on Twitter
Data in Terms of Gender
Abstract – The increase in firms in the furniture industry has made competition difficult. In this competitive environment, it is
important to collect data and extract meaningful information. Every second, large amounts of data are generated on the
Internet. The use of social media in our country and in the world is constantly increasing. Therefore, social media offers great
opportunities to examine markets and understand consumers. Knowing consumers provides competitive advantage in terms of
competition. It is expensive and time consuming to learn about consumers through traditional methods. At this point, social
networks such as Twitter have become an important alternative. You can get to Twitter about popular topics, people and places
in real time. There are very limited number of publications on the use of data in social media in our country. In this study,
tweets with furniture in Istanbul and Antalya were collected. Then, the rates of men and women who wrote tweets in these
provinces were determined. In this way, Antalya and Istanbul were compared. Rapidminer software is used to collect tweets.
Rapidminer software is widely used in data related studies. The results of the study showed that tweet data can be used
effectively to identify consumers.
Keywords –Furniture, Social Media, Twitter, Consumer, Gender
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I. GİRİŞ
Mobilya imalat sanayii ekonomik ve sosyal açıdan
oldukça önemlidir [1]. Mobilya endüstrisinde firmaların
artması rekabeti zorlaştırmıştır. Aynı zamanda mevcut
avrupadaki ekonomik durgunluk mobilya endüstrisinde
önemli değişikliklerin yapılması gerekmektedir [2]. Bu
rekabet ortamında verileri toplamak ve anlamlı bilgileri
çıkartmak önem kazanmıştır. Her saniye internet ortamında
büyük miktarda veri üretilmektedir. Ancak mobilya üzerine
yapılan yayın sayısı sınırlı sayıdadır.
Ülkemizde ve dünyada sosyal medya kullanımı sürekli
olarak artmaktadır. Bu nedenle sosyal medya pazarları
incelemek ve tüketicileri anlamak için büyük imkanlar
sunmaktadır. Tüketicileri tanımak rekabet açısından firmalar
avantaj sağlamaktadır. Bu durum mobilya endüstrisi içinde
geçerlidir. Tüketicilerin sosyal medyadaki iyi yorumları
şirketlerin işlerini artırabilirken kötü yorumlar onların
işlerinin kötü gitmesine neden olabilmektedir [3].
Müşterilerin memnuniyetini anlamak için twitter verileri
büyük olanaklar sunmaktadır [4]. Twitter'da genellikle
insanlar gerçek görüşlerini sunmaktadır. Geleneksel
yöntemler ile tüketiciler hakkında bilgi edinmek pahalı ve
zaman alıcıdır. Bu noktada Twitter gibi sosyal ağlar önemli
bir alternatif haline dönüşmüştür. Aynı zamanda twitter,
markaların müşterilerle iletişim kurması için önemli bir kanal
haline gelmiştir [5]. Teknolojideki evrimden ve sosyal ağların
muazzam büyümesinden bu yana çok büyük miktarda veri
üretiliyor. Verilerin mevcut olmasına rağmen, analiz için araç
ve kaynak eksikliği vardır [6]. Bu nedenle sosyal medyadaki
verilerden anlamlı sonuçların çıkartılması üzerine yeni
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Bu çalışmada twitter verilerinden faydalanarak İstanbul
ve Antalya illerimizde içinde mobilya geçen tweetleri yazan
kadın ve erkek oranları belirlenmiştir.

Şekil 1. Veri toplamak ve analiz için kullanılan proses

III. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 1’de İllere göre yazılan tweetlerin kadın ve
erkeklere göre sayıları gösterilmiştir.
Tablo 1. İllere göre yazılan tweet sayıları

İSTANBUL

ANTALYA

II. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada İstanbul ve Antalya illerimizden içinde
mobilya geçen tweetler toplanmıştır. Daha sonra bu illerde
tweetleri yazan kadın ve erkek sayıları belirlenmiştir. Bu
sayede Antalya ve İstanbul illeri karşılaştırılmıştır. Çalışmada
rapidminer yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılımda veri
toplamak ve analiz etmek için birçok araç bulunmaktadır.
Aynı zamanda dünyada endüstrilerde ve bilimsel
çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır [7]-[11].
Rapidminer proses ve operatörlerden oluşur. Belli özellikte
operatörler ucu uca eklenerek prosesleri oluşturur.
Operatörler, bir kaynaktan veri çekmek veri düzenlemek,
verileri analiz etmek gibi çeşitli görevleri vardır. Şekil 1’de
iki farklı (İstanbul, Antalya) şehirden verileri toplamak için
kullanılan proses gösterilmiştir. Enlem ve boylam bilgileri iki
şehri içine alacak şekilde yazılıma girilmiştir. Bu sayede
sadece İstanbul ve Antalya şehirlerinden tweet verileri
toplanmıştır. Veriler üç ay boyunca düzenli bir şekilde
alınmıştır.

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

120

200

60

120

Sonuçlar detaylı incelendiğinde Antalya ve İstanbul illerinde
kadın erkek oranı açısından benzer özellikler gösterdiği
belirlenmiştir. Genel olarak erkek sayısı kadın sayısından
daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu durum dünyada ve
ülkemizde internet kullanan kadınların sayısının erkeklerden
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miktar daha az olması ile açıklanabilir. Şekil 2’de İstanbul
için kadın ve erkek dağılımı gösterilmiştir.

iki ilimizde de erkek sayısı kadın sayısından daha yüksek
olduğu bulunmuştur. Yapılan çalışma üç aylık bir dönemim
fotoğrafını çekmiştir. Bu konuda yeni ve detaylı çalışmalara
ihtiyaç bulunmaktadır.
KAYNAKLAR
[1]

[2]

37%

[3]

[4]

63%

[5]
[6]

İstanbul Kadın

[7]

İstanbul Erkek

Şekil 2. İstanbul için kadın ve erkek dağılımı
[8]

Şekil 3’de Antalya için kadın ve erkek dağılımı gösterilmiştir.
[9]

[10]

[11]

33%

67%

Antalya Kadın

Antalya Erkek

Şekil 3. Antalya için kadın ve erkek dağılımı

IV. SONUÇLAR
Mobilya endüstrinde faaliyet gösteren işletmeler mobilya
ürünündeki eğilimleri anlamak istemektedir. Milyonlarca
kullanıcısı ile sosyal medya mobilyaya olan eğilimleri gerçek
zamanlı olarak bizlere sunabilmektedir. Bu çalışmada içinde
mobilya geçen tweetlerin iki ilimizde cinsiyet bakımdan
farklar belirlenmiştir. Bu sayede ülkemizde mobilyaya olan
eğilimin cinsiyet açıdan sosyal medyadaki verilere dayalı
olarak karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucu en yüksek tweet
sayısı İstanbul erkeklerde olduğu belirlenmiştir. Genel olarak
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Özet – Mobilya Dünya ve Türkiye’de bütün endüstriler içerisinde büyük bir paya sahiptir. İnsanlar mobilya ürünlerine talebi her
geçen gün artmaktadır. Mobilya üreticileri müşterilerin en fazla hangi mobilya ürününe talep ettiklerini merak etmektedirler.
Mobilya ürünü hakkındaki verilere internetten ulaşmak mümkün olmasına rağmen birçok veriden anlamlı sonuçlar çıkarmak
oldukça zor olmaktadır. Web madenciliği veri madenciliğin bir alt dalı olup web sayfalarından anlamlı sonuçlar çıkarmaya
yardımcı olmaktadır. Bu bilgiler sayesinde şirketler rakipleri karşısında üstünlük sağlayacak önemli bilgiler elde
edebilmektedirler. Yapılan bu çalışmada mobilya satımı yapan çeşitli web sayfalarından en çok satan ürünler web madenciliği
yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla Rapidminer yazılımı kullanılmıştır. Web madenciliği ile çok satanlar
menüsündeki web sayfalarından mobilya ürünlerinde en çok kullanılan kelime veya kelimeler belirlenmiş. Bunun sonucunda en
çok kullanılan kelimelerin takım ve oda olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca bakıldığında mobilya ürünlerinden en çok talebin
takım şeklinde ürünler olduğu söylenebilir. Bu çalışmadan elde edilen verilerden elde edilen bilgilerin ileride araştırma
yapacaklara önemli bilgiler sunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler – Mobilya, ürün, çok satan, talep, web madenciliği

Evaluation of Demand for Furniture Products by Web Mining
Abstract – Furniture has a large share in all industries in the world and Turkey. People demand for furniture products is increasing
day by day. Furniture manufacturers are curious about which furniture products are most demanded by customers. Although it
is possible to reach data about the furniture product from the internet, it is very difficult to draw meaningful results from most
of data. Web mining is a sub-branch of data mining and helps to draw meaningful results from web pages. With this information,
companies can obtain important information that will provide superiority over their competitors. In this study, the bestselling
products from various web pages selling furniture were evaluated using web mining method. Rapidminer software was used for
this purpose. With the web mining, the most used words or words in furniture products are determined from the web pages in
the bestseller menu. As a result, it was found that the most commonly used words were teams and rooms. When we look at this
result, it can be said that the most demand from furniture products is team-shaped products. It is thought that the information
obtained from the data obtained from this study will provide important information for future researchers.
Keywords – Furniture, product, bestseller, demand, web mining
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I. GİRİŞ
1970’lerden sonra sanayileşmeye başlayan mobilya
sektörü, yapı sektörünün gelişmesi ve mobilyanın kullanım
alanının artması ile hızla büyüyerek, özellikle gelişmiş
ülkelerde hem tüketim hem de üretimde önemli bir hacme
ulaşmıştır [1]. Mobilya, dünyada belli başlı ekonomik
sektörlerden bir tanesidir. Son yıllarda artan rekabet karşısında
ekonomik ölçekte ve dünya standartlarında üretim yapan
tesisler kurulmuş ve bayilik teşkilatlarıyla mobilyacılık
sektörü, bütün ülkelerin dış ticaretinde önemli kalem olan
büyük bir sektör olmuştur [2].
Mobilya sektörü yarattığı katma değer ve yüksek istihdam
potansiyeli ile Türkiye ekonomisi için de stratejik bir öneme
sahip olmaktadır [1]. Mobilyacılık sektörü, Türkiye’nin en
eski ve en gelişen sektörlerinden birisidir. [2].
Ülkemizde mobilya endüstrisi kalkınma açısından oldukça
önemlidir. Çünkü istihdama katkısı büyüktür. Mobilya üreten
firmalar müşteriler tarafından en çok hangi ürünlerin
satıldığını araştırmaktadırlar. Bu bilgi firmalara hangi
ürünlerinin en çok talep edildiği bilgisini verebilmektedir.
Böylece mobilya üreten firmalar bu bilgilere sahip
olduklarında talep edilen ürünlerin üretimine daha çok önem
vermektedirler.
Web madenciliği veri madenciliğinin alt alanı olup; web
madenciliğinde veri madenciliğinde kullanılan yöntemler
kullanılmaktadır. Burada web ile ilgili belgelerden ve elde
edilen diğer verilerden bilgi ayıklama, analiz etme ve sonuç
ortaya çıkarma işlemleri otomatik olarak yapılabilmektedir
[3].
Web madenciliği ile kullanıcılar hakkında detaylı
çıkarımlarda bulunulabilmektedir. Son yıllarda e-ticaret ve
çevrimiçi alışveriş hizmetlerinin çoğalmasıyla, bu alanda
rekabet
sonucu
gerçekleştirilen
çalışmalar,
web
madenciliğinin önemini fazlasıyla ortaya çıkarmaktadır [4].
Diğer taraftan kurumsal sayfalarda kurum çalışanlarına
yönelik durum değerlendirmesi yapılabilmekte, kullanıcıların
karakteristik özellikleri tahmin edilebilmektedir [5]-[6].
Bu çalışmada mobilya satımı yapan çeşitli web
sayfalarından en çok satan ürünler web madenciliği yöntemi
kullanılarak değerlendirilmiştir

Şekil 1. Verilerin analizi için hazırlanan proses

Rapidminer yazılımda metin işleme prosesinin içeriği
Şekil 2’de gösterilmiştir.

II. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada mobilya hakkındaki en çok satan ürünleri
tespit etmek için web madenciliği yöntemi kullanılmıştır. Bu
amaç için internet üzerinden satış yapan firmaların farklı web
sayfalarındaki en çok satan ürünleri veri olarak toplanmıştır.
Verileri toplamak için dünyada yaygın olarak kullanılan
Rapidminer yazılımı kullanılmıştır. Rapidminer bir veri
madenciliği platformudur. Bu platformda birçok veri
madenciliği algoritması hazır olarak bulunmaktadır. Aynı
zamanda yazılımda bulunan operatörler sayesinde ihtiyaca
uygun iş akışları oluşturulabilmektedir [7]-[10].
Rapidminer ile web sayfalarındaki verileri toplamak ve
analizi için oluşturulan proses Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 2. Metin işleme prosesinin içeriği

III. BULGULAR
Çalışma sonucunda en çok kullanılan kelimeler belirlenmiş.
Bu kelimelerden mobilya ürünleri ile ilgili olan kelimeler kaç
defa kullanıldıkları ve kaç internet sayfasında geçtikleri Tablo
1’de verilmiştir.
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KELİME

Tablo 1. En çok satan ürünler
TOPLAM SAYI

Abajur
Ahşap
Askılık
Askısı
Ayakkabılık
Ayaklı
Aynalı
Bahçe
Balkon
Bambu
Banyo
Baza
Berjer
Beşik
Ceviz
Dekoratif
Deri
Desenli
Dolabı
Dolap
Dolaplar
Estetik
Fonksiyonel
Gardırop
Grup
Grupları
İşlevsel
Kanepe
Kapaklı
Kitaplık
Klasik
Koltuk
Konforlu
Köşe
Kütüphane
Masa
Masası
Masif
Meşe
Mutfak
Odası
Ofis
Oturma
Raflı
Ranza
Salonu
Sandalye
Sehpa
Sofra
Sürgülü
Şifonyer
Takımı
Vitrin
Yatak
Yataklı
Yavrulu
Zebra
Zigon

4
15
6
2
26
6
4
20
6
2
20
40
12
4
50
6
2
8
8
24
6
4
24
22
6
4
4
20
18
32
12
100
14
14
2
30
70
8
4
80
200
20
32
16
12
22
70
100
2
4
16
170
4
100
8
10
2
22

V. SONUÇLAR
Bu çalışmada, mobilyada en çok satan ürünlerin analizinde
Web madenciliğine kullanılmıştır. Geleneksel anket
verileriyle karşılaştırıldığında, web sayfalarından veri elde
etmek gerçekten daha kolay ve daha ucuz bir yöntemdir. En
çok satan ürünlerin bulunduğu web siteleri günlük olarak
birçok bilgiyi barındırmaktadır. Önerilen yöntemin en önemli
avantajlarından biri büyük miktarda veriden anlamlı bilgilerin
çıkartılmasını sağlamasıdır. Yaptığımız çalışma web
sayfalarındaki verilerin mobilya üzerine en çok satan ürünleri
belirlemede kullanılabileceğini göstermektedir. Ülkemizde
web madenciliği alanında yapılan çalışmalar oldukça
yetersizdir. Bu konuda yeni ve güncel çalışmalara ihtiyaç
bulunmaktadır. Web madenciliğinden elde edilen anlamı
bilgiler ile daha etkili pazarlama ve ürün tasarımları
sağlanabilir.

GEÇTİĞİ
İNTERNET
SAYFASI SAYISI
2
10
4
2
12
4
4
10
4
2
10
10
8
2
10
4
2
4
4
14
6
4
14
10
6
4
4
12
6
16
6
22
10
8
2
14
15
4
2
20
22
10
10
8
6
14
20
30
2
4
12
20
4
20
4
4
2
10

KAYNAKLAR
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[2]
[3]

[4]
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[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

IV. TARTIŞMA
Sonuçlar incelendiğinde en çok satılan mobilya ürününün
takım ve oda şeklinde satılan mobilyalarda olduğu tespit
edilmiştir. Bunu yatak, masa, sehpa ve sandalye takip
etmektedir.
İnsanların en çok aldıkları ürüne bakıldığında çocuk odası,
oturma odası gibi takım şeklinde ürünler olduğu söylenebilir.
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Özet – Öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını etkileyen birçok faktör vardır. Arkadaş sayısı, arkadaşlık memnuniyeti
ve iletişim becerisi önemli faktörlerden bazılarıdır. Bilimsel çalışmalarda akademik başarı üzerinde arkadaşlık ve akran reddinin
benzersiz etkileri olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda arkadaşlık ilişkilerinin olumlu olması durumda duygusal gelişim
üzerindede etkili olduğu vurgulanmıştır. Fakat veri madenciliği tekniklerinden faydalanarak üniversite öğrencilerinin arkadaşlık
ilişkilerinin incelendiği çalışmalar çok sınırlı sayıdadır. Veri madenciliği günümüzde birçok farklı disiplinde yaygın olarak
kullanılmakladır. En temel tanımı ile veri madenciliği bir veri kümesinden anlamlı bilgilerin çıkartılmasıdır. Bilgisayarların
kapasitelerinin ve güçlerinin artması ile veri bilimi alanındaki çalışmalar kolaylaşmıştır. Bu çalışmada veri madenciliğinde
sıklıkla kullanılan birliktelik algoritması ile arkadaşlık, yaş, cinsiyet, bölüm ve akademik başarı arasındaki ilişki analiz edilmiştir.
Verileri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde dünyada popüler olan Rapidminer yazılımdan
faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda akademik başarıda arkadaşlık ilişkilerinin dikkate alınması gerektiği belirlenmiştir.
Toplumsal hayatta olduğu gibi okul başarısında da iletişim kalitesinin etkili olduğu görülmektedir. Aynı zamanda öğrencilerinin
akademik başarılarında veri madenciliği yöntemlerinin etkin bir şekilde kullanılabileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler – Arkadaşlık, öğrenci, veri madenciliği, algoritma, iletişim

Evaluation of the University Students Friendship Status Effect on Their
Academic Achievement with Data Mining Techniques
Abstract – There are many factors that affect students' motivation to learn. Number of friends, friendship satisfaction and
communication skills are some of the important factors. In scientific studies, friendship and peer rejection have unique effects
on academic achievement. Besides, it was emphasized that if friendship relations were positive, it was effective on emotional
development. However, there are very limited number of studies examining the friendship relationships of university students
by using data mining techniques. Data mining is widely used in many different disciplines today. In its most basic definition,
data mining is the extraction of meaningful information from a data set. With the increase of computer the capacity and power,
studies in the field of data science have become easier. In this study, the association between friendship, age, gender, department
and academic achievement was analyzed with the frequently used association algorithm in data mining. Survey method was used
to collect data. Rapidminer software, which is popular in the world, was used for data analysis. As a result of the study, it was
determined that friendship relations should be taken into consideration in academic success. It is seen that communication quality
is effective in school success as well as in social life. Meanwhile, it has been determined that data mining methods can be used
effectively in academic achievement of students.
Keywords – Friendship, student, data mining, algorithm, communication
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I. GİRİŞ
İnsan gücü bir ülkenin en değerli kaynaklarından biridir.
Okullar bu değerli kaynakların güce dönüştürüldüğü yerlerdir.
Günümüzde özellikle bilimsel düşünme becerisine sahip,
üretken, yaratıcı ve karşılaştığı problemleri çözme becerisi
kazanmış bireylere gereksinim duyulmaktadır. Öğrencilerin
başarı düzeylerini yükseltmek ve nitelikli bireyler olarak
yetiştirilmelerini sağlamak için öncelikli olarak eğitim
sistemlerinde bir dizi dönüşüm gerçekleştirmek gerekmektedir
[1].
Başarı, belirlenen amaca ulaşma ve isteneni elde etme
olarak ifade edilmektedir. Eğitim açısından düşünüldüğünde
başarı program hedefleriyle tutarlı davranışlar bütünüdür [2].
Başka bir söylemle bir öğrenci programdaki hedef davranışları
sergilemesi halinde başarılı sayılabilmektedir. Eğitimde başarı
kavramıyla genellikle okulda okutulan derslerde geliştirilen ve
öğretmenlerce takdir edilen notlarla, test puanlarıyla ya da her
ikisiyle birlikte belirlenen beceriler veya kazanılan bilgilerin
ifadesi olan “akademik başarı” kastedilmektedir. Akademik
başarı öğrencilerin mesleki ve toplumsal yaşama donanımlı
şekilde hazırlanmalarını sağlaması ve geleceklerini
şekillendirdiği için aileleri ve çevreleri açısından da oldukça
önemli olmaktadır [1].
Akademik başarının öğrenme hızı, zeka gibi zihinsel
etmenlerle, benlik saygısı, kişilik yapısı, öz-yeterlik,
motivasyon ve ders çalışma alışkanlıkları gibi duyusal
etmenlerle, anne baba tutumu, ailenin sosyo-ekonomik
durumu, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin yeterliliği ve
tutumu gibi çevresel etmenlerle ilişkili olduğu çeşitli
çalışmalarla tespit edilmiştir [3]-[6]. Türkiye’de yapılan
çalışmalarda akademik başarıyı, öğrenciden, okuldan ve
aileden kaynaklı bazı faktörlerin etkilediği görülmüştür [3],
[5], [7]-[9]. Bu noktada akademik başarıyı etkileyen öğrenci
kaynaklı faktörler, benlik saygısı, öz yeterlik, motivasyon ve
ders çalışma alışkanlığı olarak bulunmuştur [1].
Web madenciliği çevrimiçi web'den içerik analizi yapmak
için kullanılan veri madenciliği tekniklerinin genel adıdır.
Web madenciliği iki farklı alanda kullanım imkanı vardır, ilki
içerikle ilgili analizler. İkincisi ise kullanıcı etkileşimine
dayanan analizdir.
Veri madenciliğinde kullanılan ilk metotlardan birisi
birliktelik kurallarıdır. Birliktelik kuralı, geçmiş verilerin
analiz edilerek bu veriler içindeki birliktelik davranışlarının
tespiti ile geleceğe yönelik çalışmalar yapılmasına yardımcı
olur [10]-[12].
Bu çalışmada veri madenciliğinde sıklıkla kullanılan
birliktelik algoritması ile arkadaşlık, yaş, cinsiyet, bölüm ve
akademik başarı arasındaki ilişki tespit edilmiştir.
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Tablo 1. Çalışmada kullanılan anket
CİNSİYET BÖLÜM
SINIFTAKİ
ARKADAŞLIK
DURUMU
Erkek
Tibbi
Hiç
Hizmetle
r ve
Teknikler
Kadın
Orman
Az
Endüstri
Mühendi
sliği
Enerji
Orta
Sistemler
i
Mühendi
sliği
Nükleer
İyi
Enerji
Mühendi
sliği

AKADEMİK
ORTALAMA
0-1

1,01-2

2,01-3

3,01,4

Anket çalışmasının ardından bu verilerin analizinde
Rapidminer yazılımından faydalanılmıştır. Rapidminer birçok
farklı veri madenciliği tekniklerini içinde barındırdığı için
bilim insanları ve firmalar arasında oldukça popülerdir [13][15]. Bu yazılımda da veri madenciliği tekniklerinden biri olan
FP- Growth algortiması kullanılmıştır. Verilerin analizi için
Rapidminer yazılımda hazırlanan proses Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Verilerin analizi için hazırlanan proses

III. BULGULAR VE TARTIŞMA
II. MATERYAL VE METOD

Bu çalışmada, FP-Growth algoritması kullanılarak çeşitli
kurallar belirlenmiştir. kurallar minimum yüzde 70
güvenilirlikte ve 51 adettir. Aşağıdaki çıkarılan birliktelik
kuralları gösterilmiştir. FP-Growth algotirması ile ortaya
çıkan kurallardan bazıları aşağıda gösterilmiştir.
1. Yaş=21-24 sınıftaki arkadaşlık durumu =orta bölüm=
orman endüstri mühendisliği ortalama= 3,01-4
doğruluk=0.833
2. Ortalama=2,01-3 Yaş=17-20 bölüm=tibbi hizmetler
ve teknikler cinsiyet=kadın doğruluk=0.833

Çalışmada öğrencilerden gerekli verileri toplamak için
anket yöntemi kullanılmış. Ankette öğrencilere yaşı, cinsiyeti,
bölümü, sınıftaki arkadaşları arasındaki durumu ve akademik
ortalamaları sorulmuştur. Farklı bölümlerde okuyan 2. sınıf ve
üstü olan 150 öğrenciden veriler toplanmıştır. Çalışmada
kullanılan anket Tablo 1’de verilmiştir.
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Bölüm= tıbbi hizmetler ve teknikler cinsiyet=kadın
doğruluk=0.850
4. Yaş=21-24 bölüm=orman endüstri mühendisliği
sınıftaki arkadaşlık durumu=orta doğruluk=0.857
5. Cinsiyet=kadın
yaş=21-24
ortalama
2,01-3
arkadaşlık durumu= orta doğruluk=0.857
6. Ortalama=2,01-3 bölüm= tıbbi hizmetler ve teknikler
cinsiyet=kadın doğruluk=0.900
7. Ortalama=3,01-4 bölüm=tıbbi hizmetler ve teknikler
cinsiyet=kadın doğruluk=1
8. Cinsiyet=erkek
arkadaşlık
durumu=orta
bölüm=orman endüstri mühendisliği akademik
ortalama=3,01-4 doğruluk=1
9. Bölüm=enerji sistemleri yaş=21-24 doğruluk=0.833
10. Bölüm=enerji sistemleri yaş= 17-20 arkadaşlık
durumu=orta ortalama= 3,01-4 doğruluk=0.714
11. Arkadaşlık
durumu=orta
ortalama=3,01-4
doğruluk=0.786
12. Arkadaşlık
durumu
=iyi
ortalama=2,01-3
doğruluk=0.833
13. Bölüm=orman endüstri mühendisliği cinsiyet=erkek
doğruluk= 0.833
14. Bölüm=enerjisi sistemleri mühendisliği cinsiyet=
erkek doğruluk=0.900
15. Bölüm=tıbbi hizmetler ve teknikler cinsiyet= kadın
doğruluk=0.875
16. Arkadaşlık durumu=hiç ortalama=0-1 doğruluk=0.90
17. Cinsiyet= Kadın yaş=17-20 bölüm tıbbi hizmetler ve
teknikler doğruluk= 0.909
18. Bölüm=tıbbi hizmetler ve teknikler cinsiyet = kadın
yaş=21-24 doğruluk=0.900
Kural 1’e göre; yüzde 83 doğruluk ile yaşı 21-24, sınıftaki
arkadaşlık durumu orta ve bölümü orman endüstri
mühendisliği olan kişilerin akademik ortalamaları 3,01-4
arasında değiştiği görüşmüştür.
Kural 4’e göre; yüzde 86 doğruluk ile yaşı 21-24 ve
bölümü orman endüstri mühendisliği olan kişilerin sınıftaki
arkadaşlık durumu orta olduğu söylenebilir.
Kural 7’ye göre: yüzde 100 doğruluk ile ortalaması 301-4
ve bölümü tıbbi hizmetler ve teknikler olan kişilerin
cinsiyetinin kadın olduğu görülmüştür.
Kural 9’a göre yüzde 83 doğruluk ile bölümü enerji
sistemleri olan kişilerin yaşı 21-24 arasında değişmektedir.
Kural 10’a göre yüzde 71 doğruluk ile bölümü enerji
sistemleri, yaşı 17-20 ve arkadaşlık durumu orta olan kişilerin
akademik ortalamalarının 3,01-4 arasında değiştiği
belirlenmiştir.
Kural 11’e göre yüzde 79 doğruluk ile arkadaşlık durumu
orta olan kişilerin akademik ortalamalarının 3.01-4 arasında
değiştiği görülmüştür.
Kural 14’e göre yüzde 90 doğruluk ile enerji sistemleri
mühendisliği okuyan öğrencilerin erkek olduğu belirlenmiştir.
Kural 15’e göre yüzde 88 doğruluk ile tıbbi hizmetler ve
teknikler okuyanların kadın olduğu görülmüştür.
Kural 16’a göre ise arkadaşlık durumu hiç olmayanların
akademik ortalamalarını 0-1 arasında değiştiği belirlenmiştir.

incelemek için veri madenciliği tekniklerinden biri olan
birliktelik analizi değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirme sonucunda çıkan kurallara bakıldığında;
Mühendislik bölümü okuyan öğrencilerin çoğunun erkek
olduğu fakat tıbbi hizmetler ve teknikler okuyan öğrencilerin
ise kadın olduğu görülmüştür. Yine çıkan sonuçlara
bakıldığında arkadaşlık durumu orta olanların akademik
ortalamalarının 3,01-4 arasında değiştiği fakat arkadaşlık
durumlarının hiç olmayanların 0-1 arasında değiştiği
belirlenmiştir. Arkadaşlık durumu iyi olanların ise akademik
ortalamalarının 2,01-3 arasında olduğu görülmüştür. Yine
çalışmadan çıkan kurallara bakıldığında tıbbi hizmetler ve
teknikler okuyan öğrencilerin yaş aralıklarının 17-20 ile 21-24
arasında değiştiği söylenebilir.
Tüm gelişmiş ülkelerde veri madenciliği alanında yapılan
çalışmalara önemli kaynaklar ayrılmaktadır. Ülkemizde de bu
konuda yapılan çalışmalara destek vermek stratejik bir öneme
sahiptir. Ülkemizde bu alanda çalışmalar az olduğundan bu
alanda daha çok çalışmalar yapılması önerilebilir.
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Özet- Seri üretimin bir parçası da hat dengelemedir. Bir üretim hattında, her iş istasyonuna eşit miktarda iş
dağılımı yapabilmek için hat dengeleme metodları kullanılır. İş istasyonlarına eşit iş dağılımı yapılmadığında
bazı istasyonlarda boş süre kalacak bazı istasyonlarda ise çalışma süresi yeterli gelmeyecektir. Hat dengeleme ile
mevcut iş gücünün etkin kullanılmasıyla üretim kapasitesinin arttırılması, üretimin standartlaştırılması ve üretim
maliyetlerinin azaltılması sağlanacaktır. Hat dengeleme metodlarından biri de simülasyon uygulamasıdır.
Simülasyon, sistemin mevcut durumunu tanımlar ve analiz eder. Mevcut durum için yapılabilecek
iyileştirmelerin sonucunda sistemin nasıl bir davranış göstereceğini inceler. Karmaşık, büyük boyutlu imalat
sistemlerinin incelenmesinde ve analizlerinde çoğunlukla simülasyon yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada da
jeneratör üreten bir firmanın kabin kaynak hattı iyileştirme çalışması yapılmıştır. Mevcut durum Promodel ile
modellenmiş ve çıktılar değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda üretim hattının daha verimli
kullanılabilmesi için öneriler getirilmiştir. Bu öneriler değerlendirilerek üretim sistemi tekrar kurulmuş ve
çıktılar bir önceki sistemin çıktıları ile karşılaştırılmıştır. Önerilerin iyileştirme oranları incelenmiş ve üretim
sistemindeki etkileri değerlendirilmiştir. Yapılan bu uygulama ile üretimdeki tezgah sayılarının azaltılması ve
robot alımı ile iyileştirme sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler – Hat dengeleme, seri üretim, simülasyon, süreç iyileştirme
yaklaşımı çok eskiden beri kullanılan bir tekniktir.
Modelleme yaklaşımı fiziksel modelleme ve
matematiksel modelleme olarak iki ana grupta
değerlendirilebilir.
Matematiksel
modelleme
tekniğinin teknolojinin gelişmesi ile birlikte görsel
olarak
bilgisayar
ortamına
aktarılmasına
Simülasyon denilmektedir. Gerçek hayattaki
problemlerin karmaşıklığı, fiziksel modellemenin
pek çok durumda uygulanmasının zor veya
imkansız olması, bir problemin çözümü için
parametreler üzerinde değişikliklerin çabuk ve
nispeten daha kolay olması gibi avantajlardan
dolayı Simülasyon tekniği gittikçe daha fazla
kullanılmaktadır.
Simülasyon
ile
yapılmış
birçok
çalışma
bulunmaktadır. Tahar ve Hussein (2000),
limanlardaki lojistik süreçlerin geliştirilmesi ve
incelenmesine yönelik bir simülasyon modeli
geliştirmişlerdir. Winberg ve Berg (2007), asit-baz
titrasyonunu konu alan bilgisayar simülasyonunun
etkisini araştırmışlardır. İlk önce, öğrencilerin
içerik bilgisi üzerine simülasyonun etkisi
ölçülmüştür. Sonra, bir kimya laboratuvar çalışması
süresince simülasyonu izleyen ve izlemeyen
öğrenci grupları arasındaki bilişsel odaklanma
farklılıkları saptanmıştır.
Kia ve diğerleri (2002), limanların elleçleme
teknikleri ve bu tekniklerin terminal kapasitesi

1. Giriş
Müşteri taleplerinin karşılanması ve müşteri
memnuniyetinin sağlanması için işletmeler
kendilerini sürekli iyileştirme gereği duymuşlardır.
Bu iyileştirmeler önceleri sadece kalite olarak göz
önüne çıksada günümüzde üretim süreci, üretimde
esneklik, üretim hızı gibi ürünün üretim aşamaları
olarak ön plana çıkmıştır. Bunun sebebi müşterinin
sadece kalite aramaması ve maliyete, teslimat
süresine, üründe uygulanabilen esnekliğe bakmaya
başlamasından kaynaklanmaktadır.
İşletmeler müşterilerin talepleri arttıkça daha fazla
kar elde edebilmek için üretim hacimlerini
genişletmeye çalışırlar. Üretim hacmini ve
verimliliği arttırmak için montaj hatları ele alınır.
Montaj hatlarındaki istasyonlar genellikle belirli
tezgahlardan oluşmaktadır. Bu tezgahlar talaşlı
imalat, kaynak, boya,CNC kesim gibi makineler
olabilir. Üretimin artması, üretim hattındaki
makinelerin üretim hacimlerinin artmasını ve
istasyonların tam kapasite ile çalışıyor olmasını da
zorunlu kılar. Üretim hacmi arttığında, makineler
tam kapasite ile çalışıyorsa o hatta yeni bir
makineye ihtiyaç duyulabilir. Bunun gibi üretimi
arttırıcı yaklaşımlar düşünülebilir.
Karşılaşılan problemlerin çözülmesi için pek çok
teknik kullanılmakla birlikte, bunlardan birisi de
modelleme yaklaşımıdır. Esasen modelleme
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üzerine etkilerinin ölçülmesiyle ilgili olarak bir
konteyner
terminali
performansının
değerlendirilmesi ve bilgisayar simülasyonlarının
rolü üzerine incelemelerde bulunmuştur. Zoralioğlu
(2011), yaptığı çalışmada bir imalat fabrikasındaki
performans iyileştirmesi uygulamasını simülasyon
paket
programlarından
ProModel
ile
gerçekleştirmiştir. Bilget (2015), yaptığı çalışmada
konfeksiyonda
yalın
üretim
sistemlerinin
incelenmesi uygulamasını SIMUL 8 Simülasyon
programını
aracı
olarak
kullanarak
gerçekleştirmiştir. Yiğit (2015), parti tipi üretim
yapan bir imalat sisteminin analizini simülasyon
uygulamalarından ProModel ile gerçekleştirmiştir.
Akın (2015), Kanepe montaj hattının dengelenmesi
uygulanmasında simülasyon paket programlarından
Arena 4.0 ve modelleme için Arena 9.0 kullanarak
gerçekleştirmiştir.
Karmaşık, büyük boyutlu imalat sistemlerinin
incelenmesinde ve analizlerinde çoğunlukla
simülasyon yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada
da jeneratör üreten bir firmanın kabin kaynak hattı
iyileştirme çalışması yapılmıştır. Mevcut üretim
sistemi Promodel aracılığıyla modellenmiş ve
program çıktıları değerlendirilmiştir.

sistemin modelini tasarlama sürecidir ve sistemin
işlemesi için, sistemin davranışlarını anlamak ya da
değişiklik stratejilerini değerlendirmek amacıyla bu
model üzerinde denemeler yapmayı sağlar
[Yeroğlu,
2001].
Bir
üretim
sisteminin
simülasyonu, bu sistemi temsil edebilecek bir
model oluşturma işlemidir. Oluşturulan bu model
ile üretim sisteminde yapılması istenen ancak
maliyetli ya da mümkün olmayan iyileştirmelerin,
projelerin yapılmasına olanak sağlanır. Simülasyon,
gerçek sistemin modelinin tasarımlanması ve bu
model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik
olarak, sistemin davranışını anlayabilmek veya
değişik stratejileri değerlendirebilmek (ölçütler
kümesinin verdiği sınırlar içinde) için deneyler
yürütülmesi sürecidir [Erkut, 1992]. Simülasyon ile
ilgili daha detaylı bilgi için bkz (Wirk ve Getman,
2019; Ross, 2019; Tolk, 2012, Banks, 1998).
2.2. Simülasyon dilleri
Bilgisayar
simülasyonu
gerçek
sistemlerin
yazılımlar yardımıyla modellenmesi ile sistemin
operasyon karakterini tanımlamaya ve sistemin
performansını ölçmeye yarayan bir araçtır (Kelton
vd., 2003). Simülasyon dilleri ve kullanımları
simülasyon yapılacak konuya göre değişkenlik
göstermektedir.
Mesela
üretim
sektöründe
kullanılan en önemli programlar, ProModel ve
Arenadır. Bunların yanında genel amaçlı kullanım
dilleri
de
simülasyon
modellemede
yer
alabilmektedir.

2.Yöntem
Jeneratör üretimi yapan bir firmada süreç
iyileştirmesi çalışmasında simülasyon yöntemi
kullanılmıştır. Simülasyon, bir model ile
denemedir. Modelin davranışı, incelenen sistemin
davranışının bazı belirgin yönlerini taklit etmekte
ve kullanıcı bu davranışı ortaya çıkarmak için
modelle deney yapmaktadır. Bu genel çerçeve
öğrenme, problem çözme ve tasarıma güçlü bir
katkı sağlamıştır.

2.3. ProModel paket programı
ProModel, her tür ve büyüklükteki üretim
sistemlerini simüle etmek ve analiz etmek için
güçlü, Windows tabanlı bir simülasyon aracıdır.
ProModel, neredeyse her durumu modellemek için
kullanım kolaylığı ile tam esneklik ve gücün
mükemmel bir kombinasyonunu sunar ve gerçekçi
animasyon özellikleri simülasyonu hayata geçirir.
ProModel'i aşağıdaki problemlerin çözümünde
kullanılabilir:

2.1. Simülasyon
Simülasyon, modeli kuran ve girdileri oluşturan
kişinin sunduğu durum ve koşullara göre
kullanıcıya en optimum sonucu verir. Bu sonuç için
en doğru sonuç denilemesede şartlar içerisindeki en
uygun sonuç olduğu söylenebilir. Kullanıcının
ürettiği çözümü analiz etmesini sağlar. Böylece
kullanıcı zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak
oluşabilecek hataları baştan farketmiş olacak ve
yeni çözümler üretmeye fırsat bulacaktır.
Bir sistemin işleyişini incelemek ve farklı
alternatifleri değerlendirmek için simülasyon
modelleri kurulmakta ve sistem optimize edilmeye
çalışılmaktadır. Simülasyon için evrensel bir tanım
yoktur. Bununla birlikte, tüm tanımlar aynı genel
kavramı izler: simülasyon bir sistemin taklididir
[Banks vd., 1996; Robinson, 2003; Ingalls, 2003;
Goldsman, 2007].
Simülasyon, gerçek bir sistemin modelini tasarlama
süreci ve sistemin işlemesi için sistemin
davranışlarını anlamak veya değişik stratejileri
değerlemek amacı ile bu model üzerinde denemeler
yapmaktır [Halaç, 1998]. Simülasyon, gerçek bir

•
•
•
•
•
•

Montaj hatları
Atölye çizelgeleme
Transfer hatları
JIT ve KANBAN sistemleri
Esnek Üretim sistemleri
Tedarik zinciri lojistiği

ProModel'in modelleme yapısı kullanışlıdır ve
grafik kullnıcı ara yüzüyle modeller daha kolay ve
hızlı oluşturulabilmektedir. Otomatik hata ve
tutarlılık kontrolü, her modelin simülasyondan önce
tamamlanmasını
sağlamaya
yardımcı
olur.
Simülasyon sırasında, sistemin animasyonlu bir
gösterimi ekranda belirir. Simülasyondan sonra,
kaynak kullanımı, verimlilik ve envanter seviyeleri
gibi performans ölçümleri tablo
halinde
gösterilmekte
ve
değerlendirme
için
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puanlandırılabilmektedir.
Üretim
sisteminde
bulunan çalışanlara yeni fikirlerini uygulamadan
önce deneme imkanı sunmaktadır ve zamanın,
kaynakların olumlu sonuç vermeyecek projelerde
gereksiz yere kullanılmasını engellemektedir.
3. Jeneratör Üreten Bir Firmada kaynak SMED
İle Süreç İyileştirme Çalışması
Jeneratör üretimi yapan bir firmanın üretim
sürecinde jeneratörün kabinleri CNC kesim ve
CNC büküm tezgahlarında işlem gördükten sonra
kaynakhaneye gelerek kaynaklanırlar ve toz boya
hücresine geçerler.Bu süreçte Kabin Kaynak
hücresinde
yeterli
sayıda
kabin
kaynaklanamamaktadır. Bu nedenle istenilen sayıda
kabin çıkarılamamakta ve müşteri siparişleri zaman
zaman gecikmeye uğramaktadır. Hücrede ise üretim
hedeflerini gerçekleştirmek için personel sayısı
yetersiz kalmaktadır.
Manuel kaynak ile insana bağlı kalınması ve farklı
personellerin farklı kalitelerde ve farklı sürelerde iş
yapmasından dolayı işin kalitesi ve işçilik süresi
değişiklik göstermektedir. Kaynak işlemi yapılırken
zararlı
kaynak
ışınlarından
operatörlerin
etkilenmesi ve iş güvenliği risklerine sebep olması
hücredeki
problemlerin
en
önemlilerini
oluşturmaktadır.
Kaynakhane
hücrelerinde
kullanılan elektrik ve gaz kullanımı çok fazladır ve
hücre yeterli sayıda üretimi sağlayamadığı için
firmayı zarara sokmaktadır.
Yeterli sayıda kabin kaynak işleminin yapılabilmesi
için daha fazla profesyonel kaynakçıya ihtiyaç
vardır. Firmanın ana problemi üretim kapasitesinin
yetersizliğidir. Yeterli sayıda üretim sağlanamadığı

için hattın stok miktarları düşüktür ve hat kontrol
altında değildir. Kendisinden önceki ve sonraki
hatlardaki standartlaşmayı bozan kabin kaynak
hücresinin problemi bu uygulamada ele alınmıştır.
Bir jeneratör firmasının kabin kaynak hattı
dengeleme
probleminin
çözülebilmesi
için
simülasyon
yönteminden
faydalanılmış
ve
ProModel 7.5 programı kullanılarak model
kurulmuştur.
3.1. Kabin kaynak hücresi mevcut durum analizi
Çalışmada ilk olarak mevcut sistemin incelenmiştir.
Bu jeneratör firmasının kabin kaynak hattının
mevcut durumunda şu tezgahlar bulunmaktadır.
Kabin kaynak hücresinde 6 adet istasyon
bulunmaktadır. Bu 6 istasyonun hepsi aynı
donanıma sahiptir ve Her istasyonda aynı işlem
uygulanmaktadır. Kabin kaynak hücresinin 2018
bütçesine göre 15 adet çalışanı bulunmaktadır. Bu
15 çalışan kaynakçı olmak suretiyle 1. vardiya 6
kişi, 2. vardiya 6 kişi, 3. vardiya 3 kişi
bulunmaktadır. Vardiyalarda lojistik, kaynak ve
ambalajlama işleminin hepsini kaynakçılar yapacak
şekilde kurgulanmıştır. Bu durumda bazı
olumsuzluklar yaşanmaktadır.
Kaynakçı personel malzeme taşıma lojistik
işlemleri için sürekli tezgâhından ayrılmaktadır.
Tezgahında çalıştığı zaman; kaynak, zımpara,
saplama, taşlama işlemleri için sürekli ekipman ve
maske değiştirmektedir. Bu durumlar zaman ve
motivasyon
kayıplarına
neden
olmaktadır.
Simülasyon programı ile yapılan mevcut durum
hücre yerleşimi Şekil 1’de görüldüğü gibidir:

Şekil 1 Mevcut durum hücre yerleşimi

2018 bütçe adetlerine göre 8150 adet jeneratör
üretim hedefinin 6709 adedini kabinli modeller
oluşturmaktadır. 6709 adet kabin üretimini
gerçekleştirmek için yapılan çalışmanın özeti
aşağıdaki gibidir.
Kabin kaynak zaman etüdü çalışmalarından elde
edilen verilere göre; standart zaman tablolarındaki
veriler baz alınıp kabin modellerine dağıtıldığında
mevcut durumda 7482 adet kabin üretimi
gerçekleştirilebildiği görülmektedir. Fakat gerçekte

norm kadro ile yıl bazında üretilebilecek kabin
üretim adedi 284 GÜN*20 ADET= 5680 adet
olarak
gerçekleşmektedir.
Standart
zaman
tablosundaki sonuç ile gerçek durumdaki sonuç
arasındaki farklılıkların sebepleri:
• Standart zaman tablosunda geçmeyen kabin
malzemesi dışındaki malzemelerin bu hücrede
kaynatılması,
• Ön iç dikmeler,
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• Seperatörler,
• Konteyner kapıları,
• Konteyner yaprakları,
• Geçme kapılar,
• İlave camlı kapılar,
• Özel kabin parçaları (örn: priz çıkışlı),
• Yedek parça olarak talep edilen kabin
malzemeleri,
• Tamir/ Revizyon işlemi gören kabin
malzemelerinin üretim planına dahil edilmemesi,

• Kabin kaynak zaman etüdü çalışmalarındaki
eksiklikler (bazı verilerin fiziki üretim ile
uyuşmaması).
Mevcut durum ProModel 7.5 simülasyon
programına göre uygulama veri girdileri ve yazımı
tablo 1, tablo 2, tablo 3, tablo 4, tablo 5, tablo 6’da
gösterilmiştir. Tablo 1’de işletmenin mevcut
durumda tezgahların isimleri, işleme kuralları,
modeldeki yerleri ve tezgah görselleri
görülmektedir.

Tablo 1. Mevcut durum modeldeki yerler ve gösterimleri (Locations)

Tablo 2.’de işletmenin mevcut durumda işlenen parça isimleri ve görselleri görülmektedir.
Tablo 2 Mevcut durum modeldeki girdiler ve gösterimleri (Entities)

İşletmenin mevcut durum için kurulan simülasyon modelinde parçaların izlediği yollar tablo 3’deki gibidir.
Tablo 3 Mevcut durum modeldeki yollar ve gösterimleri(Path Networks)

Jeneratör üreten işletme için kurulan mevcut durum
modelinde kullanılan işçiler ve yolları tablo 4’de
gösterimektedir. Tablo 5’da ise mevcut durumda
simüasyon programında sisteme ik gelecek

parçaların varış tanımlaması yapılmıştır.Tablo 6’de
ise mevcut durumdaki modeldeki işlemler ve
süreleri verilmiştir.

Tablo 4 Mevcut durum modeldeki operatörler gösterimleri (Resources)
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Tablo 5. Mevcut durum varış tanımlaması(Arrivals)

Entity
kaynaksiz

Location
kaynaksiz_giris

Qty Each First time Occurrences Frequency Logic Disable
1
0
inf
5
No

Tablo 6. Mevcut durum modeldeki işlem adımları ve süreleri (Processing)

Entity
Location
kaynaksiz kaynaksiz_giris

kaynaksiz istasyon1

wait 25

Output
kaynaksiz
kaynaksiz
kaynaksiz
kaynaksiz
kaynaksiz
kaynaksiz
kaynaksiz
kaynakli

kaynakli
kaynakli
kaynakli
kaynaksiz

Palet1
yarimamul_alani
kaynakli_cikis
istasyon2

wait 5
wait 15
wait 15 inc sayac1
wait 25

kaynakli
kaynakli
kaynakli
kaynakli

yarimamul_alani
kaynakli_cikis
EXIT
Palet2

FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1

kaynakli
kaynakli
kaynakli
kaynaksiz

Palet2
yarimamul_alani
kaynakli_cikis
istasyon3

wait 5
wait 15
wait 15 inc sayac1
wait 25

kaynakli
kaynakli
kaynakli
kaynakli

yarimamul_alani
kaynakli_cikis
EXIT
Palet3

FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1

kaynakli
kaynakli
kaynakli
kaynaksiz

Palet3
yarimamul_alani
kaynakli_cikis
istasyon4

wait 5
wait 15
wait 15 inc sayac1
wait 25

kaynakli
kaynakli
kaynakli
kaynakli

yarimamul_alani
kaynakli_cikis
EXIT
Palet4

FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1

kaynakli
kaynakli
kaynakli
kaynaksiz

Palet4
yarimamul_alani
kaynakli_cikis
istasyon5

wait 5
wait 15
wait 15 inc sayac1
wait 25

kaynakli
kaynakli
kaynakli
kaynakli

yarimamul_alani
kaynakli_cikis
EXIT
Palet5

FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1

kaynakli
kaynakli
kaynakli
kaynaksiz

Palet5
yarimamul_alani
kaynakli_cikis
istasyon6

wait 5
wait 15
wait 15 inc sayac1
wait 25

kaynakli
kaynakli
kaynakli
kaynakli

yarimamul_alani
kaynakli_cikis
EXIT
Palet6

FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1

kaynakli
kaynakli
kaynakli

Palet6
wait 5
yarimamul_alani wait 15
kaynakli_cikis
wait 15 inc sayac1

kaynakli
kaynakli
kaynakli

yarimamul_alani
kaynakli_cikis
EXIT

FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1

kaynaksiz

bekleme_alani

Operation
wait 10

wait 5

Destination
bekleme_alani
istasyon1
istasyon2
istasyon3
istasyon4
istasyon5
istasyon6
Palet1

Rule
FIRST 1
FIRST 1
FIRST
FIRST
FIRST
FIRST
FIRST
FIRST 1

Bu çalışmada işletmede üç variya çalışılmaktadır.
Mesai sabah 8’de başlamaktadır. Şekil 2’de bir

Move logic
move for 10

move with elif_usta then free

move for 5
move with sefa_usta then
free
move for 10
move for 5
move with sefa_usta then
free
move for 10
move for 5
move with sefa_usta then
free
move for 10
move for 5
move with sefa_usta then
free
move for 10
move for 5
move with sefa_usta then
free
move for 10
move for 5
move with sefa_usta then
free
move for 10

haftalıksüre için öğle arası, çay molaları da dahil
olarak görülmektedir.
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Şekil 2. Mevcut durum vardiya çalışma saatleri ve molaları (Shifts Define)

Şekil 2’de görülen vardiya tanımlamaları tablo 7’de
görüldüğü
gibi
ProModel’a
aktarılmıştır.

Promodel’da sayaç atamaları ise tablo 8’de
görülgüğü gibi atanmıştır.

Tablo 7. Mevcut durum operatörlere vardiya ataması (Shifts Assign)

Locations…
bekleme_alani,istasyon1bekleme_alani, istasyon1,
istasyon2, istasyon3, istasyon4, istasyon5, istasyon6,
kaynakli_cikis, kaynaksiz_giris, Palet1, Palet2, Palet3,
Palet4, Palet5, Palet6, yarimamul_alani

Resources…

Shift Files...

Priorities...

elif_usta,
sefa_usta

C:\f.sft

99, 99, 99

Logic… Disable
No

Tablo 8. Mevcut durum sayaç ataması (Veriables)

Icon

ID

Type

Initial value

Stats

Yes

sayac1

Integer

0

Time Series, Time

Notes

değerleri şekil 5’de ve sayaçlardaki rakamlar da
şekil 6 da gösterilmiştir.

Mevcut durumdaki istatistik verileri tezgah
verimlilikleri şekil 3’de, operatör çalışma süreleri
ve durumlarının şekil 4’de, girdilerin ortalama

Şekil 3 çıktı değerleri

Şekil 4 Mevcut durum operatör çalışma süreleri ve durumlarının çıktı değerleri
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Şekil 5 Mevcut durum girdilerin çıktı değerleri

Şekil 6 Mevcut durum sayaç1 çıktı değerleri

yöneticileri tarafından merak edilmektedir. Bu istek
doğrultusunda robot alındıktan sonraki hat
simülasyon programı ile moellenmiş ve ürün çıktı
sayısı bulunmuştur. Simülasyon programı olarak
ProModel 7.5 kullanılmıştır.
Bu jenertör firmasında kabin kaynak hattına kaynak
robotu alınırsa; bir vardiyada 1 robot operatörü, 2
köşebent ve saplama kaynak operatörü, 2 zımpara
ve taşlama operatörü ve 2 ortacı üretim hedefine
ulaşabiliyor.
Simülasyon
sonucuna,
süre
ölçümlerine ve tecrübesel öngörülere göre en ideal
kurgu aşağıdaki simülasyon yerleşimindeki gibidir.
Malzeme çeşitliliği ve operasyon çeşitliliği fazla
olduğu için kusursuz bir hat elde edilememektedir
fakat mevcut duruma göre daha verimli ve daha
kaliteli
ürün
çıkaran
bir
üretim
hattı
oluşturulmuştur.
Simülasyon programı ile yapılan mevcut durum

3.2. Geliştirilmesi Gereken Alanların
Belirlenmesi
Bir jeneratör firmasında kaynak hattı incelemesi
sonucunda; istasyonlardaki kaynak işlemlerinin çok
uzun sürdüğü ve kaynaksız kabinlerin bekleme
alanında biriktiği, çalışanların hattaki lojistik
faaliyetlerini de sürdürdüğü için daha yavaş
çalıştığı, çalışanların sabah saatlerindeki kaynak
hızları ile öğleden sonraki hızlarının farklı
olmasından dolayı çıkan kabinli kaynak sürelerinin
ve kalitesinin farklı olduğu gözlemlenmiştir. Hatta
bulunan yoğun toz, koku ve kullanılan gaz, elektrik
çıkan ürün sayısına göre çok fazladır. Kaynak
işleminin kısalması ve çalışanların uzman oldukları
işi yapmaları konusunda hattın geliştirilmesi için
hatta kaynak robotu alınırsa ürün çıktılarının nasıl
değişeceği simülasyon yöntemi ile bulunmalıdır.
Jeneratör firmasında kabin kaynak hattı mevcut
durum iyileştirme çalışması için robot alımının
hattın ürün çıktısını nasıl değiştireceği işletme

hücre yerleşimi Şekil 1’de görüldüğü gibidir. Simülasyon
çalışması ile önerilen durum şekil 7 deki gibidir.

.

Şekil 7. İyileştirilmiş durum hücre yerleşimi

Geliştirilen simülasyon modeli aşağıdaki gibi
gösterilebilir. Tablo 9. da geliştirilen durumun
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modelddeki yerleri ve gösterimleri görülmektedir.
İyileştirilmiş durum modeldeki girdiler ve

gösterimleri tablo 10’da österildiği gibidir.

Tablo 9 İyileştirilmiş durum modeldeki yerler ve gösterimleri (Locations)

Tablo 10 İyileştirilmiş durum modeldeki girdiler ve gösterimleri(Entities)

Geliştirilen modeldeki yollar ve gösterimleri tablo
11’de; operatörlerin gösterimleritablo 12’de; işlem
adımları ve süreleri tablo 13’deki gibidir.
Tablo 11. İyileştirilmiş durum modeldeki yollar ve gösterimleri (Path Networks)

Tablo 12. İyileştirilmiş durum modeldeki operatörler gösterimleri (Resources)
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Tablo 13. İyileştirilmiş durum modeldeki işlem adımları ve süreleri (Processing)

Entity
kaynaksiz

Location
kaynaksiz_giris

Operation
wait 10

Output
kaynaksiz

Destination
bekleme_alani

Rule
FIRST 1

kaynaksiz

bekleme_alani

wait 5

kaynaksiz
kaynakli
kaynakli
kaynakli
kaynakli

Robot
konveyör1
konveyör2
istasyon1
Palet1

FIRST 1
FIRST 1
FIRST
FIRST 1
FIRST 1

kaynaksiz

Robot

wait 9

kaynakli
kaynakli

konveyör1
istasyon1

wait 3
wait 2

kaynakli
kaynakli

Palet1
yarimamul_alani

kaynakli
kaynakli

yarimamul_alani
kaynakli_cikis

FIRST 1
FIRST 1

kaynakli
kaynakli
kaynakli

kaynakli_cikis
konveyör2
istasyon2

wait 5
wait 15
wait 15 inc
sayac1
wait 3
wait 2

kaynakli
kaynakli
kaynakli

EXIT
istasyon2
Palet2

FIRST 1
FIRST 1
FIRST 1

kaynakli
kaynakli

Palet2
yarimamul_alani

kaynakli
kaynakli

yarimamul_alani
kaynakli_cikis

FIRST 1
FIRST 1

kaynakli

kaynakli_cikis

wait 5
wait 15
wait 15 inc
sayac1

kaynakli

EXIT

FIRST 1

Move logic
move for 10
move with
elif_usta then
free
move for 5
move for 5
move for 1
move for 2
move with sefa
usta then free
move for 10

move for 1
move for 2
move with sefa
usta then free
move for 10

Tablo 14’de geliştirilen mdeldeki sisteme varışlar
gösterilmektedir.

Entity
kaynaksiz

Tablo 14 İyileştirilmiş durum varış tanımlaması(Arrivals)
Location
Qty Each First time Occurrences Frequency Logic Disable
kaynaksiz_giris
1
0
inf
5
No

Şekil 8. İyileştirilmiş durum vardiya çalışma saatleri ve molaları (shifts define)
Tablo 15 İyileştirilmiş durum operatörlere vardiya ataması (Shifts Assign)

Locations…
bekleme_alani,istasyon1bekleme_alani, istasyon1,
istasyon2, istasyon3, istasyon4, istasyon5, istasyon6,
kaynakli_cikis, kaynaksiz_giris, Palet1, Palet2, Palet3,
Palet4, Palet5, Palet6, yarimamul_alani

Resources…

Shift Files...

Priorities...

elif_usta,
sefa_usta

C:\f.sft

99, 99, 99

İyileştirilmiş durum için istatistik verileri şekil 9,
şekil 10, şekil 11 ve şekil 12 de gösterilmiştir:
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Şekil 9. İyileştirilmiş durum tezgah çıktı değerleri

Şekil 10. İyileştirilmiş durum operatör çalışma süreleri ve durumlarının çıktı değerleri

Şekil 11. İyileştirilmiş durum girdilerin çıktı değerleri

Şekil 12. Mevcut durum sayaç1 çıktı değerleri

kadar sürede amorti edeceği bulunmuştur. Robot ile
üretilen ürünü mevcut durumda firmanın
üretebilmesi için 9 adet daha personele ihtiyacı
vardır. Bu durumda;

3.3. Mevcut durum ile önerilen durumun analizi
Bir jeneratör fabrikasında kabin kaynak hücresi
iyileştirme çalışması yapılmıştır. Eğer robot alımı
yapılırsa hat %21 daha fazla kabin kaynatabilecek
ve aynı zamanda daha kaliteli kaynaklı kabin
çıkarabilecektir. Bu durumda firma istenilen stok
miktarını tutabilir ve çalışanlar kaynak dumanından
daha az etkilenebilirler. Kabin kaynak hattından
önceki CNC tezgahlarında boş beklemeler azalacak
daha çok büküm, kesim yapılabilecek ve kabin
kaynak hücresine gönderilebilecektir.
Aynı
zamanda kabin kaynak hücresinden sonraki proses
olan toz boya hücresinde de boş beklemeler
azalacak ve daha fazla kabin boyanabilecektir.
Bu jeneratör firmasının kabin kaynak hücresinde
yapılan iyileştirme ile ekonomik olarak ileriye
dönük bir iyileştirme yapılmıştır. Robot fiyatı da
göz önünde bulundurularak sistemin kendisini ne

Ortalama 1 kabin kaynak çalışanının işverene
maliyeti aylık 4226 TL
4226 TL x 12 ay x 9 personel = yıllık personel
maliyeti 456.408 TL
Tahmini sistem kurulum maliyeti 570.000 TL
(520.000 TL Robot + 50.000 TL Bant sistemi)
Robot en az %67 dolulukla çalıştırıldığında 15 ayda
sistem kendini amorti etmektedir. Firma robot alımı
ile çalışanlarına daha sağlıklı bir kabin kaynak
hücresi sunmaktadır. Aynı zamanda manuel
kaynakta ortaya çıkabilecek iş kazaları sayısı robot
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ile çalışılan ortama göre daha fazla olacaktır bu
durumda iş kazası riski oranı da iyileştirilmiş
durumda düşmüş olacaktır. Üretim sayısı artacağı

için firmanın stok sayıları çoğalacak ve müşteriye
zamanında teslim kolaylaşacaktır.

Üretim miktarı
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

9045
7482

İYİLEŞTİRİLMİŞ DURUM

MEVCUT DURUM

Şekil 13. Mevcut durum-iyileştirilmiş durum üretim miktarları

4. Sonuç
Bir Jeneratör firmasında yapılan kabin kaynak
hücresi iyileştirme çalışması ile yeterince kaynaklı
kabin çıkaramayan hücrenin üretim kapasitesini
arttırmak için, robot alım projesinin Simülasyon
uygulamaları
yapılmıştır.
Bu
uygulamanın
yapılabilmesi için kullanılan veriler mevcut durum
için firmanın sahip olduğu standart zaman metod
formlarından temin edilmiştir. İyileştirilmiş durum
için kullanılan veriler robot alımı için araştırılan
firmalarda test denemeleri ile belirlenen sürelerden
alınmıştır. Firmanın ideal bulduğu ve alınması
doğrultusunda iyileştirme ve maliyet uygunluğunu
onayladığı robotun örnek test süreleri ile
iyileştirilmiş
durum
simülasyon
çalışması
yapılmıştır.
Kabin kaynak hücresi dengeleme probleminin
çözülebilmesi için simülasyon modeli kurulurken
ProModel 7.5 programı aracı olarak kullanılmıştır.
Programda mevcut durum ve robot alımından
sonraki iyileştirilmiş durum program yardımıyla
gösterilmiştir.
Değerlendirme sırasında simülasyon programı
içinde varolan sisteme iş merkezleri, stok alanları

ve iş gücünün etkin kullanımı kapsamında çeşitli
öneriler getirilmiştir. Önerilen iyileştirmeler ile
üretim sistemi modellenmiş ve modelin çıktıları
önceki sistemin çıktıları ile karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma
sonucunda
önerilen
sistemin
iyileştirme oranları incelenmiş ve üretim sistemine
etkileri değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışma ile
üretimdeki tezgah sayılarının azaltılması ve robot
alımıyla belirgin iyileştirme sağlanmıştır.
İyileştirilmiş durumda hat %21 daha fazla kaynaklı
kabin verebilecektir. Bu durumda firma daha fazla
ürün
çıkarabilecek
ve
stok
miktarlarını
artırabilecektir. Stok miktarı artan firma müşteri
siparişlerini zamanında teslim edebilecektir.
İyileştirilmiş durumda çalışma ortamının daha
düzenli ve temiz olması çalışanların daha temiz bir
ortamda çalışmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda
çalışanların kendi usta oldukları konuda çalışıyor
olması çıkan ürünlerin kalitesini de arttıracaktır.
Teksan Jeneratör firması istenen çıktılara
ulaşabilmek için simülasyon programı yardımıyla
iyileştirilmiş urum değerlerini göz önünde
bulundurarak
projeyi
düşük
maliyetle
gerçekleştirebilmeyi başarmıştır.
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Abstract- Turkey is not possible in the existing forest roads with very little of the superstructure and the
remaining majority uncoated and transport of wood raw material in an expeditious manner in all seasons
due to the unfounded nature of the soil in the road. For this reason, the application of forest roads in all
forest areas rapidly and to the construction technique The necessity of choosing the materials and
thickness of the three layers mentioned above on the forest roads, in other words, the most important issue
of the superstructure.Forest roads show some differences compared to other engineering structures. Due
to the length of the roads, the floor of the superstructure can vary from point to point. The superstructure
is made of different materials. For this reason, superstructure design is one of the most complex subjects
of engineering. Computer programs play an important role in speed, precision and time in engineering
calculations. AASHTO 1986 flexible superstructure can be obtained by SN trial-error due to the excess of
parameters in the calculation formula and the mathematical complexity of the formula.
The aim of this study is to develop a fuzzy logic model related to AASHTO 1986 flexible pavement
calculation method which is one of the methods used in designing flexible pavements. With this model,
the formula results can be highly predicted. Fuzzy logic method can be used as an important tool for
researchers and practitioners working in forest road engineering.
Keywords– Forest road, pavement, Fuzzy logic
the country and these allowances are used at certain
rates. However, traffic density on forest roads varies
between 1,000-20,000 vehicles / year on average [1].
Roads differ from other engineering structures. Due to
the length of the roads, the floor of the superstructure
can vary from point to point. The superstructure is
made of different materials. For this reason,
superstructure design is one of the most complex
subjects of engineering.
In forest roads, comparison, number of pavements,
soil carrying ability (CBR) and group index methods
are used for dimensioning the superstructure. Group
index method is applied in the construction of village
and provincial roads due to its simplicity and ease of
application. Due to its proximity to each other in terms
of technical characteristics, it is possible to benefit from
this method for determining the thickness of the
superstructure in the construction of forest roads [2].
Carnahan et al. developed a method for obtaining

I. INTRODUCTION

Turkey in recent years in the face of increased
demand for wood raw material needed to cut and
transport of this material to the series or a way to be
transported to the factory store sales.
In order to fulfill this requirement, new and powerful
means of transport and ways of transporting with these
means are needed. Turkey is not possible in the existing
forest roads with very little of the superstructure and the
remaining majority uncoated and transport of wood raw
material in an expeditious manner in all seasons due to
the unfounded nature of the soil in the road. For this
reason, forest roads in all forest areas should be rapidly
and in accordance with the construction technique and
carrying capacity should be high.
The General Directorate of Forestry allocates
appropriations for the construction, repair and
superstructure of forest roads every year within the
framework of five-year development plans throughout
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optimal maintenance decisions for superstructure
deterioration. They have designed this method to meet
the superstructure performance requirements while
minimizing the expected maintenance cost. For
optimization, they used the Markov model. Using the
sample data, they demonstrated the usability of the
model[3].
Juang and Amirkhanian developed a performance
prediction indicator using data obtained from
superstructure management system studies in the USA.
They named this indicator as the combined
superstructure disorder index[4].
The type of pavement varies according to traffic
conditions and soil characteristics. Local materials
obtained from excavations and rock breaks or stream
beds can be used in superstructure constructions. The
superstructure consists of 2-3 rock or gravel layers. The
gravel is used for the formation of a base layer of
minimum 10 cm and maximum 40 cm thickness. If it is
not possible to shred rocks, gravel can also be used as a
superstructure. In places where the traffic load is high,
the crushed stone, which consists of crushing rocks
instead of gravel, gives better results [5].
The surface of the forest roads should be leveled
during construction due to technical ecological and
economic reasons. In order to ensure the transverse
design of the roads and especially the flow of surface
waters in the horizontal direction, it is important to
form the road superstructure and to smooth the surface
so that it is not flat. Ecological effects can be minimized
if foreign materials are used in small amounts. If
possible, natural materials brought from short distances
in road constructions or materials obtained by
subjecting the soil to some processes should be used
[6].
Cheng et al., using a fuzzy logic method has
developed a model that makes superstructure crack
research. This model examines the images of the
superstructure according to their colors and predicts the
presence of cracks. For this, he developed an imaging
algorithm that uses the fuzzy logic method[7].
Saitoh and Fukuda have developed a fuzzy logic
model that can be applied to the network level asphalt
pavement system. The purpose of this method is to
perform the bodywork repair program optimization
with the prediction of the disturbances[8].
Kulkarni et al. developed a requirement-based
methodology
for
selecting
and
prioritizing
superstructure projects. This approach is based on the

development of a highly qualified requirement function,
which is an effective alternative to traditional benefit /
cost analysis[9].
Terzi has developed a fuzzy logic model in
determining the optimum bitumen rate to be used in
asphalt concrete mixtures[10].
Karacasu and Yayla aimed to provide a decision
support model for the privatization of public
transportation services. They used fuzzy logic,
statistical method and electre methods[11].

The aim of this study is to develop a fuzzy logic
model related to AASHTO 1986 flexible pavement
calculation method which is one of the methods
used in designing flexible pavements
II. MATERIALS AND METHOD

In this study, flexible pavement design methods were
used as materials. In this section, comparison, CBR
method, Group index method and AASHTO 1986
calculation methods are explained in general.
2.1. Forest Road Pavement Design Methods
2.1.1.Comparison method
Forestry facilities that do not have laboratory
facilities can determine the thickness of the
superstructure on the basis of those applied on almost
completely finished roads. Specifically, sizing based on
incorrect estimation comparisons results in either an
excess thickness being selected and a costly
superstructure thickness. Since it is not a scientific
method, its use is not recommended.
2.1.2. The ground carrying ability method (C.B.R
method)
In the 1930s, O.T. Developed by Porter. In the first
years, it was used in airport thickness design and later it
was used for road pavements. The pavement thickness
is calculated by considering the CBR value of the soil
and granular material [12].
It is an experimental method. The CBR method
generally yields superstructure thicknesses less than
that of the group index method. One of the most
important points to be considered in the application of
this method is that the CBR values, which are essential
for thickness determination, are always provided by the
processes to be taken during construction (compression
etc.) for each layer.
CBR method is still used in some countries, it is
abandoned in Turkey.
2.1.3. Group index method
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The group index is essentially an empirical constant
and is a measure of the degree of availability as a base
material within a group of soil. Therefore, group index
alone does not predict which group a ground belongs to
[1].
The group index (GI) is found by the following
formula. If it is assumed that the foundation and the
sub-foundation are sufficiently compacted, the most
important factor determining the thickness of the
superstructure is the floor resistance.
GI = 0.2 x a + 0.005 (a x c) +0.01 x (bxd)
Here;
a: The amount of the ground passing through the
sieve 200 which is greater than 35% but less than 75%,
b: The amount of the ground passing through the
sieve 200 is greater than 15% but less than 55%,
c: The part of the numerical liquidity limit of the
ground that is greater than 40 but less than 60,
d: The numerical plasticity index of the soil is greater
than 10 but less than 30.
The GI takes a value between 0 and 20. GI = 0
represents a very good material (high transport
capacity) and GI = 20 represents a very poor material
(low transport capacity).
2.1.4. AASHTO Method
AASHTO (American Association of State Highway
Officers) is one of the most widely used design
methods. The design method was proposed using the
AASHTO road test in Illinois, 1958-1960.
In our country, the design procedure in 1986 guide is
being used. In the AASHTO-1986 method, structural
design (layer thickness and type) loading (axle load and
number of repetitions) and drainage, analysis of the
effects of the conditions on the coating and load
replications of the coating performance, swelling and
freezing properties of the ground is taken as basis. The
coating thickness formula is based on observations and
measurements in AASHTO road tests. In 1986 design
method, environmental impacts based on rational values
are used instead of soil elasticity module Mr, soil factor
R instead of ground bearing strength Si. In addition, in
order to reduce the risk of errors due to traffic
estimation, there is a reliability coefficient and a
gradual construction concept[13].
The results of AASHTO road tests were examined by
regression analysis of the effects of traffic loads,
material properties, layer thicknesses, climatic
conditions and soil conditions. For the design of

flexible coatings, formula 6 was used in the 1986
design guideline.

log W8.2t

 P  Pt 
log 0

 4.2  1.5   2.32 log( M )  8.07
 Z R S 0  9.36 log( SN  1)  0.20 
R
1094
0.40 
5.19
( SN  1)

Here,
W8,2t: 8.2 tonnes of single axle load required for the
superstructure to fall to the final service capability
total number of repetitions,
ZR: The standard normal deviation value determined
based on the percentage of reliability,
S0: Standard deviation,
MR: The bearing capacity of the base floor on which
the superstructure rests.
Pt: Last Service Capability Index
PO: First Service Capability Index
SN: Number of superstructures
2.2. Fuzzy Logic
Fuzzy logic is a method used to express uncertainties
in a system. Fuzzy functions, these uncertainties adjusts
the data at hand. Also, a system to make decisions
easier to control logic is used. Difference between fuzzy
systems and classical systems, system behavior unit is
divided into two and inputs are not numerical blurry
unit and clarifier unit for digitizing blurred printouts it
consists of units [14].
A general fuzzy conclusion system has 4
components: blur, fuzzy rule base, fuzzy inference
engine and rinsing [15]. Blurring converts the
membership functions of each piece of input data into
one or more membership functions. The fuzzy rule base
contains rules that cover all the possibilities of fuzzy
relationships between inputs and outputs. These rules
are expressed in the If-If format It is. Fuzzy inference
engine in the transferred cluster fuzzy rule base to
extract the correct result from the entries and it takes
into account all fuzzy rules in learning [16].
III.CONCLUSION
In this study, a fuzzy logic model related to
AASHTO 1986 flexible pavement calculation method
will be developed. With this model, the formula results
can be highly predicted. Fuzzy logic method can be
used as an important tool for researchers and
practitioners working in forest road engineering.
The most important parameter required in a
superstructure management system is the database. An
accurate database can only provide a realistic system. It
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can in no way be developed in a good superstructure
management system using an unsafe database.
Planning the pavement on forest roads requires good
engineering data and analyzes should be carried out
with care to ensure the most economical material
selection. The most important issues for forest road
construction are to make ground tests and try to
introduce new construction techniques that will reduce
the cost.
In our country, only 10% of the existing forest roads
have pavement. The remaining majority are uncoated
and groundless. This situation of forest roads is not
conducive to the rapid transport of wood raw material
in all seasons. Therefore, in all forest areas, forest roads
should be rapidly and in accordance with the
construction technique and also an economic pavement
should be achieved.
Fuzzy logic has been addressing various problems of
forestry for about 15 years. In this context, USA,
Canada and Sweden are among the countries that use
fuzzy logic most in forestry. Forestry practices based on
fuzzy logic it has been realized in Turkey in the last
decade.
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Abstract – Sediment can be composed of all road elements. On soil roads, road surface erosion is generally

the predominant source of sediment. The multifaceted impact of forest road construction on the
environment is always a serious issue in terms of watershed management. Water quality of surface
erosion caused by road construction and neglect, flow regime of streams, floods, formation of marshes,
reduction of soil fertility and similar negative effects cause great economic losses and degradation of the
landscape. The fact that the road routes travel along the valley floor or slope or pass through the ridges
affects the sediment transport. The aim of this study was to investigate the road erosion and sediment
models and the factors affecting them.
Keywords: Forest road,sediment,transport,model
erosion on soil roads is higher than adjacent slope areas.
INTRODUCTION
For example, Ramos-Scharro´n and MacDonald
(2007b) and Croke et al. (1999) U.S. Pat. He observed
sequentially in pristine hillside areas on the Virgin
Islands and the southeast coast of Australia and found
the erosion rate on the raw roads four and six times
higher.
Road construction removes vegetation from road
cutting slope, fill slope, pit and ridge, making these
areas susceptible to surface erosion. Over time, cut
slope and fill slope reappear and erosion from these
areas is reduced, but road rope and trench continue to
be sources of sediment as long as the road is used.
Road construction is considered to be the largest
source of sediment production during forest operations
(Megahan 1980). Soil losses during and after soil
construction are the highest (Swift 1984). However,
water quality effects may persist during the active life
of a road and even after road closure and
decommissioning. Primary water quality impacts
associated with the presence of forest roads include
sedimentation, buffer removal and high temperature and
habitat degradation from sediment deposition.
Soil roads lack surface protection provided by tar or
cement based materials. Features including the whole or
a subset of the typical soil road section are shown in
Figure 1.

Forest roads serve the maintenance of forestry works
and services and economic transportation of all kinds of
forest products. Forest road construction works should
be carried out in such a way as to cause minimal
damage to the stand, soil and natural landscape.
One of the most important issues in the construction
and maintenance of forest roads is the problem of
draining rainwater accumulated on the forest road
surface. While the forest road that does not have good
drainage provides sediment to the environment at any
time, the damage to the environment by the good
drainage is at the lowest level (Ryan et.al. 2004). Jones
et al. (2000) stated that the sediment production that
occurs on the road surface immediately after the
construction of forest roads is quite high and this
amount decreases gradually over time.
Görcelioğlu (2004) states that the construction of a
forest road is an intervention to the ecological system.
If the necessary protective measures are not taken and
the forest roads are not treated carefully, erosion, flood,
flood, landslide and sedimentation etc. negative results.
The importance of dirt roads in reducing water
quality has been widely accepted, especially in forest
basins (Anderson and MacDonald, 1998; Croke et al.,
1999b; Forsyth et al., 2006; Grayson et al., 1993;
Ramos-Scharro´n and MacDonald, 2007c). The rate of
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long distances in the determination and application of
the road route causes the surface runoff to increase and
condense both on the road surface and the road drainage
ditches. This is like the effect of slope length on erosion
on a slope. Likewise, it is necessary to avoid long and
inclined, ie straight roads, because in this case the
drainage of the water can create a problem.
Topography
Topographic parameters are generally important
factors in determining the route. The route is
determined by following three main terrain types in a
rugged forest area. These are: (1) The roads following
the valley floor have advantages such as low slope,
smooth route and less excavation. On the other hand,
their disadvantages include being exposed to floods and
floods, requiring bridge crossings and proximity to the
creek bed. (2) Slope roads also have the advantage of
being away from flood and flood damages due to their
distance from the creek floor. On the other hand, their
disadvantages are higher slopes, more excavation and
filling, a bad route that has to comply with the
topography, and the newly formed and eroded slopes.
(3) Road routes on the ridge have advantages such as
good drainage, less excavation and filling, moderate
road slope and smooth route.
Geology and Soil
In the road planning, the rocky points, unstable areas,
old landslides, soil leaks and high erodicity soils should
be determined and avoided by the geology and soil map
of the area. A forest road passing through landslide
areas leads to the formation of new landslides
River Protection
One of the drawbacks of passing the roads very close
to the stream beds is the deterioration of the stream
water quality due to erosion and sedimentation. For this
reason, the passage of the roads at a certain distance
from the creek bed and leaving an uncut forest strip
between the creek and the road will slow down the
surface flow, increase the possibility of infiltration and
protect the creek water by effecting the filter in
sediment transport.
In order to prevent erosion and sediment transport
after forest sections from reaching the creeks, it is
possible to place some protective barriers on the lower
slopes of the road route.
Excavation and Filling
Filling and excavation slopes caused by road
constructions are generally the places where there are
major erosion problems. If the total surface exposed to

Figure 1: Road cross section and characteristi.(
Baihua et al.,2010)
The cutting slope is the soil surface area above the
road where the back slope was excavated. Without
proper stabilization, the cutting slopes can erode and
transfer sediment to the road. Elliot et al. (2009) found
that slopes less than three meters experienced primarily
erosion while longer slopes were exposed to erosion.
The authors also found that they frequently spend mass
waste on slopes, road trenches or road surfaces that
accumulate on hilly terrain and cut during high rainy
seasons. Luce and Black (1999)
The multi-faceted impact of road construction on the
environment is always a serious issue in terms of
watershed management. Water quality of surface
erosion caused by road construction and neglect, flow
regime of streams, floods, formation of marshes,
reduction of soil fertility and similar negative effects
cause great economic losses and degradation of the
landscape. Erosion related to road construction and
repair is also related to the following factors. These:
Road Density
The total path length available in the unit area in a
watershed is called “road density.. The severity of
erosion is directly related to the total road length in a
basin and increases with road density.
Road Route, Slope and Width
The slope of the land, creek beds, look and erosion
tendency of the road route determined by factors such
as the amount of sediment reaching the rivers has a
direct relationship with the erosion. The slope of the
road is also an important factor in the formation of
erosion. The most desirable slopes on forest roads are
slopes which are moderately 3-5%. In general, the slope
should not exceed 8-10%. However, in case of
excessive excavation and filling works, the maximum
slope should not exceed 15-20%, only at short
distances. The continuation of the same road slope over
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Luce, C. H. and T. A. Black. 1999. Sediment production
from forest roads in western Oregon. Water Resources
Research 35(8): 2561-2570.
Megahan, W.F. 1980. Nonpoint Source Pollution from
Forestry Activities in the Western United States: Results of
Recent Research and Research Needs. In U.S. Forestry and
Water Quality: What Course in the 80s? Proceedings of the
Water Pollution Control Federation Seminar, Richmond, VA,
June 19, 1980, pp. 92-151.
Jones, J. A., F. J. Swanson, B. C. Wemple, and K. U. Snyder,
(2000), Effects of Roads on Hydrology, Geomorphology, and
Disturbances Patches in Stream Networks, Conservation
Biology, 14(1): 76-85
Ramos-Scharro´ n, C.E., MacDonald, L.H., 2007b.
Measurement and prediction of natural and anthropogenic
sediment sources, St. John, U.S. Virgin Islands. CATENA
71, 250–266.
Ramos-Scharro´ n, C.E., MacDonald, L.H., 2007c. Runoff
and suspended sediment yields from an unpaved road
segment, St. John, US Virgin Islands. Hydrological Processes
21 (1), 35–50.
Ryan, T., Phıllıps, H., Ramsay, J., and Dempsey, J., (2004),
Forest Road Manual, Guidelines fort he Design, Construction
and Management of Forest Roads, ISBN: 1-902696-32-8,
COFORD, Dublin.
Swift, L.W., Jr. 1984. Gravel and grass surfacing reduces soil
loss from mountain roads. Forest Sci. 30(3): 657‐670.

erosion can be reduced, the carving of some steep
inclined slopes is also acceptable. In fact, the slope of
the slopes in terms of erosion depends on the
erodiability characteristics of the soil, the wetness of the
slope and the stability of a slope surface.

CONLUSION
Forest roads as a potential source of sediment in the
forest environment. Sediment is formed by processes
such as land flow, gill and full erosion and landslides
from forest road surfaces, ditches, cut slopes and fill
slopes. Sediment production is highest during and
immediately after road construction, but sediment
production can occur over the life of a road, even when
they are no longer in use. Forest roads can also transmit
sediment by increasing the flow path of stormwater
flow.Forest roads should be planned and constructed in
such a way as to minimize the damage to soil and river
beds, and measures should be taken immediately to
protect the land surfaces that are susceptible to erosion
by road construction.
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Özet – Bu çalışmanın temel amacı gittikçe önemini artan Endüstri-içi Ticaret Teorisini (EİT) kullanarak Türkiye’nin dış ticaret
yapısını analiz etmektir. Endüstri İçi Ticaret dünya ticaretindeki yeni eğilimleri anlamada büyük bir önem ve değere sahiptir. Bu
çalışma EİT’nin Türkiye’nin toplam ve tarımsal dış ticaretindeki önemini vurgulamaktadır. Türkiye’nin AB ve önemli ticaret
ortaklarıyla olan EİT seviyeleri, Grubel-Lloyd endeksleri kullanılarak hesaplanmıştır. Türkiye’nin toplam ticaretinde ortalama
EİT oranı % 78, toplam tarımsal dış ticaretinde ortalama %95 düzeyinde olduğundan, analiz edilen 2005–2017 dönemindeki dış
ticaret gelişiminin EİT ağırlıklı bir ticaret yapısı sergilediği görülmektedir. Böylece, çalışmanın temel sonucu Türkiye’nin ticaret
ortaklarıyla tamamlayıcı olmaktan daha çok rakip ekonomi konumunda olduğudur. Türkiye’nin global, rekabetçi ve daha güçlü
bir piyasa oyuncusu haline gelebilmesi için, EİT oranlarının yüksek olması beklenmektedir.
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Abstract – The primary objective of this study is to examine the structure of Turkey’s foreign trade by pursuing the theory of
Intra-Industry Trade (IIT) that has been taking on a growing significance. Intra-industry Trade is of a great importance in
understanding the current trends in the world trade. This paper emphasizes the prominence of IIT in Turkish general and
agricultural foreign trade. Turkey’s intra-industry trade levels with the EU members and the other countries have been calculated
by deploying 3 digit levels of SITC data and Grubel-Lloyd index. Since the ratio of IIT in Turkey’s total trade is at 78% and in
total agricultural foreign trade, at 80%; it is discerned that the development of its foreign trade demonstrates a predominantly
IIT-driven trade structure. Hence, the ultimate conclusion of this paper is that instead of being complementary for its trading
partners, Turkey is more like in the position of a rival economy against them. Turkey requires substantially higher IIT ratios to
be able to become a global, competitive and more robust market player. In this way, transfer of technology and economic
structural transformation will be facilitated. As economies of scope and product differentiation become comparatively important,
IIT will assume even greater significance. With the gains granted by the increasing IIT, Turkey’s development level and
international competitiveness will rise. The study foresees that it can be important in terms of Turkey’s agricultural trade structure
and policy-making processes.
Keywords – Intra-Industry trade, Agricultural foreign trade, Export, Import, Turkey

I.

türlerini hem ihraç hem de ithal ettiğini açıklamak üzere
geliştirilen modele göre, faktör donatımları birbirine ne kadar
benziyorsa, dış ticaretin o kadar büyük bölümü endüstri-içi
nitelikli olur.
Grubel ve Lloyd’a göre, bir endüstrinin ihracat değerinin
aynı endüstrideki ithalât değeriyle tam olarak karşılanması
EİT’dir. Veri kategorik toplulaştırma düzeyinde EİT, aynı
endüstri grubunda yer alan ve tüketimde yakın ikame olan
fakat dış görünüm ve kalite bakımından farklılık gösteren
malların aynı zaman diliminde ihraç ve ithalini kapsayan dış
ticaret biçimidir [1,2].

GIRIŞ

Bu çalışmanın temel amacı giderek önemi artan Endüstri-içi
Ticaret Teorisini (EİT) kullanarak Türkiye’nin tarımsal dış
ticaret yapısını analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda,
çalışmada dünya tarım ürünleri piyasalarındaki gelişmelerin
Türkiye’nin tarım ürünlerindeki rekabet gücünü nasıl
etkilediği incelenmiş, dünya tarım piyasalarında Türkiye’nin
rekabet düzeyi ortaya konulmuştur.
Günümüzde pek çok ülke aynı malın değişik türlerini hem
ihraç hem de ithal etmektedir. Bir ülkenin aynı malın değişik
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EİT’in yüksek düzeyde olması karşılaştırmalı üstünlük
durumunun ortaya çıkmadığını yansıtmaktadır [3]. Bir ülkenin
dış ticaretinde EİT düzeyi artıkça, endüstriler-arası ticaret
(EAT) azalmaktadır. Bu durum, EAT ile EİT arasında ticaret
kaymasını temsil etmektedir. Bilhassa, gelişmiş ülkeler
arasında gerçekleşen sınai ürünler ticaretinde yüksek EİT
oranları gözlenmektedir [4].

ticaret yapısında EİT’nin payı belirlenmiş, EİT’yi etkileyen
nedenlerin ülke temelli hipotezler kapsamında detaylı bir
şekilde analizi yapılmıştır. Model 1993-2012 dönemi için
panel veri analizi kullanılarak tahmin edilmiştir. Çalışmanın
sonucunda Türkiye’nin ticaret ortaklarıyla arasında
gerçekleşen ticaret şeklinin rekabetçi yapıdan ziyade
tamamlayıcı yapıda gerçekleştiği saptanmıştır [11].

Son dönemlerde Türkiye Ekonomisine ilişkin rekabet gücü
araştırmalarında
EİT
ilişkisi
ölçümlerine
sıkça
rastlanmaktadır. Çalışmalar farklı sektörlerde farklı ürünler
bazında ve dış ticaret yoğunluğuna göre farklı ülkeler
boyutuyla ele alınmaktadır. Yapılan bir çalışmada,
Türkiye’nin OECD ülkeleri ile ticaretindeki ara ve nihai mallar
kapsamında EİT oranlarını 1985-2000 döneminde
incelemiştir. Çalışmada EİT’nin belirleyicilerine yönelik
yapılan analizler sonucunda ara ve nihai mallar ayrımında bir
farklılık bulunmamıştır. Bulgularda, EİT’nin, 1980’li
yıllardaki ihracata yönelik uygulanan politikalar dolaysısıyla
önemli oranda artış gösterdiği saptanmıştır. Sonuçların
incelenen dönem için Türkiye’nin EİT’sinin EAT’sine göre,
toplam ticaret içindeki payının düşük olduğu durumu
belirtilmiştir [5]. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki
dış ticaretin yapısının incelendiği bir çalışmada yukardaki
çalışmada tespit edilen bulguları destekler sonuçlar elde
edilmiştir [6]. Türkiye’nin OECD ülkeleri ile çok yönlü ve iki
yönlü düzeyde yaptığı ticaret içindeki EİT’nin payını yatay
EİT ve dikey EİT bağlamında incelenen başka bir çalışmada
1992-2003 dönemi ele alınarak hesaplamalar yapılmıştır.
Çalışmada öncelikle iki yönlü ticaret endeksi hesaplanmış
ardından yatay ve dikey EİT ölçülmüştür. Yapılan ölçümler
sonucunda Türkiye’nin hem dünya ile hem de OECD ülkeleri
ile yaptığı ticaret içinde EİT’nin payının yıllar itibariyle arttığı
görülmüştür [7]. Türkiye’de tekstil sektörünün, 1996-2003
sürecinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki
ülkelerle EİT yapısının araştırıldığı bir çalışmada ise, tekstil
sektörün incelenen dönemde EİT’nin, SITC-65 ürün grubunda
yüksek, SITC-26 grubunda kısmen, SITC-84 ürün grubunda
ise yok denecek kadar az olduğu vurgulanmıştır [8]. Türkiye
ile AB ülkeleri arasında yapılan farklı bir çalışmada, gıda ve
canlı hayvan sektörü toplamında ve alt sektörlerinde
hesapladığı Grubel-Lloyd indeksi ve birim değer oranları
analizine göre, Türkiye ile AB-15 ve AB-27 arasında mevcut
endüstri içi ticarette yüksek kalite dikey EİT yapısı olduğunu,
tek tek ülkeler bazında ise düşük kalite dikey EİT yapısının
hakim olduğu sonucuna ulaşılmıştır [9]. Türkiye ve G-8
ülkelerinin 1996-2014 dönemi için EİT düzeyini belirlemeyi
amaçlayan bir çalışmada ise, Grubel-Lloyd endeksi kullanılan
çalışmada, SITC Rev.3’e göre ürünler tarımsal ürünler ve
imalat ürünleri olarak ikiye ayrılmıştır. Analiz sonuçlarına
göre, Türkiye ve G-8 ülkelerinin EİT seviyelerinin hem
tarımsal ürünlerde hem de imalat ürünlerinde yüksek olduğu
vurgulanmıştır [10]. 1990-2012 yılları arasında imalat sanayi
endüstrileri için serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde
Türkiye’nin endüstrilerinin tamamı ve imalat sanayi
endüstrileri için ayrı ayrı EİT’sinin rolü ve ülke temelli
belirleyicilerinin araştırıldığı bir çalışmada, Türkiye’nin dış

Literatür incelemeleri sonucunda Türkiye’nin dış ticaretinde
EİT yapısını araştıran çalışmaların daha çok imalat sanayi
sektörüne yönelik ve genel gruplar şeklinde gerçekleştiği
görülmektedir. Oysaki dünya ticaretinde tarımsal ürünlerin ve
buna bağlı olarak tarım piyasalarının tarihte her zaman önemli
bir yeri olmuştur. Ülkeler genellikle kendine yeterliliklerini
artırmak ya da tarım ticaretinden daha fazla pay almak
amacıyla tarım piyasalarının etkin işleyişini bozucu nitelikte
uygulamalara yer vermişlerdir. 1980’lerden sonra ise
“küreselleşme” süreci doğrultusunda tüm dünyada para,
sermaye
ve
ticaret
giderek
serbestleştirilmiştir.
Küreselleşmeyle birlikte ticaret akımları artmıştır. 1990'larda
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çok taraflı ticaret
müzakerelerinin küreselleşme sürecini teşvik etmesiyle tarım
ürünleri ihracatında önemli bir artış meydana gelmiştir [12].
Artan enerji fiyatları ile gıda, yem, lif ve endüstriyel kullanım
açısından ortaya çıkan güçlü tarım ürünleri talebi yüksek
fiyatlara neden olmaktadır. Bu durumun, sadece gıda
güvenliği ve temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması açısından
değil aynı zamanda gıda enflasyonunun oluşmasında da etkili
olduğu belirtilmektedir. Bu oluşumlar ise, tarım ürünleri
piyasalarının değişmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı,
Türkiye’nin de tarım piyasalarını bu gelişmeler doğrultusunda
düzenlemesi, dünya tarım piyasalarında daha da artacak
rekabet karşısında rekabet gücünü koruyacak/ artıracak
önlemleri alması önem taşımaktadır. Endüstri içi ticaret
ülkeler
açısından
kaynakların
etkin
kullanımını
gerektirmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin uluslararası
ilişkileri ve ortaya çıkacak yeni gelişmeler ile bunların
etkilerine karşı tarım sektörünün konumu ve sektörün karşı
karşıya kalacağı muhtemel etkiler oldukça önemlidir. Bu
bakımından tarımsal dış ticaret alanında, politika yapıcılara
yön vermek ve sektörün geleceği açısından temel arz eden
hususlarda değerlendirme ve sonuçlar sunabilecek akademik
çalışmaların yürütülmesi önem arz etmektedir.
II.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada kullanılan veri seti, Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) elektronik veri dağıtım sisteminden elde
edilmiştir. Veriler 2005-2017 periyodunda oluşturulmuştur.
Kullanılan verilerde, SITC Rev.3 dikkate alınmıştır.
Dış ticarette tarım sektörünün EİT analizi ürün-ülke SITC
Rev.3
sınıflamasına
göre
aşağıdaki
şekilde
gruplandırılmaktadır:
00-Canlı hayvanlar,
01-Et ve et ürünleri,
02-Süt, süt ürünleri ve yumurtalar,
03-Balıklar ve diğer deniz ürünleri,
04-Hububat ve hububat ürünleri,
05-Meyve ve sebzeler,
06-Şeker, şeker ürünleri ve bal,
07 -Kahve, çay, kakao, baharat ve ürünleri,
08 -Hayvanlar için gıda maddeleri,
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09 -Çeşitli yenilebilir ürünler (yağ, homojenize ürünler, sos,
maya vb.),
11–İçkiler,
12-Tütün ve tütün mamulleri
Çalışmada ülke seçiminde Türkiye’nin iki yönlü tarımsal
dış ticaret değerlerinin uzun dönemli ortalamalarına göre ilk
10 ülke dikkate alınmıştır. Bu şekilde Türkiye’nin dış
ticaretinin EİT yapısı dünya pazarında incelenmeye
çalışılmıştır. EİT değerleri hesaplanırken Grubel-Lloyd
endeksi yönteminden yararlanılmıştır. EİT’ in farklı ölçüm
yöntemleri bulunmakla birlikte farklı ülkeler ve farklı
endüstriler arasında karşılaştırmalar yapılabilmesi için Grubel
Llyod aşağıdaki endeksleri önermiştir.

karşılama oranı % 65.4’ten % 72.6’ya yükselmiştir. Dış ticaret
hacmi 2009 yılında % 72.5 artmıştır.
Dünya toplam ihracatı 2017 yılında 17 546 milyar $ olarak
kayıtlara geçerken dünya toplam tarımsal ihraç 1 700 milyar
$ seviyesinde gerçekleşmiş ve toplam ihracat içerisinde ki
tarım sektörünün payı %10 düzeyinde olmuştur [13]. 2017 yılı
dünya toplam ithalatı 18 043 milyar $ seviyesinde
gerçekleşirken dünya toplam tarım ve gıda ithalatı 1 802 miyar
$ değerindedir. Türkiye bahsi geçen 2017 yılı toplam tarım ve
gıda ithalatı rakamı 9 044 milyon dolardır.
2017 yılında 157 milyar $ ihracat ile Türkiye’nin dünya mal
ihracatı içindeki payı % 0.89 olmuştur. Türkiye’nin en fazla
ihracat yaptığı ilk beş ülke sırasıyla; Almanya (%9,6), İngiltere
(%6,1), Arabistan (%5,8), Irak (%5,8), ABD (%5,5)’dir. Yine
aynı yıl da Türkiye’de toplam tarım sektörünün ihracat oranı 5
738 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Yine 2017 yılı itibariyle
234 milyar $ ithalat gerçekleştiren Türkiye’nin en fazla ithalat
yaptığı beş ülke sırasıyla; Çin (%9,8), Almanya (%8,9), Rusya
(%8,1), ABD (%5,1) ve İtalya (%4,1)[13].

Eşitliklerde X ve M sırasıyla bir mal veya ürün grubunun
ihracatını ve ithalatını göstermektedir. Eşitlik (2)’de ifade
edildiği şekliyle bir i ürünü için EİT yüzde olarak
hesaplanmaktadır.
Yani, 0-100 arasında değişen bir yüzdedir ve EİT’in toplam
ticaret içindeki yüzdesel payını göstermektedir. Bu noktada
ihracat rakamlarıyla ithalat rakamları birbirine yaklaştığında
EİT’nin değeri 100’e yaklaşacak ve EİT’in payı artmış
olacaktır. Değer 0 ise, tam EAT, 100 ise tam EİT söz
konusudur.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun
rakamlarına göre, dünya nüfusunun % 1.1’ini meydana getiren
Türkiye, küresel tarım ve gıda ihracatından % 1.2,
ithalatından % 0.9 pay almaktadır. Türkiye, gıda ve tarım
ihracatında 23’ncü sırada bulunurken, bu oran ihracat
potansiyelinin altında kalmaktadır.
55 üründe dünyada ilk 10 sırada yer alan Türkiye, fındık,
kayısı, incir, kiraz, ayva ve haşhaş üretiminde birinci, karpuz,
kavun, pırasa, bal ve fiğ üretiminde ikinci, mercimek, elma,
salatalık, yeşilbiber, yeşil fasulye, kestane, Antep fıstığı, çilek
ve koyun sütü üretiminde üçüncü sırada bulunuyor [15]. ABD,
Hollanda, Almanya, Brezilya ve Çin dünyanın en büyük tarım
ürünü ihracatçılarıdır. Bu 5 ülkenin toplam tarım ürünleri
ihracatı içindeki payı % 30’u aşmaktadır.

III. BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmada öncelikli olarak Türkiye’nin toplam dış ticareti
ve EİT yapısı incelenmiştir. 2005-2017 yılları için hesaplanan
EİT değerleri ve dış ticaret değerleri Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 2. Türkiye’nin yıllar itibariyle toplam tarımsal dış ticaret ve EİT*
değerleri
Kaynak:[13] * Kendi hesaplarımız.
Şekil 1. Türkiye’nin yıllar itibariyle toplam dış ticaret ve EİT* değerleri
Kaynak: [13], *Kendi hesaplarımız.

Şekil 2’de Türkiye’nin tarımsal dış ticaret değerleri ve bu
değerlere bağlı olarak hesaplanan EİT değerleri verilmiştir.
Bu hesaplamaya göre en yüksek oran ihracat ve ithalat
rakamlarının birbirine en yakın olduğu 2010 yılında
gerçekleşmiş olup, en düşük oran 2005 yılında
gerçekleşmiştir. Tarımsal ürünlerin toplam ihracat içindeki
payının gerilediğini söyleyebiliriz. Bunda 1980’den sonra
izlenen sanayi ürünleri ihracatını teşvike yönelik politikalar,
döviz kurlarındaki ayarlamalar ve iç talebi kısarak sanayi
üretiminin dış piyasalara yönlendirmeye yönelik önlemler
etkili olmuştur. Türkiye’nin tarımsal ihracatında son 10 yıllık

Şekil 1 incelendiğinde genel olarak EİT oranlarının dalgalı
bir seyir izlemekle beraber artma eğilimde olduğunu söylemek
mümkündür. En yüksek oran 2009 yılında, en düşük oran 2011
yılında gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2009 yılı ihracatı, önceki
yıla göre % 22.6 azalmasına karşın 102 milyar 142 milyon
dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İthalat % 30.3 azalma ile 140
milyar 928 milyon dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı
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ortalamalara göre en fazla yaptığı ilk beş ülke sırasıyla;
Almanya (%14,4), İtalya (%8,5), Rusya (%8,2), ABD (%7,8),
ve Arabistan (%5,6) olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’nin tarımsal ithalatında ise son 10 yıllık ortalamalara
göre en fazla yaptığı ilk beş ülke sırasıyla; ABD (%25,4),
Rusya (%6,5), Almanya (%4,2), Yunanistan (%3,1), ve Fransa
(%2,6) olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tablo 2. Türkiye’nin ülkeler ve fasıllara göre dış ticaretinde EİT*
değerleri (2017 yılı)

Süt ve Süt Ürünleri
Yumurta

Hububat Hububat
Ürünleri

Meyve ve Sebzeler

Şeker,
Şeker Ürünleri ve Bal

Kahve, Çay Kakao ve
Baharat Ürünleri

Hayvanlar için Gıda
Maddeleri

Çeşitli Yenilebilir
Ürünler

İçkiler

Tütün ve Tütün
Mamulleri

0,0

1,1

34,7

77,3

5,8

37,7

67,7

22,1

47,9

28,2

40,8

3,5

50,9

40,6

0,0

71,1

5,1

51,2

92,0

0,0

43,7

70,7

12,3

Hollanda

4,6

0,0

5,7

0,0

54,8

9,8

57,8

18,0

8,1

40,8

40,1

37,1

Amerika

0,6

---

3,1

72,7

93,4

79,5

1,8

33,6

11,2

72,1

34,5

50,1

İngiltere

2,1

96,8

0,3

1,0

16,1

3,8

21,6

90,3

37,2

46,1

40,7

29,6

Rusya

0,0

0,0

0,5

0,0

1,0

9,6

44,5

51,1

0,4

92,9

55,0

98,1

İspanya

0,0

89,2

0,8

69,7

33,3

27,6

20,2

48,7

0,1

92,1

47,5

7,8

Arabistan

0,0

0,0

0,2

0,0

0,4

14,0

0,0

4,1

0,0

15,3

1,8

0,0

İsviçre

17,5

---

0,0

9,3

85,4

39,6

2,3

11,5

11,6

44,8

17,4

0,8

İtalya

16,1

30,2

0,0

0,4

24,2

1,9

49,3

52,7

0,7

27,1

2,9

69,5

Et ve Et Ürünleri

0,1

Fransa

Almanya

Canlı hayvan

Balıklar ve Diğer Deniz
Ürünleri

FASILLAR

Ülkeler

Türkiye’nin tarımsal ihracatı, gıda (%35), gıda dışı bitkisel
ve hayvansal ürünler (%61) ve tarımsal girdiler (%4) bazında
değerlendirildiğinde 5 737 milyon $’lık bir değere
ulaşmaktadır. Tarımsal ithalatın ise; %36’sını gıda, %44’ünü
gıda dışı bitkisel ve hayvansal ürünler %20’sini tarımsal
girdiler oluşturmaktadır [14].
2005-2017 döneminde, Türkiye’nin AB-25 ile yaptığı
tarımsal ticarette EİT payının zaman içinde istikrarlı artma
eğilimi endeks değerlerinde açıkça görülmektedir. 2005
yılında EİT endeks değeri yaklaşık %35 iken; 2017 yılına
gelindiğinde değer yaklaşık olarak %82 oranına yükselmiştir
(Şekil 3).

ufak çaplı dalgalanmalar olsa da oran %85’ in altına hiç
düşmemiştir. İkinci sırada %80,4’lük oranla Çeşitli Yenilebilir
Gıdalar faslında gerçekleşmiş olup yine dalgalanmalar olsa da
yıllar itibariyle EİT oranları gittikçe artan bir seyir izlemiştir.
Analize dahil edilen toplam 12 fasıl içerisinde 6 fasılda %50
nin üzerinde EİT oranı görülmüştür. En düşük değer Meyve ve
Sebze faslında %23,4 olarak hesaplanmıştır. İncelenen
ülkelerde de yine Meyve ve Sebze faslında bu düşük değerle
orantılı EİT oranları saptanmıştır.

*Kendi hesaplarımız

Şekil 3. Türkiye ve AB 25 arasında tarımsal dış ticaret ve EİT* değerleri
Kaynak: [13] * Kendi hesaplarımız.

Et ve Et Ürünleri,

Balıklar ve Diğer
Deniz Ürünleri

Süt ve Süt Ürünleri
Yumurta

Hububat ve Hububat
Ürünleri

Şeker, Şeker Ürünleri
ve Bal

Kahve, Çay Kakao ve
Baharat Ürünleri

Hayvanlar için Gıda
Maddeleri

Çeşitli Yenilebilir
Ürünler

İçkiler

53,8

3,7

44,3

98,5

40,5 12,2

35,7

94,2

9,8

90,6

27,5

2006

70,8

3,3

49,3

88,2

38,9 15,1

25,0

92,5

6,3

89,5

45,4

54,5

2007

45,7

5,2

48,6

80,0

99,4 17,0

31,7

89,3

4,4

80,9

48,2

63,9

2008

47,5

7,6

45,2

68,5

77,1 27,9

41,5

87,8 16,2

69,2

51,5

71,5

2009

84,0

2,8

48,4

61,9

92,9 22,3

31,7

90,4 23,7

73,0

62,1

69,1Çalışmada,

2010

4,3 97,0

57,5

60,2

79,3 21,9

23,6

98,3

8,1

73,7

57,8

2011

1,2 90,8

58,6

36,8

98,1 24,9

23,5

99,0 12,2

70,9

79,1

2012

1,9 29,5

57,3

35,3

82,9 24,4

32,0

93,7 18,4

73,4

74,4

2013

7,5

8,3

50,0

39,2

88,5 24,0

28,4

91,2 22,7

77,6

81,4

2014

32,1

3,3

45,6

42,7

94,3 25,1

31,3

92,9 22,0

82,0

83,6

2015

19,3 38,3

53,3

45,7

80,9 26,2

44,3

98,5 18,8

87,9

83,3

2016

8,8 20,9

37,3

31,8

64,7 29,8

64,3

92,6 18,2

84,1

79,8

2017

5,6 25,6

42,6

30,2

79,2 32,1

50,9

85,3 21,3

92,8

82,1

Ort,% 29,4 25,9

49,1

55,3

78,2 23,3

35,7

92,7 15,6

80,4

65,9

*Kendi hesaplarımız

Tablo 1’e göre ortalama olarak EİT oranının en yüksek
olduğu fasıl %92,7 değeriyle Kahve Çay Kakao Baharat ve
Ürünleri faslında gerçekleşmiştir. İncelenen dönem içerisinde

Tütün ve Tütün
Mamülleri

Canlı Hayvan

2005

Meyve ve Sebzeler,

Yıllar

Tablo 1. Türkiye’nin fasıllara göre dünya ticaretinde EİT* değerleri

Türkiye’nin en fazla tarımsal dış ticaret yaptığı 10 ülke ile
fasıllar bazında EİT oranları hesaplanmış ve Tablo 2’de
verilmiştir. Fasılllar bazında EİT oranları %50’nin üzerinde
olan ülkeler incelendiğinde; Hububat Ürünlerinde, ABD,
İsviçre, Almanya, Fransa ve Hollanda, Et ve Et Ürünlerinde,
İngiltere, İspanya ve Fransa, Süt ve Süt ürünleri Yumurtada,
ABD, İspanya, Almanya, Fransa ve Hollanda, Meyve ve
Sebzelerde, ABD, Şeker ve Şeker Ü. Balda,
Hollanda, Fransa ve İtalya, Kahve, çay, kakao ve baharat
ürünlerinde, Fransa, İngiltere, ve Almanya, Çeşitli
yenilebilir ürünlerde, Rusya, İspanya ve ABD, İçkilerde,
Fransa ve Rusya, Tütün ve Tütün Mamüllerinde, Rusya,
İtalya ve ABD ülkeleri ile eş zamanlı hem ihracat hem de
63,7
ithalat yapıldığı görülmektedir.
IV. SONUÇ
Grubel-Lloyd Endeks”i kullanılarak, ülke ve
69,1
ülke grupları bazında Türkiye’de ortalamada EİT’nin nasıl
74,8
değiştiği incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, Türkiye’nin
73,3
toplam ticaretinde ortalama EİT oranı % 78, toplam
tarımsal dış ticaretinde ortalama %95 düzeyinde
71,7
hesaplanmıştır, Analiz edilen 2005–2017 dönemindeki dış
68,9
ticaret gelişiminin EİT ağırlıklı bir ticaret yapısı sergilediği
73,9
görülmektedir. Türkiye’nin tarımsal dış ticaretinde önemli
74,0
paya sahip olan fasıllarda hesaplanan EİT oranının en yüksek
71,8
çıktığı ilk üç fasıl sırasıyla Kahve, Çay, Kakao ve Baharat
69,2
Ürünleri, Çeşitli Yenilebilir Ürünler, Hububat ve Hububat
Ürünleridir.
Tarımsal ihracatta gıda maddelerinin payı artarken tarımsal
hammaddenin payı azalmaktadır. Türkiye gıda maddeleri
ticaretinde EİT avantajından faydalanmakta ve potansiyel bir
rekabet avantajı sağlamaktadır.
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Türkiye’nin tarımsal dış ticaretini artırması için daha fazla
çaba göstermesi gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde çeşitli araç
ve politikalarla kendi tarımını destekleyerek rekabet gücünü
sürdürebilmesi yönünde yoğun uğraşılar sergilediği günümüz
ticaretinde Türkiye’nin rekabet gücünü artırması, yüksek
katma değer sağlayan alanlarda üretimini artırmasına ve tarım
gıda ürünlerinde kalitenin yükseltilmesi doğrultusunda alt yapı
oluşturmasına ve yeni teknolojilere yatırım yapmasına
bağlıdır.
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TARIM ÜRÜNLERİNİN E-TİCARETİ İLE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLANMASINDA
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Özet – E-ticaret dünyada ve Türkiye’de hızla gelişmekte olan bir pazarlama ağırıdır. Gün geçtikçe büyüyen bu pazar
tüketiciye çok çeşitli ürün yelpazesi sağlarken üreticiye de doğrudan pazarlama imkanı sağlayarak fazla kar avantajı
sağlamaktadır. Bu araştırmada Samsun ilinde tarım ürünlerinin e-ticareti ile internet üzerinden pazarlanmasında tüketici
algısının değerlendirilmesi için basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile 384 tüketici ile görüşülmüştür. Görüşmelerde tüketicilerin
e-ticaret ve e-ticaret ile tarım ürünlerinin satışı hakkında bilgisini ölçmek çıkan sonuçlarla tarım ürünlerinin e-ticarete entegre
edilmesi için öneri sunmak amaçlanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımı, yüzde ve aritmetik
ortalama gibi tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır ve bunların yanı sıra parametrik verilerin analizinde ise t-testi
kullanılmıştır. Görüşmede katılımcıların sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri, internet kullanım durumu, internetten
alışveriş yapma durumu, katılımcıların tarımsal alışveriş durumu ve tarım ürünlerin e-ticaret durumu belirlenmiştir.
Katılımcıların yaş ortalaması 32,58, katılımcıların çoğunluğunun (%52,3) erkeklerden oluştuğu tespit edilmiştir. İncelemede
katılımcıların internet kullanım süresi ortalama 10 yıl, aktif olarak kullanım bakımından %92’lik kısmın her gün internete
girdiği ve gün içerinde %24’lük kısmın 2-3 saat aralığında internet kullandığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %86,5’lik
kısmının internetten alışveriş yapmayı bildiği ancak %79’unun internetten alışveriş yaptığı tespit edilmiştir. Katılımcıların
%79’u internet üzerinden alışveriş yapıyorken yalnızca %9’luk kısmı internet üzerinden tarımsal ürün alışverişi yapmaktadır.
Tarım ürünlerinin e-ticaret ile pazarlanmasının yapılması için tüketicilerin güveneceği zemin hazırlanması ve tanıtımların
yapılması gerekmektedir
Anahtar Kelimeler – Samsun İli, E-ticaret, Tarım, Pazarlama, Tüketici,
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Absract - E-commerce is a rapidly developing marketing network in the world and Turkey. This growing market is providing a
wide range of products to consumers. It also provides more profit advantage by providing direct marketing opportunity to the
producer. In this research, consumer perception in e-commerce and internet marketing of agricultural products in Samsun was
evaluated. Thus, 384 consumers were interviewed by simple random sampling method. The aim of the interviews is to measure
consumers' knowledge about e-commerce and the sale of agricultural products. In addition, it was aimed to make proposals for
the integration of agricultural products into e-commerce. Descriptive statistics such as frequency distribution, percentage and
arithmetic mean were used in the evaluation of the obtained data and t-test was used for the analysis of the parametric data.
According to findings; socio-economic and demographic characteristics of the participants, internet usage status, online
shopping status, agricultural shopping status of the subjects and e-commerce status of agricultural products were determined.
The mean age of the participants was 32.58 and the majority of the participants (52.3%) were male. The average duration of
internet use was 10 years. t was found that the majority of the subjects (92%) went online every day and 24% of them used
internet for 2 to 3 hours. 86.5% of people know that they know how to shop online. However, it was found that 79% shopped
on the internet. 79% of the people shop on the internet, while only 9% shop on the internet for agricultural products.
Consumers' trust should be gained in order to market agricultural products through e-commerce. Promotion of e-commerce of
agricultural products should be promoted.
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I.
Tarımsal üreticiler için dünya genelinde kabul gören
birden fazla doğrudan pazarlama seçeneği bulunmaktadır.
Bu seçenekler; kendi ürününü kendin topla (pick-yourown), yol kenarında kurulan standlar ve pazarlar (roadside
stands and markets), üretici pazarları (farmers’ markets),
internet ve posta siparişi (internet and mail order),
doğrudan restoranlara ve kurumlara satış, toplum destekli
tarım (community supported agriculture) ve agro-turizm
faaliyetlerine katılım yolu ile satış şeklinde belirtilmektedir
[1].

I. GİRİŞ
Tarımsal üretim insan hayatı için hayati önem
taşımaktadır. İnsanın hayatını devam ettirebilmesi için
tüketmeye ihtiyacı vardır. Tüketimin yanında üreticilerinde
ürettikleri ürünü satmaları gerekir. Bunun için gelişen ve
değişen dünyada yeni pazarlama ağları kurulmaktadır.
Doğrudan pazarlama yöntemleri içerisinde bulunan eticaret günümüzde hızla yükselişte olup tüketiciler
tarafından benimsenmektedir. E-ticaret tüketiciye bol ürün
çeşitliliği sunarken üreticiye ürettiği ürünü hızlı ve daha
fazla kar avantajı ile satma imkânı sunuyor.

Üreticilerin hangi doğrudan pazarlama yöntemini
kullanacağı, kendi kişisel tercihlerine, üretilen ürünün
çeşidine, miktarına, sunulan hizmete vb. değişkenlere göre
değişmektedir. Bu çalışmanın konusu olan e-ticaret ya da
e-pazarlama konusu incelendiğinde internet, firmalara
pazara giriş ve çıkış engelleri çok az olan maliyetsiz bir
fırsat sunmaktadır. Bu yönüyle, aracıların ve klasik
dağıtım kanallarının etkinliğini kırabilecek bir niteliğe
sahiptir. Tarımda kullanımı henüz istenilen düzeyde
olmasa da, tarımsal alet-makinelerin satışı ve tanıtılması,
tarımsal girdiler gruplarını oluşturan ilaç, gübre, tohum,
tamamlayıcı besin maddeleri, tarımsal bilgi kaynakları
internet üzerinden etkin olarak yapılmaktadır. Tarımsal
ürünlerin satışı ise henüz istenilen düzeye ulaşılamamıştır.
Tarım sektörü dışında internetten pazarlama çok yoğun bir
şekilde kullanılmakta olup eko turizmde de kullanıldığı
bilinmektedir. Tarım dışı sektörde işletmelerin birçoğu
artık internet pazarlama olanaklarından yararlanmaktadır.

Günümüzde e-ticarette tarım ürünü kullanım oranı yok
denecek kadar azdır. Tarım ürünlerini e-ticaret uyum
sağlanması tüketicinin istediği ürüne kolay yoldan
ulaşmasını sağlayabilir. Tüketici yönünden bakıldığında eticaret tüketicinin daha hızlı ve kolay yoldan pazarlama ağı
kurmasına olanak sağlayacak ve pazarlamadan daha fazla
gelir elde etme imkânı verecektir.
Ekonomisi önemli ölçüde tarıma dayalı olan Türkiye’de
tarım ürünlerinin pazarlanması en önemli konulardan birini
oluşturmaktadır. Üretilen ürünler son tüketiciye ulaşıncaya
kadar birçok yol izlerler, çeşitli aracılar ile karşılaşırlar ve
değişik şekillerde işlenirler. Ürünlerin üretimlerinden
itibaren içinden aktıkları ve işleme, paketleme, depolama,
elden ele geçme gibi değişik olaylar ile karşılaştıkları bu
yollar ve yerler, “pazarlama kanalları” olarak
adlandırılırlar [4]. Tarımsal ürünlerin pazarlama sistemi,
üründen ürüne farklılık göstermektedir. Türkiye’de
tarımsal yapıdaki bozukluklar, tarımsal ürünlerin
pazarlama organizasyonuna da yansımakta ve genellikle
çok sayıda aracının yer aldığı uzun pazarlama kanalları ile
pazarlama hizmetlerinin yetersiz yerine getirildiği, yüksek
pazarlama marjlarının görüldüğü bir pazarlama sistemi
ortaya çıkmaktadır [3].

Bu çalışmanın temel amacı, Samsun ilinde tarım
ürünlerinin
eticareti
ile
internet
üzerinden
pazarlanmasında tüketici algısının değerlendirilmesidir.
II.
MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma verileri Samsun ili merkez ilçelerindeki
tüketiciler oluşturmaktadır. Veriler tüketicilerden yüz yüze
anket çalışmasıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen
birincil verilerin yanı sıra ayrıca ulusal ve uluslararası
alanda yapılmış benzer çalışmalar ve konuyla ilgili kurum
ve kuruluşların kayıtları da kullanılmıştır. Anket çalışması
2019 yılında gerçekleştirilmiş olup elde edilen veriler 2019
bahar dönemine aittir. Analizlerde, bu anketlerden elde
edilen veriler kullanılmıştır.
Samsun’un merkez ilçelerinde (İlkadım,Canik,Atakum)
yaşayan birey sayısı, araştırmanın ana popülasyonunu
oluşturmaktadır.
Araştırmanın alan çalışmasında hedef yöre olarak kabul
edilen Samsun ili Merkez ilçelerin 2018 yılı verilerine
göre toplam nüfusu 632 402 kişidir.
Tüketici boyutunda ana kitlenin en iyi düzeyde temsil
edilecek örnek sayısının belirlenmesinde oransal
örnekleme yöntemine ilişkin aşağıdaki formül kullanılarak
örnek hacmi 384 olarak hesaplanmıştır [2].
𝑁 ∗ 𝑆2 ∗ 𝑡2
𝑛=
(𝑁 − 1) ∗ 𝑑 2 + 𝑆 2 + 𝑡 2
n= örnek büyüklüğü,

Klasik pazarlama fonksiyonları ürünün üretilmesinden
önce başlayan, satış sonrası hizmetleri de içeren
faaliyetleri kapsar. Bu süreçte pazarlama eylemlerinin
fonksiyonları satın alma, satma, taşıma, depolama,
standartlaştırma ve dereceleme, risk yüklenme, finansman,
pazar bilgisi edinme ve alıcıların eğitimidir [6]. Bu
fonksiyonların hangilerinin kimler tarafından yerine
getirileceği klasik pazarlama sisteminde tanımlanmış, ilgili
kurumlar da, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta
kısmen veya tamamen oluşmuştur [5].
Pazarlama kanallarının işletmelerce etkin kullanımının
bilinmemesi, kimi işletmelerin özelliklerine uymaması ve
işletmelerin tarımsal gelirin daha yüksek daha tatmin edici
bir seviyede olduğu bir pazarlama kanalı arayışına
girmeleri, doğrudan pazarlama kavramının ortaya
çıkmasında ve giderek öneminin artmasında en önemli
etkenler olmuştur.
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N= populasyon büyüklüğü (TUİK 2018 adrese dayalı
nüfus kayıt sistemine göre, merkez ilçelerin nufüsu
632402.)
S= internetten tarım ürünü alma olasılığı (0,5)
t= (α,sd): α anlamlılık düzeyinde, serbestlik derecesine
göre t tablosu kritik değeridir (%95 güven aralığında
çizelge değeri 1.96).

mezunu olmayıp yarısından fazlası (%1,60) okuma yazma
bilmektedir. Görüşme yapılan kişilerin büyük çoğunluğu
(%66,4) Samsun il merkezinde ikamet etmekteyken
yaklaşık %26’sı ilçelerde yaklaşık %7’lik kısmı ise
köylerde yaşamaktadır. Katılımcıların hane halkı
büyüklüğü çekirdek aile olarak nitelendirilebilecek
düzeyde olup ortalama 3 kişiden oluşmaktadır.
Araştırma yapılan kişilerin sosyal güvence oranlarında
en yüksek paya (%65,9) SGK sahip olup; yaklaşık %15
oranla emekli sandığı, yaklaşık %9 Bağ-kur, yaklaşık %2
oranda yeşil kart ve özel sigorta birbirini takip etmektedir.
Katılımcıların yaklaşık %7’lik kısmının ise hiçbir sosyal
güvencesi bulunmamaktadır. Meslek gruplarına göre
dağılımlarında katılımcıların; %33’ü özel sektör, %20’si
de kamuda çalışmaktadır. En az katılımcıya sahip meslek
grubu ise emeklilerdir.
Katılımcıların
gelir
düzeyleri
üç
kategoride
değerlendirilmiştir. Buna göre katılımcıların %49,74’ ü
3000-6000 TL/ay lık gelir düzeyine sahip orta gruptadır.
950-3000 TL/ay lık gelir düzeyine sahip düşük gelir grubu
%29,42 lik orana sahiptir. 6000-15000 TL/ay lık gelir
düzeyine sahip yüksek gelir grubunun oranı ise %20,84’
dür.
2. Katılımcıların İnternet Kullanım Durumu
Görüşmeye dahil olan kişilerin internet kullanım süreleri
ortalama 10 yıldır. İnterneti aktif olarak kullanım sıklığı
günümüzden beklentiyi karşılamış olup; %92’lik kesim her
gün internete girmekte, yaklaşık %4’lük kesim haftada
birkaç kez, yaklaşık %3’lük kesim ise birkaç ayda bir ve
daha az kez interneti kullanmaktadır. İnternet kullanım
sıklığının çok yüksek olduğu katılımcıların gün içerisinde
aktif olarak geçirdikleri zaman sırasıyla; yaklaşık %24’ü
2-3 saat, yaklaşık %23’ü 5 saat ve üzeri ve %19’u 3-4 saat
zaman geçirdiği tespit edilmiştir.
3. İnternetten alışveriş yapma durumu
İnterneti aktif olarak ve belli saat aralığında kullanan
katılımcıların, internet ortamından alışveriş yapmayı bilip
bilmedikleri öğrenilmek istendiğinde yaklaşık %86 gibi
çok büyük bir kısmın alışveriş yapmayı bildiği
gözlemlenmiştir. Büyük oranda internetten alışveriş
yapmayı bilen katılımcıların yalnız %79’luk kısmı aktif
olarak internet üzerinden alışveriş yapmaktadır.
Katılımcıların e-ticaret hakkında bilgi sahibi olup
olmadıkları öğrenilmek istenmiş; aslında e ticareti
kullanan ancak bilgi sahibi olmayan %16’lık bir kitle
olduğu gözlemlenmiş ve yalnız %63’ünün e ticareti
bildiklerini söylemişlerdir. İnternet üzerinden alışveriş
yapıyor olan katılımcıların yıl içerisindeki alışveriş
sıklığına yarısında fazlası (%58,43) birkaç ayda bir ve
daha az cevabı vermiş olup; yaklaşık %32’lik kısım ayda
bir alışveriş yaptığını %1 gibi çok az katılımcının ise her
gün internetten alışveriş yaptıkları belirlenmiştir. Alışveriş
için internete başvuran katılımcıların bu sistem ile
alışverişe yönelme sebeplerinde ilk sırayı fiyat avantajı
alırken bunu; güvenilir olması, rahatlık ve kolay alışveriş
imkanı, zaman kazandırma, bol seçenek bulunması takip
etmektedir. İnternete alışveriş için yönelmede en az etkiye
sahip faktör ise satıcı baskısı olmadan alışveriş
yapılmasıdır. İnternet ortamından alışveriş yapmama
sebepleri sorulan katılımcılardan en çok alınan cevap eticaretin geleneksel ticaret gibi somut olarak yapılamaması

d=kabul edilen ± örnekleme hata oranı (0.05 alınmıştır).
Örneğe alınan tüketiciler yaş, gelir, cinsiyet ve medeni
durumlar gibi özellikler dikkate alınarak tesadüfi olarak
belirlenmiştir.
Araştırmaya dâhil tüketicilere uygulanan anket
formundan elde edilen veriler SPSS statics programına
girilerek analize hazır hale getirilmiştir. Analizlerde tüm
değişkenler dikkate alınmıştır.
Elde edilen verilerin
değerlendirilmesinde frekans dağılımı, yüzde ve aritmetik
ortalama gibi tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır
ve bunların yanı sıra parametrik verilerin analizinde ise ttesti kullanılmıştır. Gruplar arasındaki ortalama farkı test
edebilmek için T-testi olarak independent-samples
uygulanmıştır. Katılımcılara yöneltilen Likert tipi
ölçeklerin değerlendirilmesinde skor hesabı yapılmıştır.
Likert ölçeğinde elde edilen cevaplar ağırlıklı değerlerle
çarpılarak toplanmış ve böylece önem sırası belirlenmiştir.
Araştırma Samsun ilinde tarım ürünü satışını internet
üzerinden yapan tüketicileri hedeflediği için internet
kullanımının belli yaş aralığında çok yüksek olmaması,
verilerin normal dağılım gösterememesi ve ilgili
tüketicilere ait bir veri tabnının bulunmayışı araştırmanın
sınırlılığını oluşturmaktadır.
Araştırma konusu belirlendikten sonra konu ile ilgili
daha önce yapılmış ve ulaşılabilen tüm çalışmalar
araştırılmış ve araştırma konusu ile literatür çalışmasından
sonra araştırmanın amacı, araştırma soruları, varsayımları
belirlenmiştir. Üreticilere uygulanmak üzere anket formu
hazırlanmış, hazırlanan anket formu ile ön anket çalışması
yapılmıştır. Anket sorularının uygulanabilirliği sonrasında
çalışmaya başlanmıştır. Veriler elde edildikten sonra SPSS
paket programına girilmiştir. Elde edilen verilerin
değerlendirilmesinde frekans dağılımı, yüzde ve aritmetik
ortalama gibi tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır
ve bunların yanı sıra parametrik verilerin analizinde ise ttesti kullanılmıştır. Katılımcılara yöneltilen Likert tipi
ölçeklerin değerlendirilmesinde skor hesabı yapılmıştır.
Likert ölçeğinde elde edilen cevaplar ağırlıklı değerlerle
çarpılarak toplanmış ve böylece önem sırası belirlenmiştir.
Bu aşamadan sonra ise araştırmanın yazım sürecine
geçilmiştir.
III. ARAŞTIRMA BULGULARI
1. Katılımcıların Sosyo-Ekonomik ve Demografik
Özellikleri
Çalışmada anket yapılan bireylerin büyük çoğunluğu
(%52,3) erkeklerden oluşurken %47,7’si kadınlardan
oluşmaktadır. Çalışmaya dahil olan katılımcıların yaş
ortalaması ise 32.58 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların
yarısından fazlası (%52,6) üniversite mezunu iken;
yaklaşık %23’ü lise mezunu, %11,5’i lisansüstü eğitimini
tamamlamış, yaklaşık %8’i ortaokul, %3’ü ilkokul
mezunudur. Yaklaşık %2’lik kısım ise herhangi bir okul
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yani somut olarak ürünü görememek olmuştur. Bunu;
kişisel bilgilerini sanal ortamdan vermek istememek,
ürünün gelmemesi ya da iade sorunu yaşamak, belirli
dükkân ve satıcılardan alışveriş yapmayı tercih etme,
şikâyet iletememe ya da çözümlenemeyeceği gibi sorunlar
takip etmiştir. İnternetten alışveriş yapmama durumunu en
az etkileyen ise alışverişin diğer ortamlara kıyasla daha
pahalı olmasıdır. Alışverişe karar verme sürecinde
katılımcıların yarısına yakını (%45,72) internet sitelerini
dolaşarak uygun fiyatlı olanı aramaktayken; %23’ünün
alışverişi önceden yaptığı bir plan doğrultusunda
gerçekleştirdiği, %15,93’ünün ise herhangi bir plan
yapmadan alışveriş yaptığı tespit edilmiştir. Belli
periyodlarda
internet
üzerinden alışveriş
yapan
katılımcıların yarısından fazlası (%58,69) tekstil/giyim
alışverişi için internete başvurmaktayken; yaklaşık %20’si
elektronik, %9,51’si hediyelik ürünler, yaklaşık %5’i ise
kırtasiye alışverişinde interneti kullanmaktadır. Gıda
alışverişinin oranı ise çok düşük olup yaklaşık %1’dir.
Sanal ortamdan alışveriş yaparken çeşitli sorunların
bulunması sebebi ile hangi siteden alışveriş yapacağını
seçerken önem arz eden noktaların neler olduğun
sorulduğu katılımcıların yaklaşık %37’isi ürün çeşitliliğini,
%27’si bilindik firmaları tercih ettiklerini, yaklaşık %24’ü
ise güvenilirlik teşkil etme durumunu yorumlarla
araştırarak alışveriş yaptığını söylemiştir. İnternet sitesinin
dizaynı ise katılımcıların alışveriş sitesi tercihinde en az
etkileyen faktör olduğu tespit edilmiştir. İnternet
alışverişinde ödeme yaparken katılımcıların yarısından
fazlasının (%56,01) normal kredi kartı kullandığı,
%21’inin kapıda ödeme yaptığı, yaklaşık %12’sinin hesap
kartı kullandığı, yaklaşık %6’sının sanal kartı kullandığı ve
yaklaşık %1’lik kısmın ise havale yolu ile ödeme yaptığı
verilen cevaplarla belirlenmiştir. İnternet alışverişini
kullanan katılımcıların büyük çoğunluğu (%96,06) internet
alışverişini tavsiye etmekteyken yaklaşık %4’lük kısım
internetten alışverişi tavsiye etmemektedir. İnternet
alışverişinde çeşitli güven sorunlarının bulunduğunu
belirten katılımcılara internet üzerinden alışverişte tehdit
unsuru oluşturan faktörler sorulduğunda ilk sırada bazı eticaret sistemlerinin güvenli ödeme seçeneğinin olmayışı
ve bu durumda dolandırıcılara maruz kalınması yer
almıştır. Buna ek olarak tehdit unsurlarında en çok verilen
cevaplar; kargo firmalarının dikkatsizliğinden kaynaklanan
sebepler, verilen sipariş ile gelen ürünün farklı olması, bazı
e-ticaret platformlarının mesafeli sözleşme metinlerindeki
eksikliklerin hukuki sonuçlar doğurması, alıveriş yapılan
sitenin kredi kartı bilgilerini şifreleyememesi, kişisel
bilgilerin muhafaza edilememesi cevapları olmuştur.
Katılımcıların internet alışverişinde en az tehdit unsuru
olarak gördükleri faktör ise kargo sürecidir. Katılımcıların
internetten satın alıp memnun kalmadığı ürünle yaklaşık
%68’i karşılaşmış olduğu geri kalan kısmın ise aldığı
ürünle ilgili bir memnuniyet sorunu yaşamadığı tespit
edilmiştir. Katılımcıların %63’ü internet alışverişi sonrası
haklarından haberdarken; yaklaşık %37’sinin bu haklardan
haberinin olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %65’e
yakını internet üzerinden aldıkları bir üründen memnun
kalmadıklarında iade etmiş olup; %26’sı kullanmaya
devam etmiş, %9,17’si ise iade etmek isteyip başarılı
olamamıştır. Yaşanan olumlu ve olumsuz birçok etkene

karşı internet üzerinden alışveriş yapmaya devam etmeyi
düşünen büyük bir katılımcı kitlesi tespit edilmiş olup;
yalnız %7’lik kısım internet alışverişine devam etme
istekliliğinde bulunmadığını belirtmiştir.
4.
Katılımcıların Tarımsal Ürün Alışveriş Durumu
Katılımcıların tarım ürünleri (sebze, meyve, gıda)
alışverişlerini en çok yaptıkları yeri yaklaşık %42 oranla
semt pazarları oluşturmaktayken; yaklaşık %36’lık kısım
büyük marketleri, %18’lik kısım ise manavları tercih
etmektedir. Katılımcıların en az tercih ettikleri tarım ürünü
alışveriş yeri ise internettir. Tarımsal gıda ürünlerini satın
alırken katılımcıların yarısına yakını (%47,1) bildiği
güvendiği yer olmasına önem vermekte; %43’ü taze
ürünlerin bulunmasına, yaklaşık %5’i çeşitliliğin olmasına,
yaklaşık %4’lük kesim ise sertifikalı ürünleri barındırıyor
olmasına önem vermektedir. Katılımcıların çok büyük bir
kısmı (%81,3) tarım ürünü alışverişlerinde bir sorun
yaşamazken; yaklaşık %19’u çeşitli sorunlar yaşamaktadır.
Yaşanan sorunlar karşısında yaklaşık %82’lik kesim hiçbir
şey yapmazken; %7’lik kesim sorun talebinde bulunmuş
ancak geri dönüş alamamıştır. Katılımcıların %1 gibi çok
az bir kesimi ise ürünü iade edip farklı ürün alarak sorunu
çözümlemeye gittiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların
yarısından fazlası (%57,6) tarım ürünü alırken Tarım ve
Orman Bakanlığı iznine dikkat etmemekte; geri kalan
kısım ise bu izne bakarak alışveriş yapmaktadır. E- ticaret
hakkında bilgi sahibi olduğu gözlemlenen %63’lük
katılımcıların tarım ürünleri e- ticareti hakkında bilgi
durumu yaklaşık %30’dur. Geri kalan büyük orandaki
(%70,3) kesim ise tarımsal e ticaret hakkında bir bilgiye
sahip değildir. Katılımcıların %79 gibi büyük bir oranı
internet üzerinden alışveriş yaparken yalnız %9’u internet
üzerinden tarımsal ürün alışverişi yapmaktadır. Tarım
ürünlerinin e-ticareti hakkında bilgi sahibi olan ve bilgi
sahibi olmayan katılımcıların yaş ortalamaları arasında %1
düzeyinde istatistiki bir farklılık bulunurken; iki grubun
internet kullanım süreleri arasında ise %5 düzeyinde
istatistiki bir farklılık bulunmaktadır. Katılımcıların tarım
ürünleri e-ticareti hakkında bilgi sahibi olup olmamasında
hane halkı toplam gelirlerinin istatistiki olarak bir farkı
yoktur. Üreticiyi destekleyici tarım/gıda ürünü satış
sitelerinin olduğunu bilen ve bu siteleri bilmeyen
tüketiciler olarak gruplandırılan katılımcıların yaş
ortalamaları arasında %5 önem düzeyinde istatistiki bir
fark bulunurken, internet kullanım süreleri arasında ise %1
önem düzeyinde istatistiki bir fark tespit edilmiştir. Her iki
grubun hane halkı toplam gelirlerinde ise istatistiki olarak
bir farklılık yoktur. Katılımcıların tarımsal ürün
alışverişini internet üzerinden yapmalarındaki etkenlerin
ilk sırasında zamandan tasarruf bulunurken bunu; rahat ve
kolay alışveriş, internet üzerinde bol seçenek olması, fiyat
avantajının olması gibi etmenler takip etmektedir.
Katılımcıların tarımsal ürün alışverişinde interneti tercih
etmelerini en az etkileyen unsur ise satıcı baskısı olmadan
alışveriş yapılabilmesidir. İnternet üzerinden tarımsal ürün
alışverişi yapmama nedenleri sorulan katılımcıların
yaklaşık %48’i görerek almayı tercih ettiği, yaklaşık
%32’sinin bir bilgi sahibi olmadığı için alışveriş
yapmadığı, tespit edilmiştir. Katılımcıların internet
üzerinden alışveriş yapmıyor olmalarında beklemek
istememeleri ise en az paya sahip etkendir. Katılımcıların
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tarımsal ürün alışverişinde interneti kullanmalarının
önündeki etkenler giderildiği takdirde %64’lük bir kesimin
fikrinin değişeceği tespit edilmiştir. Tarımsal ürün
alışverişinde interneti kullanan katılımcıların büyük
çoğunluğu (%85,72) bir sorun yaşamamaktayken geri
kalan kısmın bazı sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir.
Katılımcıların %74 gibi çok büyük bir oranı üreticiyi
destekleyici tarım/gıda ürünü satış sitelerini kullanma
isteklerinin olduğunu belirtmiş olup, %26’sının böyle bir
isteği bulunmamaktadır.
IV.
SONUÇ
Bu çalışma ile Samsun ilinde tarım ürünlerinin e-ticareti
ile internet üzerinden pazarlanmasında tüketici algısının
değerlendirilmesi için tüketicilerin sosyo-ekonomik ve
demografik yapıları ortaya konulmuştur. Katılımcıların
internet kullanım durumu, internetten alışveriş yapma
durumu, katılımcıların tarımsal alışveriş durumu ve tarım
ürünlerin e-ticaret durumu belirlenmiştir.
E-ticaret konusunda tüketicilerin bilgi düzeyleri genel
olarak yüksek olmasına rağmen özellikle tarım ürünlerini
e-ticareti konusunda çok düşük düzeydedir. E-ticaret ile
hizmet veren ve verecek olan işletmelerin tüketicileri
bilgilendirme konusuna ağırlık vermeleri sektörün
gelişmesine önemli katkılar sağlayacak ve pazar payının
artmasına zemin oluşturacaktır.
Tüketiciler internetten alışveriş yaparken güveneceği
yerlerden yapmak istemektedirler. Özellikle tarım
ürünlerini bildikleri, güvendikleri yerden almak
istemektedirler. Güvenli ödeme seçenekleri oluşturularak
ürünler tüketiciye ulaştığında internetten ödeme yapma
seçenekleri geliştirilmelidir. Ürün kalitesi konusunda
tüketicilerin beklentilerini karşılayacak ürünleri satın
alabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli
kontrol mekanizmaları kurularak tüketicinin e-ticaret ile
tarım ürünü alma konusundaki güven sorunu
çözümlenebilir.
Gerekli tanıtım, yayım ve alt yapı hazırlanırsa tüketicinin
internetten tarım ürünü alma isteği artar bu durumda tarım
ürünlerinin e-ticaretteki payı artar.
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Abstract – In recent years, foreign invasive insect species have been on the agenda with the damages they cause in agriculture
and forest areas in Turkey. Turkey, located increasing transport bridge between Asia and Europe and the country, trade, travel
and tourism is under threat due to the introduction of alien species. Today, one of the biggest threats to biodiversity, foreign
invasive species; Due to their ecological and economic detrimental effects, they can cause significant destruction of flora and
fauna in terms of biodiversity in natural ecosystems. In this study conducted to determine the foreign invasive species in the
Eastern Black Sea Region; Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), Cydalima perspectalis (Walker)
(Lepidoptera: Crambidae), Ricania japonica (Walker) (Hemiptera: Ricaniidae), Halyomorpha halys (Stal) (Hemiptera), Anoplophora chinensis
(Forster) (Coleoptera: Cerambycidae was determined. Presence of D. micans in coniferous forests; C. perspectalis' boxwood trees; A. chinensis
in hazelnut; R. japonica and H. halys in almost all agricultural plants has been found to cause damage.

Keywords: Invasive Species, quarantine, pest insects, Turkey

Karadeniz Bölgesinin İstilacı Böcek Türlerine Genel Bir Bakış
Özet -- Yabancı istilacı böcek türleri son yıllarda ülkemizde tarım ve ormanlık alanlarda oluşturdukları zararlarla gündem
oluşturmaktadır. Asya ve Avrupa arasında köprü konumunda olan ülkemiz, ülkeler arasında artan ulaştırma, ticaret, seyahat ve
turizm ile birlikte bu yabancı türlerin tehdidi altındadır. Günümüzde biyoçeşitliliği tehdit eden en büyük unsurlardan biri haline
gelen bu türler neden oldukları ekolojik ve ekonomik zararlı etkilerinden dolayı doğal ekosistemlerde biyolojik çeşitlilik
açısından flora ve faunada önemli yıkımlar ortaya çıkarabilmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesindeki yabancı istilacı türleri
belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada; Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), Cydalima
perspectalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae), Ricania japonica (Walker) (Hemiptera: Ricaniidae), Halyomorpha halys (Stal)
(Hemiptera: Pentatomidae) ve Anoplophora chinensis (Forster) (Coleoptera: Cerambycidae) gibi zararlı böcek türlerinin varlığı
belirlenmiştir. D. micans’ın ibreli ormanlarda, C. perspectalis’in şimşir ağaçlarında, A. chinensis’ın fındıkta, R. japonica ve H.
halys’ın ise hemen hemen tüm tarımsal ürünlerde zarar yaptıkları tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler: İstilacı Tür, Karantina, Zararlı Böcek, Türkiye
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ekonomik zarara neden olan istilacı yabancı böcek türleri ve
bunların konukçuları ile zarar şekilleri belirlenmiş, ülkemiz ve
dünyadaki yayılışları verilmiştir

I. GİRİŞ
Dünyada, ticaret ve seyahatlerin artışı ülkeler ve kıtalar
arasındaki doğal engelleri kaldırmış bu da egzotik türlerin
doğal dağılımlarının ötesinde yeni alanlara yayılmasına neden
olmuştur [1]. Yayıldıkları alana özgü olmayan ve alana
sonradan gelen türlere yabancı tür ismi verilmektedir. Yabancı
türlerin yeni bir alana gelmesi o alandaki yerel organizmalar
ile yiyecek ve mekan rekabetini oluşturur. Yabancı türlerden
ekosistem süreçleri, tarım ve ormanlık alanlardaki bitkiler
önemli ölçüde etkilenebilmektedir [2], [3], [4]. Bunun yanısıra
istilacı yabancı türler alandaki gen türünü değiştirerek doğal
türlerle çoğaldıklarında diğer önemli ekolojik değişiklikler
meydana getirebilir ve doğal flora ve faunada güçlü yıkımlara
neden olabilir [5], [6], [7]. Yeni yerleşim alanlarına taşınan
istilacı yabancı böcekler; hızlı büyüme ve gelişme, yüksek
yayılma yeteneği, çok değişik çevresel koşullara tolerans,
pekçok bitki türü ile beslenebilme özelliklerinden dolayı alana
hızlıca adapte olabilmektedir [8].
İstilacı yabancı türler günümüzde biyoçeşitliliği tehdit
eden en büyük unsurlardan biri haline gelmiştir [9]. Yabancı
türlerin ülkeler arası yayılışlarına karşı birçok karantina tedbiri
alınmasına rağmen yabancı türler yanlışlıkla ya da kasıtlı
olarak, bulunmadıkları ülkelere girmeye, büyük zararlara
neden olmaya devam etmektedir. İstilacı yabancı türler
geldikleri alanda ekonomik kayıplara da neden olmakta
milyarlarca dolar yıllık zararlar oluşturabilmektedir [10], [11].
Avrupa ülkelerindeki istilacı yabancı böcek türlerinin
sayısına bakıldığında Fransa'da 96, İtalya'da 92, Malta
takımadalarında 64, Kanarya Adalarında 51, İspanya'da 50,
İngiltere’de 43, Portekiz’de 41 ve Bulgaristan’da 34 türün var
olduğu görülmektedir [12], [13], [14], [15].
Türkiye’de bu istilacı böcek türleri son yıllarda adlarını
sıkça duyurmaktadır. Dendroctonus micans, Leptoglossus
occidentalis,
Cydalima perspectalis,
Rhynchophorus
ferrugineus, Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora
chinensis, Dryocosmus kuriphilus ve Cinara cedri gibi böcek
türleri ülkemizin doğal türleri olmayıp istilacı tür olarak
sonradan ülkemize geldikleri belirtilmektedir [16], [17], [18].
Türkiye’nin Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü
durumunda olması, farklı iklim özellikleri ve orman yapılarını
bulundurması yabancı istilacı türlerin bulaşma riskini
artırmaktadır. Türkiye`de özellikle son yıllarda süs bitkileri ve
ülkemizde yerli olmayan bazı türler ithal edilmektedir.
Özellikle saksılı iç mekan süs bitkileri, ağaçlar, fide ve fidanlar
belediyelerce yurt dışından getirilerek park ve bahçelerde
kullanılmaktadır. Bu ithalat esnasında bir çok yabancı istilacı
böcek türü de taşınabilmektedir.
Doğu Karadeniz Bölgesi de bu istilacı böcek türlerinden
nasibini almış ve yurt dışından gelen birçok yabancı türün son
12 yıldır bölgede tehdit oluşturduğu görülmüştür. Bu yabancı
türler tarım ve ormanlık alanlarda zarar oluşturmaya başlamış
ve zarar durumu her geçen gün artmaktadır.
Bu bildiride ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinde ekonomik
kayıplara neden olan istilacı yabancı böcek türleri hakkında
bilgiler verilmiştir.

Şekil 1. Çalışma alanı haritası

III. BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ
Floristik ve faunistik zenginliğe sahip ülkemizde şimdiye
kadar yapılan çalışmalarda 10.000’den fazla bitki, 80.000’den
fazla böcek, 150’tan fazla memeli, 100’den fazla sürüngen,
30’dan fazla ikiyaşamlı türün yaşadığı belirlenmiştir [19],
[20]. Gelişen yol ağları ve ülkeler arasında artan ticaret
yabancı türlerinin de taşınmasına imkan sağlamaktadır. Son
yıllarda ülkemizde tarım ve orman alanlarında zarara neden
olan istilacı yabancı türler görülmektedir.
Yapılan bu çalışmada da Doğu Karadeniz Bölgesinde
ekonomik öneme sahip Dendroctonus micans (Kugelann),
(Coleoptera:
Curculionidae:
Scolytinae),
Cydalima
perspectalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae), Ricania
japonica (Walker) (Hemiptera: Ricaniidae), Halyomorpha
halys (Stal) (Hemiptera: Pentatomidae) ve Anoplophora
chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) zararlı
böcek türlerinin varlığı belirlenmiştir.
Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) (Coleoptera:
Curculionidae: Scolytinae)
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Ladin (Picea orientalis)
üzerinde belirlenmiştir. Literatür bilgilerinde Picea orientalis,
Pinus sylvestris [21], [22], [23] türleri konukçuları olarak
belirtilmiştir. Dünyadaki yayılışı; Tüm Avrupa, Gürcistan,
Japonya, Kafkasya, Kore, Kuzey Amerika ve Türkiye [24],
[25] dir. Ülkemizde ise Ağrı, Ardahan, Artvin, Erzurum,
Giresun, Trabzon [20], [21], [22], [23], [26]’ da yayılış
gösterdiği belirtilmektedir.
D. micans ibreli ormanlarda ekonomik kayıplara neden
olan zararlı kabuk böceğidir. Ladin ormanlarının geçmişte en
fazla zarar gördüğü böcek türüdür.
D.micans ülkemiz ormanlarında primer zararlı
durumdadır. Ladin ağaçlarının kök boğazına, açıktaki köklere
ve ağacın toprak sathından 1,5-2 m yükseklikteki gövde
kısımlarındaki larvalar, familya yeniği yapmak suretiyle
kambiyumu tahrip ederler. Ağaçta birkaç yıl içinde kambiyum
bu yuvalarca halkalanır ve kurumalar olur. Zararı sonucu bölge

II. MATERYAL VE METHOT
Bu çalışmanın materyalini Doğu Karadeniz Bölgesinin
tarım ve ormanlık alanlarında bu güne kadar tespit edilen
istilacı yabancı böcek türleri oluşturmaktadır. Bu maksatla
tarım ve orman alanlarında uzun yıllardır yapılan arazi
incelemeleri sonucunda bölgenin doğal türü olmayan ve
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ormanlarında milyonlarca metreküp ladin ağacı kurumuştur.
Çok uzun yıllar Artvin ladin ormanlarının en zararlı türü
konumunda olan D.micans, uzun yıllar gerçekleştirilen
mekanik ve biyolojik mücadele sonucunda popülasyonunda
doğal denge sağlanmıştır. D.micans’ın primer olarak gelip
zayıf düşürdüğü ağaçlara I .cembrae, I. amitinus ve I.
dublicatus, Ips typographus, Ips sexdentatus gibi diğer
sekonder kabuk böcekleri de gelerek ağacın zarar görmesini
hızlandırmaktadır.

katalpa, narenciye, kızılcık, salatalık, incir, elma, armut, kivi,
ayçiçeği, hanımeli, domates, elma, erik, armut, gül, ıhlamur,
üzüm [43], [44], [45], konukçu bitki türleri olarak
belirtilmektedir. Avusturya, Fransa, Almanya, Macaristan,
Yunanistan, İtalya, Sardunya, Romanya, Rusya, Güney Rusya,
Sırbistan, Slovakya, İspanya, İsviçre, İngiltere, İngiltere ve
Galler, Çin, Gürcistan Cumhuriyeti, Japonya, Kore, Tayvan,
Kuzey Amerika, Güney Amerika, Türkiye [43], [46], [47],
[48], [49] yayılış gösterdiği ülkelerdir. Ülkemizde sadece
İstanbul [50], Artvin, Rize ve Trabzon’da [43], [50] tespit
edilmiştir.
Son 2 yıldır ise bölgede yeni bir istilacı tür olan H. halys
görülmeye başlamıştır. H.halys, yeni bir istilacı tür olmasına
rağmen 2 yıllık bir süreçte Artvin ilinin Kemalpaşa, Hopa,
Arhavi; Rize ilinin Fındıklı, Çayeli ve Trabzon ilinin Araklı,
Akçaabat ilçelerine yayılmış durumdadır. Böceğin dünyada
yayılış gösterdiği diğer ülkelerdeki popülasyon durumları
incelendiğinde tüm alanlarda epidemi yaptığı görülmektedir.
Böceğin alanda başta meyve ağaçlarındaki yaprak ve meyveler
olmak üzere, sebzelerle ve hatta yabancı otlarda öz su emerek
beslendiği görülmüştür. Beslenme sonucu bitkide nekrotik
lekeler oluşmakta ve pörsümeler meydana gelmektedir.
Özellikle fındıkta beslenilen meyvede acılaşma ve
kavruklaşma oluşmaktadır.
Ülkemizde yeni olması nedeniyle henüz bölgesel zararlı
konumunda olsa da önlem alınmadığında çok yakın zamanda
tüm bölgelere yayılması muhtemeldir. Özellikle bölgede
ekonomik öneme sahip fındıkta zararı düşünüldüğünde hem
kaliteyi hem de verimi etkilemesi muhtemeldir.

Cydalima
perspectalis
(Walker)
(Lepidoptera:
Crambidae)
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tespit edildiği tür Şimşir
(Buxus sempervirens)’dir. Buxus sempervirens, B. sinica, B.
microphylla, Euonymus japonicus, E. alatus, Eriobotrya
japonica, Acer campestre, Ilex purpurea, Pachysandra
terminalis, Murraya paniculata, Fraxinus excelsior, Ruscus
fruticoscus, R.colchicus, R. aculeatus, Rubus spp., Smilax
excelsa türleri konukçuları olarak belirtilmeltedir [27], [28],
[29], [30], [31].
Dünyada Cin, Kore, Japonya, Rusya, Gürcistan, Tüm
Avrupa, Türkiye’de yayılış göstermektedir. Ülkemizde
Ankara, Artvin, Bartın, Düzce, Denizli, İstanbul, Niğde,
Kırşehir, Rize ve Samsun illerinde varlığını sürdürmektedir
[32], [33], [34].
Son yıllarda tüm Doğu Karadeniz Bölgesinde Şimşir
ağaçları C. perspectalis’in tehdidi altındadır. C.perspectalis
(Walker) tırtılları yaprakları yiyerek bitkinin fotosentez
yapmasını engellemekte, sürgünlerin kabuklarını kemirmekte,
kambiyum tabakasına zarar vermekte ve böylece Şimşir
sürgünlerini, dallarını kurutabilmektedirler [35]. Bölgede
şimşir kelebeği zararı sonucu tamamen kuruyan şimşir alanları
vardır. Ülkemizde 20.424 ha.’lık bir alanda yayılış gösteren
şimşirler [36] bu böcek yüzünden yok olma tehlikesi ile karşı
karşıya kalabilir. Bu nedenle gereken tedbirlerin alınması,
mücadelenin ciddi bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera:
Cerambycidae)
Doğu Karadeniz Blgesi’nde Fındık (Corylus avallena )
üzerinde belirlenmiştir. Bunun yanında doğal yayılış
alanlarında Citrus spp., Acer spp., Aesculus hippocastanum,
Alnus spp., Betula spp., Cornus spp., Cotoneaster spp.,
Crataegus spp., Fagus spp., Ficus spp., Hibiscus spp.,
Lagerstroemia spp., Mallotus spp., Malus spp., Morus spp.,
Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Rosa
spp., Salix spp., Ulmus spp. konukçuları olarak
belirtilmektedir [51], [52], [53], [54].
Dünyadaki yayılışı; Almanya, Çin, Danimarka,
Endonezya, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Hollanda,
Hırvatistan, İngiltere, İsviçre, İtalya, Litvanya, Japonya, Kore,
Kuzey Amerika, Malezya, Myanmar, Polonya ve Romanya,
Tayvan, Vietnam [55]. Ülkemizde ise İstanbul [52] ve
Trabzon’da [56] yayılış gösterdiği belirtilmektedir.
Anoplophora chinensis zarar yaptığı bitkide çok ciddi
zararlar veren ve bitkinin ölümüne neden olan bir türdür.
Larvaların odun dokusu içerisinde açtığı galeriler yüzünden
ağaçlar zayıflar ve hastalık ve rüzgar zararına daha hassas hale
gelirler ve kısa sürede kuruma gösterir. Türkiye'de ilk kez
2014 yılında kaydedilen ve ilk olarak Türkiye'nin İstanbul
ilinde görülen A.chinensis, Doğu Karadeniz Bölgesinde,
Trabzon Maçka’da (Esiroğlu Mahallesi) fındık bahçelerinde
2018 yılından beri zararını sürdürmektedir. Bu zararlı tür
Türkiye’ye de ithal edilen süs bitkisi türleri ile girmiş,
İstanbul’dan Trabzon’a fidanlarla taşınmıştır. Böcek
bulunduğu ağaç içerisinde yumurta, larva ve pupa döneminde
taşınmaktadır. Bu durum titizlikle değerlendirilerek özellikle
bu zararlı türün bulunduğu alanlardan diğer illerimize fidan

Ricania japonica (Walker) (Hemiptera: Ricaniidae)
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tespit edildiği bitki türü
Mısır, Fasülye ve Kivi (Actinidia chinensis Planch.)’dir. Tüm
tarım bitkileri, çalılar ve genç yapraklı ağaçlar konukçuları
olarak bilinmektedir [37], [38]. Japonya, Güney Çin, Kore,
Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Türkiye yayılış gösterdiği
ülkelerdir [38], [39],[40],[41],[42]. Ülkemizde Artvin, Rize,
Ordu ve İstanbul illerinde varlığı belirlenmiştir [37], [38].
Artvin sahil kısmında yer alan Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi
tarım alanları yaklaşık 12 yıldır R.japonica’nın zararına maruz
kalmış ve hala zararı devam etmektedir. Hem nimf hemde
erginleri sahil kısmından 350-400m yükseltilere kadar ki
alanda tüm sebze ve meyvelerde yaprak ve sürgünlerde öz su
emerek zarara neden olmaktadır. Direkt zararın yanında, bazı
önemli bitki patojeni fungusların (Cylindrocarpon sp.,
Fusarium sp. ve Pestalotiopsis quepinii) vektörlüğünü de
yapmaktadır. Ülkemizde bu zararlı türe karşı henüz tam bir
mücadele stratejisi oluşturulamamıştır. Böceğin Gürcistan
Sarp kapısından girişi sonrası gecen 12 yıllık süreçte İstanbul
sahil kısmına kadar yayılışını gerçekleştirmiştir.
Halyomorpha halys (Stal) (Hemiptera: Pentatomidae)
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tespit edildiği bitki türü
Fındık ve Kivi’dir. Akçaağaç, huş, kelebekçalısı, biber, pekan,
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taşımacılığından kaçınmak gerekmektedir. Karadeniz
Bölgesinde şu an yayılışı sınırlı olan alandan yayılmaması için
acilen tedbirler alınmalıdır.
İstilacı türlerin yerleştikleri alanda popülasyonlarını
dengelemek oldukça güçtür. Odun hammaddesi, ahşap
ambalaj materyali ve çok sayıda canlı bitkinin ithali nedeniyle
bu türlerin girişini önlemek amacıyla karantina önlemlerinin
titizlikle uygulanması büyük önem taşımaktadır. Avrupa ve
Asya kıtaları arasında geçiş durumunda olan Ülkemize çok
sayıda yabancı istilacı türün giriş yapabileceği göz önünde
bulundurularak karantina önlemlerinin etkinliğinin arttırılması
büyük önem arz etmektedir. İstilacı türler için öncelikle
yapılması gereken sürvey çalışmaları ile istilacı türlerin nereye
kadar yayıldıkları tam olarak belirlenmeli ve yabancı istilacı
türlerle ilgili olarak “Zararlı Risk Haritaları” hazırlanmalıdır.
Özellikle A. chinensis yayılışına maruz kalan alanlarda
karantina ve eradikasyon tedbirleri ivedilikle uygulanmalıdır.
Eradikasyon çalışmalarında; Karantinaya alınacak alanda
zararlının konukçusu olabilecek ağaç ve bitkilerin ticareti ve
nakliyesi yasaklanmalıdır. Bulaşık ağaçlar ergin uçuş
döneminden önce kesilmeli, kesilen ağaçlar çitle çevrili
korunaklı bir alanda muhafaza edilmeli, bulaşık kütükler ve
kökleri özel bir makine ile öğütülmeli ve bitki materyalin
tamamının yonga haline getirilmeli veya yakılmalıdır. Zararlı
böceklere karşı kimyasal kullanılırken çok dikkat etmek
gerekir. Özellikle yoğun miktarda insektisit kullanımı çevreye
ve doğal faunaya olumsuz etkiler gösterebilir. Mümkün olması
durumunda A. chinensis’in varlığı tespit edilen konukçular
uygun insektisitlerle (Deltamethrin, Imidacloprid, Bifenthrin,
Thiacloprid, Diflubenzuron Spinosad, Thiamethoxam)
ilaçlanmalıdır [55], [57].
H.halys’ın görüldüğü alanlarda feromon tuzakları ile
erginler toplanmalı, C.perspectalis erginleri ışık tuzakları
kullanılarak yakalanmalı, R.japonica’ya karşı da organik veya
biyo insektisitler kullanılarak mücadele yapılmalıdır.
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Abstract – Conventional steel reinforcement does not have high resistance to corrosion. In addition, considering the cost of
conventional steel reinforcement, the search for an alternative reinforcing element continues. In this search, GFRP
reinforcements are tested, necessary corrections are made and whether or not they can be used in building elements is included
in this study. Both corrosion resistance and light weight of GFRP reinforcement compared to conventional steel reinforcement
made this research important. Theses, articles and publications etc. researched in detail and combined in this study. In addition,
three GFRP reinforcements were subjected to tensile tests and the results and recommendations were indicated in the study.
Keywords – Tensile test, strength, traditional steel reinforcement, GFRP reinforcement, strengthening, ductility.
Cam elyaf donatı yüksek mekanik dayanımı, hafifliği,
korozyon dayanımı, düşük yoğunluk ve dayanım/yoğunluk
oranının yüksekliği, uzun bir süreç boya ve bakım ve ek bir
hizmete ihtiyaç duymaması gibi özelliklerinden kaynaklı
olarak inşaat sektöründe birçok malzemenin alternatifi olma
yönünde hızla ilerlemektedir.

INTRODUCTION
Betonarme, beton ve çelik donatının bilinçli bir şekilde
kullanılmasıyla oluşur. Betonun yüksek basınç dayanımı, çelik
donatının yüksek çekme dayanımı ve yüksek deplasman
yapma özelliği ile birlikte kullanılmak amacıyla ideal
denebilecek bir yapı malzemesi elde edilir. Betonarme, yapı
malzemesi olarak değişik şekillerde hemen hemen küçük ve
büyük bütün yapılarda yaygın bir şekilde kullanılır. Çok katlı
yapılar, köprüler, yol ve alan kaplamaları, barajlar, istinat
duvarları, tüneller, viyadükler gibi yapılar betonarme
uygulama alanları en önemli uygulama alanları olarak
sayılabilir. Ayrıca yapı malzemelerinde oluşan problemlere
karşı yeni malzeme türleri arayışı ve araştırmaları ortaya
çıkmaktadır.

Yapılara gelen deprem kuvvetleri yapıların ağırlıklarıyla
doğru orantılı bir şekilde dağıldığı için hafif taşıyıcı
malzemelerin kullanılması önemlidir. Yapının ağırlığı ne
kadar az olursa etkiyen deprem kuvvetlerinin yapıya vereceği
öngörülen deprem hasarı ve deprem sonrasındaki hasar o kadar
az olacaktır. Bu durumda çelik donatının yaklaşık onda biri
ağırlığında olan GFRP donatı çok daha avantajlı bir kompozit
malzemedir. Bir denklem ile açıklanacak olursa bu denklem
‘F = m.a’ olur.

Son yıllarda, araştırmacılar, farklı türlerde üretilen
kompozit malzemelerin betonarme elemanlarda kullanılması
konusundaki çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Kompozit
malzeme, yüzlerce yıldır insanların farkında olarak ya da
olmayarak, sorunların çözümü için kullandıkları en az iki
farklı özelliklere sahip malzemelerin birleştirilmesiyle elde
edilen yeni bir üründür. En fazla kullanılan kompozit malzeme
kombinasyonları; cam elyaf takviyeli plastik, karbon elyaf
takviyeli epoksi ve aramit takviyeli epoksi birleşimleridir. Bu
çalışmada, GFRP’nin (Cam lifi takviyeli polimer) mekanik
özellikleri araştırılmış ve bununla ilgili yapılan çalışmalar
incelenmiştir. Bu yöndeki çalışmalar kullanılan yapı
malzemelerinin özelliklerin iyileştirmesini ve birçok alternatif
yapı malzemesi oluşturarak yapısal sistemlerin gerek
ekonomik gerekse durabilite açısından eksiklerinin
giderilmesi amaçlanmaktadır. Hibrit malzemeler; yapı
malzemesinin sünekliğini, ekonomiklik derecesini, enerji
sönümleme kapasitesini artırarak elemanların özelliklerini
geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışmada da GFRP donatının gerek öngörülen çekme
dayanımı gerekse ağırlığı, ortalama ömrünün fazlalığı ve
bakım masraflarının az olması GFRP donatı ile çelik donatının
karşılaştırılmasına
ve
özelliklerinin
belirlenmesi
amaçlanmıştır.
MATERIALS AND METHOD
Cam Elyaf
Cam elyaf çok ince cam taneciklerinden üretilen bir
maddedir. Yalıtım ile dokuma ürünlerinde yaygın olarak
kullanılır. Ayrıca birçok plastik ürünlerinde güçlendirici
olarak da kullanıldığında ortaya çıkan bileşik maddelere de
halk arasında cam elyaf adı verilir. Cam elyafı genellikle
polyester reçineleri veya vinil ester reçineler ile farklı
yöntemlerle takviye edilerek geleneksel kompozit malzemeler
elde edilir. Eritilmiş haldeki camın küçük deliklerden akıtılıp
katılaştırılması sonucu üretilir. Isıl iletim katsayıları düşük
olduğundan yalıtım malzemesi olarak da kullanılırlar. Ayrıca
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yüksek mukavemet değerleri nedeniyle diğer malzemelerle
birleştirilerek kompozit malzeme üretiminde kullanılırlar.
Cam elyafın kullanım alanları
Cam elyaf; inşaat, kompozit, denizcilik, otomotiv,
havacılık, rüzgâr enerjisi gibi birçok sektörde
kullanılmaktadır.
İçerisine farklı malzemeler eklenerek kullanıma amacına
uygun özellikler elde edilebilmektedir;

betonun pas payı tabakasının dökülmesiyle donatının açıkta
kalarak çok hızlı bir şekilde atmosferik korozyonuna maruz
kalması ve donatı çeliğinin kesit kaybı ile mukavemetinde
dikkate değer bir azalma olur. Ayrıca şantiye şartları gereği
donatılara gereken önemi iklim ve ortam şartlarına göre
verilmemesi korozyonu hızlandıran sebepler arasındadır.
Şantiye şartlarında korozyona uğramış veya uğramaya
başlamış çelik donatılar kullanılmakta ve yukarda bahsedilen
mukavemet değerlerindeki düşüş dikkate alınmadan
kullanılmaktadır. Şekil 2.3 ve Şekil 2.4’de korozyona uğramış
donatı elemanları görülmektedir. Kullanılan bu donatılar
olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu olumsuz özelliklerin
aksine cam elyaf donatı korozyona uğramadığı gibi bu
olumsuz şartlardan da etkilenmemektedir. Bu yüzden cam
elyaf donatının atmosferik korozyona uğrayabilecek alanlarda
kullanılması bu özelliği açısından daha olumlu olacaktır.
Cam elyaf donatının dezavantajları
İmalatı gerçekleştirilmiş kompozitin özellikleri her zaman
ideal olmayabilir. Malzemenin kalitesi üretim metodunun
kalitesine bağlıdır, standartlaştırılmış bir kalite henüz mevcut
değildir. Bu kompozitler gevrek olduklarından kolaylıkla
hasar görebilmektedirler.
GFRP donatıların çelik donatılara üstünlüklerinin yanında
dezavantajları da vardır. GFRP donatılar sünek davranış
gösteren inşaat çeliğine kıyasla daha düşük elastisite
modülüne sahiptir. GFRP donatıların en önemli dezavantajı ise
uzama kapasitesinin sınırlı olmasıdır. Bu davranış GFRP
donatıların gevrek davranış göstermesine ve kullanıldığı yapı
elemanının gevrek davranış sergilemesine neden olmaktadır.
GFRP donatılar eksenel rijitliğin ve aderansın çelik donatıya
oranla daha küçük olması çatlak sayısı ve çatlak genişliklerinin
daha büyük olmasına neden olmaktadır. Bu dezavantajlar göz
önüne alındığı zaman GFRP donatılarının çelik donatıya
alternatif olması mümkün değildir. Bu sebeple GFRP
donatıların avantajlarından faydalanılırken, dezavantajlarının
da önüne geçebilmek için hibrit yapı elemanları tasarlanmıştır.
GFRP donatılar ile çelik donatıların birlikte kullanılması yapı
elemanının daha sünek davranmasını sağlamaktadır. [6]
Bu konu üzerinde yapılmış olan birçok çalışma vardır. [15]

 A cam elyafı- Alkali içerir, ancak alkaliye çok fazla
dayanımlı değildir.
 E cam elyafı- Alüminyumboroslikat camıdır alkali
içermez. İlk bulunan ve dünya üzerinde en çok
kullanılan bileşimidir. Klorür iyonları yüzeyini
eritebilmektedir. Aşırı sıcakta erimez, ancak
yumuşamaktadır.
 S cam elyafı- Gerilme mukavemeti yüksek, katı cam
elyaf türüdür.
 C cam elyafı- Kimyasallara dayanıklı cam elyaf
türüdür.
 T cam elyafı- C cam elyafının Kuzey Amerika
varyantıdır.
AR cam elyafı- Diğer cam elyaf türleri suda çözülebilirken
ve ph değişimlerinden etkilenirken, AR cam elyaf alkali
dayanımı sayesinde beton üretiminde tercih edilmekte olup
inşaat sektöründe de kullanılan cam elyaf türüdür. AR’nin
açılımı ‘Alkali Resistant’dır. Yani alkali dayanımlıdır.
Günümüzde GFRP kompozit malzemeler çoğunlukla cephe
giydirmelerinde, ulaşım sektöründe, yaya ve taşıt
köprülerinde, zemin iyileştirmeleri ve güçlendirme alanlarında
yoğun olarak kullanılmaktadır. Yapı uygulama sektöründe
birçok ihtiyacı karşılayan kompozit malzemenin yapı elemanı
olarak kullanılması sürekli artmaktadır.
Cam elyaf donatının kullanım avantajları
Cam elyaf donatının çekme dayanımı çelik donatıya göre çok
daha fazladır. Çekme dayanımının fazla olması bize çok daha
geniş aralıkta mukavemet değerleri sağlar. Beton tek başına
basınç gerilmelerine çalışan yapı elemanlarıdır. Donatı tam da
bu esnada görev üstlenir. Çekme gerilmelerini karşılayamayan
beton donatıyla birlikte çekme gerilmelerini de karşılamış
olur. Çekme dayanımı çelik donatıya göre daha fazla olan cam
elyaf donatı daha az miktar ile daha çok çekme gerilmesi
karşılayabilme özelliğinden kaynaklı olarak bu konuyu
araştırmamıza sebep olmuştur. İnşaat sektöründe çelik
donatının maliyetini düşündüğümüzde sektörel duraklamanın
çok büyük bölümü buraya aittir. Bu yüzden çelik donatıdan
daha az maliyetli ve daha yüksek mukavemetli bir malzeme
arayışımız devam etmektedir. Ayrıca yoğunluğunun çelik
donatıdan çok daha az olması kullanılan elemandaki ağırlığı
azaltır ve deprem mühendisliği temel esaslarında daha az kütle
daha az deprem kuvvetini tetikleyebilir. Daha doğrusu ‘F =
m.a’ prensibinde kütle ne kadar az olursa yapıya veya elemana
etkiyen deprem kuvveti de o oranda az olur.

AVANTAJLAR
Manyetik bir yapıda
olmaması
Yüksek yorulma dayanımı
Hafif olması
Düşük elektrik
iletkenliğine sahip olması
Düşük termal iletkenliğe
sahip olması
Korozyona karşı dayanıklı
olması
Yüksek boyuna çekme
dayanımı

Çelik donatının korozyon ve kimyasal dayanımı
düşünüldüğünde çok da olumlu sonuçlarının olmadığı
bilinmektedir. Betonun sülfat ve benzeri kimyasallara karşı
dayanımının çok düşük olması ve bunlara maruz kalan
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DEZAVANTAJLAR
Gevrek kırılma
Düşük elastisite modülüne
sahip olması
Nemli ortamlar için düşük
durabilite
Beton pas payına bağlı olarak
yangına hassasiyet
Betona göre yüksek ısı
genleşme katsayısı
Ultraviyole radyasyon etkisi
altında hasar hassasiyeti
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Deney Yapılan GFRP Donatılar
Birinci deney numunesi
Bu deney numunesi diğer iki deney numunesiyle aynı
özellikleri taşıyıp çekme deneyine tabi tutulmuştur. Şekil 1’de
görülebileceği üzere deney aletine yerleştirilmiştir. Çizelge
1’de deney sonuçları görülmektedir. Şekil 2’den de deney
sonrası hali görülmektedir.

Şekil 3. Birinci deney numunesi deney sonrası görünümü
İkinci deney numunesi
Bu deney numunesi diğer iki deney numunesiyle aynı
özellikleri taşıyıp çekme deneyine tabi tutulmuştur. Şekil 3’de
görülebileceği üzere deney aletine yerleştirilmiştir. Çizelge
1’de deney sonuçları görülmektedir. Şekil 4’den de deney
sonrası hali görülmektedir.

Şekil 1. Birinci deney numunesi çekme aletine yerleştirilmesi

600
500

Gerilme (MPa)

400
300
200
100
0

Şekil 4. İkinci deney numunesi çekme aletine yerleştirilmesi

0,4 1,5

2 2,75 3,2 3,8 4,3 5
Boyda uzama (%)
Şekil 2. Birinci deney numunesine ait deney sonucu
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400

Gerilme (MPa)

Gerilme (MPa)

500

300
200
100
0
0,5 1,3

2 3 3,5 4 4,9 5,3 5,8
Boyda uzama (%)

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0,5 1 1,3 1,9 2 2,3 3 3,3 3,5 3,7
Boyda uzama (%)

Şekil 5. İkinci deney numunesi deney sonuçları

Şekil 8. Üçüncü deney numunesi deney sonuçları

Şekil 6. İkinci deney numunesi deney sonrası görünümü
Şekil 9. Üçüncü deney numunesi deney sonrası görünümü
Üçüncü deney numunesi

Deneyleri yapılan tüm numelerin mekanik özellikleri Çizelge
1’de verilmiştir.

Bu deney numunesi diğer iki deney numunesiyle aynı
özellikleri taşıyıp çekme deneyine tabi tutulmuştur. Şekil 5’de
görülebileceği üzere deney aletine yerleştirilmiştir. Çizelge
1’de deney sonuçları görülmektedir. Şekil 9.’dan da deney
sonrası hali görülmektedir.

Çizelge 1. GFRP donatılar mekanik özellikleri
MEKANİK
1.
2.
3.
ÖZELLİK Numune Numune Numune Ortalama
Akma
Dayanımı 356
355
358
356
Re (MPa)
Çekme
Dayanımı 556
440
396
464
Rm (MPa)
1,55
1,24
1,1
1,3
Rm/Re
5,3
5,8
3,7
4,93
Uzama (%)
Çelik Donatı Özellikleri
Çapları 16 mm olan standart çelik donatılar üzerinde
yapılan deneyler sonucunda elde edilen veriler Çizelge 2’de
verilmiştir.
Çizelge 2. Standart çelik donatı özellikleri
MEKANİK 1.
2.
3.
ÖZELLİK Numune Numune Numune Ortalama

Şekil 7. Üçüncü deney numunesi çekme aletine
yerleştirilmesi
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Akma
Dayanımı Re (MPa)
Çekme
Dayanımı Rm (MPa)
Rm/Re
Uzama (%)

410,13

396

421,63

409,25

510,85
1,5
17,5

496,52
1,25
19,38

521,8
1,24
15

509,72
1,25
17,29

CONCLUSION
GFRP donatısı çekme deneyi sonucunda geleneksel çelik
donatı kadar sünek bir davranış sergilememiştir. Bu durum
GFRP donatıların yapı inşaatlarında kullanımını olumsuz
yönde etkilemektedir.
GFRP donatı geleneksel çelik donatıya göre daha
fazla yük taşıma kapasitesine sahip olmasına rağmen, çelik
donatı kadar enerji sönümlememiştir. GFRP donatıların
kimyasal maddeler yardımıyla sünekliği arttırılarak bu
deneyler tekrarlanabilir.
GFRP donatı, geleneksel çelik donatıya göre
korozyonla aşınma açısından daha dayanıklı ve daha fazla yük
taşıdığından süneklik durumu geliştirilerek yapı inşaatlarında
kullanılabilecektir. Hafif bir malzeme oluşu bir başka olumlu
yönüdür.

Çizelge 2’den de görülebileceği üzere standart çelik
donatının akma dayanımının ortalama 410 MPa olduğu
söylenebilir. Kopma anındaki çekme dayanımı ise ortalama
510 MPa’dır. Süneklik kapasitesi olarak %17’den daha fazla
uzama yapmıştır.
DISCUSSION
GFRP donatı üreticisinden alınan veriler, GFRP donatı
üzerinde yapılan deneyler ve standart çelik donatının mekanik
özellikleri genel olarak birbirinden farklı çıkmıştır.
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İlk olarak firma verileri ve yapılan deneyler
kıyaslandığında, kopma dayanımlarında yarı yarıya bir fark
olduğu gözlemlenmektedir. Bu fark göz ardı edilebilecek
sınırların dışındadır. Yüksek çekme mukavemeti özelliği bahis
edilen sınarlar dışında olması beklenilen performansı
sağlayamayacaktır.
Firmadan alınan verilerde uzama beklentisi olarak
%2,5 olarak verilen değer yapılan deneyler sonucunda
ortalama olarak %5 olarak tayin edilmiştir. Elbette
süneklikteki bu iki kat artış malzemeyi daha kullanılabilir bir
hale getirse de yeterli olup olmadığı tartışmaya her zaman
açıktır.
İkinci olarak GFRP donatılara yapılan deneyler ile
standart çelik donatı özellikleri kıyaslanacak olursa, kopma
mukavemetleri birbirine yakın değerlere sahiptir. GFRP donatı
kopma mukavemeti olarak beklenilen avantajı sağlamamıştır.
Bunun yanı sıra uzama oranları olarak GFRP donatı standart
çelik donatının 1/3’den daha az bir uzama yapmıştır.
Tüm bu veriler GFRP donatılar standart çelik
donatıların yerlerini almak için yeterli avantajı bize
sağlamamaktır. Hem ekonomik olarak hem de yetersiz
mekanik özelliklerinden dolayı GFRP donatılar kendiliğinden
arka planda kalmaktadır. Ancak GFRP donatıların kimyasal
özellikleri değiştirilebildiğinden süneklik ve dayanım
açısından bir iyileştirme sağlanabilir. Bu sebeple yapılacak
olan akademik çalışmalar ile GFRP donatıların mekanik
özelliklerinin arttırılması planlanmaktadır.
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Abstract – Neurodegenerative diseases (NDD) are a group of diseases characterized by progressive loss of neuron function and
structural deterioration. This may be due to damage at birth, as well as by the effect of genetic factors and aging, or as a
combination of these. Of these diseases, the more common Alzheimer's disease (AD) generally presents at an advanced age,
while Huntington disease (HD) tends to occur at an early age. AD is the most common cause of dementia in the elderly. AD is
the most common cause of dementia in the elderly, is a progressive neurodegenerative disease that causes loss of cognitive
function and ultimately death. The pathology of AD is mainly composed of senile plaques and neurofibrillary tangles (NFT).
HD, one of the neurodegenerative diseases of the central nervous system, is a trinucleotide repeat disorder. HD is characterized
by involuntary movements called Korea, memory loss, impaired motor coordination, and accompanying psychiatric symptoms.
In this study, the most common neurodegenerative disease (Alzheimer's and Huntington disease) will be discussed and
experimental models designed to investigate the pathogenesis, diagnosis and treatment options of neurodegenerative diseases
will be discussed.
Keywords – Neurodegenerative diseases, Alzheimer’s, Huntington, experimental models
precursor protein (APP). Neurofibrillary tangles occur as a
I. INTRODUCTION
result of polymerization of phosphorylated tau protein [2].
DEFINITION
AND
CLASSIFICATION
OF Animal models designed for Alzheimer's disease are based on
NEURODEGENERATIVE DISEASES
creating neurotransmitter deficiency with substances that lead
to developing structure related neuronal death or local damage
Neurodegeneration can be defined as progressive loss of
[6].
neurons
structurally
or
functionally
[1].
This can be caused due to damage during birth or due to Non-transgenic Alzheimer's models
genetic factors and aging. The rare occurrence of Alzheimer’s
obtained
by
intracerebroventricular
or
and Parkinson’s disease under 40 years of age indicates that Mainly
aging is an important risk factor for these diseases. On the intrahippocampal injection of b-amyloid or tau protein directly
other hand, amyotrophic lateral sclerosis and Huntington's into the brain. Researchers can use these models if they do not
disease are neurodegenerative diseases occurring at early ages have the means to produce a transgenic mouse colony or if they
do not prefer to use mice as experimental animals for various
[2].
reasons. However, these acute models do not substitute for the
ALZHEIMER'S DISEASE
gradual accumulation of b-amyloid in humans over the years
[7].
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of
dementia and a progressive neurodegenerative disease which Streptozotocin-induced Alzheimer's model
can
be
characterized
by cognitive
impairment,
neuropsychiatric symptoms, and functional loss followed by Streptozotocin (STZ) is a glucosamine-nitrosourea compound
insidious onset memory impairment [3]. Alzheimer’s is that produces a cytotoxic content that destroys b cells in the
diagnosed by histopathological diagnosis with the presence of pancreas when metabolized. The alkylating properties of
amyloid plaque and intraneuronal neurofibrillary tang streptozotocin metabolites result in reactive oxygen radicals.
formation around neurons accompanied by amyloid In Alzheimer's disease, use of glucose by brain reduces. This
angiopathy, granulovacuolar degeneration and Hirano bodies suggests that cognitive dysfunction may be associated with
in brain tissue which are found by autopsy of patients with decrease in glucose metabolism and decrease in glucose levels
typical clinical features [3-5]. The main component of senile are shown using intracerebroventricular STZ administration.
plaques is the b-amyloid peptide, which is part of the amyloid This application was shown to cause insulin receptor
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dysfunction in the hippocampus, leading to progressive
cholinergic
impairment,
oxidative
stress
and
neurodegeneration, and memory impairment. However, longterm development of b-amyloid and tau neuropathology is a
disadvantage in this model [8].
Colchicine-induced Alzheimer's model
Colchicine is a neurotoxin substance that irreversibly binds to
tubulin dimers and triggers neurofibrillary degeneration. It
causes cognitive impairment due to damage in hippocampal
granular cells and basal forebrain cholinergic neurons. It
should be kept in mind that the implementation of this model
requires a large number of animals due to long time needed
and high mortality rate [8].
Scopolamine-induced Alzheimer's model
Scopolamine is a muscarinic receptor antagonist and it inhibits
the activity of the muscarinic acetylcholine receptor, resulting
in electrophysiological changes and transient cognitive
amnesia similar to those observed in AD [9].
Adrenalectomy-induced Alzheimer's model
Degeneration of granular neurons in the hippocampus dentate
gyrus has been demonstrated in adrenalectomized rats and this
causes cognitive impairment [6].
Aluminum-induced Alzheimer's model
Peripheral or intracerebral administration of aluminum salts induced
neurotoxicity resulting neurofibril tangles in studies performed with
mice, rats, rabbits, cats and monkeys. This mechanism inhibits
protein phosphatase 2A activity of aluminum, increasing tau
phosphorylation resulting in the formation of neurofibril tangles.
Aluminum also disrupts the Na + / Ca + 2 pump in the cells, leading
to an increase in calcium levels in the mitochondria and accordingly
inducing apoptosis through cytochrome C release and caspase
activation [8]. In addition, experimental models have been established
by inducing aluminum chloride (AlCl3) and D-galactose, by
administering zinc or by introducing lipids such as cholesterol,
lipopolysaccharide [8].
Transgenic Alzheimer models
Non-transgenic models may be rats, dogs, monkeys while the
majority of transgenic models are mice [7]. These models can be
examined under two groups; b-amyloid models and tau models [6].

β-amyloid models
PSEN1: This is the first model in which height of Ab42 is
shown for the first time in vivo selectively [10].
PDAPP: It is a preferred model for the trial of vaccine
therapies and observation of intense plaque formation is
important as it is one of the first models used [6].
Tg2576: In this most preferred transgenic model, mutant APP
synthesis takes place under the control of the hamster prion

promoter. Cognitive impairment occurs, but no neurofibrillary
tangles occur [6].
Tau models
JNPL3: In this model, the P301L mutation in the mouse
produces 4R0N (4-repetitive tau isoform with no N-terminal)
MAPT (microtubule-associated protein tau), and this is the
first model proving neurofibrillary tangles and associated cell
loss occur [6].
TAPP: This model is developed by crossing Tg2576 and
JNPL3. MAPT pathology in the forebrain occurs more
intensely compared to JNPL3 [10].
HUNTINGTON’S DISEASE
Huntington's disease (HH), one of the neurodegenerative
diseases of the central nervous system, is also a trinucleotide
repeat disorder. It is characterized by involuntary movements
called Korea, memory loss, impaired motor coordination, and
accompanying psychiatric symptoms. The loss of neurons in
the basal ganglia is the main pathological finding of the
disease. The gene that causes the disease is the HH gene (IT15) found on chromosome 4 and encodes huntingtin protein.
The likelihood of developing the disease increases with the
level of CAG repeats resulting from mutation of the gene.
GABAergic neurons in the striatum region of the brain are the
main group of affected neurons [11]. While modeling the
disease in experimental animals, transgenic animals have been
created based on these genetic characteristics or damage of
specific neuron groups has been tried by injection of
neurotoxic agents [12].
Non-transgenic Huntington models
These models are based on the administration of glutamate
receptor agonists by intrastriatal injections, leading to selective
loss of GABAergic projection neurons [12].
Huntington model induced by Ibotenic acid and kainic acid
It is the first neurotoxin-based model used. When ibotenic
acid-kainic acid and quinolic acid are co-administered, HHaffected neurons and unaffected striatal intermediate neurons
can be separated [12]
Huntington model induced by malonate and 3-nitropropionic
acid (3-NPA) Another model based on lesion formation is
peripheral administration of malonate and 3-nitropropionic
acid, mitochondrial toxins. It has been observed that the
chronic application of these agents targeting the electron
transport chain results mainly in bilateral striatum lesions. This
model has also been used as an acute Huntington model in
rodents and non-human primates [12] Animals treated with 3NPA were shown to have deterioration in their spatial memory
when evaluated with the elevated plus maze test.
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Transgenic Huntington models
Rodents are the most commonly used animals in HH
experimental models [12].
R6 / 1-R6 / 2
These transgenic animals express N-terminal fragments of the
mutant huntingtin protein (mHTT). They express exon 1 of
human HTT and the somatic instability of CAG repeats has
been observed in both [20]. Among current models, R6 / 2 is
the one with most rapid development of mouse symptoms and
the most common form of huntingtin inclusions in the brain
[13]. There are two R6 / 2 mouse models that constitute 110
and 250 CAG repeats [12].
N171
N171 mice express 82 CAG repeat truncated HTT cDNA. All
N-terminal fragment models enable the rapid onset of motor,
cognitive and behavioral symptoms [12].
YAC128 and BACHD
These models created with yeast artificial chromosome (YAC)
and BAC technologies express the human mutant HTT gene.
These two models develop progressive cognitive, motor and
psychiatric impairment as well as striatal and cortical atrophy
[12].
II. RESULT
Increasing life expectancy leads to an increase in the incidence
of neurodegenerative diseases associated with combination of
genetic and environmental factors. All these facts make the
treatment of these diseases very important and popular
nowadays. Transgenic and non-transgenic models are very
valuable for elucidating the pathophysiology of diseases and
drug development studies.
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Abstract – Nanotechnology is the science of controlling materials at the atomic and molecular levels. With the use of
nanomaterials for diagnostic and therapeutic purposes, the field of molecular nanotechnology has emerged, enabling
nanoelectronic biosensors and individual medical applications. One of the most important areas in nanomedicine is drug
targeting. In drug targeting, different targeted nanocarriers are used. The aim of drug targeting is the transport, absorption
dispersion of the active substance to the selective site. Undesirable effects may occur if the dose rate falls below a sufficient
amount or exceeds the toxic level. Today, drug carrier nanosystems are used, reducing the dose of active ingredient to eliminate
these unexpected situations, prolonging dosing frequency, purify toxic effects, distributes the active ingredient to the desired
area. These carriers are materials which that carry a variety of drugs or imaging agents.
In this study, drug targeting and drug delivery systems will be discussed. For transporting drugs to specific or difficult-to-reach
sites in the body, nanocarriers are targeted, with various agents or differences in structure. Drug delivery systems are divided
into various classes as micelles, dendrimers, liposomes, nanoparticles and carbon nanotubes. There is a need to use an effect ive
and suitable carrier system for effective entry into the cell.
Keywords – Nanotechnology, nanocarrier, drug targeting, the active ingredient
these, drug targeting and controlled drug delivery systems are
I. INTRODUCTION
the most widely used and studied topics. Drug targeting
Nanotechnology is the examination, production or systems; the systems that allow a specific active substance to
manipulation of materials at the nanometer level [1-3]. It is a be transported to the targeted tissue or organ with special
field that can include multiple disciplines and multiple structures. They also have the advantage that the therapeutic
researches. Nanotechnology by the US patent Office ‘It is the functions can be easily integrated into the carriers. Controlled
name of research, production and processing controlled by release systems; systems that release drugs to the environment
nano-sized structures, and is a set of systems integrated into in the region where the drug is directed, in the long term and
larger structures.’ is expressed as. NASA (National within the effective value range. Today, these studies are
Aeronautics and Space Administration) is control and continuing intensively and these studies are important in terms
fabrication of nano-sized structures to create larger structures of effective dose administration of drugs. Development of new
and the acquisition of new properties with these structures is drug delivery systems and methods will be able to solve
called nanotechnology [4]. In addition to these definitions, the multiple problems in medicine and biomedical field [3].
US National Nanotechnology Unit Advisor Dr. Mihail C.
Roco described nanotechnology as the control and Nanotechnology, which is used in all fields of science, has a
restructuring of matter at a nano scale level between 1 atom wide range of applications in medicine. For example, by means
and 100 molecular diameters (1-100 nm). Nanometer scale is of nanobiosensors, diseases can be detected and imaging or by
one billionth of meter according to International System of means of nanorobots, disease detection and drug targeting can
be performed easily. Nanotechnology is a branch which has a
Units (SI) [1].
wide usage area and it develops depending on the
Nanotechnology has numerous applications in different fields. developments in biotechnology and biomedical fields. The
Can be used in health and biomedical fields, drug delivery and main reason for its development is the fact that structures such
therapeutics [5]. With the acceleration of studies in the field of as proteins and DNA, which carry biological information or
nanotechnology nanotechnological materials and their use; have various functions, are in nano-scale. Diagnosis,
increased in the field of biomedical and medical. The ability to treatment, prevention of diseases and traumatic injuries,
study and design the material in a nano-scale has brought along protection of human health and development of applications,
a number of innovative ideas in the medical field. Among
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molecular knowledge of the body, the use of molecular devices
are included in the scope of nanomedicine [6-7].

DRUG CARRIER NANOSYSTEMS
There are frequent and repeated dosages in classical drug
applications. It is important here that the amount of dose used
to condense the active agent administered to the diseased area
or to a specified cell, tissue or organ. Undesirable effects may
occur when the dose rate falls below a sufficient amount or
increases above the toxic level. Today, in order to eliminate
these unexpected situations, drug carrier nanosystems are used
which reduce the dose of active substance, extend the dosing
interval, purify side and toxic effects, and deliver the active
substance to the target area [8,9]. Thanks to the researches,
small size, biodegradable and low toxicity systems have been
developed which can easily circulate in the vein. Structures
having these properties are now called nanocarriers.
Drug transport systems is divided into various classes
micelles, dendrimers, liposomes, nanoparticles and carbon
nanotubes. Nanoparticles can be of various shapes and sizes
due to different methods and materials used in their
production. They cause the nanoparticles to have different
properties [11].
Micelles are macromolecular structures consisting of a
spherical core and an outer shell. Amphiphilic, consists of a
single polymer chain and these chains are called ‘unimer’.
Amphiphilic diblock (hydrophilic polymer-hydrophobic
polymer) and triblock (hydrophilic polymer-hydrophobic
polymer-hydrophilic polymer) co-polymers and graft
polymers are used. In micelles composed of diblock polymers,
the core is hydrophobic and the shell is hydrophilic.
Hydrophilic, hydrophobic active substances can be loaded into
the core [12-13]. Targeting can be achieved when ligands
specifically designed to micelles are bound. They can protect
the active substance from inactivation in biological
environment. Within the diseased area, they can remain in the
body for long enough to allow the active substance to be
collected. The nanometer size of the micelles allows them to
accumulate in areas with weak vascularization [8,14].
Although micelles are small in size, they have high drug
loading capacity. Surface modification of micelles and remain
in the circular system for a long time is a very important drug
carrier systems [8,15].
Dendrimers are cellular macromolecules synthesized by
center-to-surface growth of repeating monomers. Dendrimers
consist of 3 parts. These are nuclei, branches and reactive
functional groups. They are active macromolecular structures
with high active substance loading capacities, easily
synthesized, stable, functionalizable, controllable in size and
active targeting. When the dendritic structures made with
flexible bonds are examined, it is seen that the maximum
density is displayed in the center and the density decreases
towards the periphery. Dendrimer consisting of apolar nucleus

and polar crust is called single molecule micelle. Dendrimers
are composed of repetitive structures (monomers), such as
polymers, but are synthesized by organic synthesis methods.
Dendrimers are mostly used in targeting, drug delivery
systems, and drug loading efficiency is high. Dendrimers are
preferred in drug delivery system applications due to their cosurface groups, excellent encapsulation capability and highly
controllable chemistry [3,16].
Liposomes, one of the colloidal delivery systems, are single or
intertwined spherical vesicles with a diameter of about 0.023.5 micrometers. These materials are synthesized from nontoxic phospholipid and cholesterol structures. Liposomes are
spontaneous spherical, closed colloidal, double-layer lipid
layers. They are most commonly used for drug release and
targeting in gene therapy. They are more likely to be used in
gene therapy because; liposomes can easily pass through the
cell wall due to their structure [3,11,17]. The first made
liposomes were recognized and taken up by macrophages
because they had unmodified phospholipid surfaces. This
caused them to be cleared quickly from circulation. This
feature inhibited the delivery of liposomal drugs to tumors.
Nowadays, liposomal drugs that are being tried to be
developed are capable of avoiding macrophage recognition.
Surface modified liposomes generally have hydrophilic
carbohydrates or polymers attached to the liposome surface.
This surface modification solves the problem of rapid clearing
of the circulation, giving liposomes a markedly increased halflife in the blood [11,18,19].
Solid lipid nanoparticles are lipid-based nanostructures. They
consist of a matrix that is solid at body and room temperature.
Developed as an alternative to liposome and polymeric
nanoparticles. Solid lipid nanoparticles are nanocarrier
systems that can transport gene and drug derivatives safely and
effectively. Their dimensions range from 50-1000 nm.
According to other carrier systems; There are many
advantages easily participate in the structure of lipophilic and
hydrophilic drugs, have improved physical stability, provide
controlled drug and gene release, biocompatibility, sitespecific drug activity, protect the encapsulated active
substances from external influences and chemical degradation.
Control and targeting of active substance release are the major
advantages. It is used as an important nanocarrier because of
these advantages [8,20].
Carbon nanotubes are cylindrical structures formed by the
rolling of carbon layers. It is expressed as a tubular, wellarranged and flat carbon network. They are suitable for
chemical modifications. Therefore, they are preferred as
nanomaterials in many fields such as electronics, biosensor
design, drug development and biomolecule carrier [8-21].
They are used to detect antigen by means of DNA and protein
sensors and to increase antibody response. Carbon nanotubes
have hollow tubular structures. It is chemically and
mechanically stable and is not cytotoxic. The diameters of the
nanotubes were 2-100 nm. and its dimensions are 5550 nm.
Carbon nanotubes also have features such as large surface
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areas, binding of desired functional groups to or into the
surface of the nanotube and releasing directly to the target cell.
All these properties lead to the efficient use of carbon
nanotubes in drug delivery systems [8,22].
The successful results of nanotechnological applications and
numerous studies of nanotechnology in this area have
improved the drug delivery systems considerably and brought
innovation to effective drug delivery procedures. Nanocarriers
are being used in the diagnosis and treatment of many diseases.
These studies, called nanomedicine, have led to the
development of high precision, tissue-targeting nanoparticles
that provide early detection. Nanoparticle structures have the
opportunity to show biotactivity when robot and artificial
intelligence technology is used in the tissue thanks to the
application of desired surface modifications. This ensures that
the nanoparticles are targeted not only to a specific region but
to a particular vein or environment [8,10].
DRUG TARGETING
Drug targeting is two divided into passive and active targeting.
In passive targeting, it is ensured that particles are delivered to
the targeted regions by means of passive factors or natural
physiological processes. There are some important criteria in
passive targeting. These are the surface properties of the
nanoparticle, particle size, active substance loading capacity
and active substance release. Drug release can be controlled
depending on the size of the particles. When the small
molecule drug molecules are close to the surface, the release
is fast. In larger particles, the release is slow as the nucleus
retains more drug molecules in their structure. They are coated
with hydrophilic polymers to increase drug transport success.
The release of the active substance from the nanospheres
occurs by matrix diffusion or matrix erosion. Release is
controlled by diffusion if nanoparticles are polymer coated
[23].

are maximized. When targeting the surface receptors, the
uptake of nanocarriers from the cell increases and the diseased
cell is targeted and destroyed. Activation-dependent targeting
by ligand-mediated targeting and stimulation (internal
stimulation; pH-mediated targeting, enzyme-mediated
targeting) occurs [8,24].

II. RESULTS
Nanocarrier systems are able to deliver less soluble active
ingredients to the body due to their reduced side effects and
modifiable properties. It has been found that nanotransmitters
can be targeted by means of various effects, agents, or
properties that can be altered in their structures for transporting
drugs to specific or difficult sites in the body.
The nanocarrier systems may be targeted by external or
internal stimulation by alterations in the region to be targeted
in the body or by agents conjugated to the nanocarriers.
Nanocarriers are actively targeted by passive or external
magnetic methods, temperature, ultrasound or IR (infrared)
laser by conjugating various agents to their structures by
means of pH, temperature and enzymatic changes in the
diseased areas. With surface modifications, drug delivery
systems; Increased blood circulation stability, prolonged blood
circulation stay, changing biodistribution profiles, gaining or
increasing targeting abilities, sensitivity to stimuli such as pH
or heat have been improved.
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Abstract – Within the content of this research, it is aimed to optimize rib spacing of a generic UAV wing to maximize its flutter
speed. Therefore, magnitude of the wing’s torsional frequency value and ratio of the torsional frequency to the first body bending
frequency value are aimed to be maximized. To perform the optimization process, a parametric wing model is constructed via
an in-house Python script. This script draws wing structure, defines material properties, assigns sections, constructs wing
assembly, defines interactions, defines boundary conditions, prepares mesh structure and finally performs modal analysis in
Abaqus finite element commercial software environment sequentially. Optimization process is accomplished by Mode Frontier
optimization software. During the process Multi Objective Genetic Algorithm-2 solver is used. Finally, the optimum rib spacing
value is determined for the wing structure.
Keywords – Wing, Rib Spacing, Optimization, Flutter, Modal Analysis, Abaqus, ModeFrontier
I. INTRODUCTION
Design and usage of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
especially for military purposes has been rapidly increasing in
recent years due to their capability to endure long flight
durations without needing a crew and due to their low cost
compared with the conventional military aircrafts. In order to
increase range and flight time endurance of a UAV, wing area
has to be increased while wing weight has to be decreased.
Figure 1 represents some of the military UAVs produced by
different companies working for Turkish defense industry.

Anka (Produced by TAI)

TB2 (Produced by Baykar)

Fig. 1 Some Turkish military UAVs

During the UAV design process weight of the sub-structures
(such as: wing, fuselage, tail) is quite critical. Any weight
increment in those sub-structures leads to fuel or payload
decrement and this may shorten the flight duration of the
vehicle. On the other hand, the mentioned sub-structures must
have a minimum strength and stiffness in order to accomplish
the operation without any structural problem. Therefore,
dimensions, thicknesses and locations of the inner structural
elements of the wings, fuselages or tails should be carefully
designed in order not to cause neither unnecessary weight nor
a structural failure.
One of the well-known dynamic structural problem that a
wing may encounter during the flight is flutter. Dynamic
instability of a flight vehicle or a lifting surface associated with

the interaction of aerodynamic, elastic and inertial forces may
leads to flutter phenomena [1].
Different optimization studies are conducted so far in order
to maximize the flutter speed of a wing. Guo et al. performed
a multi-objective optimization process on a composite wing
[2]. At the end of the work, they have a weight saving higher
than 30% [2]. Zhiqiang, et al. developed and applied a twolevel aeroelastic optimization process to optimize a wing
structure [3]. As a result of this process, approximately 11% of
the initial wing weight is saved [3]. Hasan, performed a multidisciplinary design and optimization of a composite wing box
within the content of his Ph.D. thesis [4]. Samples related to
this field from the literature can be increased. According to the
literature, flutter speed of the wing is not only depending on
magnitudes of the first body bending and torsional frequency
values but also depending on ratio of the torsional frequency
to the first body bending frequency (frequency ratio). Tola and
Nikbay showed in [5] that the flutter speed of a structure can
be increased by increasing the torsional frequency and the
frequency ratio since this process leads to stiffness increment.
Thus, it may be possible to shift the flutter speed of a wing to
higher values without changing its weight by only optimizing
rib spacing of it.
Within the content of this work, optimum rib spacing value
of a generic UAV is determined according to modal analysis
results that are conducted in Abaqus environment. During the
optimization process, magnitude of the torsional frequency
and frequency ratio values are aimed to maximize just
changing the rib spacing parameter.
II. FINITE ELEMENT MODEL
A generic UAV wing is constructed and aimed to be
optimized for this research. Geometry, material properties,
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assembly, interactions, boundary conditions and mesh
properties are summarized within the content of this topic.

B. Material Properties
Whole wing assembly is assumed to be produced from Al2024 T351 material. Mechanical properties of the material are
summarized in Table 2.

A. Geometry
Wing assembly consists of a rectangular main spar, a
circular rear spar, a shell wing surface and 11 wing ribs. Those
structures are called wing elements and the wing elements used
in this work are illustrated in Figure 2.

Rib having gaps

Wing tip rib

Main spar

Rear spar

Table 2. Mechanical properties of Al 2024 T351 [6]

Property
Modulus of Elasticity (E)
Poisson’s Ratio (υ)
Density (ρ)

Value
73.1 GPa
0.33
2780 kg/m3

C. Boundary Conditions and Interactions
The wing is fixed from its root by applying encastre
boundary condition and this is illustrated in Figure 4.

Fig. 4 Boundary conditions

After the assembly process, following interactions are
defined: Ribs and wings; main rectangular spar and ribs; rear
circular spar and ribs; the rib located at the tip of the wing and
spars are glued to each other. Those interactions are illustrated
in Figure 5.

Wing skin
Fig. 2 Wing elements

Dimensions and properties of the wing are summarized in
Table 1.
Table 1. Dimensions and properties of the wing

Airfoil
Wing Span
Chord Length
Rib Thickness
Skin Thickness
Main Spar Outer Dimensions
Wall Thickness of the Main Spar
Rear Spar Outer Radius
Wall Thickness of the Rear Spar

NACA 4412
4m
75 cm
2 mm
5 mm
40 x 55 mm
2 mm
12 mm
2 mm

Interaction between main spar and
ribs

Interaction between rear spar and
ribs

Interaction between wing tip rib
and spars

Fig. 5 Interactions among the wing elements

Assembly of a sample design having 350 mm equal rib
spacing can be seen from Figure 3.

Inner Assembly

Interaction between ribs and wing
surface

D. Mesh
Finite element model consists of 75455 shell elements and
217882 nodes. Mesh structure of the sample wing model can
be seen from Figure 6.

Outer Assembly

Fig. 3 Sample wing design having 350 mm equal rib spacing

In Figure 3, blue rib corresponds to wing tip. The equal
spacing between the red ribs are aimed to be optimized in this
work.
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E. Sample Modal Analysis Results
After the finite element model construction process, first 4
mode shapes and corresponding natural frequency values are
determined via the Abaqus solver. Figure 7 illustrates the
modal analysis results of the sample wing having 350 mm
equal rib distance.

Mode-1 [f1=5.109 Hz]

Mode-2 [f2=30.102 Hz]

Fig. 8 Optimization loop

Mode-3 [f3=32.925 Hz]

Mode-4 [f4=54.979 Hz]

Fig. 7 Mesh structure of the sample wing

Mode-1 corresponds to first body bending frequency while
torsional frequency of the wing corresponds to Mode-4.
In order to be sure about that these modes will always be
stay in the same sequence and in order to be sure about that
there will not be any local modes between them, rib spacing
values are restricted between 290 mm to 400 mm according to
the preliminary analysis results.
F. Parametrization of the Model
During the optimization process various wing models
having different wing spacing must be prepared and analysed
in a short amount of time. Therefore, the previous finite
element model has to be parametrized. It is possible to prepare
a parametric finite element analysis model via an in-house
Python script for Abaqus solver. Therefore, within the content
of this work, an in house Python script is prepared to construct
the parametric wing geometry; to define shell sections; to
assign the defined sections to the parts; to mesh the
independent parts; to assemble the wing by arranging the rib
spacing; to define tie interactions between the parts; to define
the boundary conditions; to solve the modal analysis in Abaqus
environment.
III. OPTIMIZATION PROCESS
The main objective of the optimization process is to
maximize both of the torsional frequency and frequency ratio
(f4/f1) of the wing by changing the rib spacing parameter.
Figure 8 summarizes the optimization loop.

The process begins with selection of a rib spacing value
between 290 mm to 400 mm by Multi-Objective Genetic
Algorithm 2 (MOGA-2) solver of the ModeFrontier. Then,
wing model corresponding to selected rib spacing value is
prepared and solved via the assistance of the in-house Python
script in Abaqus environment. Modal analysis results are saved
to a file having an extension of “.dat” by Abaqus. In order to
read and evaluate the results from that file, an in-house Matlab
script is also developed within the content of this work. That
script reads the natural frequency values of Mode-1 and Mode4, then calculates the frequency ratio. After that, result read by
the Matlab script is transferred to ModeFrontier and according
to the analysis results ModeFrontier determines the optimum
rib spacing value. Figure 9 illustrates the optimization
flowchart prepared in ModeFrontier.

Fig. 9 ModeFrontier optimization flowchart

IV. RESULTS
Variation of torsional frequency and frequency ratio values
with rib spacing parameter is determined as a result of the
optimization process. Figure 10 illustrates the relationship
between the torsional frequency and the rib spacing.

110

Vergün and Tola, Rib Spacing Optimization of a Generic UAV Wing to Increase the Aeroelastic Endurance, ISAS WINTER-2019, Samsun,
Turkey

modal analyses are performed in Abaqus environment.
ModeFrontier software is used for the optimization process.
Optimization results revealed that rib spacing has a minor
effect on both of the torsional frequency and the frequency
ratio. Therefore, it is possible to slightly increase the flutter
speed of a wing by increasing the rib spacing parameter
without changing the weight of the wing.
As a future work it is aimed to make a multidisciplinary
multi-objective optimization study to minimize the wing mass
while maximizing its flutter velocity and constraining the
stress boundaries inside a certain interval.
Fig. 10 Variation of torsional frequency with rib spacing
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Abstract – In this study, the molecular structure, molecular electrostatic potential, atomic charges, and molecular orbital
energies have been investigated of (E)-4-bromo-5-fluoro-2-((4-methoxyphenylimino)methyl)phenol using the densitiy
functional theory calculations. The Becke's three parameter hybrid functional and Lee-Yang-Parr correlation functionals
(B3LYP) were utilized in the calculations with the 6-31G(d) basis set. The molecular electrostatic potential map shows that the
negative potential sites are on electronegative atoms as well as the positive potential sites are around the hydrogen atoms.
Namely, the title compound can act as multidentate ligand to bind one or two metal centers, so resulting in interesting metal
complexes with different coordination geometries. Both the highest occupied molecular orbitals (HOMOs) and the lowestlying unoccupied molecular orbitals (LUMOs) are mostly the p-antibonding type orbitals. The value of the energy separation
between the HOMO and LUMO is very large. This large HOMO–LUMO gap automatically means high excitation energies for
many of excited states, a good stability and a high chemical hardness for the title compound.
Keywords – Atomic charges, DFT, MEP, Schiff Base,HOMO-LUMO.
I. INTRODUCTION
Schiff bases (known as imine or azomethine) exhibit
interest as materials for wide spectrum applications,
particularly as corrosion inhibitors, a metal ion complexing
agents, in biological systems and thermo-stable materials [1].
Schiff bases are an important class of compounds in the
medicinal and pharmaceutical fields and have been found to
play an important role in development of coordination
chemistry. These compounds show biological activities
including antifungal, antibacterial, anticancer and herbicidal
activities [2]. They are also becoming increasingly important
in the dye and plastic industries as well as for liquid-crystal
technology. The Schiff bases have been also under
investigation during last years because of their potential
applicability in optical communications and many of them
have NLO behaviour [3].
The aim of this study is to investigate the energetic and
structural properties of the Schiff base compound, (E)-4bromo-5-fluoro-2-((4-methoxyphenylimino)methyl)phenol,
using density functional theory calculations. Molecular
geometry, molecular electrostatic potential (MEP), frontier
molecular orbitals, Mulliken charges were investigated at
B3LYP/6-31G(d) level of theory.
II. MATERIALS AND METHOD
Density functional theory calculations of the compound
have been performed using the B3LYP method at the 631G(d) basis set. Molecular geometry, molecular electrostatic
potential (MEP), frontier molecular orbitals, Mulliken

charges were investigated at B3LYP/6-31G(d) level of
theory.
III. RESULTS AND DISCUSSION
A. Optimized geometries
The atomic numbering scheme for the title compound is
shown in Fig 1. The optimized parameters (bond lengths,
bond angles, and torsion angles) of the compound have been
obtained using the B3LYP/6-31G(d) method. These results
are listed in Table 1

Fig. 1. The theoretical structure of the compound
The molecular structure is not planar. The dihedral angle
between the aromatic ring systems is 32.42. In the molecular
structure of the title compound, the bond lengths and angles
are within normal ranges and they are comparable with those
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related structures [2-4]. The azomethine bond length of the
C9=N28 double bond is 1.291 A, which is slightly longer
than standard 1.28 A value.
According to this result, it may be concluded that the
B3LYP calculation well reproduce the geometry of the
compound.

of MEP were related to electrophilic reactivity and the
positive (blue color) ones to nucleophilic reactivity shown in
Fig. 3.

Table 1 Selected molecular structure parameter
Parameters
Bond Lengths (Å)
C6-F29
C1-Br30
C4-O25
C9-N28
N28-C10
C17-O24
O24-C20
Bond angles (º)
C3-C4-O25
C3-C9-N28
C9-N28-C10
C17-O24-C20
Torsion angles (º)
C3-C9-N28-C10
O25-C4-C3-C9
C9-N28-C10-C12
.

DFT
1.33974
1.90031
1.33764
1.29183
1.40742
1.36278
1.41939

Fig 3 MEP surface of the compound

122.05297
122.07423
121.76515
118.37396

As easily can be seen in Fig. 3, this molecule has three
possible sites for electrophilic attack. The negative V(r)
values are -0.034 a.u. for the O1 atom which is the most
negative region: about -0.022 a.u. for O24, -0.012 a.u. for
Br30 and -0.019 a.u. for F29 atom. A maximum positive
region is localized on the H27 atom with a value of +0.032
a.u. indicating a possible site for nucleophilic attack.

177.45794
0.05120
151.01473

D. Frontier Orbitals

B. Atomic Charge
The Mulliken atomic charges of the compound calculated at
DFT/B3LYP method in gas-phase are presented in Figure 2.
It can be seen from the figure that the Mulliken atomic
charges of the O24, O28, Br30 and F29 have negative atomic
charges in gas phase.

The frontier molecular orbitals play an important role in
the electric and optical properties, as well as in UV–vis
spectra and chemical reactions [6]. Fig. 3 shows the
distributions and energy levels of the HOMO and LUMO
orbitals for the compound. Both the highest occupied
molecular orbital (HOMO) and the lowest-lying unoccupied
molecular orbital (LUMO) are mostly the p-antibonding type
orbitals. The value of the energy separation between the
HOMO and LUMO is 3.864 eV. This large HOMO–LUMO
gap automatically means high excitation energies for many of
excited states, a good stability and a high chemical hardness
for the title compound.

Figure 2. Mulliken atomic charges of the title compound.

C. MEP Surface
Molecular electrostatic potential (MEP) is related to the
electronic density and is a very useful descriptor in
understanding sites for electrophilic attack and nucleophilic
reactions as well as hydrogen bonding interactions [5].
To predict reactive sites for electrophilic and nucleophilic
attack for the molecule, MEP was calculated at the B3LYP/631G(d) optimized geometry. The negative (red color) regions
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Fig. 3 Frontier molecular orbitals of the title compound
IV. CONCLUSIONS
Density functional calculations have been performed for the
title compound and the calculated results show that
B3LYP/6-31G(d) method can reproduce the structural
parameters well. The MEP map shows that the negative
potential sites are on electronegative O, F and Br atoms while
the positive potential sites are around the hydrogen atoms.
These sites give information about the region from where the
compound can have non-covalent interactions and metallic
bonding. The value of the energy separation between the
HOMOs and LUMOs is very large and this energy gap gives
significant informations about the title compound.
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Abstract – In this study, molecular geometry, vibrational frequencies and gauge including atomic orbital (GIAO) 1H and 13C
NMR chemical shift values of 2-{[(2-chlorophenyl)-imino]methyl}phenol in the ground state were calculated using the density
functional method (B3LYP) with 6-31G(d) basis set. The calculated results show that the optimized geometry can well
reproduce the crystal structure, and the theoretical vibrational frequencies and chemical shift values show good agreement with
experimental values. The UV-vis spectra of the title compound has been predicted using TD-DFT method with the 6-31G(d)
basis set in gas phase.
Keywords – DFT, FT-IR, NMR, Schiff Base.
I. INTRODUCTION
Schiff bases are an important class of organic compounds.
Schiff bases have biological activities such as antimicrobial,
antifungal, antitumor activities and herbicidal properties [1].
On the industrial scale, they have a wide range of
applications, such as in dyes and pigments [2]. Schiff base
compounds
display
interesting
photochromic
and
thermochromic features in the solid state and can be
classified in terms of these properties. Schiff bases display
two possible tautomeric forms, the enol-imine and the ketoamine forms [3]. Depending on the tautomers, two types of
intramolecular hydrogen bonds are observed in Schiff bases:
O–H···N in enol-imine and N–H···O in keto-amine
tautomers [4].

frequencies were scaled by 0.96. Vibrational band
assignments were made using the Gauss-View molecular
visualisation program [7]. The theoretical 1H and 13C NMR
chemical shift values were calculated using the GaugeIndependent Atomic Orbital (GIAO) approach [8]. The
electronic absorption spectra of the molecule were computed
with TD-DFT [9], using the 6-31G(d) basis set.
III. RESULTS AND DISCUSSION
A. Optimized geometries
The experimental and theoretical geometric structures are
shown in Fig 1. The optimized geometric parameters (bond
lengths, bond angles, and torsion angles) of the title
compound have been calculated using the B3LYP/6-31G(d)
method. These results are listed in Table 1.

In previous publication, the X-ray, IR, 1H and 13C NMR of 2{[(2-chlorophenyl)-imino]methyl}phenol were reported [5].
In despite of its importance, mentioned above, there is no
theoretical calculations. The aim of this work is to investigate
the spectral and structural properties of the Schiff base
compound, 2-{[(2-chlorophenyl)-imino]methyl}phenol, using
density functional theory calculations. In this study, the
molecular structure, vibrational spectra and assignments, 1H
and 13C
NMR spectra, UV-Vis spectra and frontier
molecular orbitals have been investigated on 2-{[(2chlorophenyl)-imino]methyl}phenol.
II. MATERIALS AND METHOD
The DFT calculations of the title compound have been
performed using the Gaussian 09W program [6]. The Becke’s
three parameter hybrid functional and Lee–Yang–Parr
correlation functionals (B3LYP) were utilized in the
calculations with the 6-31G(d) basis set. The harmonic
vibrational frequencies were calculated at the same level of
theory for the optimized structure and the obtained
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Fig 1. (top) Ortep-3 diagram of the compound [5]. (bottom)
calculated geometrical structure
Table 1 Selected molecular structure parameter

Bond Lengths (Å)
Cl1 C2
O1 C9
N1 C7
N1 C1
Bond angles (º)
C1 N1 C7
N1 C1 C6
Cl1 C2 C3
N1 C7 C8
O1 C9 C10
Torsion angles (º)
C7 N1 C1 C6
N1 C1 C2 Cl1
O1 C9 C10 C11

Exp [5]

DFT

1.7333(15)
1.355(2)
1.275(2)
1.423(2)

1.754
1.340
1.292
1.400

118.70(13)
121.68(15)
118.93(14)
122.21(13)
118.96(18)

121.09
122.78
118.86
122.47
118.28

47.5(2)
2.9(2)
179.40(19)

38.68
2.59
-179.73

bands of the stretching vibrations of the O-H, C-H, C-O,
C=N, C-Cl and C-N groups. Simulated IR spectrum is given
in Fig. 3.

Fig 3. Simulated IR spectra of the title compound.
Table 2 Experimental and calculated frequencies (cm-1)
Assignmentsa
ν (O−H)
ν (C−H) ring s
ν (C−H) ring s
ν (C−H) imine
ν (C=N)
ν (C=C) + γ (O−H)
ν (C=C) + γ (O−H)
ν (C=C) + γ (C−H)
γ (O−H) + γ (C−H)
ν (C−O)
ν (C−N)
ν (C−Cl)
ω (C−H)
ω (O−H)
ω (C−H)
ν (C−Cl)

As seen from Table 1, calculated bond lengths and angles are
slightly different from the experimental data. We noted that
the experimental findings belong to the solid state and
theoretical results belong to the gas phase. In the solid phase
the experimental results are related to molecular packing but
in gas phase the isolated molecules are considered in the
theoretical calculations.
A logical method for globally comparing the structures
obtained with the theoretical calculations is by superimposing
the molecular skeleton with that obtained from X-ray
diffraction, giving a Root Mean Square Error (RMSE) of
0.213 Å for B3LYP (Fig. 2).
According to this result, it may be concluded that the
B3LYP calculation well reproduce the geometry of the
compound.

Exp. [5]
3437
—
—
—
1614
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

DFT
3106
3085
3064
2936
1618
1578
1560
1459
1402
1287
1176
1020
968
766
739
682

ν, stretching; γ, rocking; ω, wagging; α,
scissoring; s, symmetric; as, asymmetric.
a

C. NMR spectra
1

Fig 2 Superimposition of the X-ray structure of the
compound (black) and its DFT (blue) optimized counterpart.

H and 13C chemical shift values were calculated using the
DFT/B3LYP method with 6-31G(d) basis set and generally
compared with 1H and 13C chemical shift values. The
calculated results are given in Table 3.
1

B. Vibrational spectra
Harmonic vibrational frequencies were calculated using the
DFT/B3LYP method with the 6-31G(d) basis set. The
vibrational frequencies over the region 4000-500 cm-1 were
given in Table 2. The IR spectra contain some characteristic

H chemical shift values are calculated to be 6.71–11.52 ppm
at B3LYP/6-31G(d) level, while the experimental results are
observed to be 6.93-13.17 ppm. The aromatic CAH signals
were observed to be 6.93-7.5 ppm. These were calculated
6.71-7.25 ppm at B3LYP level. The OH proton of the

116

Tanak et. al., Spectroscopic and DFT Studies on 2-{[(2-chlorophenyl)-imino]methyl}phenol, ISAS WINTER-2019, Samsun, Turkey

compound gave a singlet at 13.17 ppm [5] while calculated as
11.52 ppm.
As can be seen from Table 3, the theoretical 1H and 13C
chemical shift results for the title compound are generally
closer to the experimental 1H and 13C shift data.
Table 3. Theoretical and experimental 1H and
chemical shifts (ppm)
Atom
H1
H7
H3
H4
H5
H6
H10
H11
H12
H13
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13

Exp [5]
13.17
8.63
6.93-7.5
6.93-7.5
6.93-7.5
6.93-7.5
6.93-7.5
6.93-7.5
6.93-7.5
6.93-7.5
163.3
161.4
-

frequencies and chemical shift values show good agreement
with experimental values.
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13

C isotropic

Calculated
11.52
8.12
7.19
7.02
7.08
6.81
6.81
7.25
6.71
7.06
140.81
132.75
124.24
119.82
120.7
113.21
155.49
113.27
155.87
111.93
127.66
111.51
127.35

Fig. 4 Frontier molecular orbitals of the title compound

D. UV-Vis spectra
The electronic absorption spectra of the compound were
recorded and observed at 275 and 340 nm [5]. Calculated
values are predicted as 281 and 343 nm. From the Fig. 4,
both thehighest occupied molecular orbitals (HOMOs) and
the lowest-lyingunoccupied molecular orbitals (LUMOs) are
mostly the p-antibonding type orbitals. The value of the
energy separation between the HOMO and LUMO is 4.077
eV.
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IV. CONCLUSIONS
In this study, DFT calculations of molecular structure, FTIR, NMR and UV-Vis spectra have been performed. The
optimized geometrical parameters, vibrational frequencies
and chemical shifts have been calculated using the
DFT/B3LYP method with LanL2dz basis set. The theoretical
results show that the optimized geometry can well reproduce
the molecular structure and the calculated vibrational
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2İnşaat

Özet – Türkiye deprem bölgesi olan bir ülkedir. Bu sebeple deprem yönetmelikleri zamanla güncellenmektedir. 2019 yılı
Ocak
ayı ile birlikte Tbdy-2018 yürürlüğe girmiştir. Biz bu çalışmada yenilenen deprem yönetmeliğinin içeriğini 2007 yönetmeliği ile
karşılaştırdık. Bununla birlikte statik proje çiziminde sıklıkla kullanılan iki farklı programda tasarımını yaptığımız bir binanın
analizini yaptık ve sonuçlarını karşılaştırdık. Sonuçları hem hesap hem de metraj açısından inceledik.
Anahtar Kelimeler – Deprem, Dbybhy-2007, Tbdy-2018, Kiriş, Taban kesme kuvveti

I. DBYBHY-2007 ILE TBDY-2018 KARŞILAŞTIRILMASI

→Tasarım yapılan binada zemin sınıfı TBDY-2018’e göre
hesapta ZD kabul edilmiştir.

1.1. Harita Spektral İvme Katsayıları ve Tasarım Spektral
İvme Katsayıları

→Tasarım yapılan binada 2007 yönetmeliğine göre Z4 zemin
sınıfı seçilmiştir.

Harita spektral ivme katsayıları olarak tanımlanan
SDS ve SD1 değerleri TBDY-2018 yönetmeliğiyle birlikte
https://tdth.afad.gov.tr web adresinden koordinatlara özel
şekilde alınmaktadır. (Resim 1.1)

1.3. Yatay Elastik Tasarım Spektrumu
Yatay elastik spektrum eğrisi formülleri değişmiştir. TBDY2018 formül 2.3’ de T A ve TB değerlerinin nasıl hesaplanacağı
açıklanmıştır.
(2.3)

Sabit yer değiştirme bölgesine geçiş periyodu TL = 6 s
alınacaktır.

Resim 1.1 Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi koordinatları

Uygulamadan alınan SDS değeri =0.477, SD1 değeri= 0.175
olarak okunmuştur.
Konya bölgesi için 2007 yönetmeliğine göre yapılan
hesapta A0 =0.4 alınmıştır.
1.2. Yerel Zemin Etki Katsayıları
TBDY-2018’ de yerel zemin sınıfları 4’ ten (Z1,Z2,Z3,Z4), 6’
ya (ZA,ZB,ZC,ZD,ZE,ZF) çıkmıştır. ZF gibi yerinde
araştırma gerekli özel bir sınıf yapılmıştır.

Şekil 1.1: (TBDY-2018 Şekil 2.1) Yatay elastik spektrum eğrisi

TBDY-2018’ de SDS, SD1, TA ve TB değerleri zemin
sınıfına ve arsa koordinatlarına bağlıdır. DBYBHY-2007’ de
ise sadece zemin sınıfına bağlıdır. Buna bağlı olarak formüller
değişmiştir.
1.4. Düşey Elastik Tasarım Spektrumu
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Gözönüne alınan herhangi bir deprem yer hareketi
düzeyi için düşey elastik tasarım ivme spektrumu’nun
ordinatları olan düşey elastik tasarım spektral ivmeleri SaeD(T),
yatay deprem yer hareketi için tanımlanan kısa periyot tasarım
spektral ivme katsayısına ve doğal titreşim periyoduna bağlı
olarak yerçekimi ivmesi [g] cinsinden Denk.(2.5) ile
tanımlanır (Şekil 2.3: TBDY-2018 Şekil 2.3 ).

TBDY 2018 (2.5)

Denk.(2.5)’te yer alan TAD ve TBD düşey spektrum
köşe periyotları ile TLD periyodu Denk.(2.6)’da verilmiştir.

TBDY 2018 (2.6)

Burada G sabit yük etkisini, SDS kısa periyot tasarım
spektral ivme katsayısı’nı göstermektedir.
DBYBHY-2007’ de, düşey elastik spektrum mevcut
değildi. Bu durum, TBDY-2018 için çok önemli bir
yeniliktir.
1.5. Bina Yüksekliği ve Bina Yükseklik Sınıfları
Aşağıda (a) ve (b)’de verilen koşulların her ikisini de
sağlayan bodrumlu binalar’da bina tabanı, bodrum
perdelerinin üst kotundaki kat döşemesi seviyesinde
tanımlanır.
(a) Rijit bodrum perdelerinin binayı her taraftan veya
en az üç taraftan çevrelemesi,
(b) Birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin
doğrultusundaki hakim titreşim modunda, bodrum katlar dahil
binanın tümü için hesaplanan doğal titreşim periyodu’nun,
aynı taşıyıcı sistemde zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum
kütleleri hesaba katılmaksızın aynı doğrultuda hesaplanan
doğal titreşim periyodu’na oranının 1.1’den küçük olması
(Tp,tüm ≤ 1.1 Tp,üst)
Yukarıdaki koşullardan herhangi birini sağlamayan
bodrumlu binalar ve bodrumsuz binalar’ da bina tabanı temel
üst kotundan tanımlanır.
Tasarımı yapılan binamız 1 bodrum kata sahiptir.
STA4CAD ve ideCAD STATİK programlarında
yapılan analizde yukarıda belirtilen şartı sağladığı
görülmüştür. Bu nedenle HN, 15 yerine 12 m olarak alınmıştır.
Tablo 1.1: (TBDY-2018 - Tablo 3.3) Bina Yükseklik Sınıfları

Şekil 1.2: (TBDY-2018 Şekil 2.3)

DTS=1, DTS=1a, DTS=2 ve DTS=2a olarak sınıflandırılan ve
aşağıdaki elemanları içeren binalarda düşey deprem hesabı, bu
elemanların yerel düşey titreşim modları esas alınarak sadece
bu elemanlar için TBDY-2018 Madde 2.3.5’te tanımlanan
düşey elastik ivme spektrumu’na göre TBDY-2018 Madde
4.8.2’de verilen yöntemle yapılacaktır. Düşey deprem etkisi
(𝑍)
𝐸𝑑 ’nin bu şekilde hesabında tüm taşıyıcı sistemler için R/I =
1 ve D = 1 alınacaktır.
(a) Açıklıklarının yataydaki izdüşümü 20 m veya
daha fazla olan kirişleri içeren binalar,

1.6. Bina Performans Düzeyleri

(b) Açıklıklarının yataydaki izdüşümü 5 m veya daha
fazla olan konsolları içeren binalar,
(c) Kirişlere oturan kolonları içeren binalar,
(d) Kolonları düşeye göre eğimli olan binalar.
Yukarıda belirtilen elemanların dışındaki taşıyıcı
sistem kısımlarında ve yukarıdaki tanımın dışında kalan
(𝑍)
binalarda düşey deprem etkisi 𝐸𝑑 , özel bir hesap
yapılmaksızın, TBDY-2018 Denk.(4.10) ile yaklaşık olarak
hesaplanacaktır.
TBDY -2018 (4.10)

Resim 2.2 Deprem etkisi altında bina taşıyıcı sistemleri için
Bina Performans Düzeyleri
DBYBHY-2007’de
sadece
mevcut
binaların
değerlendirilmesi için kullanılan performans düzeyleri,
TBDY-2018 ile birlikte tasarım kriterleri arasına girmiştir.
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Yeni
binaların
tasarımı
veya
mevcut
binaların
değerlendirilmesi için DTS ve BYS’ ye bağlı olarak bir
performans hedefi belirlenecek ve bu performans hedefine
uygun tasarım yaklaşımı seçilecektir.
TBDY-2018’ e göre tasarlanan binada KH (Kontrollü
Hasar) hedeflenerek tasarım yapılmıştır.
1.7. Deprem Yükü Katsayıları Ve Kapasite Tasarımı İlkeleri
1.7.1. Deprem Yükü Azaltma Katsayısı
Doğrusal elastik deprem yüklerinin azaltılmasında
esas alınacak Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Ra(T)
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
TBDY 2018 (4.1a)

TBDY 2018 (4.1b)

Burada R ve D TBDY-2018 Tablo 4.1’ de tanımlanan
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı ile Dayanım Fazlalığı
Katsayısı’ nı göstermektedir.
1.7.2. Kapasite Tasarım İlkeleri
Dayanıma göre tasarım çerçevesinde bina taşıyıcı
sistemlerinin tasarımında özellikle (Kesme güvenliğinin
sağlanmasına) bu bölümde verilen kurallara ek olarak
kapasite tasarımı ilkeleri göz önüne alınır. Bu tasarıma göre,
betonarme elemanlarda her durumda sünek güç tükenmesinin
(örneğin eğilme dayanımına donatının akmasıyla ulaşma)
gevrek güç tükenmesinden (örneğin kesme kuvvetinden dolayı
dayanıma ulaşma) önce oluşması sağlanmalıdır.
Tablo 1.2: (TBDY-2018 - Tablo 4.1) Bina Taşıyıcı Sistemleri için Taşıyıcı
Sistem Davranış Katsayısı, Dayanım Fazlalığı Katsayısı ve İzin Verilen Bina
Yükseklik Sınıfları

düzeyleri bakımından süneklik düzeyi yüksek sistemler,
süneklik düzeyi sınırlı sistemler ve süneklik düzeyi karma
sistemler olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştır. Süneklik düzeyi
karma taşıyıcı sistemler, süneklik düzeyi sınırlı çerçeve taşıyıcı
sistemlerinin süneklik düzeyi yüksek betonarme perdeler veya
çelik çaprazlı çerçevelerle birlikte kullanılması ile oluşturulan
sistemlerdir.
Süneklik düzeyi sınırlı tanımı 2018 yönetmeliği ile
birlikte eklenmiştir.
1.8.1 Taşıyıcı Sistem Türüne Göre R ve D Katsayıları
DTS= 1, 1a, 2, 2a olan betonarme perdeli ve/veya
çelik çaprazlı çerçeveli binalarda herhangi bir doğrultuda
aşağıda (a) ve (b)’ de tanımlanan iki koşuldan birini
sağlamaması durumunda o doğrultuda taşıyıcı sistem davranış
katsayısı R yerine (4/5)R gözönüne alınacaktır. Dayanım
fazlalığı katsayısı D’ de herhangi bir değişiklik
yapılmayacaktır. TBDY-2018 Madde 4.5.4.5’ te verilen
koşulu sağlayan bağ kirişli perde sistemi, tek bir perde olarak
gözönüne alınacaktır.
( a ) Taşıyıcı sistemde tek bir perdenin veya çelik
çaprazlı çerçevenin aldığı taban devrilme momenti MDEV, o
doğrultuda binanın tümü için deprem yüklerinden meydana
gelen toplam taban devrilme momenti M0’ın 1/3’ünden fazla
olmayacaktır.
( b ) Binanın her bir kenar aksında yer alan
perde/perdelerin veya çelik çaprazlı çerçeve/çerçevelerin
aldığı taban devrilme momenti MDEV veya MDEV’lerin toplamı,
o doğrultuda binanın tümü için deprem yüklerinden meydana
gelen toplam taban devrilme momenti M0’ın 1/6’sından az
olmayacaktır.
NOT: Bu koşullarda, her bir doğrultuda en az 3 adet
(mümkünse daha fazla) ve özellikle kenar akslarda perde
bulundurulması özendirilmekte, şartların sağlanmaması
durumunda ise cezalandırılmaktadır.
1.8.2. Taşıyıcı Sistemlerin Süneklik Düzeylerine İlişkin
Koşullar
DTS=1a, DTS=2a, DTS=3a ve DTS=4a olarak
sınıflandırılan binalarda (BKS=1 yani I =1.5 olan binalar)
süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler kullanılamaz.
BYS ≤ 6 olan ve DTS=1a ve DTS= 2a olarak
sınıflandırılan binalarda süneklik düzeyi karma taşıyıcı
sistemler kullanılamaz.
Birbirine dik doğrultuda taşıyıcı sistemlerin süneklik
düzeylerinin aynı olması zorunludur.
Deprem etkilerinin tamamı moment aktaran süneklik
düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerle karşılanan taşıyıcı
sistemler (A31, B31, C31) sadece DTS=3 ve DTS=4 olan
binalarda ( SDS < 0.50 olan binalar) kullanılacaktır.

1.8. Süneklik Düzeyi Yüksek, Sınırlı ve Karma Taşıyıcı
Sistemler
Betonarme ve çelik taşıyıcı sistemler, Tablo 2.2:
(TBDY-2018 - Tablo 4.1)’ te verildiği üzere, süneklik

Süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya
boşluksuz yerinde dökme veya önüretimli betonarme perdeler
ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik
çaprazlı çerçevelerin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek
çerçevelerle birlikte kullanıldığı binalarda, perdelerin veya
çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana
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gelen devrilme momentlerinin toplamı, binanın tümü için
deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme
momentinin %40’ından az, %75’inden fazla olmayacaktır.
TBDY 2018 (4.2)
Bu bağıntıdaki üst sınır koşulunun sağlanamaması
durumunda, Tablo 2.2: (TBDY-2018 - Tablo 4.1)’ de deprem
etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek perdelerle veya
çaprazlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R
ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır.
Alt sınır koşulunun sağlanamaması durumunda ise Tablo 2.2:
(TBDY-2018 - Tablo 4.1)’ te verilen R ve D katsayılarında
değişiklik yapılmayacak, ancak izin verilen en üst BYS’nin bir
fazlası dikkate alınacaktır.
DBYBHY-2007’ de alt sınır yoktu, üst sınır aynıydı.
Fakat aşılması halinde R’de azaltma yapılıyordu.
Süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemlerde, süneklik
düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz
betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması
önlenmiş çelik çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem
yüklerinden meydana gelen devrilme momentlerinin toplamı,
binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen
toplam devrilme momentinin %75’inden az olmayacaktır.
TBDY 2018 (4.3)
Bu koşulun sağlanamaması durumunda, Tablo 2.2: (TBDY2018 - Tablo 4.1)’te deprem etkilerinin tamamının süneklik
düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için
tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS
dikkate alınacaktır.

(b) Gevrek malzemeden yapılmış dolgu duvarları ile
çerçeve elemanlarının aralarında esnek derzler yapılması,
cephe elemanlarının dış çerçevelere esnek bağlantılarla
bağlanması veya dolgu duvar elemanının çerçeveden bağımsız
olması durumunda:
TBDY 2018 (4.34b)
DBYBHY-2007’ de ise;
DBYBHY-2007 (2.18)

Her bir deprem doğrultusu için, binanın herhangi bir
i’inci katındaki kolon veya perdelerde, Denk.(2.18) ile
hesaplanan 𝛿𝑖 etkin göreli kat ötelemelerinin kat içindeki en
büyük değeri (𝛿𝑖 )max, Denk.(2.19)’da verilen koşulu
sağlayacaktır:
DBYBHY-2007 (2.19)

1.10. Süneklik Düzeyi Yüksek Kolonlar
Süneklik düzeyi yüksek dikdörtgen enkesitli
kolonlarda, min kenar uzunluğu 250 mm’ den 300 mm’ ye
çıkarılmıştır. Dairesel kolonların min çapı ise, 300 mm’ den
350 mm’ ye çıkarılmıştır.
Kolon sarılma bölgelerinde max aralık şartı 100 mm’
den 150 mm’ ye çıkarılmıştır. Ayrıca 6∅l’den küçük olma şartı
getirilmiştir.
Kesme koşulları formülü, DBYDBHY-2007’de;

DBYBHY-2007’ de bu sınır 0.66, alt sınır 0.40 idi ve
0.40-0.66 aralığı için R’ de azaltma yapılıyordu. Bu sınır
TBDY-2018’de 0.40-0.75 aralığına alınmıştır.
1.9. Etkin Göreli Kat Ötelemelerinin Hesaplanması ve
Sınırlandırılması
Tipik (X) deprem doğrultusu için, binanın i’inci
katındaki kolon veya perdeler için etkin göreli kat
(𝑋)
ötelemesi, 𝛿𝑖 , TBDY-2018 Denk.(4.33) ile elde edilecektir.

DBYBHY-2007 (3.7)

TBDY-2018’de
TBDY 2018 (7.7)

Olacak şekilde değiştirilmiştir.
1.11 Taşıyıcı Sistem Tasarım Esaslarında Olan Başlıca Diğer
Değişiklikler

TBDY 2018 (4.33)

Her bir deprem doğrultusu için, binanın herhangi bir
i’inci katındaki kolon veya perdelerde, Denk.(4.33) ile
(𝑋)
hesaplanan 𝛿𝑖 , etkin göreli kat ötelemelerinin kat içindeki
(𝑋)
en büyük değeri 𝛿𝑖,𝑚𝑎𝑥 , aşağıda (a) veya (b)’de verilen
koşulları sağlayacaktır.
a ) Gevrek malzemeden yapılmış boşluklu veya
boşluksuz dolgu duvarlarının ve cephe elemanlarının çerçeve
elemanlarına, aralarında herhangi bir esnek derz veya bağlantı
olmaksızın, tamamen bitişik olması durumunda:
TBDY 2018 (4.34a)

Kesme kuvvetlerinin hesaplanması durumunda D
katsayısı ile deprem etkisinden kaynaklanan kesme kuvvetini
taleplerinin artması beklenmektedir. DBYBHY-2007’ de
verilen eleman boyutlarında da değişiklikler yapıldığı
görülmektedir.
Perde tanımı L/7’ den L/6’ya dönüştürülmüştür.
Perdelerin min kalınlığı kat yüksekliğinin 1/20’ sinden 1/16’
sına düşürülmüştür. Belirli koşullar altında izin verilebilir min
kalınlık ise 200 mm’den 250 mm’ ye çıkarılmıştır.
II. 3. STA4CAD VE IDECAD STATIK PROGRAMLARINDA
ANALIZ
Bina, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi koordinatları kullanılarak Bodrum +
4 Normal kat olacak şekilde dizayn edilmiştir. Her bir kat
yüksekliği 3.00 m olup zemin sınfı ‘ZD’ olarak kabul
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edilmiştir. Konut olarak tasarlanmış bu nedenle I=1 kabul
edilmiştir. Bodrum kat planı Resim 2.1’ de verilmiştir. Normal
kat planları birbirleriyle aynı olup Resim 2.2’ de gösterilmiştir.
Bina 3D görüntüsü Resim 2.3’ te gösterilmiştir.

Resim 2.4: STA4CAD TBDY-2018 Deprem Parametreleri
Resim 2.1: Bodrum kat planı

DBYBHY-2007’ ye göre analiz yapılırken sadece
deprem parametreleri değiştirilmiş, bina planı ile ilgili bir
değişikliğe gidilmemiştir. Resim 2.5’ te deprem parametreleri
gösterilmiştir.

Resim 2.2: Normal kat planı

Resim 2.5 STA4CAD DBYBHY-2007 Deprem Parametreleri

ideCAD
Statik
programında
karşılaştırma
yapabilmek için bina genel planı değiştirilmeden analiz
yapılmıştır. TBDY-2018 Deprem parametreleri Resim 2.6’ da
verilmiştir.

Resim 2.3 Bina 3D Görüntüsü

STA4CAD programında TBDY-2018’ e göre analiz
parametreleri Resim 2.4’ te gösterilmiştir.

Resim 2.6 ideCAD Statik TBDY-2018 Deprem Parametreleri

ideCAD
Statik
programında
karşılaştırma
yapabilmek için bina genel planı değiştirilmeden analiz
yapılmıştır. DBYBHY-2007 Deprem parametreleri Resim 2.7’
de verilmiştir.
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Resim 2.7: DBYBHY-2007 Deprem Parametreleri

2.1. STA4CAD Programında DBYBHY2007 ile TBDY2018
Yönetmeliklerinin Sakarya İli’nde Yapılan Tasarım
Sonucunda Karşılaştırılması

Resim 2.9: Bodrum Kat Planı

Bina, Sakarya İli sınırları içerisindeki 40.77833
enlem, 30.42086 boylam koordinatları kullanılarak Bodrum +
4 Normal kat olacak şekilde dizayn edilmiştir . Her bir kat
yüksekliği 3.00 m olup zemin sınfı ‘ZD’ olarak kabul
edilmiştir. Konut olarak tasarlanmış bu nedenle I=1 kabul
edilmiştir. Bodrum kat planı Resim 2.9’ da verilmiştir. Normal
kat planları birbirleriyle aynı olup Resim 2.10’ da
gösterilmiştir. Bina 3D görüntüsü Resim 2.11’ de
gösterilmiştir.

Resim 2.10: Normal Kat Planı

Resim 2.8: TBDY-2018 Spektral İvme Değerlerinin Koordinatlara Göre
Tanımlanması

Resim 2.11: Bina 3D Görüntüsü

STA4CAD programında TBDY-2018’ e göre analiz
parametreleri Resim 2.12’ de gösterilmiştir.
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2.2. Örnek Bir Kiriş Elemanında Sta4CAD ve ideCAD
Arasında Kıyaslama
Öncelikle bu kiriş elemanının seçilmesinin nedeni iki
programda birbirine yakın olmayan sonuçlar elde edilmiş
olmasıdır. Örnek kiriş elemanı 4. Normal kattan alınmıştır.
Kiriş ismi K519 olup her iki prgramda da aynı şekilde
isimlendirilmiştir. Kiriş elemanının yeri Sta4CAD görüntüsü
olarak Resim 2.14’ te verilmiştir. Her iki programda da kiriş
elemanlarının donatıları ∅8/20/9 seçilmiştir.

Resim 2.12: TBDY-2018 Analiz Parametreleri

DBYBHY-2007’ ye göre analiz yapılırken sadece
deprem parametreleri değiştirilmiş, bina planı ile ilgili bir
değişikliğe gidilmemiştir. Resim 2.13’ te deprem
parametreleri gösterilmiştir.

Resim 2.14: İncelenen Kirişin konumu

SONUÇLAR
[1] Konya’da yapılmış olan analizler sonucunda taban
kesme kuvvetleri ve metraj sonuçları aşağıdaki gibi elde
edilmiştir.
Taban Kesme Kuvvetleri (Vtx)
(Vty)
Kalıp Metrajı (m²)
Beton Metrajı (m³)
Donatı Metrajı (kg)

Resim 2.13: DBYBHY-2007 Analiz Parametreleri

Analizler yapılmadan önce Deprem Yapı Davranış
Katsayısı (RX/RY) =7 seçilmiştir. Analiz sonrasında program
deprem yönetmeliklerinde bulunan bazı gerekliliklerden
dolayı katsayı düzenlemesi istemiştir. Bunun sonucunda
TBDY-2018 4/5R=5.6 ; DBYBHY-2007 ise 104*0.93=6.3~6.28 olacak şekilde düzenlenmiş ve analiz
yeniden yapılmıştır.
Anaizler yalnızca deprem parametreleri değiştirilerek
4 farklı şehir merkezleri dikkate alınarak tekrarlanmış ve
sonuçları deprem kuvveti bakımından incelenmiştir. Sonuçları
ton cinsinden tabloda belirtilmiş, TBDY-2018’ deki artış %
olarak gösterilmiştir. (Tablo:2.1)
Tablo: 2.1 X Yönündeki Deprem Kuvvetleri
KONYA

(Vtx)
(Vty)
KAYSERİ
(Vtx)
(Vty)
ESKİŞEHİR (Vtx)
(Vty)
SAKARYA (Vtx)
(Vty)

DBYBHY2007
69.414
69.414
138.828
138.828
208.243
208.243
277.657
277.657

TBDY2018
128.765
110.694
224.008
200.289
324.264
292.038
609.046
550.716

% ARTIŞ
85.5029245
59.4692713
61.3564987
44.2713286
55.7142377
40.2390477
119.351934
98.344

STA4CAD2007
134.34 t
134.34 t
4138.86
606.27
58379.5

STA4CAD2018
129.167 t
89.759 t
4138.86
606.27
57751

İDECAD2007
121.47
122.16
4224.37
620.65
47999.22

İDECAD2018
123.44
73.26
4224.37
620.65
49558.9

[2] TBDY-2018 ile birlikte eklenen ve üzerinde oldukça
durulan MDEV (Devrilme Momenti) etkilerini ideCAD
Statik kullanıcının inisiyatifine bırakmış STA4CAD bu
etkileri incelemiş, gerektiğinde ( yüksek deprem kuvveti
alan bölgeler) hatalar vermiş ve yönetmelik uyarınca
cezalandırmalar (4/5R gibi) yapmıştır.
[3] İdeCAD Statik programında 4/5 R seçeneği opsiyonel
halde bulunduğu için
MDEV=0.121< 0.75 M0
olmasına rağmen karma sistem çözmeye izin vermiştir.
Fakat 4/5 R opsiyon şartlarının uygulanmasını kabul
edersek karma (R=5) seçtiğimiz katsayıyı otomatik
olarak cezai yaptırım uygulayıp süneklik düzeyi sınırlı
(R=4) sistem şeklinde çözmüştür ve bu durum deprem
yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygundur.
[4] STA4CAD programı ise bu şartı gözönünde
bulundurduğu için süneklik düzeyi karma sistem
çözülmesine izin vermemiş, sistemi süneklik düzeyi
yüksek veya süneklik düzeyi sınırlı olarak çözülmesi
yönünde yönlendirme yapmıştır.
[5] Deprem etkilerinin daha yüksek olduğu Sakarya
bölgesinde aynı tasarım uygulandığında (SDS=1.556 ,
SD1=0.798), kenar aks perdelerinde MDEV / M0 <1/6
şartını sağlamadığı için R’nin 4/5R alınması gerektiği
uyarısı ile karşılaşılmıştır. Aynı zamanda kesitlerde
yetersizliklere de rastlanmıştır.
[6] Konya bölgesi SDS < 0.5 olduğu, analizi yapılan binanın
BYS=7>6 ve BKS=3>1 olduğu için sistemin süneklik
düzeyi sınırlı olarak da çözülmesi uygun görülmüştür.
TBDY-2018 7.5’e göre kuşatılmış kolon hesabı süneklik
düzeyi
yüksek
olmayan
birleşimlerde
uygulanmamaktadır. Bu madde uyarında STA4CAD
programında yapılan karşılaştırmada bazı kolonlarda
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enkesit küçültmesi yapılabilmektedir. Bu sayede daha
ekonomik bir tasarım yapılabilmektedir.
[7] 2 farklı programda DBYBHY-2007 ve TBDY-2018’ de
donatı metrajı yapılmıştır. Bu metrajlar sonucunda
STA4CAD programında DBYBHY-2007’de daha fazla
donatı hesaplanmıştır. Fakat ideCAD programında
TBDY-2018 yönetmeliği çözümünde donatı miktarı
DBYBHY-2007
yönetmeliğinden
fazla
olduğu
görülmüştür.
[8] Sakarya Bölgesi’nde yapılan analizlerde eşdeğer deprem
yükü analizi ve modal analiz sonuçlarından karşılaştırma
sonucunda azaltma katsayılarıyla çarpılmış olan eşdeğer
deprem yükü etkisini büyük bulduğu için sonuçta bunu
göstermiştir. Fakat ideCAD yapılan analizler sonucunda
TBDY-2018 madde 4.8.3’e göre bir β katsayısı
hesaplayıp modal analiz sonuçlarını bu katsayıyla
büyüterek sonuç göstermiştir.
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Abstract – Density functional theory calculations of the molecular structure have been performed at B3LYP/6-31G(d) level of
theory for the title compound. To investigate the nonlinear optical properties of the title compound, the electric dipole moment,
the polarizability and the first hyperpolarizability were calculated using the DFT/B3LYP method with the 6‐31G(d) basis set.
According to results, the title compound exhibits nonzero hyperpolarizability value revealing second order nonlinear optical
behavior. In order to investigate reactive sites for electrophilic or nucleophilic sites for the investigated molecule, the
molecular electrostatic potential at the B3LYP/6‐31G(d) basis optimized geometry was also calculated. Besides, atomic
charges, and molecular orbital energies have been investigated of the title compound using the densitiy functional theory
calculations. The highest occupied molecular orbital and the lowest-lying unoccupied molecular orbital are mostly the pantibonding type orbitals. The value of the energy separation between the HOMO and LUMO is quite large.
Keywords – Atomic charges, DFT, MEP, Schiff Base, NLO.
I. INTRODUCTION
Schiff bases are used as starting materials in the synthesis of
important drugs, such as antibiotics, antiphlogistic,
antiallergic and antitumor substances [1]. On the industrial
scale, Schiff bases have a wide range of applications, such as
dyes and pigments [2]. They are also important for the
progress of coordination chemistry including enzymatic and
catalysis reactions, molecular architectures and magnetism
[3]. They have been also under investigation during last years
because of their potential applicability in optical
communications and many of them have NLO behaviour [4].
The aim of this study is to investigate the phsicochemical
properties of the Schiff base compound, 4-Fluoro-N-(4hydroxybenzylidene)-aniline, using density functional theory
calculations. In this study, molecular structure, molecular
electrostatic potential (MEP), Mulliken atomic charges,
frontier molecular orbitals, NLO properties were investigated
at B3LYP/6-31G(d) level of theory.

torsion angles) of the title compound have been obtained
using the B3LYP/6-31G(d) method. These results are listed
in Table 1

II. MATERIALS AND METHOD
Quantum chemical studies of the title compound have been
performed using the DFT/B3LYP method with the 6-31G(d)
basis set. Molecular structure, molecular electrostatic
potential (MEP), frontier molecular orbitals, Mulliken
charges and NLO properties of the title compound were
investigated at B3LYP/6-31G(d) level of theory.
III. RESULTS AND DISCUSSION
A. Optimized geometries
The experimental atomic numbering scheme [5] and
theoretical structure of the title compound is shown in Fig 1.
The optimized parameters (bond lengths, bond angles, and

Table 1 Selected molecular structure parameter
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Exp [5]

DFT

C1-O1

1.355 (3)

1.363

C7-N1

1.270 (3)

1.282

C8-N1

1.430 (3)

1.405

C11-F1

1.350 (3)

1.351

C. MEP Surface
To predict reactive sites for electrophilic and nucleophilic
attack for the molecule, MEP was calculated at the B3LYP/631G(d) optimized geometry. The negative (red color) regions
of MEP were related to electrophilic reactivity and the
positive (blue color) ones to nucleophilic reactivity shown in
Fig. 3.

Bond Lengths (Å)

Bond angles (º)
O1-C1-C2
C9-C8-N1
F1-C11-C10
C7-N1-C8
N1-C7-C4
Torsion angles (º)
O1-C1-C2-C3
C5-C4-C7-N1
N1-C8-C9-C10
C9-C10-C11-F1
C9-C8-N1-C7

123.07
(19)
118.62
(18)
119.0 (3)

122.52

118.89
(16)
124.80
(18)

120.26

−176.2
(2)
−172.8
(2)
179.1 (2)

-179.91

−179.8
(2)
−145.9
(2)

179.17

117.53
119.10

122.85
Fig 3 MEP surface of the compound
As easily can be seen in Fig. 6, this molecule has three
possible sites for electrophilic attack. The negative V(r)
values are -0.035 a.u. for the N1 atom which is the most
negative region: about -0.027 a.u. for O1 and -0.022 a.u. for
F1 atom. A maximum positive region is localized on the H1
atom with a value of +0.072 a.u. indicating a possible site for
nucleophilic attack.

-178.86
-179.8

-146.05

As can be seen from Table 1, calculated bond parameters
are slightly different from the experimental ones. It can be
noted that the experimental results belong to the solid phase
and theoretical calculations belong to the gas phase. In the
solid state the experimental results are related to molecular
packing but in gas phase the isolated molecules are
considered in the theoretical calculations.
According to this result, it may be concluded that the
B3LYP calculation well reproduce the geometry of the
compound.

D. Frontier Orbitals
Fig. 4 shows the distributions and energy levels of the
HOMO and LUMO orbitals for the compound. Both the
highest occupied molecular orbital (HOMO) and the lowestlying unoccupied molecular orbital (LUMO) are mostly the
p-antibonding type orbitals. The value of the energy
separation between the HOMO and LUMO is 4.226 eV.

B. Atomic Charge
The Mulliken atomic charges of the compound calculated at
DFT/B3LYP method in gas-phase are presented in Figure 2.
It can be seen from the figure that the Mulliken atomic
charges of the N1, O1 and F1 have negative atomic charges
in gas phase.

Fig 2. Mulliken atomic charges of the title compound.
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Fig. 4 Frontier molecular orbitals of the title compound

IV. CONCLUSIONS

E. NLO properties
NLO is at the forefront of current research because of its
importance in providing the key functions of frequency
shifting, optical modulation, optical switching, optical logic,
and optical memory for the emerging technologies in areas
such as telecommunications, signal processing, and optical
interconnections [7].
The electronic dipole moment (µ), polarizability (α), and
the first hyperpolarizability (β) of the title compound were
calculated at the B3LYP/6-31G(d) level using Gaussian 09W
program package and listed in Table 2.
Table 2
The calculated dipole moments (Debye), static
polarizability components (a.u.) and first hyperpolarizability
components (a.u.) for the title compound.
µx
µy
µz
µtot
αxx
αxy
αyy
αxz
αyz
αzz
αtot

Dipole moments
-1.077
0.139
-0.062
2.765 Debye
Polarizabilities
299.10
2.36
136.82
1.83
-0.69
59.98
24.497 A3

Quantum chemical calculations have been performed for the
title compound and the calculated results show that
B3LYP/6-31G(d) method can well reproduce the structural
parametersl. The MEP map shows that the negative potential
sites are on electronegative O, F and N atoms while the
positive potential sites are around the hydrogen atoms. the
electric dipole moment, the polarizability and the first
hyperpolarizability were calculated using the DFT/B3LYP
method with the 6‐31G(d) basis set. According to results, the
title compound exhibits nonzero hyperpolarizability value
revealing second order nonlinear optical behavior. The value
of the energy separation between the HOMOs and LUMOs is
very large and this energy gap gives significant informations
about the title compound.
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First hyperpolarizabilities
βxxx
460.18
βxxy
-138.59
βxyy
-43.56
βyyy
-3.73
βxxz
128.52
βxyz
66.01
βyyz
8.38
βxzz
-6.27
βyzz
-7.39
βzzz
0.27
3.955×10-30 cm5/esu
βtot
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Abstract – As it is known, the importance and consumption of water are increasing day by day due to industrial growth,
population growth, advancement of technology and increasing living standards. Because of the limited water resources, the
design, planning, forecasting of water transmission and distribution systems should be made more carefully and the water
resources should be used more efficiently. In this context, the importance of the factors affecting water demand is increasing
day by day. Population, economic cycles, education, technology, climatic conditions, price, and many other factors have their
effects on water consumption. By designating these effects in a healthy and reliable way, it is possible to design systems that
are more reliable and to use water resources more efficiently. In the present study, by using water consumption data of 4
different neighborhoods of the central districts of Konya with different characteristics, the effects of meteorological variables
on water consumption according to the characteristics of neighborhoods were investigated by using Multiple Regression
Analysis.
Keywords – Konya, water, unit water consumption, multiple regression analysis, meteorological variables
estimation, whereas climate factors are more important for
short-term and seasonal water need.
Maidment et al. (1984), in their study, they made time
series analysis on the data of six cities in Texas.
Population, number of connections, household income and
water price have been used as factors. In this study, it is
stated that the population is the most effective and
important factor. It has been also stated that rainfall has a
significant effect on water consumption in 3 cities which
are in high places. Khatri and Vairavamoorthy (2009),
examined the effect of population, climate change and
economic growth factors for the estimation of future water
demand by using regression models in their study. The
study was conducted to estimate the UK's water demand in
2035. From the analysis, it was stated that the future water
demand (at the total monthly level) was largely due to
socio-economic changes rather than population changes
and climate change.
Ruth et al. (2007), focused on the city of Hamilton in
New Zealand to investigate possible water use and
infrastructure needs for a range of population and climate
characteristics. Changes in water demand were largely
caused by population changes and were not significantly
affected by climate change.
However, it is also one of the results that the impact of
climate change on per capita water demand increases as
the population increases.
In the study conducted by Akuoko-Asibey et al. (1993),
the effects of climate factors on water consumption were
investigated for Calgary City. Weekly unit water
consumption data between 1982 and 1989 were used.

I. INTRODUCTION
Water is undoubtedly one of the most important
substances that ensure the survival and vitality of the
world. In this respect, determining the amount of water
required by each variable in need of water is a necessary
engineering service for the optimum use of water
resources. Therefore, while there are many parameters
affecting unit water consumption, the degree and rate of
these parameters have been the subject of some researches
in recent years. In the previous studies, which parameters
affect how much water consumption has been investigated
by using a large number of variables and different methods
and are still being investigated.
Dandy et al. (1997), price, income, social-economic and
climate variables are used as parameters. By using
regression models, they suggested that water consumption
is directly related to the price of water. Jain et al. (2001),
in their study for short-term water forecasting in Kanpur
Institute of Technology they investigated new techniques
of artificial neural networks, Socio-economic and climatic
factors were used in the study. Regression analysis and
time series analysis were also used for comparison. A total
of 6 different neural network models, 5 regression models
and 2-time series models have been developed and
compared. It was stated that the most successful artificial
neural network model error was 2.41%. As a result of the
study, it was stated that population, income, water price
and house characters are important for long-term

129

Zein Ebad and Yilmaz., INVESTIGATION OF VARIABLES THAT AFFECT THE URBAN WATER CONSUMPTION OVER SOME
DISTRICTS OF KONYA CITY, ISAS WINTER-2019, Samsun, Turkey

Gedefaw et al. (2018), in their study, investigated the
multiple regression methods used for the selection of the
variables required for water demand estimation for the city
of Gondar. Principal component analysis was chosen as
the most appropriate multiple regression method.
Oyebode et al. (2019), compared models which
stablished by artificial neural networks, multiple
regression analysis and support vector machines for water
demand prediction in their study. Artificial neural
networks were found to be the most appropriate method.

variables used in the model. For example, if the correlation
between X1 and X2 is 0.990, then there is not much
difference between the coefficient of determination of the
two-variable model and the coefficient obtained in the
analysis of the one variable model where X1 is just used.
Therefore, when selecting independent variables for the
model, those who do not have strong relationships among
themselves will be selected (Ünver et al., 2013).
Theoretically, there are infinite independent variables for
the explanation of the Y dependent variable. However, in
practice, 1, 2, sometimes 3 independent variables explain a
large part of the Y dependent variable. The question is
how to choose the appropriate model when there are n
independent variables? A scatter plot (regression diagram)
is used to explain the relationship between the dependent
variable and the independent variable. Helps investigate
possible cause/effect relationships. The horizontal axis of a
scatter diagram shows the values taken by X independent
variables and the vertical axis shows the values taken by Y
dependent variables. Since there is one independent
variable in simple regression analysis, the scatter diagram
is formed in a plane and the appropriate model is easily
selected. However, when there are two or more
independent variables model selection is not easy because
the points corresponding to the observation values are not
in a plane but within a volume. The regression model
where n independent variables exist is given in Equation 1
(Ünver et al., 2013).
Y = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑛 𝑋𝑛 + 𝜀
(1)
In this equation, Y is a dependent variable, X1, X2,…, Xn
are independent variables and b0, b1, b2,…, bn are unknown
parameters. b0 represents the point at which the regression
line intersects the y-axis and is called constant. At the
same time, ε is the error term in the equation. For example,
if there are two independent variables, the linear regression
model would be like equation 2.
Y = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + 𝜀
(2)
b0, b1 and b2 are unknown parameters in the equation, so
b0, b1 and b2 statistics are again found by the least-squares
method with random sample data(Ünver et al., 2013).
Two methods of multiple regression analysis were used
in the analysis of SPSS, which are Enter and Stepwise
methods. Enter is a regression analysis in which all
available independent variables are added to the model.
For the shaping of the stepwise model, significant and
strong independent variables of the dependent variable are
taken. The selections are made from the highest correlation
to the lowest. When including the independent variables in
the model, it holds only one of the 2 interconnected
variables in the model, so it solves the problem of
multicollinearity(Işık, 2006).

II. MATERIALS AND METHOD
A. Material
In the present study, the effects of meteorological
variables on unit water consumption were examined by
using the Multiple Linear Regression Method. Monthly
water consumption values of 4 different districts of Konya
city with different characteristics and monthly data of 13
different meteorological variables measured in the same
period have been used. 4 different neighborhoods of
Konya with different characteristics were chosen as the
study area. These neighborhoods names are Saraçoğlu,
Lalebahçe, Gödene and Yazır. Some characteristics of
these neighborhoods are given in Table 1 below. In this
way, it is another aim of this study to examine the possible
effects of socioeconomic variables and neighborhood
characteristics on water consumption.
The meteorological data used in the study are monthly
data between 2007-2017 obtained from Konya General
Directorate of Meteorology, Regional Station which is
numbered 17245. The meteorological parameters planned
to be used in the study; Monthly Maximum Pressure(X1),
Monthly Maximum Humidity(X2), Monthly Maximum
Temperature (X3), Monthly Maximum Rainfall (X4),
Monthly Minimum Pressure (X5), Monthly Minimum
Relative Humidity (X6), Monthly Minimum Temperature
(X7), Monthly Average Pressure (X8), Monthly Average
Relative Humidity (X9), Monthly Average Wind Speed
(X10), Monthly Average Temperature (X11), Monthly
Average Water Vapor Pressure (X12) and Monthly Total
Rainfall (X13).
B. Method
Multiple regression analysis which is one of the
statistical methods was used as the method. If there is
more than one independent variable in the regression
analysis, this linear analysis is called multiple regression
analysis. Occasionally, while an appropriate independent
variable is available for the dependent variable, the
explanatory power, in other words, the coefficient of
determination (indicates that how much of the change in
the dependent variable is explained by the X1 and X2
arguments) may be small, and independent variables that
can strengthen the model may be excluded from the model.
Therefore, new independent variables can be added to
strengthen the existing model. Y=b0+b1X+ε includes new
x independent variables. However, there should not be
strong and close relationships between the independent

Table 1. Working areas to be used in the current study
The name of the

Name of the

2018

Building characteristics
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neighborhood
Saraçoğlu
Lalebahçe
Gödene
Yazır

District
Karatay
Meram
Meram
Selçuklu
III. RESULTS

Population
6.725
6.150
14.214
61.483

In this study, firstly, multiple regression analysis was
performed on the data between 2007-2017 and low R2
values and insufficient results were obtained as a result of
the analysis. For this reason, in order to obtain better
results, multiple regression analysis was performed by
changing the year intervals and more successful results
were obtained with the data between 2011 and 2017. The
stepwise method was selected in the analysis and by using
this method the most suitable models were found.
As a result of the study, the results of the analysis of
residential subscribers are given in Table 2. When we look
at the table, it is seen that R2 values improve especially as
we approach 2011 for Gödene. For the Yazır
neighborhood, it has risen from 0.045 to 0.206, but it
would be more acceptable if it were about 0.5. In Table 3,
the analysis results of the total subscribers are given. for
total subscribers, R2 values are also increased when
approached in 2011. When the two tables are examined,
the analysis results of Lalebahçe, Saraçoğlu and Gödene
are acceptable, but unfortunately, Yazır's analysis results
are not safe and sufficient especially for residential
subscribers and water demand is not much affected by
climate factors.
Table 5 shows the constant coefficients and the
coefficients of the independent variables of the most
appropriate models for each neighborhood. In this
direction, Y = -76,859 + 0,172X11 - 0,059X6 + 0,038X6 +
0,0094X8 equation is found for Lalebahçe neighborhood.
Y = -51.23 + 0,073X11 + 0,058X8 + 0,019X6 equation is
found for the Saraçoğlu neighborhood. Y = -34,064 +
0,047X3 + 0,039X8 model is available for Gödene
neighborhood. Y = -38.93 + 0,138X12 + 0,045X1 model is
found for Yazır neighborhood.
Referring to Table 5, for Lalebahçe neighborhood
respectively the monthly average temperature, monthly
maximum relative humidity, monthly minimum relative
humidity and monthly average pressure; for saraçoğlu
neighborhood Monthly Average Temperature, Monthly
Average Pressure and Monthly Minimum Relative
Humidity; for Gödene neighborhood Monthly Maximum
Temperature and Monthly Average Pressure; for Yazır
neighborhood Monthly Average Water Vapor Pressure and
Monthly Maximum Pressure are important factors and
have been selected as the most appropriate independent
variables. As a result of most suitable models that

Low-rise
Low
Low-rise
High
high-rise
Low
high-rise
High
emerged, it is shown that temperature is the most
important factor for Lalebahçe, Saraçoğlu and Gödene
neighborhoods (Tables 4 and 5). In particular, Average
temperature has the largest correlation with unit water
consumption. The sign of the correlation coefficient of the
average temperature is + or positive, which means that
when the temperature rises, the unit water consumption
increases. There are some reasons why temperature can
affect water consumption positively. Evaporation and
water loss are higher as the temperature increases and both
gardens and people need more water. As the temperature
increases, people sweat more and take more baths on one
side and wash more clothes on the other.
Table 4 shows the correlations and impacts of each of
the 13 climatic factors with the unit water consumption for
each neighborhood. If the average temperature values in
Table 5 are examined, it is seen that the largest values
belong to Lalebahçe and Saraçoğlu neighborhoods. On the
other hand, since these neighborhoods are single storey, it
can be thought that the houses in these neighborhoods
have gardens and they need more irrigation when the
temperature increases, especially the economic situation of
the residents in Lalebahçe neighborhoods is better than
Saraçoğlu neighborhood. At the same time, in general,
when the temperature rises, people take more baths, sweat
and wash clothes, thirst more and swim if they have pools.
After the temperature, it is seen that maximum relative
humidity and minimum relative humidity for the
Lalebahçe neighborhood and minimum relative humidity
for Saraçoğlu neighborhood are important factors.

Table 2. Analysis results of residential subscribers
neighborhoods
Years
2007-2017

method

Lalebahçe

Saraçoğlu

Gödene

Yazır

stepwise

0.724

0.467

0.078

0.045

enter

0.708

0.449

0.051

0.009
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2008-2017

2009-2017

2010-2017

2011-2017

stepwise

0.756

0.497

0.178

0.063

enter

0.755

0.494

0.102

0.044

stepwise

0.781

0.493

0.475

error

enter

0.775

0.502

0.479

0.034

stepwise

0.788

0.510

0.442

0.049

enter

0.776

0.512

0.442

0.055

stepwise

0.803

0.671

0.608

0.206

enter

0.784

0.641

0.701

0.175

Table 3. Analysis results of all subscribers
neighborhoods
Years

method

2007-2017

2008-2017

2009-2017

2010-2017

2011-2017

Lalebahçe

Saraçoğlu

Gödene

Yazır

stepwise

0.525

0.392

0.176

0.333

enter

0.508

0.366

0.135

0.303

stepwise

0.547

0.392

0.312

0.343

enter

0.519

0.398

0.267

0.348

stepwise

0.519

0.413

0.615

0.348

enter

0.499

0.424

0.609

0.332

stepwise

0.552

0.398

0.621

0.420

enter

0.519

0.423

0.596

0.412

stepwise

0.569

0.458

0.780

0.557

enter

0.583

0.564

0.770

0.508

Table 4. Correlation values between unit water consumption and climate factors of residential subscribers in 2011-2017
Lalebahçe
Neighborhood
unit water
consumption
unit water consumption

1,000

Monthly Maximum Pressure (hPa)

-0,645

Monthly Maximum Humidity (%)

-0,651

Monthly Maximum Temperature (°C)

0,822

Saraçoğlu
Neighborhood
unit water consumption

Gödene
Neighborhood
unit water
consumption

Yazır
Neighborhood
unit water
consumption

1

1

1

-0,514

-0,492

-0,132

-0,465

-0,523

-0,059

0,746

0,764

0,332

Monthly Maximum Rainfall (mm=kg/m²)_OMGİ
-0,162
-0,068

-0,072

0,128

Monthly Minimum Pressure (hPa)İ

0,390

0,432

0,412

0,224

Monthly Minimum Relative Humidity (%)

-0,436

-0,297

-0,378

0,078

Monthly Minimum Temperature (°C)

0,860

0,76

0,736

0,31

Monthly Average Pressure (hPa)

-0,343

-0,194

-0,192

0,058

Monthly Average Relative Humidity (%)

-0,777

-0,646

-0,596

-0,112

Monthly Average Wind Speed (m/sn)

0,466

0,358

0,364

0,019

Monthly Average Temperature (°C)

0,870

0,774

0,757

0,301

Monthly Average water vapor pressure (hPa)

0,727

0,729

0,702

0,416

Monthly Total Rainfall (mm=kg÷m²) OMGİ

-0,341

-0,259

-0,202

0,012

Table 5. The coefficients of the most important models given by Stepwise method in SPSS for 2011-2017
Coefficients of important factors given by stepwise for 2011-2017
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B(standardized
coefficients)

R2
0.803

-76,859

constant
Monthly Average Temperature (°C)

Lalebahçe
Neighborhood

0.671

0.608
Gödene
Neighborhood

0.206
Yazır Neighborhood

0,172
-0,059

Monthly Maximum Humidity (%)

Saraçoğlu
Neighborhood

β (unstandardized
coefficients)

0,896
-0,243

Monthly Minimum Relative Humidity (%)

0,038

0,166

Monthly Average Pressure (hPa)

0,0094

0,143

(Constant)

-51,23

Monthly Average Temperature (°C)

0,073

1,036

Monthly Average Pressure (hPa)

0,058

0,239

Monthly Minimum Relative Humidity (%)

0,019

0,226

(Constant)

-34,064

Monthly Maximum Temperature (°C)

0,047

0,869

Monthly Average Pressure (hPa)

0,039

0,221

(Constant)

-38,93

Monthly Average water vapor pressure (hPa)

0,138

0,676

Monthly Maximum Pressure (hPa)

0,045

0,358

IV. DISCUSSION
In order to estimate future unit water consumption of Lalebahçe, Saraçoğlu and Gödene neighborhoods, which are connected
to the central districts of Konya province, the most important factor is temperature among the climatic factors and especially
the average temperature has the highest correlation with the unit water consumption. By using the Stepwise method in the Spss
program, we see that the average temperature is the most efficient factor given by the analysis model. Temperature is a
dominant factor in unit water consumption in Konya city.
V. CONCLUSION
The aim of this study was to find out the relationship between unit water consumption and climate factors in 4 different
neighborhoods and to determine which factors are more effective for which neighborhoods. Multiple regressio n analysis was
performed using the Stepwise method. As a result of the analysis, temperature is the most important factor for Lalebahçe
(average temperature), Saraçoğlu (average temperature) and Gödene (maximum temperature) neighborhoods, and wind speed
and maximum rainfall are not effective. meanwhile, average pressure and maximum relative humidity are other efficient
factors.
Monthly Average Water Vapor Pressure and Monthly Maximum Pressure were the most appropriate factors for Yazır
neighborhood for the estimated model.
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Abstract – High temperature superconductors (HTSs) have been widely used in magnetic bearing systems, magnetically levitated
transportation systems (Maglev), superconducting motors, etc. due to their stable levitation properties. Although the studies on
Maglev systems have been increasing in recent years, both the vertical levitation and lateral guidance forces are not at desired
level for technological applicability of these systems. Furthermore, the studies have been mostly focused on enhancing the
levitation force rather than the guidance force. One of the ways to improve the levitation and guidance forces of Maglev systems
is improving the superconducting properties of HTSs and/or producing HTSs in larger single domains and in large geometries.
The most effective method to produce HTSs in larger single domain within a reasonable production time is the multi‒seeded
melt growth (MSMG) method. However, it can be seen from the studies in literature that the increasing seed number on HTSs
corrupts the superconducting properties of MSMG samples. One can overcome this negation by changing the number, orientation
and distance of the seeds. In this study, we have produced cylindrical YBCO superconducting samples with different distance of
seeds by MSMG method and investigated the effect of seed distance on the lateral guidance force both in zero field cooling
(ZFC) and field cooling (FC) regimes at different measurement temperatures of 77 K, 80 K and 83 K. The results showed that
the movement stability of Maglev systems can be increased by changing the distance of the seeds in HTSs.
Keywords – Multi-seed, YBCO, Guidance force, Seed distance.
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I. INTRODUCTION
The unique stable levitation or suspension properties of high
temperature superconductors (HTSs) above or below a
permanent magnet (PM) make them useful in various
applications such as contactless magnetic bearings [1],
magnetically levitated transportation (Maglev) [2-5] and
flywheel energy storage systems [6], etc. Although there are
many studies in literature on Maglev transportation systems
[7-10], the magnetic levitation force and magnetic guidance
force values are not at desired level for practical applicability
of these systems. Vertical magnetic levitation force and lateral
guidance force should be increased for loading capacity and
stability of Maglev systems, respectively. To accomplish this
situation, there are several methods such as optimizing the
permanent magnetic guideway (PMG) [11,12] and enhancing
the superconducting properties of HTSs. The dimensions of
HTSs should be as large as possible for technological
applicability of Maglev systems. The researchers have used
top‒seeded‒melt‒growth (TSMG) (RE)BCO (RE= rare earth
element, generally Y or Gd) superconductors [13,14] in
Maglev systems because of high critical current density and
flux trapping capability of these superconductors. However,
the TSMG method is not efficient enough due to the
limitations such as high cost, long processing time and limited
sample dimensions. Therefore, this method was modified and
multi‒seeded‒melt‒growth (MSMG) method were developed
by using more than one seed on the sample [15,16]. Although
the MSMG method has some advantages, it also has some
disadvantages such as decrement in magnetic force properties
with increasing SmBaCuO seed number and distance between
the seeds. This decrement in magnetic properties such as
magnetic levitation and guidance force, trapped magnetic flux
etc. is attributed to the existing of non−superconducting
residual melt (CuO and BaCuO2) at grain boundaries between
the seeds [17,18]. Although there are studies related to
changing the distance, orientation and angle between the seeds
[18,19], there is no detailed study on the effect of seed distance
on the guidance force of MPMG samples at different
measurement temperatures. Therefore, we have produced
YBCO samples in cylindrical geometry with different seed
distances by using MSMG method and investigated the effect
of seed distance on the guidance force performance of the
samples in different cooling regimes of FC (field cooling) and
ZFC (zero field cooling) and at different measurement
temperatures of 77 K, 80 K and 83 K.
II. MATERIALS AND METHOD
In this study, the YBa2Cu3O7 (Y123) samples were
fabricated with multi‒seeded‒melt‒growth (MSMG) method
with cold seeding technic. Y123 superconductor and Y211
(Y2BaCuO6) non−superconductor phases were prepared
using Y2O3, BaCO3 and CuO powders and calcinated at 900 °C
for 20 h and 920 °C for 15 h, respectively, by solid−state
reaction method. The powders of Y123, Y211 and CeO2 were
mixed at weight ratios of 75 %, % 25 and 5%, respectively and
prepared powder mixture with 30.15 g was pressed in a steel
mold into the cylindrical pellets of 32 mm in diameter. The
NdBaCuO seeds were placed on the top of the Y123 pellets to
make a (100)/(100) grain junction with two seeds and the
c−axis of the NdBaCuO seeds normal to the top surface of the
YBCO pellets. The distance between the seeds was varied as

1, 4 and 12 mm to investigate the effect of seed distance on the
magnetic guidance force and the samples were named as
MS01, MS04 and MS12, respectively. The final dimensions of
the seeded YBCO pellets after the sintering and oxygenation
process were determined with diameter of 26 mm and height
of 8 mm and detailed fabrication procedure can be found in
[13]. The photo of one of the samples after calcination and
oxygenation process is given in Fig. 1.

Fig. 1. The photo of two−seeded cylindrical YBCO superconductor fabricated
by MSMG method

Lateral guidance force (Fx) measurements depending on lateral
distance (x) between the sample and permanent magnet were
carried out using the Magnetic Levitation Force Measurement
System (MLFMS), designed by Sukru Celik and financially
supported by The Scientific and Technological Research
Council of Turkey (TUBITAK) with project number of
110T622. The MLFMS system (Fig. 2) consists of a stainless
steel vacuum chamber, close cycle cryostat, high vacuum
pumping system three dimensional movable axes and three
axis load cell. The detailed information about the MLFMS
system can be found in [20].

Fig. 2. The photo and schematic diagrams of magnetic levitation force
measurement system.

The guidance force measurements were performed in
different cooling regimes of FC (field cooling) and ZFC (zero
field cooling) and at different measurement temperatures of 77
K, 80 K and 83 K. In FC measurements, the vertical distance
between the YBCO sample and the PM was fixed as 1.5 mm
while the cooling the sample to the measurement temperature.
After the cooling, the lateral distance between the top centers
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of the sample and the PM was changed from x=0 mm to x=50
mm, then from x=50 mm to x=-50 mm and finally from x=-50
mm to the x=50 mm. The lateral guidance force data were
collected via a software during the lateral movement of the
sample. In ZFC measurements, the vertical distance between
the sample and the PM was fixed as 50 mm, meanly the sample
was cooled in the absence of magnetic field. After the cooling,
the sample moved vertically down to the measurement height
(MH) of 1.5 mm and then the measurements were performed
similar to that in FC regime. The measurements were carried
out at different temperatures of 77 K, 80 K and 83 K.
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Fig. 4. Lateral guidance force curves (Fx) of MS04 sample as a function of
the lateral position (x) in (a) ZFC regime and (b) FC regime, at different
measurement temperatures
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Fig. 3. Lateral guidance force curves (Fx) of MS01 sample as a function of
the lateral position (x) in (a) ZFC regime and (b) FC regime, at different
measurement temperatures
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Fig. 5. Lateral guidance force curves (Fx) of MS12 sample as a function of
the lateral position (x) in (a) ZFC regime and (b) FC regime, at different
measurement temperatures
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Fig. 7. Lateral guidance force comparison of samples with different seed
distances in FC regime, at the measurement temperatures of (a) 77 K, (b) 80
K and (c) 83 K
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Fig. 6. Lateral guidance force comparison of samples with different seed
distances in ZFC regime, at the measurement temperatures of (a) 77 K, (b) 80
K and (c) 83 K

IV. DISCUSSION
Fig. 3 shows lateral guidance force curves (Fx) of MS01
sample as a function of the lateral position (x) in different
cooling regimes of ZFC and FC, at different measurement
temperatures. It is clear from this figure that the guidance force
increases with decreasing measurement temperature due to the
increment in superconducting properties of the sample at the
temperatures far from the critical temperature (T c). It is seen
by comparing the Fig. 3a and b that although the repulsive part
(the positive force values) of the guidance force curve in ZFC
regime is bigger than that in FC regime, the attractive part of
the curve in FC regime is bigger than that in ZFC regime. This
is attributed to the fact that the trapped flux inside the
superconducting sample increases with decreasing cooling
height.
Lateral guidance force curves (Fx) of MS04 and MS12
samples as a function of the lateral position (x) in different
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cooling regimes of ZFC and FC, at different measurement
temperatures are shown in Fig. 4 and Fig. 5, respectively. One
can see from these figures that the maximum values of
guidance force curves increase with decreasing measurement
temperatures as consistent with Fig. 3. It is also seen in these
figures that the attractive part of the curves is bigger and
repulsive part of the curves is smaller in FC regime than in
ZFC regime, similar to the curves of MS01 sample.
Fig. 6 shows the lateral guidance force comparison of
samples with different seed distances in ZFC regime, at
different measurement temperatures. One can see from this
figure that when the samples move laterally relative to the
centre of the PM to the right direction, the lateral force
increases and shows a repulsive character especially at T=77
K and T=80 K. This is attributed the diamagnetic character of
the sample in ZFC regime. However, it can be seen in Fig. 6c
that this diamagnetic behaviour of the sample diminishes at the
measurement temperature of 83 K which is close to the T c.
The lateral guidance force comparison of samples with
different seed distances in FC regime, at different
measurement temperatures is shown in Fig. 7. It is clear from
this figure that when the samples move laterally relative to the
centre of the PM to the right direction, the lateral force
decreases and shows an attractive character and this character
gets weaker with increasing temperature. The attractive
character of guidance force curves indicates the stability of
Maglev system. One can see from Figs. 6 and 7 that both the
repulsive and attractive lateral force values increase with
decreasing distance between the seeds.
V. CONCLUSION
In this study, we have fabricated two‒seeded cylindrical
YBa2Cu3O7 (Y123) samples with multi‒seeded‒melt‒growth
(MSMG) method with cold seeding technic and investigated
the effect of the seed distance on the lateral guidance force of
multi‒seeded YBCO superconducting samples. The lateral
guidance force measurements were performed in both cooling
regimes of FC and ZFC and at different measurement
temperatures of 77K, 80 K and 83 K. It was found that both
the repulsive and attractive parts of guidance force curves
enhance with decreasing temperature and decreasing distance
between the seeds.
It is concluded from this study that the stability of Maglev
systems can be increased by adjusting the seed distances of
superconducting samples and it is believed that this study will
make a significant contribution to the technological
applicability of Maglev systems.
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I. INTRODUCTION
It is a common method to design systems in the form of
series (or cascade) connection of subsystems. In many cases,
the order of connection of subsystems may lead positive
results when the system properties such as sensitivity,
stability, robustness are considered. In the cases where the
change of the order of subsystems does not affect inputoutput relational function of the system (commutativity), the
optimal order should be used in regard to improve the
mentioned properties.
The first publication about the commutativity was studied
in 1977 by Marshall for the first-order continuous timevarying linear systems [1]. Then, commutativity conditions
of second-order [2] and third & fourth-order [3] continuous
time-varying linear systems were obtained in 1982 and 1985
respectively by Koksal. After a long time, commutativity
conditions of fifth-order continuous time-varying linear
systems [4] were studied in 2011.
Decomposition of time-varying linear systems plays an
important role toward modeling, analysing, solving real
engineering problems and improving the stability of systems.
In 2016, M. E. Koksal proved the necessary and sufficient
conditions for the decomposition of a second-order linear
time-varying system into its two cascade connected firstorder commutative pairs in [5]. Then, in [6] he also studied
the decomposition of a third-order linear time-varying system
into its cascade connected second and first-order
commutative pairs, explicit results of the subsystem,
application alongside with simulation are presented. Finally,
conditions end explicit formulas for the realization of a
relaxed fourth-order linear time-varying system as a cascade
connection of two commutative second-order systems were
presented in [7].
In this presentation, conditions and explicit formulas for
the realization of a relaxed fourth-order linear time-varying
system as a cascade connection of commutative third and
first-order systems are given. The results are illustrated by an
example.

II. SYSTEM DESCRIPTIONS
Let the fourth-order linear time-varying system 𝐶, and its
series realization by third and first-order linear time-varying
subsystems 𝐴 and 𝐵 be defined by the following differential
equations
𝐶: 𝑐4 (𝑡)𝑦 𝑖𝑣 (𝑡) + 𝑐3 (𝑡)𝑦 ‴ (𝑡) + 𝑐2 (𝑡)𝑦 ″ (𝑡)
(2.1)
+ 𝑐1 (𝑡)𝑦 ′ (𝑡) + 𝑐0 (𝑡)𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡),
where 𝑥(𝑡) and 𝑦(𝑡) are the input and output functions
respectively, with 𝑐𝑖 (•) as the coefficients of the timevarying system, which are piecewise continuous on [𝑡0 , ∞).
Due to it’s order of 4, 𝑐4 (𝑡) ≠ 0. Considering the
decomposition of 𝐶 as the cascade connection of first-order
system 𝐴 and third-order system 𝐵 described as
𝐴: 𝑎1 (𝑡)𝑦𝐴′ (𝑡) + 𝑎0 (𝑡)𝑦𝐴 (𝑡) = 𝑥𝐴 (𝑡),
(2.2)
𝐵: 𝑏3 (𝑡)𝑦𝐵‴ (𝑡) + 𝑏2 (𝑡)𝑦𝐵″ (𝑡) + 𝑏1 (𝑡)𝑦𝐵′ (𝑡)
+ 𝑏0 (𝑡)𝑦𝐵 (𝑡) = 𝑥𝐵 (𝑡),
(2.3)
where 𝑎1 (𝑡) ≠ 0 and 𝑏3 (𝑡) ≠ 0. Also, 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝑥𝐴, 𝑥𝐵 ∈
𝑃[𝑡0 , ∞). Suppose that the series realization of 𝐶 is the
cascade connection of 𝐴 and 𝐵 is as in Fig. (1a) or (1b); the
connections are abbreviated as 𝐴𝐵 or 𝐵𝐴 according to their
sequence of connection.

Fig. 1: Cascade connection of differential systems 𝐴 and 𝐵

The propose is to find the subsystems 𝐴 and 𝐵 such that each
one of the connections 𝐴𝐵 and 𝐵𝐴 are equivalent to the
original system 𝐶 in particular to find the conditions for the
decomposition of the system 𝐶 into it’s subsystems 𝐴 and 𝐵
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1 16𝑐34 48𝑘24 128𝑐3 𝑘23 256𝑘1 𝑘22
[
− 3 + 3/4 9/4 +
4096 𝑐43
𝑘3
𝑘32
𝑐4 𝑘3
96𝑐32 𝑘22 512𝑐3 𝑘1 𝑘2 384𝑘22 𝑐3′ 1024𝑘1 𝑐3′
− 3/2 3/2 − 3/4 5/4 −
3/2 +
𝑐4 𝑘3
𝑐4 𝑘3
√𝑐4 𝑘3
√𝑐4 √𝑘3
1024𝑘0 𝑘2 256𝑐32 𝑘1 1024𝑐3 𝑘0 384𝑐32 𝑐3′
−
+ 3/2
+ 3/4 1/4 +
𝑘3
𝑐42
𝑐4 √𝑘3
𝑐4 𝑘3
768(𝑐3′ )2 384𝑐33 𝑐4′ 192𝑘23 𝑐4′ 576𝑐3 𝑘22 𝑐4′
+
−
− 3/4 9/4 + 3/2 3/2
𝑐4
𝑐43
𝑐4 𝑘3
𝑐4 𝑘3
768𝑘1 𝑘2 𝑐4′ 1536𝑐3 𝑘1 𝑐4′ 648𝑘22 (𝑐4′ )2
+ 3/4 5/4 −
− 3/2 3/2
3/2
𝑐4 𝑘3
𝑐4 √𝑘3
𝑐4 𝑘3
1536𝑘0 𝑐4′ 3584𝑐3 𝑐3′ 𝑐4′ 3096𝑐32 (𝑐4′ )2
− 3/4 1/4 −
+
𝑐42
𝑐43
𝑐4 𝑘3
′ ( ′ )2
′
7264𝑐3 𝑐4
9504𝑐3 (𝑐4 )3 8505(𝑐4′ )4
+
−
+
𝑐42
𝑐43
𝑐43
′
″
′
2
1728𝑘1 (𝑐4 )
1024𝑐3 𝑐3 3072𝑐4 𝑐3″
+
+
−
3/2
𝑐4
𝑐4
𝑐 √𝑘3

and the coefficients of these subsystems. The found results
are expressed by a theorem presented in the next section

𝑐0 =

III. MAIN RESULTS
Theorem: The necessary and sufficient conditions that a
fourth-order linear time-varying system described by Eq.
(2.1) into its cascade connected linear time-varying
commutative pairs 𝐴 and 𝐵 of first and third-order
respectively, are that
There should be some constants 𝑘3 , 𝑘2 , 𝑘1 , 𝑘0 such that
the coefficients 𝑐2 , 𝑐1 and 𝑐0 can be expressible in terms
of 𝑐4 and 𝑐3 as

i)

𝑐2 =

1 12𝑐32 12√𝑐4 𝑘22 32√𝑐4 𝑘1
[
−
+
+ 48𝑐3′
3/2
32 𝑐4
𝑘
√𝑘3
3

48𝑐3 𝑐4′ 35(𝑐4′ )2
−
+
− 40𝑐4″ ],
𝑐4
𝑐4

(3.1)

1/4

𝑐1 =

1 32𝑐33 64𝑐4 𝑘23 96𝑐3 𝑘22
[
+
−
9/4
3/2
512 𝑐42
𝑘
√𝑐4 𝑘
3

1/4

−

256𝑐4 𝑘1 𝑘2

256𝑐3 𝑘1

3
1/4

512𝑐4 𝑘0

+
+
5/4
1/4
𝑘3
𝑘3
√𝑐4 √𝑘3
384𝑐3 𝑐3′ 348𝑐32 𝑐4′ 36𝑘22 𝑐4′ 24𝑐3 𝑘2 𝑐4′
+
−
+
3/2 + 5/4 3/4
𝑐4
𝑐42
𝑐4 𝑘3
√𝑐4 𝑘3
64𝑘1 𝑐4′
60𝑘22 𝑐4′ 36𝑐32 𝑘3 𝑐4′
−
+
−
𝑐42
√𝑐4 √𝑘3 √𝑐4 √𝑘3
1/4

−

24𝑐3 𝑘2 𝑘3 𝑐4′
5/4

𝑐4

𝑐4 1/4
) ,
𝑘3
1 2𝑐3 − 3𝑘3 𝑐4′ 2𝑘2
).
𝑎0 = ( 3/4 1/4 −
8
𝑘3
𝑐 𝑘

192𝑘1 √𝑘3 𝑐4′ 880𝑐3′ 𝑐4′
−
−
𝑐4
√𝑐4

1/4
1124𝑐3 (𝑐4′ )2 24𝑘2 (𝑐4′ )2 24𝑘2 𝑘3 (𝑐4′ )2
−
+
5/4 3/4
5/4
𝑐42
𝑐4 𝑘3
𝑐4
144𝑘3 𝑐3′ 𝑐4′ 180𝑐3 𝑘3 (𝑐4′ )2 955(𝑐4′ )3
−
+
−
𝑐4
𝑐42
𝑐42
′ )3
″
(
165𝑘3 𝑐4
832𝑐3 𝑐4 1592𝑐4′ 𝑐4″
−
+ 512𝑐3″ −
+
2
𝑐4
𝑐4
𝑐4
′ ″
168𝑘3 𝑐4 𝑐4
+
− 640𝑐4‴ ],
𝑐4

4

1344𝑐32 𝑐4″ 576𝑘22 𝑐4″ 1536𝑘1 𝑐4″ 4352𝑐3′ 𝑐4″
−
+
−
3/2 −
𝑐4
𝑐42
√𝑐4 𝑘3
√𝑐4 √𝑘3
′ ″
′
″
″
2
10944𝑐3 𝑐4 𝑐4 17520(𝑐4 ) 𝑐4 4800(𝑐4 )2
+
−
+
𝑐4
𝑐42
𝑐42
‴
′ ‴
2304𝑐3 𝑐4 5760𝑐4 𝑐4
+ 1024𝑐3‴ −
+
− 1536𝑐4𝑖𝑣 ].
𝑐4
𝑐4
(3.3)
ii) Then, with the same constants 𝑘’s, the coefficients of the
decompositions 𝐴 and 𝐵 must be expressed in terms of
𝑐4 and 𝑐3 as
𝑎1 = (

+

𝑏3 =

4
3/4 1/4
𝑐4 𝑘3 ,

(3.4)
(3.5)

3

(3.6)
1/4

1/2

1
𝑘3
𝑐4
𝑏2 = [3 ( ) (2𝑐3 − 𝑐4′ ) + 2𝑘2 ( )
8
𝑐4
𝑘3
1/4
1 𝑐4 (−20𝑘22 + 64𝑘1 𝑘3 )
[
]
𝑏1 =
5/4
64
𝑘

],

(3.7)

3

(3.2)

+

1/4
𝑘3 [12𝑐32 − 60𝑐3 𝑐4′ + 55(𝑐4′ )2 ]
5/4

64𝑐4
1/4
1 𝑘2 (𝑐3 − 𝑐4′ ) 𝑘3 (6𝑐3′ − 7𝑐4″ )
],
+ [
+
1/4
8 √𝑐4 √𝑘3
𝑐4
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1/4

𝑏0 =

𝑘3

3
9/4 [8𝑐3
512𝑐4

− 405(𝑐4 ′)3 +
+
+
+
+

(−5𝑘22

− 108𝑐32 𝑐4′ + 414𝑐3 (𝑐4′ )2

𝑘2 [4𝑐32 − 24𝑐3 𝑐4′ + 27(𝑐4′ )2 ]
3/2

256𝑐4 √𝑘3
+ 16𝑘1 𝑘3 )(2𝑐3 − 3𝑐4′ )
3/4 5/4

128𝑐4 𝑘3
1/4
𝑘3 [6𝑐3 (2𝑐3′ − 5𝑐4″ ) + 𝑐4′ (−38𝑐3′ + 75𝑐4″ )]
5/4

64𝑐4

1/4
𝑘3 (2𝑐3″ − 3𝑐4‴ )
1/4
8𝑐4
3𝑘23 − 16𝑘1 𝑘2 𝑘3 +
64𝑘32

64𝑘0 𝑘32

.

(3.9)

IV. EXAMPLE
For the illustration of the decomposition conditions and the
decomposition formulas presented in the previous section, we
consider the following fourth-order linear time-varying
system 𝐶:
23
𝑡 4 𝑦 𝑖𝑣 (𝑡) + 𝑡 3 𝑦 ‴ (𝑡) + 2𝑡 2 𝑦 ″ (𝑡) − 𝑡𝑦 ′ (𝑡)
4
111
+
𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡),
16

(4.1)

where the coefficients are
23
111
𝑐4 = 𝑡 , 𝑐3 = 𝑡 , 𝑐2 = 2𝑡 , 𝑐1 = − 𝑡, 𝑐0 =
,
4
16
4

3

2

(4.2)

with the constants
𝑘3 = 1, 𝑘2 = 1, 𝑘1 = 1, 𝑘0 = −2.

Fig. 2: Simulation results of Example

V. CONCLUSIONS
This presentation shows the results for the conditions that a
fourth-order linear time-varying system 𝐶 realized as a
cascaded connection of linear first and third-order timevarying subsystems. In this context, explicate decomposition
formulas for evaluating the subsystems 𝐴 and 𝐵 are
presented. The results are verified to be correct by an
example which is simulated by Simulink toolbox of
MATLAB.

[1]
[2]

(4.3)

[3]

Condition (i) of Theorem are satisfied; that is 𝑐2 , 𝑐1 and 𝑐0
satisfy Eq. (3.1) and Eq. (3.2) respectively.

[4]

Condition (ii) of Theorem indicating the coefficients for
decomposed subsystems 𝐴 and 𝐵 produces the following
equations:

3
𝑦 (𝑡) = 𝑥𝐴 (𝑡),
2 𝐴
1
9
𝐵: 𝑡3 𝑦‴𝐵 (𝑡) − 𝑡2 𝑦″𝐵 (𝑡) + 𝑡𝑦′𝐵 (𝑡)
2
4
37
− 𝑦𝐵 (𝑡) = 𝑥𝐵 (𝑡).
8

𝐴: 𝑡𝑦′𝐴 (𝑡) −

[5]

(4.4)

[6]

(4.5)

Simulations are done with a sinusoid of amplitude 2, bias -3
and frequency 7 rad/sec, under a fixed step length of 0.01.
By using ODE 45 [Dormand-Prince] as the solver, Simulink
results are depicted in Fig. 2. All the decomposition
conditions are satisfied and 𝐴𝐵, 𝐵𝐴 and 𝐶 give the same
response as depicted in the figure (𝐴𝐵 = 𝐵𝐴 = 𝐶). By
replacing the input with a Saw-tooth of amplitude 2 and
frequency 2 rad/sec, under zero initial condition and a fixed
step length of 0.01. All the decomposition conditions are
satisfied and 𝐴𝐵1, 𝐵𝐴1 and 𝐶1 give the same response as
depicted in the figure (𝐴𝐵1 = 𝐵𝐴1 = 𝐶1).

[7]
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Özet– Günümüzde, kısıtlı ve tükenebilir bir kaynak olan arazinin sürdürülebilir ve etkin bir şekilde kullanımının önemi
bilinmektedir. Etkin bir arazi yönetimi için arazinin değeri en önemli unsurların başında gelmektedir ve doğru olarak ortaya
konulması gerekmektedir. Alım-satım, kiralama, özelleştirme, kamulaştırma, toplulaştırma, kentsel alan düzenlemeleri,
trampa, yap-işlet-devret modelleri, vergilendirme gibi kamu işlemleri veya sigortacılık, bankacılık işlemlerinde taşınmaz
değerlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Günümüzde taşınmaza yönelik kıymet takdir aşamasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Değerlemeye ait tek bir yöntem
bulunmamaktadır. Yöntemlerin çeşitliliği taşınmazların temel özellikleri, taşınmazın sahip olduğu diğer özellikler ve
taşınmazın sahip olduğu işlevlerden kaynaklanmaktadır.
Gelişen bilgi, iletişim ve yazılım teknolojisi ile birçok sektörde olduğu gibi taşınmaz değerlemede de önemli uygulamalar
gerçekleştirilebilmektedir. Konumsal ve konumsal olmayan birçok farklı veriyi kullanarak daha ayrıntılı analizler yapması,
daha hızlı ve doğru sonuçlar vermesi nedeniyle, Coğrafi Bilgi Sistemleri taşınmaz değerlemede de kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, CBS ile konumsal analiz tekniği kullanılarak Bolu ilinde belirlenen bir alanda taşınmaz değerine etki edebilecek
faktörler araştırıldı. Belirlenen bu faktörlere ait veriler temin edildi ve mesafe analizleri ile her faktör için raster katmanlar
üretildi. Daha sonra elde edilen katmanlar birleştirilerek taşınmaz değerinin yüksek olabileceği alanlar belirlendi.
Anahtar Kelimeler– Taşınmaz değerleme, CBS, Konumsal Analiz, Taşınmaz Değer Haritası, Öklidyen Mesafe Analizi

Abstract – Nowadays, the importance of sustainable and efficient use of land, which is a limited and consumable resource, is
known. For effective land management, the value of the land is one of the most important elements and needs to be presented
correctly. There is a need for real estate appraisal in public transactions such as purchase-sale, lease, privatization,
expropriation, consolidation, urban area arrangements, swap, build-operate-transfer models, taxation or insurance and
banking transactions.
Nowadays, various methods are used in the appraisal process for the real estate. There is no single method of valuation. The
diversity of the methods stems from the basic properties of the immovables, the other properties of the immovable, and the
functions of the immovable.
With the developing information, communication and software technology, important applications can be realized in real
estate valuation as in many sectors. Geographical Information Systems are used in real estate appraisal as well as in different
fields because it makes more detailed analyzes using spatial and non spatial data and gives faster and more accurate results.
In this study, the factors that may affect the immovable value in an area determined in Bolu province were investigated by
using spatial analysis technique with GIS. Data for these determined factors were provided and raster layers were produced
for each factor by distance analysis. Then, the obtained layers were combined and the areas where the immovable value could
be high were determined.
Keywords– Real Estate Valuation, GIS, Positional Analysis, Real Estate Value Map, Euclidean Distance Analysis
I. GİRİŞ
Dünya nüfusunun artması ve sürekli artmaya devam etmesi
var olan kaynakların daha etkili ve verimli bir şekilde
kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Toprak da bu
kaynakların başında gelmektedir. Bu nedenle arazi idaresi
kavramı gelişmiş ve kavram çerçevesinde arazi politikaları
geliştirilmeye başlanmıştır. UNECE (1996 ve 2004) [1, 2] e
göre arazi idaresi; “arazi yönetim politikalarının uygulanması

sırasında, arazi ile ilgili sahiplik, değer ve kullanım
bilgilerinin oluşturulması, kaydedilmesi ve kullanıcılara
sunulması işlemidir.” Dale ve McLaughlin (1999) [3] ise
arazi idaresini; “arazi ve taşınmazlardaki gelişmeleri izleme,
arazinin kullanım ve korunmasını düzenleme, satış, kiralama
ve vergilendirme yoluyla araziden gelir elde etme ve arazinin
mülkiyet ve kullanımıyla ilgili anlaşmazlıkları çözme
süreçleri” olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki tanımlardan da
anlaşılacağı gibi etkin arazi kullanımı için arazinin değeri en
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önemli verilerden birisidir. Bu nedenle doğru bir arazi idaresi
için arazinin değerinin doğru bir şekilde ortaya konulması
gerekmektedir.
İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaç
duyduğu
temel
gereksinimlerin
başında
taşınmaz
gelmektedir. Tarih boyunca toprak adına savaşlar yapan
insanoğlu için toprak ve taşınmaz mal hala çok değerli ve
önemlidir. Taşınmazların bedel tespitleri ve bunların
vergilendirilmesi de toplumlar için çok önemli ekonomik
dayanaklardan bir tanesidir. Bu nedenlerden dolayı
taşınmazın değerini belirlemek günümüzde de hala önemli
çalışma alanlarından bir tanesidir. [4]
Alım-satım,
kiralama,
özelleştirme,
kamulaştırma,
toplulaştırma, kentsel alan düzenlemeleri, trampa, yap-işletdevret modelleri, vergilendirme gibi kamu işlemleri veya
sigortacılık, bankacılık işlemlerinde taşınmaz değerlemeye
ihtiyaç duyulmaktadır. Doğru ve güvenilir bir şekilde
taşınmaz değerleme yapılabilmesi için belirli standartlar ve
hukuki alt yapı gereklidir yani her ülkenin değerleme
sistemini oluşturması gerekmektedir. Bu nedenle günümüzde
de çoğu ülke bu anlamda çalışmalar sürdürmektedir. [5]
Taşınmaz Değerleme; bir taşınmazı nitelik ve nicelik
olarak ifade etmek olarak adlandırılabilir. Başka bir ifadeyle
anlatmak gerekirse taşınmazın sahip olduğu özellikleri toplu
şekilde değerlendirerek mevcut piyasa koşullarındaki
değerini tespit etmek anlamına gelmektedir. Bu değer
günümüzde rayiç bedel olarak adlandırılmaktadır. Bir
taşınmazın değerini kesin olarak belirlemek mümkün
olamamaktadır. Belirlenen bedel ancak yaklaşık değerdir.
Bunun nedeni taşınmazların sahip olduğu özeliklerin kişiler
tarafından farklı değerlendirilmesi yani öznel olarak ele
alınmasıdır. Değerleme yapan kişiler tarafından farklı
değerlendirilen bu özellikler nedeniyle kesin değer elde
edilmez ancak yaklaşık değerler elde edilebilir. [6]
Başka bir tanıma göre taşınmaz değerleme; bir taşınmazın,
taşınmaz projesinin ya da taşınmaza bağlı hak ve faydaların
tümünü göz önünde bulundurarak değerleme günündeki olası
değerinin, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere dayanarak
kestirimidir. [7]
Türk Dil Kurumu değer kavramını bir şeyin önemini
belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık,
kıymet olarak açıklamıştır. Yine Türk Dil Kurumu değer için
bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha
ifadesini kullanarak değer kavramını açıklamaya çalışmıştır.
Günümüzde taşınmaza yönelik kıymet takdir aşamasında
çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Değerlemeye ait tek ve
formulize edilmiş bir yöntem bulunmamaktadır. Yöntemlerin
çeşitliliği taşınmazların temel özellikleri, taşınmazların sahip
olduğu diğer özellikler ve taşınmazların sahip olduğu
işlevlerden kaynaklanmtaktadır.
Yalpır (2007) [8] çalışmasında taşınmaz değerlemede
kullanılan yöntemlerin şu şekilde gruplandırılabileceğinden
bahsetmiştir;
 Geleneksel Yöntemler
 Karşılaştırma Yöntemi
 Gelir Yöntemi
 Maliyet Yöntemi
 İstatiksel Yöntemler
 Nominal Değerleme Yöntemi
 Çoklu Regresyon Değerleme Yöntemi
 Hedonik Değerleme Yöntemi



Modern Değerleme Yöntemeleri
 Yapay Sinir Ağları
 Bulanık Mantık
 Konumsal Analiz
Taşınmaza ait kıymet takdir aşamasında yöntemlerden
sadece birisi kullanılabileceği gibi bir kaçı da aynı anda
kullanılabilir. Örneğin boş bir arsa için sadece karşılaştırma
yöntemi kullanılabilirken üzerinde yapı bulunan bir arsa için
karşılaştırma ve maliyet yöntemi birlikte kullanılır.
Taşınmaza ait doğru yapılan bir kıymet takdirinde farklı
yöntemler kullanılsada birbirine yakın sonuçlar çıkması
beklenir.
Bu çalışmada, CBS ile konumsal analiz tekniği kullanılarak
Bolu ilinde belirlenen bir alanda taşınmaz değerine etki
edebilecek faktörler araştırılmıştır. Belirlenen faktörlere ait
veriler temin edilerek, mesafe analizleri ile her faktör için
raster katmanlar üretildi. Daha sonra elde edilen katmanlar
birleştirilerek taşınmaz değerinin yüksek olabileceği alanlar
belirlendi.
Konumsal analiz; coğrafi verilerin konumları, geometrileri
ve öznitelikleri ile topyekûn analiz edilmesine dayanan bir
uygulamadır. Grafik, vektör ve sözel bilgilerin bir koordinat
sisteminde tanımlanarak yorumlanması esasına dayanan bir
değerleme yöntemidir. Var olan bilgilerle analiz yapılarak
yeni bilgiler üretilir. Bu yöntem verilerin görsel olarak
sunulmasına da olanak sağlar [9, 10]
Yomralıoğlu (2000) [11] konumsal analiz işleminin bazı
özelliklerini şu şekilde sıralamıştır;
 CBS esasınsa dayanılarak grafik ve sözel bilgiyi
birleştirerek çalışılmalıdır.
 Güncel harita altlığı ve ilişkilendirilmiş veri tabanının
bulunması gerekir.
 Bazı verilerin harita altlığından elde edilmesinden
dolayı süre ve maliyet açısından avantajlı bir
yöntemdir.
 Verilerin güncel olarak tutulmasını gerektirir.
II. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada taşınmaz değer
haritaları üretilirken
kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi olan Konumsal
Analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma alanı olarak Bolu ilinin
belirli bölgesi seçilmiş (İstanbul-Ankara Otoyolu ve E-5
Karayolu arası) ve bu bölgede yer alan taşınmaz değerlerine
etki edebilecek faktörler belirlenmiştir (Şekil 1).
Yapılan uygulamada taşınmaz değerine etki edebilecek
faktörler olarak;
 Hastahane ve Aile Sağlığı Merkezleri
 Okul ve Kreşler
 Parklar
 Alışveriş Merkezleri
 Otogar
 Pazar Yerleri
 Kamu Kurumları
 Meslek Yüksek Okulu
 Toplu Taşıma
 Otoyol ve E-5 Karayolu
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Uygulamada öklid mesafe analizi ile her bir faktör için
raster veri katmanları üretilip, bu katmanlarda oluşan
piksellere değer olarak baz alınan faktöre olan uzaklık değeri
atanmıştır. Daha sonra oluşturulan raster veriler eşit ağırlıkta
birleştirilerek sonuç raster verisi elde edilmiştir. Sonuç raster
verisindeki piksel değerleri her bir faktör için oluşturulan
rasterlardaki karşılık gelen piksel değerlerinin toplamıdır.
Sonuç raster verisindeki piksel değerlerinin en küçük olduğu
alanda taşınmaz değerinin en yüksek olabileceği
değerlendirilmiştir.
Seçilen alanda (Şekil-1) bulunan faktörlere ait veriler
harita
üzerinden
sayısallaştırılarak
oluşturulmuştur.
Belirlenen faktörlerin taşınmaz değerine etkisi aynı kabul
edilerek uygulama yapılmıştır.

Şekil-3 Hastahane ve Aile Sağlığı Merkezlerine ait Raster Veri

-

Okul ve Kreşler

Şekil-4 Okul ve Kreşler

Şekil-1 Çalışma Alanı

A. Faktörlere ait Veriler ve Oluşturulan Raster Veriler
- Hastahane ve Aile Sağlığı Merkezleri

Şekil-5 Okul ve Kreşlere ait Raster Veri

-

Parklar

Şekil-2 Hastahane ve Aile Sağlığı Merkezleri

Şekil-6 Parklar
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Şekil-10 Otogar

Şekil-7 Parklara ait Raster Veri

-

Alışveriş Merkezleri

Şekil-11 Otogara ait Raster Veri

-

Pazar Yerleri

Şekil-8 Alışveriş Merkezleri
Şekil-12 Pazar Yerleri

Şekil-9 Alışveriş Merkezlerine ait Raster Veri
Şekil-13 Pazar Yerlerine ait Raster Veri

-

Otogar
-
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-

Toplu Taşıma

Şekil-14 Kamu Kurumları
Şekil-18 Toplu Taşıma

Şekil-15 Kamu Kurumlarına ait Raster Veri

-

Meslek Yüksek Okulu

Şekil-19 Toplu Taşımaya ait Raster Veri

-

Otoyol ve E-5 Karayolu

Şekil-16 Meslek Yüksek Okulu
Şekil-20 Otoyol ve E-5 Karayolu

Şekil-17 Meslek Yüksek Okuluna ait Raster Veri
Şekil-21 Otoyol ve E-5 Karayoluna ait Raster Veri
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Her bir faktör için oluşturulan raster veriler birleştirilerek
sonuç raster verisi üretilmiştir. Buradaki piksel değerleri her
bir faktör için oluşturulan raster verilerdeki karşılık gelen
piksel değerlerinin toplamıdır. Piksel değerlerinin en düşük
olduğu bölgelerde taşınmaz değerlerinin yüksek olabileceği
değerlendirilmiştir.
-

Sonuç Raster Verisi

verisinin bu şekilde oluşturulması daha doğru sonuçlar
verecektir.
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III. SONUÇLAR
Yapılan uygulama sonucunda Bolu ilinde seçilen bölgede
belirlenen faktörlere göre taşınmaz değerlerinin en yüksek
olabileceği alan araştırılmıştır. Uygulama sonucu elde edilen
veriler irdelendiğinde taşınmaz değerlerinin yüksek
olabileceği değerlendirilen bu bölgede günümüz alım-satım
fiyatlarının da şehrin diğer bölgeleri ile kıyaslandığıda
yüksek olduğu ve şehrin bu bölgeye doğru gelişim göstermesi
sebebiyle doğru sonuçlar elde edildiği şeklinde
yorumlanmıştır.
IV. TARTIŞMA
Uygulamada taşınmaz değerine etki edebilcek faktörler
yukarıdaki gibi seçilmiştir. Bu faktörlerin sayısının artırılarak
yapılacak olan uygulamalarda daha doğru sonuçlara
ulaşılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca herbir faktörün
taşınmaz değerine etkisinin aynı olmadığı ve bazı faktörlerin
taşınmaz değerine eksi yönde etki edeceği düşünüldüğünde
faktörlerin birbirlerine göre ağırlıklarının belirlenip sonuç
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Abstract- A theoretical design assessment performed here to evaluate the idea of utilizing wave energy in
the Red sea to power electric-cargo ships, in the route between Port Sudan and Jeddah Islamic port. The
calculated mean wave power in 2018 was (1.4 MW), five wave power stations was determined in the field
depending on the travelling distance of ships batteries with depth of discharge 90% (75.01) km. The
assessment used nine ships according to weekly-generated energy and suggested trips schedule (two trips
per week). The battery-replacing technique used to exchange ships empty batteries with charged one to
save the trip time, and a bunker fuel ship was assigned for batteries transporting between stations according
to demand. The electric generation was individual without interconnecting cable between stations due to
massive loss of that (16 MW). The calculated annual transported dry goods using this clean energy was
1.72 million ton. A brief economic analysis performed and concluded to start the project after 2020 with
estimated annual profits 4.25 million dollar. The design found that it is promising to depend on wave power
for supplying electric ships with energy, especially with the development in energy generation and storage
technologies.
Keywords-Renewable energy, wave energy, electric ship, red sea, lithium battery, Pelamis

1

Introduction

As the modern technologies progress and develop, the world depends more on the electric
energy. That due to its feature as the most efficient type of energy can be convert to another
energy forms.
In addition, the electric power has no emissions in the last use as a powering source, and can
be fully clean when it generated from a clean energy resource. As a result of that many
manufacturer in the transportation sector start to implement their modern innovations depending
on the concept of manufacturing partially electric (hybrid) vehicles or totally electric, in order to
fulfill the need of the new industrial era which, puts the environment and global emission
decreasing as a major issue.
This assessment among many alternatives of clean energy resources selected the wave energy
to perform this evaluation. That due to the maturity of wave-energy conversion technologies.
Moreover, the cargo shipping transporting sector chose by this study due to its significant
contribution in global emissions as shown in Figure 1.
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Figure 1. Shipping emissions global share percentage [1]

1.1

The objective of Assessment

This assessment aims to evaluate the idea of utilizing wave energy as a power resource for
electric cargo ships. The natural matching between the need to decrease shipping emissions and
the appearance of the first electric cargo ship with almost zero emissions [2], in addition to the
availability of the wave energy resources and the tremendous development in wave energy
conversion technologies made this idea reasonable.

2

Background about Wave energy

Wave energy is a form of ocean energy generated due to forces acting on ocean surface
(wind, gravitational force of sun or moon, pressure of the atmosphere…etc.) [3]. Also it defined
as a concentrated form of solar energy [4].
The utilization of the potential ocean wave energy has been recognized and established more
than 200 years ago, when Monsieur Girard and his son invented the first patent of wave energy
convertor (WEC) in 1799 [5].
The wave behavior can be represent in a simple shape by using the linear wave theory that
developed by the English mathematician and astronomer George Airy (1801–1892) [6].
The general terminologies and shape of linear wave shown in Figure 2:

Figure 2. Linear wave
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Where
A: the amplitude
H: height between crest and trough
λ: wavelength
The sinusoidal linear wave is compatible to describe the wave behavior in deep water, or
when the wave height is smaller than wavelength [6]
In the realistic behavior of wave the wave height is always disturbance so, it becomes
inaccurate to represent that behavior by the linear shape, regarding that the random wave shape is
used.

Figure 3. Random wave [6]
In this type of waves, the wave height calculated by taking the average height of the highest
third of waves from the data in the probability distribution, that called the significant wave height
and it represent with the wave period the most important wave power characteristics.

Figure 4. The probability distribution [6]
The wave power mathematical formula for linear wave:
J = ρg2T H2 / 32π = 0.986 T H2 kW/m

(1) [6]
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Where
T or Te : the wave period (s)
J kW/m: the power per wave width or crest length.
The wave power mathematical formula for random wave:
J=

𝜌𝑔2
64𝛱

H 2m0 Te kW/m

(2) [7]

Hmo is the significant wave height (m)

2.1

Global wave energy potential power estimation

In 1973, study done by Isaacs and Seymour estimated that "the global wave power potential
to be of the order of 1-10 TW” [8].

Figure 5. Annual global gross theoretical wave power for all World Waves grid
Points worldwide [7] [8]

3

The methodology and the suggested system components
The main system components are:
1. Wave energy resource (the field of assessment).
2. The electric cargo ship.
3. The wave energy stations.

3.1

The field of assessment
Among many alternatives, the red sea was the applied field for these reasons:
1. The availability of potential wave-energy assessment data.
2. It represent a relatively short trade path between the selected ports.
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3. It has the feature of low chance of storms, and suitable temperature range for Li-ion
batteries used in the suggested ships [9], so that the devices of stations and ships would
have low maintenance rate and cost.
4. It represent very promising gate to connect Asia and Middle East with Africa.
The potential power in the field calculated depending on the results of research paper
referenced in [10], done by (V.M. Aboobacker, et al) in King Abdul-Aziz University, Faculty of
Marine Sciences. That paper assessed wave energy resources in the Red Sea, by numerical
modelling for long period (1979 to 2010), using a third generation-ocean wave model,
WAVEWATCH-III. The validity of the results tested through that paper by comparing the
numerical results with the measured from a met-ocean data buoy (23020) located at 22.162° north
38.50° east, for the period (2008-2010). The error limits was between (5.9 % -9.5 %) in the
significance height and period of wave [10], that error is negligible because the calculation used
the averages.
The mean wave power per wave width from paper [10] shown in Figure 6:

Figure 6. Red sea mean wave power [10]

3.2

The Chinese electric cargo ship

This assessment built its calculations depending on the specifications of the first full electric
cargo ship shown in Figure 7, which appeared in November 2017 [11]. It designed by (Hangzhou
Modern Ship Design & Research Co) in china [12].
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Figure 7. The Chinese electric cargo ship[11]
Design details of the ship
Table 1 display the design specification of the first full electric cargo ship:
Table 1. The Chinese electric cargo ship specifications
Specification

Magnitude

Source

Travel speed

12.8 Km (6.9 Knot)

Length

70.5

Width

13.9

Depth

4.5

Draft design

3.3

Cargo capacity

2000 ton

Two electric propellers

160 kW

lithium-ion batteries

2.4 MWh

Lithium-ion battery weighing

26 ton

[14]

Distance per charge

80 Km

[2]

Charging time

2 hours

[13]

[2][11][12][13]
[14]

Because this ship works in river water [12], it need small modification in the outer body to
satisfy the seawater shipping.

Assumptions used to build reasonable calculations:


The electric cargo ship is compatible with seawater shipping, to accomplish that the
assessment treated the electric ship as the bunker-fuel cargo ships in cost and
construction. And regarding the cost, the electric ship construction cost estimated as
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3.3

23,065.11$ per TEU (Twenty foot Equivalent Unit), because its cargo capacity 2000-ton
similar to 83 TEU which located in the mentioned price range (0-999 TEU) [15].
The batteries of the ship are replaceable, according to Chen Ji, general manager of
Guangzhou Shipyard International (the ship manufacturing company) that the cargo
capacity could increase proportionally with batteries capacity [2].

The wave energy stations

The reason for the stations is the need to recharge and exchange the ships batteries, which
work for limited distance. In addition, the stations are responsible of controlling and storing
electric energy that generated from the nearby wave farm.
The stations are Tension leg plate form (TLP), and consist of:
1. Convertor to transform electric AC current generated from wave energy convertor
(WEC) device to DC.
2. Charging control unit to control the delivered electric energy to batteries.
3. Wave energy farm, which contain WECs (Wave Energy Convertors) devices, located
nearby stations.
4. Electric winch for lifting the batteries.

Wave energy farm
The farm contain the WEC devices, which generate electric power from the wave motion. The
suggested WEC devices is the Pelamis P2.

The Pelamis P2
A semi-submerged system (2/3 of diameter [18]) composed of cylindrical sections linked by
hinged joints, which convert the ocean wave energy into hydraulic energy and then to electric
energy [16].
Pelamis Wave Power Ltd Company, in Edinburgh in 1998, founds the Pelamis WEC. Since
then it became one of the most mature researched and tested WECs [6].The P2 device is 180m
long, ,4 meters in diameter, Weights approximately 1,350 tons, and consist of five sections and
750 kW install capacity [6] [17] [18] [19].

Figure 8. Pelamis P2 WEC device [6]
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The Pelamis P2 specification:
This device preferred for these reasons:








It is the most developed device of WECS recently.
It is safe and clean for environment [17], well covered device so that no hydraulic oil
leaks (almost zero sea pollution).
It does not has any social consequences [17].
Ability to operate in water depth greater than 50 m [19].
Typically installed 2-10 km from cost line [19] ,in this assessment the middle devices
suggested to fix well with the offshore TLP stations.
The force generated in one cylinder or section delivered to its neighbor.
Low cut in wave height (1m Hs) which made it suitable for small seas [20].

Pelamis P2 efficiency and capacity factor
The minimum Pelamis P2 device efficiency from wave to wire approximately 70% [20] and
increases according to electric output power.

Efficeincy %

Regarding the capacity factor, it is reported that wave power devices generate power up to
90% of the time [17].
100
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Figure 9 Pelamis P2 efficiency [20]

How the Pelamis work
The movement of waves drives the articulated cylinders to move (heave and sway). Which,
create a high pressure in hydraulic arms due to pistons reciprocating movement, that pressure
pumps the hydraulic fluid to the high-pressure accumulator, which regulate and control the rate at
which the fluid enters the motor/generator to produce the electric power and that depends on sea
condition [17].
This system designed to get the maximum utilization, when the waves are small. And
minimizes the response in storms to save the device.
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Figure 10. Hydraulic arms between the articulated cylinders sketch

Figure 11. Power module sketch
The mechanical power extracted from wave motion:
E1= 2F1v=2A1prω =

Q1∗ P
efficiency 1

(3) [19]

Where:
E1: input mechanical power
F1: reaction force
A1: piston area
ω: angular frequency of wave
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Q1: total hydraulic flow
P: output pressure
h: efficiency of double rod cylinders
v: the velocity of double rod cylinders [19]
The Pelamis device typically semi-submerged (2/3 diameter is under the water), so the
buoyant force represent the total weight of the submerged volume of the device. That force
transfer through the hydraulic arms towards power module.

The Pelamis farm typical shape
The farm typically consist of 39 P2 device with approximately 30 MW install capacity. The
distribution of Pelamis wave farm is similar to offshore wind farm as shown in figure 12.

Figure 12. Typical distribution of Pelamis farm [17]

The specific power of the P2 system
The power per km2
Power/km2 = (no of Pelamis devices/km2)*(install power of single Pelamis unit)
= 39*750 = 29.25 MW/km2
The power per kg
The single unit of Pelamis device weight is 1350 tons
The specific power =
=

power
weight

W/kg

750 ∗10^3(w)
1350 ∗10^3(kg)

= 0.56 w/kg

The under-study route description
Located Between Port Sudan and Jeddah Islamic port, and has a length of 294.47 Km [21].
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Figure 13. Suggested sea route [21]

4

Results and Discussion

This assessment perform the next calculation to find out , the number of station in the route of
ships, the mean wave power in the selected field in 2018, the number of ships could work in the
route and the operation scenario of the project.

4.1

Number of stations

The number of station depends on the battery capacity, and how far it could serve in the term
of distance, by using the available battery capacity with DOD 90 %( to increase the batteries
cycle life [18]), it could run 75.01 km (with travel speed 6 knot).
Number of stations = (

the length of the path (km)

the traveled distance per charge(km)

) +1

Table 2 number of station and the distance between
the distance between the ports in km
the travel distance of the electric ship per charge in Km
length of single path in Km
the number of station required

294.47
75.01
73.62
5

Therefore, we have five stations with approximately (5 Km2) total area, which is 0.001% of
red sea area (438,000Km2) [10].
Table 3, Figure 14 and Figure 15 shows the geographical description of the stations:
Table 3. The stations location and bathymetry
Station Longitude
1
37.2374
2
37.72
3
38.20
4
38.68
5
39.1566

Latitude Depth (m)
19.6068
28.8
20.08
682
20.55
1356
21.02
594
21.488
20.4
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Figure 14. Stations location

Figure 15. Stations bathymetry [22]

Stations types
The suggested station type is the tension leg platform (TLP) [23], which is used in wind
offshore NREL[24], and oil drilling. The construction depth of this type of stations reaches 1463
meter [23].
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Figure 16. Tension leg platform stations [23] [24]

4.2

Power and energy calculation
Parameters of calculating the mean wave power in the selected field:
Table (4). Power and energy calculating parameters
Number of Pelamis Devices
Pelamis P2 width (m)
Annual % of increase in
mean wave power
Efficiency from wave to wire
Capacity factor of wave energy

39
4
0.55%
70%
90%

The annual increase in mean wave power calculated from paper referenced in [10]. The
minimum efficiency of P2 device used as a safety factor for calculations. In addition, the P2
device width is important, because it represent the dimension that faces the wave crest and
captures the power.
Figure 17 shows the wave power map, which extracted from study [10] in order to estimate
the power and energy in 2018.

Figure 17. Stations location on the wave power map [10]
From Figure 17, this assessment estimate the maximum power of the stations domain for
stations two, three and four. And for stations 1 and 2 it took the values measured from paper [10].
The reason for using the maximum power of the domain is the negligible power difference
compared to the minimum (2.7%) power decrease and that did not effect on the number of ships
used in this study.
By using the parameters from Table (4 to calculate the power and annual energy in 2018, this
assessment got the results as shown in Table 5 and Table 6.
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Table 5. Wave power calculation (2018)

Station

Wave power 2010 Wave power 2018
kW/m
kW/m

1
2
3
4
5
Total


0.62
3
4
4
0.74
12.36

0.65
3.13
4.18
4.18
0.77
12.91

The mean wave power (2018) =

The mean wave power (2010) + {the mean wave power (2010)* (0.55%) * no of years since last
measurement (8 years)}

Table 6. Calculated annual electric energy from the wave stations

Station Generated power per farm kW
1
2
3
4
5
Total


Electric power kW

Annual energy
generated kWh

71
342
456
456
84
1,409

557,336
2,696,786
3,595,715
3,595,715
665,207
11,110,758

101
489
652
652
121
2,013

Power of farm (KW) =
Mean wave power * Pelamis device width*no of devices in the farm



Electric power (KW) =
Power of farm (KW) * efficiency



Annual Electric energy (KWh) =
Electric power (KW) * 365(day) * 24(hour) * capacity factor

That generated energy if totally stored could supply 13 ship with annual 96 trip.
No of ships =

4.3

11,110,758
4∗2400∗0.9∗96

= 13.39= 13 ships

Number of ships and operation scenario

According to battery capacity with 90% DOD, the ship electric propellers power and the
distance of the route. The electric cargo-ship need to recharge its battery every 75.01 Km. This
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assessment suggested to replace the empty batteries with charged one in the stations using electric
winch for lifting, because that could save charging time, from 2 hours to almost thirty minutes.

Figure 18. Electric Hoist Winch [25]
This electric winch has loading capacity reaches to 50 ton, and lifting speed up to 11.8 m/min
[25] that means it could lift the battery by 354 m in half hour. Also has 3KW motor power [25],
which consume 0.064% of the total generated energy of this assessment annually.
Therefore, depending on above information this study made the operation scenario of the
ships.

4.3.1

Number of ships in the field

Calculated depending on the suggested trip schedule (two trips weekly per ship). For that, the
study calculated the total number of batteries could be charged weekly by the stations, and
divided that number by five to get the even distribution number of batteries in every station. Then
the study divided the even distribution number of batteries by two which is the number of weekly
trips per ship (back and forth) in order to get the number of ships could work weekly in the field.
Table 7. Weekly charging capacity of batteries for stations
station no of batteries could be charged weekly
1
2
3
4
5
Total

4.9
23.9
31.9
31.9
5.9
98.6

The weekly charged no of batteries =
=

energy generated per week
capacity of battery

station power∗7(days)∗24(hours)∗capacity factor
2400(kwh)∗0.9(DOD)

The even distribution number of batteries =
=

98.6
5

total no of weekly charged batteries

= 19.72 battery

162

no of stations

Elsadig and Onsa Design of Operating Routes of Wave Energy Powered Electric Cargo Ships in Red Sea, ISAS
WINTER-2019, Samsun, Turkey

This study used 18 batteries as an even distribution number in order to avoid fractions in the
number of ships.
The number of ships =

18
2

= 9 ships

Total no of batteries in the project = Even distribution number of batteries* no of stations in the
project
= 18 * 5 = 90 battery

4.3.2

Operation scenario

When the stations are ready to generate energy, the study suggest to use bunker fuel ship in
the first week, to distribute the charged batteries between station to fulfill the even battery number
per station.
By the end of the first week, every station should contain 18 charged battery. Therefore, in the
second week the battery demand of every ship is already satisfied, so the trips could start
according to the weekly trips schedule. During that, the bunker fuel ship continue its duty of
transporting the empty and charged batteries between stations to fulfill the even distribution no of
batteries for the next week.

4.4

Economic analysis

The assessment made an approximated economic analysis depending on the available cost
information about some system components.
For the lack of information about some other components cost, these assumptions applied:




Regarding the ship cost, the construction price of cargo ships calculated depending on its
cargo capacity (83 TEU), which is 23,065.11$ per TEU [15].
The estimated cost of constructing the electric ship
= the cost per TEU *ship cargo capacity in TEU
= 23,065.11$ *83
= 1,914,404.13 $
By using 10 ships (nine electric and one bunker fuel ship) according to assessment, the
total cost is 19,144,041.3$.
Regarding the stations cost, the assessment used the available price of wind offshore
TLP, which is 6.5 million $ [26] for the near shore stations one and five. For the rest
offshore stations, the assessment doubled the price of construction due to the increasing
in the depth.

The estimated lifetime of project is 24, according to cargo ships calendar life (Wikipedia), and
regarding the Lithium batteries the calendar life is 8 years [9], so it need to replace two times
during the project life.
The calculations used a discount rate of 1% and applied it on all annual profits and costs, that
discount rate used to represent the inflation, in order to take in account the decreasing in money
buying power, and not for interest. Because the interest is prohibited according to Religion of
Islam, which is governing the selected countries of the route. In addition, this project does not
aim to profit rather than decreasing emissions and evaluating wave energy utilizing idea as an
alternative clean power source for cargo shipping transportation.
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In addition, this idea represent an international project therefore, the contribution of the fund
could include the united nation and the countries of selected ports, and every country has the
benefit of using this path.
Using the uniform series compound amount taking the discount rate as 1% to calculate the
total lifetime profits and cost (for 24 years)
F = A*{[(1+I) n-1]/I}

(4) [27]

Where:
F: the future value
A: annual uniform amount
I: the discount rate

4.4.1

The cost calculation

For the wave farm, the assessment depended on information in assessment [16] and euro to
dollar price 2018 [28].
Table 8. Total cost of P2 wave farms
The description

The cost in $

Pelamis cost per kW

856.64

Cost of devices in the project
Securing the site cost 2% of devices cost
Installation of array 3% of devices cost
Installation of electric interconnections and tie back 8% of Devices cost
O&M 2% of devices cost annually
O&M 2% for project life
Mid-life re fit 13% of devices cost

125,283,600
2,505,672
3,758,508
10,022,688
2,505,672
67,586,655.63
16,286,868

Un schedule maintenance 6% of devices cost

7,517,016

Mid-life electrical inter-connection maintenance 2% of devices cost

2,505,672

Site lease 2% of devices cost annually
Site lease 2% of project life
Insurance 2% of devices cost annually
Insurance 2% of project life
Total cost of Pelamis farms for project life

2,505,672
67,586,655.63
2,505,672
67,586,655.63
370,639,990.88

4.4.2

The annual income

The estimated cost of freight per TEU is 1300SAR /TEU [29], which equals in USD 351$/TEU
(august 2018 USD price) [30].
Annual income = no of working ships*cargo capacity in TEU per ship*annual trips per ship*
price of transporting per TEU
= 9 *83 *96 * 351
Annual income = 25,170,912 $
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Two options calculated for project cost according to stating time:



Option 1: Before 2020 (Li-batteries cost 600$/kWh) [9] [31]
Option 2: After 2020 (Li-batteries cost 200$/kWh) [31]
Table 9. Total cost and profits of the project

Term

No calendar life in years cost in $

Ships

10

24

19,144,041.30

Batteries (2018) option 1

48

8 years * 3

216,000,000

Batteries (2020) option 2

48

8 years * 3

129,600,000

Near shore stations facilities and equipment’s

2

_

13,000,000

Offshore stations facilities
and equipment’s

3

_

39,000,000

24

370,639,991

Farms of Pelamis P2 devices
5
including installation and O&M and insurance
The total cost using batteries 2018 option 1

657,784,032.18

The total cost using batteries 2020 option 2

571,384,032

Annual Bunker fuel cost of battery transporting ship

224,672

Annual expected income

25,170,912

Total life time profits

678,946,710

Net profits option 1

21,162,677.98

Annual profits = net profits / project life option 1

657,106.57

Net profits option 2

107,562,677.98

Annual profits = net profits / project life option 2

4,257,106.57

The assessment preferred to start the project after 2020 with annual profits of 4.2 million
dollar.

4.5

Annual dry goods could be transport using this clean energy

Calculated using this formula:
Annual goods transporting (ton) = No of working ships * cargo capacity of ship * annual trips per
ship
= 9 * 2000 * 96 = 1,728,000 = 1.728 million ton

4.6

Inter connecting electric undersea-cable

The assessment calculated this suggestion, in order to rabidly transfer energy between station
according to demand, to compensate the variation of stations electric power generation. But
according to available cables technology there was a massive power loss 55 W/m [32] and we
have a distance of 294.47 Km that made the power loss (16 MW).
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Therefore, the assessment used individual generation and specialized a bunker fuel ship to
distribute the batteries between stations according to demand.

4.7

Suggestions for further work
Using LFP or LiNCM lithium batteries could decrease the electric ship batteries weight
(to 64% for LiNCM and 27.8% for LFP type) and also could increase the travelling distance
if we use the same existing ship battery weight because these types has more specific energy
(256Wh/kg for LiNCM and 128Wh/kg for LFP type [9])
The development in ship manufacturing and batteries capacity could allow the ships to
use one battery to travel between the selected ports, and that could make it possible to
construct the wave power stations and farms concentrated in the highest wave energy
potential locations, and could allow using electric ships to deliver the charged batteries to
ports.
Applying this assessment in the high potential wave-energy locations such as (Atlantic
Ocean, North Sea) where also, the undersea cables are available and due to the large potential
power, the cable losses could be acceptable.
The idea of building offshore station for wave energy, with enhanced and developed
cables connections, with minimum energy losses, could be the only way to enjoy that
tremendous potential power, which concentrated in the middle far location from oceans and
seas coasts.
Combined wind and wave energy farms that could increase the produced energy for the
same area (increasing energy density), because the wave energy extracted in the bottom of the
same constructed station where the wind turbine extract energy from the top, and the shared
facilities could also decrease the cost of using them individual.
Using grid connected electric power from another clean energy source for charging
batteries in ports in order to cancel the construction cost of port stations (1&5).
The idea of using hybrid ships need to be investigate.
Such projects should be partnership between countries and UN and private sector because
it has common effect on their strategic, life and economy.

5

Conclusion

The expected wave power in 2018 calculated to be about 1.4 MW. Five stations suggested on
the specified route to cover the consumption of nine ships. The number of ships calculated
according to trips schedule (back and forth) and the weekly-generated energy.
Although the cost of utilizing the wave energy in the selected location is high. However, there
is a significant profits 4.25 m$ annually. Without forgetting that, the aim of the assessment is to
evaluate the idea of utilizing wave energy in ship transportation, in order to generalize and
encourage the electric ships manufacturing, and that could satisfy the core aim of decreasing
pollutant and dangerous ship emissions. According to this assessment, we can transport 1.728
million ton of dry goods annually without emissions.
The assessment found that, the utilizing of wave power stations to supply electric ship with
energy is a very promising idea. Moreover, with the researches and progress in energy capture
and storage technologies, many constrains could vanish hopefully in the near future.
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Abstract – Complex-valued artificial neural network (CVANN) has been developed to process data with complex numbers
directly. Weights, threshold, inputs and outputs are all complex numbers in the CVANN. The convergence of the CVANN
back propagation algorithm depends on some factors such as selection of appropriate activation function, threshold values,
initial weights and normalization of data. The most important of these factors is the selection of the appropriate activation
function. The selection of activation function determines the convergence and general formation characteristics of the complex
back propagation algorithm. In this study, the swish activation function discovered by Google researchers Prajit Ramachandra,
Barret Zoph and Quoc V. Le is discussed in the complex domain. Swish activation function, which gives good results in real
plane, has been studied in the complex plane. We have compared the performance of swish activation functions on the
complex XOR and symmetry problems with other known activation functions. The simulations’ results show that the proposed
network using swish activation function, gives the best results when compared to other networks using the traditional complex
logarithmic sigmoid and tangent sigmoid activation functions.
Keywords –Complex-valued neural network, activation function, swish, complex XOR, complex symmetry
I. INTRODUCTION
Artificial neural networks, (ANN) is an artificial
intelligence method which is developed to realize the
capabilities of learning, which is one of the characteristics of
human brain, to generate new information, to create and
discover new information automatically without any help. In
ANN, the nerve groups come together to form the nerve
layers. These interconnections are provided by lines having
certain weight coefficients. Data from the nerve input are
collected and form the input expression of the nerve. This
input expression is passed through a function located at the
nerve output to obtain the nerve output. This function at the
nerve output is called the activation function [1].
Complex valued artificial neural network (CVANN), refers
to neural networks whose weights, threshold values, inputs
and output signals are all complex numbers. CVANN has
been developed to process data with complex numbers
directly. In the solution of problems involving data with
complex numbers, ANN should be applied separately for real
and imaginary parts of complex data when known method is
used. However, when CVANN is applied for the same
problem, data can be processed directly without having to
separate real and imaginary parts. Thus, it has been observed
that the processing time is reduced and the accuracy rate is
increased [2].
One of the main advantages of CVANN is the ability to
work with phase information, which is crucial for analyzing
signals and solving different pattern recognition and
classification problems. Even in the analysis of real-value

signals, one of the most efficient approaches is frequency
domain analysis involving complex numbers. By analyzing
the signal properties in the frequency domain, we see that
each signal is characterized by magnitude and phase, which
have different information about the signal. [1].
CVANN has many areas of application such as image
processing, radar, telecommunication and speech recognition
which dealing with complex numbers. The convergence of
the CVANN back propagation algorithm performing these
processes varies depending on some factors such as selection
of appropriate activation function, threshold values, initial
weights and normalization of data. The most important of
these factors is the selection of the appropriate activation
function. The selection of an activation function determines
the convergence and general formation characteristics of the
complex back propagation algorithm [3].
One of the difficulties in applying back propagation
algorithm to complex domain in complex valued artificial
neural networks is the selection of the appropriate activation
function. For a practical application of complex multi-layer
perceptron, the activation function must be limited. When the
activation function is not bounded, multi-layer perceptron has
been shown to cause errors in software and hardware
applications. In summary, the activation function clearly
satisfies the following five properties:
- The activation function φ (z) should not be linear in both
the real and imaginary parts of Z, ZR and ZI. Otherwise, the
multi-layer perceptron will have no advantage. If correct,
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using a multi-layer perceptron would be equal to a singlelayer perceptron [1].
- The function φ (z) should be bounded. The formulas
described for the forward passage of the multilayered
perceptron require limitation. Otherwise there will be
interruptions during the training [1].
- The Partial derivatives of φ (z) should exist and be
bounded. Since we use complex back-propagation, the partial
derivatives of φ (z) need to be bounded [1].
- The function φ (z) must be defined as a complex function
that is analytic all over the complex plane [1].

produce the output (𝑂𝑛 ). For clarity, we will list some
symbols below.
The output values of hidden layer (𝑈𝑚 ) and output layer
(𝑆𝑛 ) can be calculated using the Eq. 2 and Eq. 3 given below
where 𝑊𝑚𝑙 is the weight connecting neuron m and l; 𝑊𝑛𝑚 is
the weight connecting neuron n and m; Ɵ𝑚 is the threshold
value of neuron m; 𝛾𝑛 is the threshold value of neuron n.
𝑈𝑚 = ∑ 𝑊𝑚𝑙 𝐼𝑙+ Ɵ𝑚
𝑙

II. MATERIALS AND METHOD

𝑆𝑛 = ∑ 𝑉𝑛𝑚 𝐻𝑚+ 𝛾𝑛

A. Complex-Valued Artificial Neural Network (CVANN)
The difference from the real valued ANN, all the inputs,
outputs, weights and biases are complex numbers in
CVANN. The complex valued neuron model is given in
Fig.1.

(2)

(3)

𝑚

The resulting output values are passed through the complex
activation function (𝑓𝑐 ). The output value (𝐻𝑚 ) for the
hidden layer m neuron and the output value (𝑂𝑛 ) for the
output layer neuron n are calculated as shown in Eq. 4 and
Eq. 5.
𝐻𝑚 = 𝑓𝑐 (𝑈𝑚 )

(4)

𝑂𝑛 = 𝑓𝑐 (𝑆𝑛 )

(5)

The output error 𝛿[𝑛] can be defined using the following
Eq. 6.

𝛿[𝑛] = 𝑂𝑛 − 𝑇𝑛

Fig. 1 CVANN model

The internal potential of a neuron 𝑌𝑛 with its input value,
weight and threshold value are complex, is defined as given
in Eq. 1 where 𝑊𝑛𝑁 is the weight connecting neuron n and m;
𝑋𝑁 is the input signal from neuron m, Ɵ𝑛 is the threshold
value of neuron n.
𝑌𝑛 = ∑ 𝑊𝑛𝑁 𝑋𝑁 + Ɵ𝑛

(1)

(6)

𝑇𝑛 and 𝑂𝑛 represents the targeted output value and the
output value for the output layer neuron n respectively[4].
Back-propagation in CVANN
In CVANN, just as the real valued ANN, the error is
propagated from last section to the first one. The error
𝐸𝑝 (Mean Squared Error) is calculated by Eq. 7 [4].
𝑁

𝑁

In this study, the complex back-propagation (CBP)
algorithm have been used. Artificial neural networks with
back propagation consist of two main stages; the forwardpropagation and back-propagation.
Forward-propagation in CVANN
As the name suggests, the input data is fed in the forward
direction through the network. An 1-input 1-output CVNN
structure with an 1-neuron hidden layer CVANN model with
input, hidden and output layer is given in Fig. 2.

𝐸𝑝 = (1⁄2) ∑ |𝑇𝑛 − 𝑂𝑛 |2

Next, we define a learning rule for the CBP model
described above. We can show that the weights and the
thresholds should be modified according to the following Eq.
8-11 [4].
∆𝑉𝑛𝑚 = −𝜀.
∆𝛾𝑛 = −𝜀.

∆𝜃𝑚 = 𝜀.

Fig. 2 Complex valued ANN model with input, hidden and output layer

𝜕𝐸𝑃
𝜕𝐸𝑃
− 𝑖. 𝜀.
𝜕𝑅𝑒[𝑉𝑛𝑚 ]
𝜕𝐼𝑚[𝑉𝑛𝑚 ]

𝜕𝐸𝑃
𝜕𝐸𝑃
− 𝑖. 𝜀.
𝜕𝑅𝑒[𝛾𝑛 ]
𝜕𝐼𝑚[𝛾𝑛 ]

∆𝑉𝑚𝑙 = −𝜀.

The inputs (I1) provides the initial information that then
propagates to the hidden units at each layer and finally

(7)

𝑛=1

𝜕𝐸𝑃
𝐸𝑃
− 𝑖. 𝜀.
𝜕𝑅𝑒[𝑊𝑛 ]
𝜕𝐼𝑚[𝑉𝑚𝑙 ]

𝜕𝐸𝑃
𝜕𝐸𝑃
− 𝑖. 𝜀.
𝜕𝑅𝑒[𝜃𝑚 ]
𝜕𝐼𝑚[𝜃𝑉𝑚 ]

B. Complex valued data
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In this study, to verify the validity and applicability of the
proposed network using the new activation function, we
applied it to two problems: the similar XOR problem and the
detection of symmetry problem.

When real valued problems desired to be solved with
CVANN, the real valued input data need to be converted to
complex valued data. This conversion can be done with
sample angle-based coding. The following Eq. 12 is generally
used to encode real valued data x in literature [4].
𝜑=

Complex Valued XOR problem with four patterns
The input-output mapping in the XOR problem is given in
Table 1.

X1
0
0
1
1

𝑍 = 𝑒 𝑖𝜑 = 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜑

Output
Y
0
1
1
0

X2
0
1
0
1

Table 4. Complex valued symmetry detection

X1
1
1
1
1
0.7+0.7i
0.7+0.7i
0.7+0.7i
0.7+0.7i

Table 2. Similar XOR for CVANN

Output

X1
0
i
1
1+i

Y
0
1
1+i
i

Symmetry Detection Problem
The problem of determining symmetry aims to detect the
binary activity levels of a one-dimensional array of input
neurons are symmetrical about the centre point. With the
increasing number of bits, the possibility of being symmetric,
the event rate, decreases by half. That’s why the symmetry
detection problem is a very suitable problem to investigate
the imbalanced data. Three input and one output symmetry
detection problem is given in Table 3.
Table 3. Symmetry detection problem with 3 input 2 output

X1
0
0
0
0
1
1
1
1

Inputs
X2
0
0
1
1
0
0
1
1

X3
0
1
0
1
0
1
0
1

Output
Y
1
0
1
0
0
1
0
1

(13)

In this study, a and b were taken as 0 and 1, respectively.
The data was moved to the complex plane with a phase angle
Ɵ = 𝜋/4. Three input and one output symmetry detection
problems in the complex plane are given Table 4.

In order to solve the four bit XOR problem with CVANN,
the input-output mapping is encoded as given in Table 2
where the real part of the output can be seen as the XOR of
the input’s imaginary and input’s real part, and the imaginary
part of the output is equal to the real part of the input [5].
Input

(12)

With the calculated phase angle, the numbers in the real
plane are moved to complex plane using the following Eq. 13

Table 1. XOR with four patterns

Inputs

Ɵ (𝑥 − 𝑎 )
𝑏−𝑎

Inputs
X2
1
1
0.7+0.7i
0.7+0.7i
1
1
0.7+0.7i
0.7+0.7i

X3
1
0.7+0.7i
1
0.7+0.7i
1
0.7+0.7i
1
0.7+0.7i

Output
Y
0.7+0.7i
1
0.7+0.7i
1
1
0.7+0.7i
1
0.7+0.7i

C. Complex Swish Activation Function
Swish is a new activation function proposed by
Ramachandran et al. in October 2017. According to their
paper, Ramachandran et al. showed that swish tends to work
better than ReLU which is the most successful and most
widely used activation function in deeper models in a series
of challenging datasets [6].
Swish activation function is formulized by Eq. 14.
𝑦 = 𝑥. 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑥 ) =

𝑥
1 + 𝑒 −𝑥

(14)

In this study, the swish activation function has been studied
in complex domain. Since the proposed CVANN will use the
back propagation algorithm, the derivative of the formula is
needed. The derivatives and graph of the y function is
formulized by Eq. 15 and shown in Figure 3.

𝑦 ′ = 𝑦 + 𝜎 (𝑥 )(1 − 𝑦) =
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The proposed network using the swish activation function
reached 0.001 error rate (MSE) at 375 iteration, while the
other networks using logsig and tansig activation function
reached at 3811 and 2368 iterations, respectively.

Fig. 3 Swish function and derivative

The properties of the swish function include smoothness,
non-monotonic, bounded below and unbounded in the upper
limits [7].
III. RESULTS
A. Complex-Valued XOR problem with four patterns
In order to verify the validity and practicability of the
proposed network using swish activation function, the similar
XOR problem was used. All data used for training.
This problem has been simulated with one input, two
hidden nodes in hidden layer and one output (1-2-1) CVANN
to compare with other methods in the literature [8-12] for
complex-valued the similar XOR problem solving. For all
methods, learning rate was chosen as 0.5 and mean squared
error value (MSE) was used as stopping criteria (as seen
Eq.7).
When the error value (MSE) reached 0.001, the average
learning epochs, target and actual output are shown in the
Table 5. And the learning curve for the similar XOR problem
is shown in Figure 4.

B. Complex-Valued Symmetry Detection Problem
We are proposed a complex valued ANN using complex
valued swish activation function to the problem of the
detection of symmetry.
A 3-1-1 (three input, one hidden nodes in hidden layer and
one output) three-layered complex-valued ANN was used for
the proposed network using swish activation function to
compare with other methods in the literature [8,13] for
complex-valued symmetry detection problem solving.
Learning rate was chosen 0.5 and error values in Table 6
were used as stopping criteria.
The learning curve is given in Figure 5. and the average
learning epochs, target and actual outputs are shown in the
Table 6. when the error value (MSE) reached the stopping
criteria 0.001.
Table 6. The new CVANN test results for symmetry problem

Activation Function:
LOGSIG

Activation Function:
TANSIG

Activation Function:
SWISH

Iteration number with
an error rate of 0.001:

Iteration number with
an error rate of 0.001:

Iteration number with
an error rate of 0.001:

Target

1239
Output

583
Target

Output

Target

333
Output

0.7+0.7i

0.71+0.70i

0.7+0.7i

0.72+0.71i

0.7+0.7i

0.68+0.68i

1

0.95+0.03i

1

0.95+0.03i

1

0.95+0.04i

0.7+0.7i

0.71+0.70i

0.7+0.7i

0.72+0.69i

0.7+0.7i

0.71+0.69i

1

0.95+0.03i

1

0.95+0.03i

1

0.96+0.04i

1

0.72+0.69i

1

0.95+0.03i

1

0.95+0.03i

Table 5. The New CVANN Test Results for XOR Problem

Activation
Function: LOGSIG

Activation
Function: TANSIG

Activation
Function: SWISH

0.7+0.7i

0.95+0.03i

0.7+0.7i

0.71+0.69i

0.7+0.7i

0.71+0.69i

Iteration number with
an error rate of 0.001:

Iteration number with
an error rate of 0.001:

Iteration number with
an error rate of 0.001:

1

0.72+.0.69i

1

0.95+0.03i

1

0.96+0.04i

3811

2368

326

0.7+0.7i

0.71+0.70i

0.7+0.7i

0.72+0.69i

0.7+0.7i

0.74+0.71i

Target

Output

Target

Output

Target

Output

0
1
1+i
i

0.04+0.01i
0.94+0.03i
0.99+0.98i
0.02+0.98i

0
1
1+i
i

0.03+0.00i
0.94+0.03i
0.98+0.99i
0.02+0.95i

0
1
1+i
i

0.05+0.03i
0.97+0.02i
0.96+0.98i
0.02+1.00i

Fig. 5 The New CVANN Test Results for Symmetry Problem

Fig. 4 The new CVANN test results for XOR problem

A comparison of the proposed network using swish
activation function and the other networks using traditional
activation functions are illustrated in Figure 5, from which
we can see that the proposed activation function has better
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stability convergence performance than the other known
activation functions.
IV. DISCUSSION AND CONCLUSION
In this study, the swish activation function, which has been
shown to tend to work better in real valued data sets, has been
moved to the complex plane and tested with complex data.
Complex swish activation function is compared with known
complex activation functions (logarithmic sigmoid and
tangent sigmoid) on four bit complex valued XOR problem
and three input one output complex valued symmetry
detection problems.
Based on the experimental results, it was seen that the
CVANN using swish activation function converges to the
target earlier than the other CVANN using known complex
activation functions (logarithmic sigmoid and tangent
sigmoid).
In future studies, modified swish activation functions,
which have been shown to give better results than swish
function in the real domain, can be examined on the complex
domain and on more comprehensive data. These functions
developed over the swish function; Modified Swish (Prajit et
al., 2017) [6], E-Swish (Eric, 2018) [14], Flatten-T Swish
(Hock et al., 2018) [15], Hard Swish (Avenash and
Viswanath, 2018) [16].
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Abstract – Many researchers have been interested in the concept of statistical convergence. Since statistical convergence
is
stronger than the classical convergence. Then, F. Móricz has introduced the statistical convergence of double sequences.
Korovkin type approximation theorems have been investigated for sequences (or double sequences) of positive linear operators
defined on different spaces via several new convergence methods. Also, it is known that, the concepts of statistical equal
convergence and equi-statistical convergence are more general than the statistical uniform convergence. In this work a new
type of statistical convergence is defined via using the notions of equi-statistical convergence and statistical equal convergence
for double sequences to prove a Korovkin type approximation theorems. Show that the theorem is a non-trivial extension of
some well-known Korovkin type approximation theorems which were demonstrated by earlier authors. We give an example in
support of new definition and result presented in this work. Finally, we calculate the rate of statistical equi-equal convergence
of double sequences of positive linear operators.
Keywords – Statistical equal convergence, double sequences, Korovkin theorem, equi statistical convergence.

K mn  (v, t ),   :

I. INTRODUCTION
Firstly, we recall these convergence methods.

Dmn    :

Let      be the two dimensional set of natural
2

numbers and let A   . Also let
2

where

Amn :  k , j  : k  m, j  n and  k , j   A

and suppose that the symbol

Amn . Then the natural double density of A is defined by
1
2 ( A) : P  lim  k, j  : k  m, j  nand  k , j   A
m, n mn
provided that the limit exists. A given sequence  xmn  is
said to be statistically convergent to  if, for every   0 ,
of

the following set:

K  K    :  m, n  : xmn     

has natural density zero [12]. This means that, for every
  0 , we have

1
2 (K ) : P  lim k  m, j  n: xmn       0 .
m, n mn
Then, we write st2  lim xmn   . We know that, if every

double sequences is convergent then it is statistically
convergent to same limit, but the converse is not true.
Let g and g mn belong to C ( B ) , which is the space of
all continuous real valued functions on a compact subset B

g

C (B)

 m, n  : g

mn

mn

g

 v, t   g  v, t    

C (B)





(v, t )  B,   0,  m, n    .
2

Definition 1.1. [11]

Amn denotes the cardinality

of the two dimensional real numbers and

 m, n  : g
 g mn 

is said to be pointwise

statistically convergent to g on B if for every

 0

and

for each ( x, y )  B ,

Kmn  (v, t ),  
 0.
m, n 
mn
Then, it is denoted by gmn  g (st2 ) on B .
P  lim

Definition 1.2. [3]  g mn  is said to be equi-statistically

convergent to g on B if for every

  0,

Kmn  (v, t ),  
 0 , uniformly with respect to
m, n 
mn

P  lim
(v, t ) ,

which means that

P  lim

m , n 

K mn  .,  

 0 , for every
mn
 g (equi  st2 ) on B .

  0 . Then, it is denoted by gmn
Definition 1.3. [11]  g mn  is

said to be statistically

uniform convergent to g on B if for every

denotes

the usual supremum norm of g in C ( B ) . Throughout the
paper, we use the following notation:
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0.
m , n 
mn
Then, it is denoted by gmn  g ( st2 ) on B .
P  lim
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Recently, the definition of equal convergence for real
functions have been introduced and have been improved this
convergence by Császár and Laczkovich [4,5]. Later, the
*

concepts of I and I -equal convergence with the help of
ideals have been studied by Das, Dutta and Pal [6]. Finally,
Okçu Şahin and Dirik have introduced the concept of the
statistical equal convergence for double sequence [13]. Let's
remember this definition.
Definition 1.4. [13] If there is a positive numbers double

( mn )

sequence

with

st2  lim  mn  0

such that for any

(x, y)  B
P  lim

U mn   v, t  ,  
mn

m , n 

Umn   v, t  ,   :

where

 m, n : g

mn

0

 v, t   g  v, t    mn 

 g (eq  st2 )

on

B.

Now, we can introduce the concept of new our convergence
for double sequences of functions.
Definition 1.5. If there is a positive numbers double sequence

( mn )

with

P  lim

st2  lim  mn  0

Vmn   v, t  ,  mn 
mn

m , n 

 0 , uniformly with respect to

 m, n : g

mn

II. APPROXIMATION OF OPERATORS
In 1961 Korovkin [15] studied the problem of the
uniform convergence of  S n  g   to a function g for a
sequence

 v, t   g  v, t    mn 

for each

 v, t   B ,

and  h m n  is a double sequence of functions on

B given by
(1.1)
Take

 v m t n , if m , n are squares ,
hmn  v , t   
otherwise.
 0,

( mn )

P  lim Smn  g   g  0
m ,n

if and only if

 2 m  n 2 , if m, n are squares ,

 mn   1
,
otherwise.

 2 m  3n
Then it is easy to see that st2  lim  mn  0 . Also for any

mn

mn

P  lim Smn  e j   e j  0 j  0,1, 2, 3,
m,n

where

e0  v, t   1 ,

e1  v, t   v ,

e2  v, t   t ,

e3  v, t   v  t .
2

2

Now we remember the following Korovkin-type
approximation theorem by means of statistical uniform
convergence.
Theorem 2.2. [7] Let  S mn  be a double sequence of
positive linear operators from C  B  into C  B  . Then, we
have

defined by

 v, t   B
 m, n  : h  v, t   h  v, t       .

S  g ; x, y  .

positive linear operators acting C  B  into C  B  . Then,
we have

Now we give an example which satisfies that statistical equiequal convergence is stronger than statistical uniform
convergence.

h  v, t   0

of positive linear operators defined on

Firstly, we recall the classical case of the Korovkin-type
result as follows:
Theorem 2.1. [16] Let  S mn  be a double sequence of

B. In this case we write gmn  g(equi  eq  st2 ) on B.

B  [0,1]×[0,1] ,

Sn 

[2]). More recently, general versions of the Korovkin
theorem were studied, in which a more general notion of
convergence is used. Some Korovkin-type theorems in the
setting of a statistical convergence were given by [1, 7, 8, 9,
10, 13].
In this section we apply the notion of statistical equiequal convergence of a sequence of functions to prove a
Korovkin type approximation theorem.
Let S be a linear operator from C ( B ) into itself. Then,
we state that S is positive linear operator on condition that
g  0 implies S  g   0 . Also, we show the value of

then  g mn  is said to be statistical equal convergent to g on

Example 1.1. Let

is not statistical

(or uniform) uniform convergence to the function h  0 on
B.

briefly,

Vmn   v, t  ,  mn  :

 hm n 

S  g  at a point ( x, y)  B by S  g  u, t  ; x, y  or,

such that,

 v, t  ,
where

sup hmn  v, t   h  v, t   1 then

 v ,t B

B. But since

C ( B ) , by using the test function y j , j  0,1, 2 (also, see

then  g mn  is said to be statistical equal convergent to g on
B. In this case we write gmn

Therefore, we get hmn  h(equi  eq  st2 ) on

Smn  g   g ( st2 )

if and only if

where

Smn  e j   e j (st2 ), j  0,1, 2, 3,

e0  v, t   1 , e1  v, t   v , e2  v, t   t ,

e3  v, t   v 2  t 2 .
Now we have the following main result:
Theorem 2.3. Let  S mn  be a double sequence of positive
linear operators acting C  B  into C  B  . Then, we have
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Smn  g   g (equi  eq  st2 )

(2.1)

3

S mn  g ; v, t   g  v, t       Smn  e j ; v, t   e j  v, t 

if and only if

Smn  e j   e j (equi  eq  st2 ), j  0,1, 2, 3,

(2.2)

e0  v, t   1 ,

where

e1  v, t   v ,

e2  v, t   t ,

e3  v, t   v  t .
2

2

Proof: Condition (2.1) follows immediately from condition
(2.2),

since

each

of

the

e0  v, t   1 ,

functions

e1  v, t   v , e2  v, t   t , e3  v, t   v 2  t 2 . belongs
to C  B  . We prove the converse part. By the continuity of
g on B , we can write

g  u , x   g  v , t   2 .
g on B , we write that for
  0 , there exists a number   0 such that
g u , x   g v, t   

Also, using continuity of

whenever

u v 

and

x t   .

Hence,

putting

  u, t   (u  v) 2  ( x  t )2 , we get
g  u , x   g  v, t    

(2.3)

2

2

 u , t  .

j 0

where

2
4

e3 C ( B ) , 2 e1
2



Since  is arbitrary, we can write

 : max    



 Smn g  u, x  g  v, t  ; v, t

S mn



(2.5)

P  lim

 v, t  ,

where Vmn j  (v, t ),  mn  :

  0,

uniformly with respect to

 m, n : S e ; v, t   e  v, t     .
j

mn

j

j

mn

(v, t )  B

 m, n : S

mn

 g; v, t   g  v, t   4 mn

 mn : max  mn j : j  0,1, 2, 3 .

It follows from

3



j

j 0





j



and so

Vmn  (v, t ),  mn  3 Vmn (v, t ),  mn

mn
mn
j 0
j

2
S   u, x  ; v, t  .
 2 mn

Then using the hypothesis (2.2) we get

Smn  g   g (equi  eq  st2 )

Now we calculate the term of
“ S m n   u , x  ; v , t  "
to inequality (2.5),

.

This completes the proof of the theorem.

S mn   u , x  ; v, t   S mn  (u  v )  ( x  t ) ; v, t 
2

Now, we present an example in support of above result.

 S mn  e3 ; v, t   e3  v, t 

(2.6)

j

mn

m , n 

of

mn

2



Vmn (v, t ),  mn

Vmn  (v, t ),  mn   Vmn (v, t ),  mn

2


   2  u , x  ; v , t 



  S m n  e0 ; v , t 

 g u , x   g  v , t  ; v , t   S

2 
.
2 

Smn  e j   e j (equi  eq  st2 ), j  0,1, 2, 3, there is
( mn j ) with
a positive numbers double sequence
st2  lim  mn j  0 such that

j



,

j 0

 Smn  e0 ; v, t   g  v, t 



C(B)

(2.7) that



(2.4)
.
Now
we
calculate
the
term
“ S m n g  u , x   g  v , t  ; v , t " to inequality (2.4)



e2

2

3

where

g  v, t  Smn  e0; v, t   g  v, t 

4

Smn  g ; v, t   g  v, t     S mn  e j ; v, t   e j  v, t  .

Vmn  (v, t ),  mn  :

Smn  g; v, t   g  v, t   Smn  g; v, t   g  v, t  Smn  e0 ; v, t 

,

(2.7)

Then, for any

Since S mn is positive linear operator, we write

C (B)

2 e2

CB

S mn  e2 ; v, t   e2  v, t 

Example 2.1. Let B  [0,1]×[0,1] , and consider the

2 e2

CB

S mn  e1 ; v, t   e1  v, t 

classical double Bernstein polynomials on

 e3

CB

S mn  e0 ; v , t   e0  v, t  .

C( B);

m
n
m k
ns
 k s mn
Bmn  g ; v , t     g  ,      v k t s 1  v  1  t  .
 m n  k  s 
k 0 s 0

Using (2.5) and (2.6) in (2.4) we get

Now, we introduce positive linear operators as follows:
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S mn  g ; v , t   1  hmn  v , t   Bmn  g ; v , t  ,

(2.8)

Then we have, for all g  C  B  ,

S mn  g   g ( equi  eq  st 2 ) .

(c)

 v, t   B , g  C ( B )

g  C ( B) and  v, t   B . It is known that

Proof. Let

S mn  g ; v , t   g  v , t    S mn  e0 ; v , t   e0  v , t 

where hmn  v , t  given by (1.1) in Example 1.1. Then, we




S mn   v ,t  ; v , t

  S mn  e0 ; v , t  
2


see that

S mn  e0 ; v , t   1  hmn  v , t   e0  v , t  ,
S mn  e1 ; v , t   1  hmn  v , t   e1  v , t  ,

where  : f

S mn  e2 ; v , t   1  hmn  v , t   e2  v , t  ,

hmn  h  0( equi  eq  st 2 ) , on j  0,1, 2, 3

 2 2  f ;  mn  .

S mn  e j   e j ( equi  eq  st 2 ) for each j  0,1, 2, 3 .

g  C ( B) ,

S mn  g   g ( equi  eq  st 2 ) .
Furthermore, since sup hmn  v, t   h  v, t   1 , we can say
 v ,t B

that the results given in Theorem 2.1. and Theorem 2.2.,
respectively, do not hold true for our operators defined by
(2.8).
III. RATE OF THE STATISTICAL EQUI EQUAL CONVERGENCE
In this section, we study the corresponding rates of our
convergence for double sequences with the help of modulus
of continuity.
Now, we remind that the modulus of continuity of a
function g  C ( B ) is defined by
  g;  
sup
g  u , x   g  v , t  (   0 ).
 u  v  2   x  t 2   ,
 u , x , v , t  B


g  u , x   g  v , t   2  g ;   



and each

u  v    x  t 
2

2

2

Smn  e0   e0 (equi  eq  st2 ),

there is a positive
with st2  lim  mn ,0  0
numbers double sequence ( mn ,0 )
such that

P  lim

(b)

2  g ;    0  equi  eq  st2 



 mn  v, t   S mn   v ,t  ; v, t



 v, t  ,

where Vmn0  (v, t ),  mn,0  :

 0 , uniformly with respect to

 m, n : S

mn

 e0 ; v, t   e0  v, t   mn,0

.

2  g ;    0  equi  eq  st2  there is a positive
with st2  lim  mn ,1  0
numbers double sequence ( mn ,1 )
such that

Vmn  (v, t ),  mn ,1 
1

P  lim

m , n 

 v, t  ,

mn

 0 , uniformly with respect to

where Vmn1  (v, t ),  mn,1  :  m, n : 2  g;    mn,1 . Then, for

 v, t   B
Vmn   v, t  ,  mn  :

 m, n : S

mn



 g; v, t   g  v, t    mn



where  mn ,2 : max  mn , j : j  0,1 ,
2
.
 mn :  mn
,2     2   mn ,2

It follows from (3.1) that

on B ,

1

Vmn  (v, t ),  mn    Vmn

on B

j 0

with

2
2
  v ,t   u , x    u  v    x  t  .

mn

m , n 

linear operators acting C  B  into C  B  . Assume that the
following conditions hold:

Smn  e0   e0 (equi  eq  st2 )

Vmn  (v, t ),  mn,0 
0

any


 1 .



Then we have the following result:
Theorem 3.1. Let  S mn  be a double sequence of positive

(a)



  2  f ;  mn  S mn  e0 ; v , t   e0  v , t 

we obtain that

 u , x  ,  v ,t   B

 f ; 

this yield that
(3.1)
S mn  g ; v , t   g  v , t    S mn  e0 ; v , t   e0  v , t 

Since

Also, it is known that for any   0

2

. If we choose




v  v2 t  t 2 
 e3  v, t  


m
n 


2




 :  mn  v, t  : S mn   v ,t  ; v, t ,

S mn  e3 ; v , t   1  hmn  v , t  

So, by Theorem 2.3, we have, for all

CB

  

j

  v, t  ,  
mn , j

Then using the hypothesis (a) and (b), proof is completed.
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Abstract – The Korovkin theory has effective role in approximation theory. This theory is connected with the approximation
to
continuous functions by means of positive linear operators. Many mathematicians have investigated the Korovkin-type
theorems by for a sequence of positive linear operators defined on different spaces by using various types of convergence.
Firstly, A.D. Gadjiev has proved the weighted Korovkin type theorems, (Math. Zamet., 20 (1976) 781-786 (in Russian)). Later,
these theorems are studied by many authors by means of different convergence methods. Recently, The definition of equal
convergence for real functions was introduced by Császár and Laczkovich and they improved their investigations on this
*

convergence. Later Das et. al. introduced the ideas of I and I -equal convergence with the help of ideals by extending
the
equal convergence (Mat. Vesnik, vol:66, 2 (2014),165-177). In our work, we introduce a new type of statistical convergence
on weighted spaces by using the notions of the equal convergence. We study its use in the Korovkin-type approximation
theory. Then, we construct an example such that our new approximation result works but its classical and statistical cases do
not work.
Keywords – StatisticalI.equal
convergence, Double sequences, Korovkin theorem, Equi-statistical convergence.
INTRODUCTION
Now we remind the concepts of weight functions and
weight spaces. The function  :    is called a weight

function if it is continuous on  , lim  ( y )   and for all

Császár and Laczkovich was introduced the definition of
equal convergence for real functions on a compact subset I of
the real numbers [2,3]. Later, Das, Dutta and Pal introduced
*

valued functions

the ideas of I and I -equal with the help of ideals by
extending the equal convergence [4].
Let's remember this definition. Let  be the set of
natural numbers and let A   . Also let

and denoted by B , where M f is a constant depending on

and suppose that the symbol

the function f. The weighted subspace C of B is given by

An . Then the natural double density of A is defined by
1
 ( A) : lim k  n : k  A
n n
provided that the limit exists. A given sequence  yn  is said
to be statistically convergent to l if, for every   0 , the

y 

y   ,  ( y)  1 . Then the corresponding space of real
f defined on  and satisfying
f  y   M f  ( y ) (for all y   ) is called weighted space

C   f  B : f is continuous on  .
Then C and B are Banach spaces with the norm (see [1])

g



 sup
y

y
  y
f

.

following set:

Let 1 and  2 be two weight functions satisfying below
conditions. Also assume that

 ( y)
lim 1
 0.
y   ( y )
2

(1.1)

T

C 1  B 

C 1  B 
2

2

 sup Tf
f

1

0

2

.

Throughout this paper, we use the test functions
Fj , j  0,1, 2 defined by

F0  y  

1  y  ,

1 y

2

F1  y  

has natural density zero [9], ı.e., for    0 , we have
n

is given by

y 1  y 
, F2  y   y 1  2y  .
2
1 y
1 y
2
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An denotes the cardinality of

K  K   : n : yn  l   

 (K ) : lim

If T is a positive linear operator from C 1 into B 2 , then
the operator norm T

An : k  n : k  A

In this case, we show

1
k  n: yn  l     0 .
n

st  lim yn  l . It is known that, every

convergent sequence is statistically convergent to same limit,
but the converse is not true.
Let's remember this definition.
Definition 1.1. [4] If there is a positive numbers sequence

( n )

with

st  lim  n  0

such that for any

yI
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n :
lim

fn  y   f  y    n
n

n 

then

 fn 

  0,

We need the following Lemmas to prove our main theorem.
Lemma 2.1. Let Tn  be a double sequence of positive linear
operators from C 1 into B 2 . If

is said to be statistical equal convergent to f on

I . In this case we write f n  f (eq  st ) on I .
Let f and f n belong to C  .
convergent to f
sequence

( n )

then, for any b  0 and for any y  b , we have
2

1

f n  is said to be statistical equal

Tn  F   F (eq  st ), for all F  C1 .

on C 1 , if there is a positive numbers

Proof. Let F  C 1 and y  b . Since F is continuous on



Definition 1.2.

1

Tn  Fj   Fj (eq  st ), j  0,1, 2 ,

(2.1)

with

st  lim  n  0

such that for any

yI

 , we write that for every   0 , there exists a number
  0 such that F  u   F  y    whenever

u  y   . If u  y   , then we obtain
F u   F  y 


f  y f y
1 
lim  n : n
 n   0 ,
n n
1  y 



 2 M F  1 ( y ) F0 ( u ) 1  y 2 
 4 M F  1 ( y ) F0 (u )  u  y 

1 y2
 1 
2

u  y 


1

Then, we write

fn  f (eq  st ) on I

Now we give an example.
Example 1.1. Let, for each

y  , h( y)  0

a sequence of functions on  given by
 1
, if n is square ,

hn  y    1  ny 2
 0,
(1.2)
otherwise.


and  h n  is

Let 1  y   1  y 2 . Then every n   , hn  C1 . Take

( n )

 1 y2 
S 1  y  : 4 M F 1 ( y )  1  2  . For all u  
 

and y  b , we have
(2.2)



 Tn F  u   F  y  ; y



 Tn   K 1  y  F0 (u )  u  y  ; y

 hn  y   h  y 

 n    .
n :
1 ( y)



2

 F  y  Tn 1; y   1





  Tn 1; y   K 1  y  Tn F0 (u )  u  y  ; y
But since

sup hn  y   h  y   1 then  hn  is not statistical and
y

classical uniform convergence to the function h  0 on  .

Hence, all

implies T  h   0 , then we say that T is positive linear

T  h  at a point

T  h; y  .
180

y   with y  b , we have
Tn  F ; y   F  y    M 1

CONVERGENCE

In this section we prove a Korovkin type approximation
theorem by means of the concept of statistical equal
convergence.
Let T be a linear operator from C 1 into B 2 . If h  0

2

 F  y  Tn 1; y   1 .

II. APPROXIMATION BY MEANS OF STATISTICAL EQUAL

or, briefly,



 F  y  Tn 1; y   1

y 

y  by T  h  u  ; y 

2

Tn  F ; y   F  y 

 n  1, if n is square,

,
otherwise.

 2n
Then it is easy to see that st  lim  n  0 . Also for any

operator. Also, we denote the value of

F  u   F  y     S1  y  F0 (u )  u  y  .

Then, we write

n   1

.

2

where

2

Therefore, we get hn  h(eq  st ) on






 S 1  y  F0 ( u )  u  y 

defined by

1

2

(2.3)



Tn 1; y 
1  y 

 M 2Tn F0 (u )  u  y  ; y
 M 3 Tn 1; y   1

where

2
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Tn 1; y 
T  ; y
 sup n 1
1  y 
y b 1  y 
y b

M 1 : M 1  b  : sup 1  y  ,

sup

y b

M 2 : M 2  b  : sup S 1  y  ,
y b

 sup

M 3 : M 3  b  : sup F ( y ) .
(2.4)

y   with y  b and b  0



Tn F0  u   u  y   ; y


2

1  y 

y b

y b

For any

Tn  1 ; y   1  y 

 sup

Tn  F2 ; y   F2  y 

1  x 

y b



 sup

1

Tn  F0 ; y   F0  y 

1  y 

 1.


 y  T  F ; y  F  y 

Since

 Tn  F0 ; y   F0  y  Tn  F1; y   F1  y 
 M4 

1  y 
1  y 


and considering the (2.3), (2.4) and (2.5), we obtain

 Tn  F2 ; y   F2  y   2 y Tn  F1 ; y   F1  y 

y b

2

n



0

0

Tn  F ; y   F  y 

Tn  F2 ; y   F2  y  

1  y 


 T 1; y  Tn  F0 ; y   F0  y 
 M  n

1  y 
 1  y 


where M 4 : M 4  B   max sup 1  y  ,
 y b

2sup y 1  y  ,sup  y 2  1  y   . Since F0  C1 and
y b
x b

F0  y  Tn 1; y   1  Tn F0  u   F0  y  ; y





 Tn  F0 ; y   F0  y  ,
1

F0  y 



2

 .

y   with y  b and b  0 and

Tn 1; y   1

(2.5)



 M 6Tn F0  u  u  y  ; y
2

where

M 5 : M 5  b  : sup
and

M 6 : M 6  b  : sup
y b

For all

 arbitrary, we get

F0  y 



Tn  F ; y   F  y 

2  y 

 2 Tn  Ft ; y   Fn  y  
 H 

1  y 
 t  0

for all n   for some H  0 independent of y . Since
1

Tn  Fj   Fj (eq  st ), j  0,1, 2 on  , there are positive

For any

 
n ,t

with st  lim  n ,t  0 such that,
n

y ,
n

1
n

Tn  Ft ; y   Ft  y 


  n , t   0.
n :
1  y 



y   with y  b , from (2.7), we have

 Tn  F ; y   F  y 

 3 n 
n :
2  y 


 T  F ; y   Ft  y 

 n : n t
  n ,t 
1  y 



F0  y 

S 1  y 


Tn 1; y 
,M 
y  b 1  y 




By using (1.6), taking H  max  M sup

lim

1  y 

Tn  F2 ; y   F2  y  

1  y 


M : max M1  M3M5 , M 4  M 2  M3H6   M3M5 .

for any





where

number sequence

T 1; y  
 Tn  F0 ; y   F0  y 
 M5 
 n

1  y 
1  y  


y b

1  y 

(2.7)

 S 1  y  Tn F0  y  u  y  ; y
for all n   , that

Tn  F1; y   F1  y 

 Tn 1; y 

 Tn  F0 ; y   F0  y 

Then, we have, for any



and since

It follows from (2.3), that

Tn 1; y   1 

Tn 1; y 

y  b 1  y 

sup

(2.6)

.

n ,
181
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where

 n  max  n,t : t  0,1, 2 .

hypothesis (2.1), we get, for any

Then

using

2

the

y   with y  b , for all

F  C 1 ,
1

Tn  F   F (eq  st )

Tn  F   F (eq  st ) on  ,
the proof is completed.
Now we get the following statistical result:
Theorem 1.2. [5] Let 1 and 2 are weight functions
satisfying (1.1). Suppose that  Tn  is a sequence of positive

The proof of lemma is complete.
Theorem 1.1. Let 1 and 2 be as in Lemma 1.1. Let

Tn 

is a sequence of positive linear operators acting C  1 into

B  2 . Then for all F  C1 ,

linear operators from C 1 into B 2 . Then, for all F  C  ,
1

st  lim Tn  F   F
if

2

(2.8)
on condition that

Tn  F   F (eq  st ),

st  lim Tn  Ft   Ft

Tn  Ft ; y   Ft  y   B1 and therefore Tn  Ft ; y   B1 for
t  0,1, 2 . Since  1  F0  F2 , we obtain Tn  1   B1

for each n . If F C1 then, we can write Tn  F   B .
1

Tn

C 1  B1

 Tn  1 

 sup

1

y

Hence, we obtain for a given

Tn  F 

(2.10)
For a given

1

Tn  1 ; y 

 Tn

1  y 

 H 1  .

F C1 , that

C1 B1

F

1

 H1 F

  0 , choose an b0 0 such that

y

also by (2.10),

Tn  F ; y   F  y 

2  y 



1

.

lim Tn  F   F



1  y 

2  y 



 F

1

then, for F  C  and for any
1

1

 F

1

2

are weight functions

1

2

0

 0 , t  0,1, 2 .

III. APPLICATION
In this part, we give an example of a sequence of positive
linear operators that satisfies the conditions of Theorem 1.1
but do not satisfy the conditions of Theorem 1.
Example 3.1. Consider the following linear positive
operators given in [8] which is defined by:

 v 
  n  .
Ln  F ; x  y :  F   K n ,v  y 
v!
v0
 n 

Here

 n 

and

 n 

satisfying the followings:

v

n
0,
n  
n

n 

b) For any

 1
y   0,  


 H1  1

v

K n ,v  y   0

2

b  0 and for all
F C1 , we have for any y with y  b ,,
2

Tn  F   F (eq  st ),
182

v

n ,v

following positive linear operators:
(3.2)

then, we get from (2.11) and (2.12),

  n 

1,
v!
c) K n ,v  y    nyK n  m ,v 1  y  for any y   0,  
where n  m is a natural numbers and m is a constant
independent of v .
Then, using the operators Ln  F ; y  , introduce the
v 0

Tn  F   F (eq  st ) .

n 

n
 1,
n

n, v  0,1, 2,... and for any

 K  y

y with y  b0

(iii) lim n

K n ,v  x  is the functions satisfy the following

y   0,  



be the real number sequences

(i) lim  n   , (ii) lim

conditions:
a) For any natural

Also, using the Lemma 1.1, for any

(2.12)

lim Tn  Ft   Ft

and

Tn  F ; y   F  y 

  Tn  F 

(2.11)

with y  b0 ,

1  y 

1  y 

if

(3.1)

Tn  F ; y   F  y  1  y 

2  y 

and



for every y  b0 . This is possible by (1.1). Using the fact,
we obtain for F  C  and for any
1

1

linear operators from C 1 into B 2 . Then, for all F  C  ,
1

Proof. We can show that the hypothesis (2.9) implies

H1  0,

 0 , t  0,1, 2 .

satisfying (1.1). Suppose that  Tn  is a sequence of positive

Tn  Fj   Fj (eq  st ), j  0,1, 2

Besides, we get, for

1

Theorem 1.3. [6,7] Let

1

(2.9)

0

2

Tn  F ; y   1  hn  y   Ln  F ; y  ,
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where

 hn 

given by (1.2) in Example 1.1. Also taking,

1  x   1  y2

and

2  y 

arbitrary such as satisfying

the condition (1.1) holds. Then, we obtain the test functions

F0  y   1, F1  y   y, and F2  y   y 2 . We claim that

1

because of (iii) and and hn  h(eq  st ) on  , we can show
that


2 
lim  n  n  m  n2  1  0,
n
n



(3.4)

1

(3.3)

Tn  Fj   Fj (eq  st ), j  0,1, 2 on  .

n n  m 

We can show that

Tn  F0 ; y   1  hn  y   F0  y  ,

and since lim


Tn  F1 ; y   1  hn  y   n n F1  y  ,
n

n


2

Tn  F2 ; y   1  hn  y    n  n  m  n2 y 2  n n2
n
n



y .


Then,

Tn  F0 ; y   F0  y   1  hn  y    1  hn  y  ,
1

and hn  h(eq  st ) on  , then,

lim n

(3.5)

n

1

Hence, our claim (3.3) holds true for each r  0,1, 2 .

n
yy
n

1

2

Tn  F   F (eq  st ), on  .
However, since


 ,


Tn  F0 ; y   F0  y 

1

Tn  .

 

lim  n n  1  0,
n 
 n 

n
hn  0( eq  st ) on  .
n
1

  , we get
1

Tn  F1   F1 (eq  st ) on  ,

then, (3.3) holds true for t  1. Finally, since

Tn  F2 ; y   F2  y 


2

 1  hn  y    n  n  m  n2 y 2  n n2
n
n



y  y2



2
2
 y 2  n  n  m  n2  1  hn  y  n  n  m  n2
n
n

 y 1  hn  y   n

1  h  y   F  y   F  y 

hn  y 
,
1  y 
1  y 
1  y 
then Theorem 1.2, Theorem 1.3 do not work for the sequence

then, by means of (iii) and hn  h(eq  st ) on  ,

1  y2

Tn 

satisfies all hypothesis of Theorem 1.1 and we see that, for all
F  C ,

 

 y  n n  1  hn  y  n n
n
 n

y 0,

1

Tn  F3   F3 (eq  st ) on  .


 y 1  hn  y   n n  1
n

y

n
 0,
 n2

(3.5), we obtain

so, (3.3) holds true for t  0. It is obvious that

Since sup

 0 , from (i) and also using (iii), we get


n
hn  0( eq  st ) on  .
2
n
2
y
y
Since sup
  sup
  and from (3.4),
2
2
y 0, 1 y
, y0, 1 y

Tn  F0   F0 (eq  st ) on  ,

n

1

n n  m 

1

Tn  F1; y   F1  y   1  hn  y   n

1

n


 n2
h

0( eq  st ) on  ,
n
 n2





n
 n2
183



n

0

0
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*

Abstract – Korovkin type approximation theorems have very important role in the approximation theory. Many
mathematicians investigate and improve these type of approximation theorems for various operators defined on different
spaces via several new convergence methods. The convergence of a sequence of positive linear operators defined on weighted
space was first studied by Gadjiev [Theorems of Korovkin type, Math. Zametki 20(1976), 781-786]. Then, these results were
improved by many authors for different type of convergence methods. Recently, some authors study Korovkin type theorems
for two variables functions by means of single and double sequences on weighted spaces. In this paper, we prove a Korovkin
type approximation theorem for the notion of statistical equal convergence for double sequences on two dimensional weighted
spaces. Then, we construct an example such that our new approximation result works but its classical and statistical cases do
not work. Also, we compute the rate of statistical equal convergence for double sequences on two dimensional weighted
spaces.
Keywords – Double Sequences, Korovkin theorem, Statistical Equal Convergence, Weighted Spaces
I. INTRODUCTION AND PRELIMINARIES
We begin with some definitions and notations which we
will use in the sequel.

 

A double sequence x  xij is said to be convergent in
the Pringsheim sense if there exists a real number
that for every   0 there exists a positive integer

xij  L  

L
N

whenever i, j  N . The number

such
, with

L

also

3])

there exists a positive number

 i, j  

2





K such that xij  K for all

. Note that, in contrast to the case for

single sequences, a convergent double sequence is not
necessarily bounded.



 be a four-dimensional summability
method. For a given double sequence x   x  , the A
transform of x , denoted by Ax    Ax   , is given by
Let now A  amnij

 Ax mn 

 ,

a

i , j 1,1

x

mnij ij

,

provided the double series converges in the Pringsheim
sense for  m, n   2 .



Recall that a four-dimensional matrix A  amnij

 is said

to be RH  regular if it maps every bounded P 
convergent sequence into a P  convergent sequence with
the same P  limit. The Robison-Hamilton conditions (see

185

a

m,n

(ii)

four-dimensional

P  lim
m, n

 ,

a

i , j 1,1

mnij

matrix

i and j ,

 1,



(iii)

P  lim  amnij  0
m,n

for each j ,

i 1


(iv)

P  lim  amnij  0
m, n

for each



amnij

i , j 1,1

 m, n  

2

i,

j 1

 ,

(v)

P  convergent

is



i , j C

for

every

,

(vi) there exist finite positive integers

ij

mn

that

(i) P  lim amnij  0 for each

i, j

(see [1]). More briefly, we will say that such an x is P 
convergent to L . A double sequence is said to be bounded if

state

A   amnij  is RH  regular if and only if

is

called the Pringsheim limit of x and denoted by P  lim xij

[2,

B

and

C such that

amnij  B

for every  m, n  

2

Let

be a nonnegative

A   amnij 

.

summability matrix. If K 
K is given by

 A2  K  : P  lim
m,n



 i , j K

2

, then the

RH  regular

A density of

amnij ,

provided that the limit on the right-hand side exists in the
Pringsheim sense.
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A real double sequence x  xij
statistically

convergent

L

to

st A2  lim xij  L if, for every   0 ,
i, j



P  lim
m, n

 i , j K  

where K   

and

denoted

A
by

amnij  0 ,

i, j  

2

: xij  L  

A  C 1,1 ,

5]). If we take

is said to be

 (see also [4,

C 1,1  statistical

then

convergence coincides with the notion of statistical
convergence for double sequences (see also [6]), where

C 1,1   cmnij  is double Cesaro matrix, defined by
cmnij 

1
, if 1  i  n , 1  j  m , and cmnij  0 ,
mn

A statistically

otherwise. We denote the set of all

theorem for A statistical equal convergence on two
dimensional weighted spaces. We also study the rate of A
statistical equal convergence by using the weighted modulus
of continuity and afterwards, displaying an example, it is
shown that our new result is stronger than classical and
statistical cases.
First, we introduce the concept of A statistical equal
convergence for double function sequences.
Let f and f n belong to C .



regular summability matrix.

for any

  t , u   1 and

(1.1)

lim

t 2 u 2 

2




f  t , u   M f   t , u  (for all

2

t, u  

C :  f  B : f is continuous on

: sup

1

Let

 t ,u 

and

2

2

 t, u 

), where M f

2

g ij  t , u 

t u

holds. If

T

2

C1 B2

be two weight functions satisfying (1.1).

1  t , u 
 0,
  2  t , u 

is a positive linear operator from C 1 into

: T  1 

2

fij  t , u   f  t , u 

.

Császár and Laczkovich were introduced the definition of
equal convergence for real functions on a compact subset X
of the real numbers and they improved their investigation on
this convergence ([8], [9]). After that, Das, Dutta and Pal
introduced the ideas of I and I *  equal with the help of
ideals by extending the equal convergence([10]). More
recently, Okçu Şahin and Dirik ([11]) have been introduced
the concept of statistical equal convergence of double
function sequences. In this work, we prove a Korovkin

gij :

2



, for each

t, u  

2

,

is given by

 t, u   1  t  u

gij  C

, (see [7]).

B2 , then we know that
T

:

2

Let

lim

2

2

2

,

2
(1.3) gij  t , u    3  it  j 2u 4

0,


.

Assume also that the condition
(1.2)

i, j

,

Example 1.1. Let

The spaces B and C are Banach spaces with the norm


with st  lim  ij  0 such that

.
Now, we give an example which satisfies that A
statistical equal convergence is stronger than A statistical
uniform convergence for double function sequence.

and satisfying
2

subspace C of B is given by

f

if there is a positive

f
2
A

i, j

is a constant depending on the function f . The weighted

f t, u 

A

is said to be

2

 t, u    .

defined on

f

ij

RH 



  ij    0 .

 t, u 
 


In this case we write st A2  lim fij  f    equal  on

,

Let B denote the weighted space which is the space of
real valued functions

t, u  

ij

2

 A2   i, j  

Now we recall the concepts of weight functions and two
dimensional weighted space.
A real valued function  is called a weight function if it is
and for all  t , u  

 

numbers sequence

convergent double sequences by st .

2

f 

statistically equal convergent to

2
A

continuous on



Definition 1.1. Let A  amnij be a non-negative

( i , j 

 ij  1
,

 3
 ij  
 1 ,
i  j


 i, j 

).

2

and

 i, j 

otherwise.

A  C 1,1 .

 

Take

is square,

ij

Then

defined

by

is square,
Then it is easy to see that

otherwise.

st 2  lim  ij  0 . Also, for g  0 and any  t , u  

2

,

i, j



gij  t , u 


2
:
  ij   1,1 . Therefore, we
 i, j  

t
,
u
 




2
get st 2  lim gij  0    equal  on
. But, since
i, j

gij  t , u 

sup

 t ,u 

2

 t, u 



2
, then
3

g 

ordinary) uniformly and also,

ij

g 

convergent to the function g  0 on
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II. APPROXIMATION VIA A-STATISTICAL EQUAL
The Korovkin theory has been widely studied in the
literature ([12]). This theory is connected with the
approximation to continuous functions by means of positive
linear operators (see, for instance, [13-15]). In this section we
give Korovkin theorems for
A statistical equal
convergence of double sequences of positive linear operators
from C 1 into B2 and we obtain the rate of A statistical
equal convergence. We give the proofs in consideration of
revised proofs in [16].
First of all, we give the following.

  be a sequence of positive linear operators from

Let Tij

C 1 into B2 . Since 1  C1 , then Tij  1   B2 and
therefore Tij  1 

2

  . Furthermore, T

which implies the uniform boundedness of

1

where

CONVERGENCE

C1  B2



2

and

are weight functions satisfying the

condition (1.2). If
(2.1) st A2  lim Tij  Fr   Fr  1  equal  on

,

r  0,1, 2, 3 . Then, for any a  0 and for all f  C1 ,
we have for any

t, u  

2

with

t2  u2  a

st A2  lim Tij  f   f  2  equal  .

(2.2)

i, j

t 2  u 2  a . Since f is

Proof. Let f  C1 and

  0 , there exists a   0
st 
with
f  s, v   f  t , u   

continuous on
that

vu 

2

, given

. When

st 

or

vu 

such
and

, we have

f  s, v   f  t , u   2M f 1  t , u  1  s, v 

Tij .

Now, we recall the following Korovkin type
approximation theorem on two-dimensional weighted space
for double sequences before giving our main theorem.
Throughout this paper, let the test functions Fr

2

i, j

=2M f 1  t , u  F0  s, v  1  s 2  v 2 



 4 M f 1  t , u  F0  s, v  1  t 2  u 2   s  t    v  u 
2

are weight functions satisfying (1.2) and let Tij

2
2
 4 M f 1  t , u  F0  s, v   s  t    v  u  




1 t2  u2
 1

2
2
  s  t   v  u 



2
2
 K 1  t , u   s  t    v  u   F0  s, v  ,


 1 t2  u2 
where K   t , u  : 4 M f 1  t , u  1 
 . So,
2



sequence of positive linear operators from C 1 into B2 .

for all

( r  0,1, 2, 3 ) defined by

F0  t , u  

1  t , u 
1 t  u
2

2

, F1  t , u  



t 1  t , u 
,
1 t 2  u2



t  u 1  t , u 
u 1  t , u 
, F3  t , u  
.
F2  t , u  
2
2
1 t 2  u2
1 t  u
Theorem 2.1. [17] Assume that the functions 1 and  2
2

2

  is a double

Then, for all

f  C1 ,

P  lim Tij  f   f
i, j

0

2

1

i, j

1

Theorem 2.2. [17] Let

 0,
and

Tij  f ; t , u   f  t , u   Tij f  s, v   f  t , u  ; t , u

2

 f  t , u  Tij 1; t , u   1

are weight functions

  is a double sequence of

f  C1 ,
2

i, j

1



 0 , r  0,1, 2, 3 .

Now, we begin with following lemma.





Lemma 2.1. Let A  amnij be a non-negative
regular summability matrix and let

 f  t , u  Tij 1; t , u   1

T 
ij



2
2
 K 1  t , u  Tij F0  s, v   s  t    v  u   ; t , u .



if

st  lim Tij  Fr   Fr



RH 

be a double

sequence of positive linear operators from C 1 into B2
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2
2
 Tij   K 1  t , u   s  t    v  u   F0  s, v  ; t , u



  Tij 1; t , u   f  t , u  Tij 1; t , u   1

0

2



r  0,1, 2, 3 .

positive linear operators from C 1 into B2 . Then, for all

i, j

2
2
   K 1  t , u   s  t    v  u   F0  s, v  .



Then, we can write

satisfying (1.2). Assume that Tij

st 2  lim Tij  f   f

 s, v   2 and t 2  u 2  a , we see that
f  s, v   f  t , u 

(2.3)

if

P  lim Tij  Fr   Fr

1

Hence, for any

t, u  

2

with

t2  u2  a



2
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Tij 1; t , u   1

Tij  f ; t , u   f  t , u 
  H1

(2.4)

Tij 1; t , u 

1  t , u 


T 1; t , u  
 Tij  F0 ; t , u   F0  t , u 

  ij

1  t , u 
1  t , u  



 H 2 Tij 1; t , u   1

(2.6)  H 5 



2
2
 H 3Tij F0  s, v   s  t    v  u   ; t , u


where H1 : H1  a  : sup 1  t , u  ,





2
2
 H 6Tij F0  s, v   s  t    v  u   ; t , u



where

t u  a
2

H 2 : H 2  a  : sup

2

f  t , u  and

t 2 u 2  a

t 2 u 2  a

H3 : H3  a  : sup K 1  t , u  . For any

H 6 : H 6  a  : sup

2

t2  u2  a

with

and

(2.5)



Tij F0  s, v   s  t    v  u   ; t , u


2

2



 i, j  

a ,



sup



 sup
 sup

t 2 u 2  a

t 2 u 2  a

t

F0  C1

Since






Tij  F1 ; t , u   F1  t , u 

1  t , u 



Tij  F2 ; t , u   F2  t , u 

1  t , u 

Tij  F3 ; t , u   F3  t , u  
,
1  t , u 



Tij 1; t , u  


M  max  H sup
, H  and since


 t 2 u 2 a 1  t , u 


1
 Tij 1; t , u 
F0  t , u 



2
2
 K 1  t , u  Tij F0  s, v   s  t    v  u   ; t , u



t, u  

and for all i, j 



By using (2.7), taking

 Tij  F0 ; t , u   F0  t , u 

a

1  t , u 

H : max H1  H 3 H 5 , H 4  H 2  H 3 H 6   H 3 H 5  .

It follows from (2.3), that

and

Tij 1; t , u 

where

 Tij  F0 ; t , u   F0  t , u  ,

Hence, we have, for any

sup

 1,

 Tij 1; t , u  Tij  F0 ; t , u   F0  t , u 
 H 

1  t , u 
 1  t , u 

F0  t , u  Tij 1; t , u   1

Tij 1; t , u   1 

1  t , u 

Tij  f ; t , u   f  t , u 

and



1

follows and considering the (2.4), (2.5) and (2.6), we have


 u 2  1  t , u   .


 Tij F0  s, v   F0  t , u  ; t , u

each

1  t , u 

Tij  F0 ; t , u   F0  t , u 

t 2 u 2  a

t 2 u 2  a
2

for

1  t , u 

From which


H 4 : H 4  a   max  sup 1  t , u  ,
 t 2 u 2  a
2 sup t 1  t , u  , 2 sup u 1  t , u 

Also,

Tij  F3 ; t , u   F3  t , u 

t 2 u 2  a

(2.7)

t 2 u 2  a

1  t , u 

t 2 u 2  a

 Tij  F0 ; t , u   F0  t , u  Tij  F1 ; t , u   F1  t , u 
 H4 

1  t , u 
1  t , u 

Tij  F2 ; t , u   F2  t , u  Tij  F3 ; t , u   F3  t , u  



1  t , u 
1  t , u 


.

Tij  1 ; t , u 

 sup

Tij  1 ; t , u   1  t , u 

t 2 u 2  a

  t 2  u 2  Tij  F0 ; t , u   F0  t , u 

sup

1  t , u 

 sup

2 u Tij  F2 ; t , u   F2  t , u 

F0  t , u 

,

Tij 1; t , u 

t 2 u 2  a

 Tij  F3 ; t , u   F3  t , u   2 t Tij  F1 ; t , u   F1  t , u 

where

2

and

F0  t , u 

K 1  t , u 

t 2 u 2  a

t 2 u 2  a

t, u  

1  t , u 

H 5 : H 5  a  : sup



, that

2

with

.



arbitrary, we get
(2.8)

t2  u2  a
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2  t , u 


 3 Tij  Fr ; t , u   Fr  t , u  

 M 

1  t , u 
 r 0
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for all i, j 

M  0 independent of  t , u  .

for some

Since st A2  lim Tij  Fr   Fr  1  equal  on

2

,

i, j

r  0,1, 2, 3 , there are positive number sequence
with st  lim  ij ,r  0 such that, for any
2
A

i, j

(2.9) P  lim
m, n



 i , j  ij ,r t ,u , ij ,r 

t, u  

we obtain

 
ij , r

2

amnij  0 ,

r  0,1, 2, 3 .

Tij  Fr ; t , u   Fr  t , u 

1  t , u 

Then,

for

t, u  

any

where

2

2

with

3

ij

 ij ,r  t , u,  ij ,r 

and hence

amnij  




r  0  i , j  ij ,r t ,u , ij ,r





1

t, u  

ij

and

2

RH 

be as in

is a double sequence of

f  C1 ,

  f  2  equal  on

2

provided that
(2.11) st A2  lim Tij  Fr   Fr  1  equal  on

2

i, j

that

the

Tij  Fr ; t , u   Fr  t , u   B1

Tij  Fr ; t , u   B1

hypothesis

1

a0  0

.

such that

t 2  u 2  a0 . This is possible by

with

t 2  u 2  a0 , also by (2.12),


Tij  f ; t , u   f  t , u  1  t , u 
2  t , u 
1  t , u 



  Tij  f 

1

 f

1



 M1  1
f  C1

t, u  

and for any

(2.11)

and

2

2

with

a  0 and for all

t2  u2  a ,

with

st A2  lim Tij  f   f  2  equal  ,

then, we immediately get from (2.13) and (2.14),
st A2  lim Tij  f   f  2  equal  on

2

,

i, j

the proof is completed.
Using the similar consideration, we can get the following
result;
Corollary 2.1. Let

 

that Tij

1

and

2

be as in Lemma 2.1. Suppose

is a double sequence of positive linear operators

from C 1 into B2 . Then for all f  C1 ,

P  lim Tij  f   f  2  equal  on

2

,

i, j

,

provided that

P  lim Tij  Fr   Fr  1  equal  on

2

,

i, j

,

r  0,1, 2, 3 .

i, j

r  0,1, 2, 3 .
Proof. Observe

 M1 f

pick an

f  C1 , we have for any  t , u  

positive linear operators from C 1 into B2 . Then for all
(2.10) st  lim Tij  f

1

i, j



T 

f  C1 , that

Also, using the Lemma 2.1, for any

(2.14)

Theorem 2.3. Let A  amnij be a non-negative

Lemma 2.1. Suppose that

f

 M 1  .

i, j

2

This completes the proof of the theorem.
Now, we can give our main Korovkin type approximation
theorem.

2
A

  0,

1  t , u 

2

st A2  lim Tij  f   f  2  equal  .

i, j

1

C1  B1

1  t , u 

(2.13)

st A2  lim Tij  f   f  2  equal  .

regular summability matrix and let

 t ,u 

Tij  f ; t , u   f  t , u 

 f

t2  u2  a ,



Tij  1 ; t , u 

 sup

t 2  u 2  a0

amnij .

Then using the hypothesis (2.1), we get, for any
with

2

hence, for

r 0
3



 Tij

2  t , u 


 4M  ij 


2  t , u 

 t , u,   

 i , j  ij  t ,u , ij 

1

Tij  f ; t , u   f  t , u 

Tij  f ; t , u   f  t , u 

then,

(1.2). Using the fact, we may write for f  C1 and for any

 ij  max  ij ,r : r  0,1, 2,3 . It follows from (2.8)

that  ij

Tij  f 

t, u  

:

1

1  t , u 
  for every
2  t, u 

t2  u2  a ,
 ij  t , u,  ij 

:  i, j  


 Tij  1 

Now for a given


  ij ,r 


f  C1

for each i, j . If

Tij  f   B1 . Furthermore, we get, for M1  0 ,

C1  B1

(2.12)

:

Tij  1   B1

Therefore we may write for a given

 ij ,r  t , u,  ij ,r 
2

Tij

,

where


:  i, j  


we also get

Now, defining the weight function

implies

1  t , u   1  t 2  u 2

hence

for r  0,1, 2, 3 . Since 1  F0  F3 ,

on

2

1

in Theorem 2.3 by

, we study the rate of

A

statistical equal convergence by using the following weighted
modulus of continuity:
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  f ,   

sup

1

where



f  s, v   f  t , u 

1  s, v   1  t , u 

 s t 2  v u 2 

(ii) st A2  lim   f ,    0  2  equal  on
1

to

1

 c  defined to be greatest integer less than or equal

c.

  0 , that

in Theorem 2.3, we can write, for any



Tij  f ; t , u   f  t , u   Tij f  s, v   f  t , u  ; t , u

Tij



st A2  lim Tij  f   f  22  equal  on




 Tij 1  t , u  1  f , 





 s  t   v  u 
2



III. APPLICATION
We now present an example of a sequence of positive
linear operators that satisfies the conditions of Theorem 2.3
but do not satisfy the conditions of Theorem 2.1, Theorem
2.2 and Corollary 2.1.
Example 3.1. Let us consider the following linear positive
operators given in [18] which is defined by:
(3.1)





 ; t, u 





2

v 0  0

Here

  s  t 2   v  u 2

 1  t , u  1  f ,   Tij 1 
; t, u 
2










 f  t , u  Tij  F0 ; t , u   F0  t , u 
where  t ,u   s, v  :  s  t    v  u 
2

that, for any

t, u  

2

2

and we obtain

,

 22  t , u 

 1

Tij  1 ; t , u   1  t , u 

2  t , u 

1

2



  f ,   1
1



1 Tij t ,u  ; t , u
 2

2 t , u 





2

i
0
i  
i

(b) lim

(c) lim i
i 

and

following conditions:
i) For any natural i, j , v,   0,1, 2,... and for any

t , u   0,  

v 0





Let Tij t ,u   B where
2



  i 

i ,v

v!

v

 1 and



K  t 


0

  

j,



j

!

 1,

K j ,   u    juK j  n ,  1  u  for any t , u   0,  
where i  m , j  n are natural numbers and m, n are
constants independent of v,  .
Then, using the operators Lij  f ; t , u  , introduce the
following positive linear operators:
(3.2)
where

t ,u   s, v  :  s  t    v  u  . If
2

2

Ki ,v  t   0 and  1 K j ,   u   0 ,

v

iii) K i ,v  t   itK i  m ,v 1  t  and

  be the same as in Theorem 2.3.

(i) st A2  lim Tij  F0   F0  1  equal  on

j
 0,
j  
j
j
lim j
 1,
j 
j

K i ,v  t  and K j ,   u  are the functions satisfy the

 K t 

 

1  t , u 

2

,

and lim

i
 1 and
i



Theorem 2.4. Let Tij



j 

be the real number sequences



provided that Tij t ,u   B .
2



 i 

ii) For any t , u  0,  

Tij  F0 ; t , u   F0  t , u 
2

and

i 

 1

(2.15)

Tij  f ; t , u   f  t , u 

 i  ,   i 

satisfying the followings:
(a) lim i   and lim  j

 f  t , u  Tij  F0 ; t , u   F0  t , u 
1


 1  t , u  1  f ,   Tij  1 ; t , u   2 Tij t ,u  ; t , u 




v
 v 
 i    j 

f  ,  Ki ,v  t K j ,   u 
.
  
v
!

!
i
j







: 

 f  t , u  Tij  F0 ; t , u   F0  t , u 

2

.

Lij  f ; t , u 

 f  t , u  Tij  F0 ; t , u   F0  t , u 

 f

2

, then for all f  C ,
1

Proof. By (2.15), (i) and (ii), we get the desired result.

Following [17] and and if we use the same operators



2  t , u 



i, j

  f , c   1  c    f ,  

where



Tij  t ,u  ; t , u

 :

c  0 and all

f  C1
1

, where

i, j

,

is a positive constant and f  C1 (see also

[17, 7]). It can be easily seen that, for any

2

Tij  f ; t , u   1  gij  t , u   Lij  f ; t , u  ,

g 
ij

A  C 1,1 ,

,

given by (1.3) in Example 1.1. Also taking

1  t , u   1  t 2  u 2

and

2  t, u 

arbitrary such as satisfying the condition (1.2) holds. Then,

i, j
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we obtain the test functions F0  t , u   1, F1  t , u   t ,


2
Tij  F3 ; t , u   F3  t , u   1  g ij  t , u   i  i  m  i2 t 2
i


F2  t , u   u and F23  t , u   t 2  u 2 . We claim that
(3.3) st A2  lim Tij  Fr   Fr  1  equal  on

2

 2j 2
 
i
i 2 t  j  j  n  2 u  j 2j u   t 2  u 2
i
j
 j 

,

i, j

for each r  0,1, 2, 3 .
Now observe that


2
2 
 t 2  i  i  m  i2  1  g ij  t , u  i  i  m  i2 
i
i 


 2j
 2j 
2
 u  j  j  n  2  1  g ij  t , u  j  j  n  2 

j
 j 


Tij  F0 ; t , u   1  gij  t , u   F0  t , u  ,

i
F t , u  ,
i 1
j
Tij  F2 ; t , u   1  gij  t , u   j
F t, u  ,
j 2
Tij  F1 ; t , u   1  gij  t , u   i

 t 1  gij  t , u   i




Tij  F3 ; t , u   1  gij  t , u   i  i  m  t 2  i i2 t

i

 2j 2
 
 j  j  n  2 u  j 2j u  .
j
 j 
2
i
2
i

because of (c) and and st 2  lim gij  0  1  equal  on
i, j

2

Tij  F0 ; t , u   F0  t , u   1  gij  t , u   1  gij t , u  ,
2

, then,

i, j

st 2  lim Tij  F0   F0  1  equal  on

2

i, j

which guarantees that (3.3) holds true for r  0. It is
obvious that


Tij  F1 ; t , u   F1  t , u   1  g ij  t , u   i i t  t
i
 t 1  gij  t , u   i

i

(c), we get


 ,


(3.5) lim i
i

then, by virtue of (c) and st 2  lim gij  0  1  equal 
i, j

on

2

,

 

lim  i i  1  0,
i
 i 

2
.
st 2  lim g ij i i  0  1  equal  on
i, j
i
t
Since
sup
  , we get
2
2
t ,u 0,0, 1  t  u
st 2  lim Tij  F1   F1  1  equal  on

i

 0 , lim
j

1

j

2

,
2

,

 0 from (a) and also using


i
 0, lim j 2j  0,
2
j
i
j

i
 0  1  equal  on
i2
j
st 2  lim gij j 2  0  1  equal  on
i, j
j
st 2  lim gij i

2

,

2

.

i, j

sup

 t ,u 0, 0,  1  t

t
2

2

 u2

 ,

2

u
t
sup
 ,
sup
  and
2
2
2
2
 t ,u 0, 0,  1  t  u
t ,u 0,0, 1  t  u
u
sup
  , we can write
2
2
t ,u 0,0, 1  t  u

2

which guarantees that (3.3) holds true for r  1. Similary
we have
2
.
st 2  lim Tij  F2   F2  1  equal  on
i, j

1

Using (3.4) and (3.5) and since

i, j

Finally, since


2 
lim  i  i  m  i2  1  0,
i
i


2


j
lim  j  j  n  2  1   0,
j 

j


2

st 2  lim gij i  i  m  i2  0  1  equal  on
i, j
i
 2j
2
st  lim gij j  j  n  2  0  1  equal  on
i, j
j

and since lim

i
1
i

 

 t  i i  1  gij  t , u  i i
i
 i

, we can easily see that

(3.4)

Hence,

and st 2  lim gij  0  1  equal  on


i
 u 1  g ij  t , u   j 2j .
2
i
j

st 2  lim Tij  F3   F3  1  equal  on

2

.

i, j

Hence, our claim (3.3) holds true for each r  0,1, 2, 3 .

T 
ij

satisfies all hypothesis of Theorem 2.3 and we

immediately see that, for all f  C1 ,
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st 2  lim Tij  f   f  2  equal  on

2

.

i, j

However, since

Tij  F0 ; t , u   F0  t , u 

1  t , u 



1  g  t, u   F t , u   F t , u 
ij

0

0

1  t , u 



gij  t , u 

1  t , u 

,

then Theorem 2.1, Theorem 2.2 and Corollary 2.1 do not

 

work for the sequence Tij .
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Abstract – Classical approximation theory has started with the proof of Weierstrass approximation theorem and after that
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I. INTRODUCTION AND PRELIMINARIES
Attention of researchers has been attracted to statistical
convergence ([1, 2]) because of the fact that it is stronger
than the classical convergence. Furthermore, the concept of
equi-statistical convergence ([3]) is more general than
statistical uniform convergence. Recently, Demirci and
Orhan ([4]) define a new type of statistical convergence by
using the notions of the natural density ([5]) and the relative
uniform convergence ([6, 7]). The main purpose of the
present paper is using these toughts for defining equistatistical relative convergence and using this convergence
method to prove a Korovkin type theorem and also, giving
equi-statistical relative rates.
Now, we observe that the space C  X  of all continuous
real-valued functions defined on a compact subset X of real
numbers is also a Banach space. For f  C  X  , we have

f

: sup f  t  .
C X 

Definition 1.1. ([8])

) belong to C  X  .

 fr 

 0

we write f r

and

tX ,
 t,  
lim r
0
r 
r
where r  t ,   : k  r : f k  t   f  t     . In this

for each

 fr 

lim
r 

r   
r

 0,

 fr 

lim
r 

equi-statistical

is said to be equi-statistically

convergent to f on X if for every

 0

,

r  t ,  
 0 , uniformly with respect to t  X . In
r

this case we write f r  f (equi  st ) on X .
Using the above definitions, the following result given by
Balcerzak et al. [3];
f on X implies f r
f ( st )
Lemma 1.1. ([3]) f r
on X , which also implies f r  f (equi  st ) on X .

 fr 

is said to be statistically

relatively uniform convergent to f on X if there exists a
function   t  , called skale function,

  t   0 , such that,

 0,
r  
lim
 0,
r 
r

for every


f f

 r    :  k  r : k




where

is said to be uniform

statistically convergent to f on X if for every



  . In this case

f ( st ) on X .

Definition 1.3. ([3])

case we write f r  f ( st ) on X .
Definition 1.2. ([8])

C X 

Now, we remind the concept of
convergence given by Balcerzak et al. [3]:

Definition 1.4. ([4])

is said to be pointwise

statistically convergent to f on X if for every



r    : k  r : f k  f

Now we give the Demirci and Orhan's definition
mentioned above.

t X

Let f and f r (for r 

where

limit denoted by f r
by f r

0,
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C X 



 .



This

f (st )  X ;  . This limit is denoted

 st  X ;  .
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Now, we introduce the concept of the equi-statistical
relative convergence of sequences of functions with the help
of the Definition 1.3 and Definition 1.4.
Definition 1.5.

 fr 

is said to be equi-statistically

relatively convergent to f on X if there exists a function

 t  ,
every

called skale function,

  t   0 , such that, for

  0,

lim

 r t,  

r 

r

convergence in [10]. In this section, we give a Korovkin-type
theorem for sequences of positive linear operators defined on
C  X  using the concept of equi-statistical relative
convergence.
Let L be a linear operator from C  X  into itself. Then,

L is positive linear operator provided
that f  0 implies L  f   0 . Also, we denote the value of
as usual, we say that

 0 , uniformly with respect to t  X ,



f t   f t 


where  r  t ,   :  k  r : k
   . In
 t 




this case we write

f r  f (equi  st )  X ;  .

Remark 1.1. It will be observed that equi-statistical
convergence is the special case of equi-statistical relative
convergence in which the scale function is a non-zero
constant.
Now, we give the following example which is an equistatistically relatively convergent but not statistically uniform
(or uniform) convergent.
Example 1.1. Let

g t   0

C  a, b has been proved via the concept of statistical

for

X  0,1 and g is a function by

t   0,1 . For each r 

L  f  at a point t  X by L  f  u  ; t  or, briefly
L  f ;t  .

 Lr  be a sequence of positive
operators acting C  X  into C  X  . Then, we have
Theorem 2.1. Let

Take



if and only if

where ei  t   t i , i  0,1, 2,

 i  t   0 : i  0,1, 2,





and   t  : max  i  t  : i  0,1, 2 .
Proof. Since each of the functions given by

ei  t   t i , i  0,1, 2,

, define

1
3
 t  r 1 ,
r
2
2
3
1
 t  r 1 ,
r 1
2
2
otherwise.

 r 1 2
 2 t  2t ,

g r  t   g  t   r 1 2
 2 t  4t ,
 t 

0,




t  X fixed. Then there exists a constant   0 such that
for every t  X ,
f t   

which ensure that
f  u   f  t   2 .

t  0,
Thus,

0  t  1.

From the continuity of f , for a given   0 , there exists
  0 such that
(2.3)
f  u   f  t    whenever u  t  

1
3
 t  r 1 ,
r
2
2
3
1
 t  r 1 ,
r 1
2
2
otherwise.

for every

t0,1

 gr 

u , t  X . Now let us select

  u, t    u  t 

2

.

If u  t   , u , t  X , we get

f u   f t  

(2.4)

  u, t  .

i.e.
(2.5)

statistically (or ordinary) uniform convergent to g  0.

2

CONVERGENCE



2

  u, t   f  u   f  t    

2

  u, t  .
2
Since the positive linear operator Lr 1; t  is monotone,

 

Korovkin-type approximation has been widely studied in
the literature ([9]). The Korovkin-type approximation
theorem for sequences of positive linear operators defined on

2



is not

II. KOROVKIN THEOREM VIA EQUI-STATISTICAL RELATIVE

2

From (2.3) and (2.4), we obtain
2
f  u   f  t     2   u, t 

gr  g  0(equi  st ) 0,1 ;  ,

sup g r  t   g  t   1 ,

 (2.2) are quite

obvious. Before to complete the proof of Theorem 2.1, we
assume that (2.2) are hold. Let f belong to C  X  and

clearly,

however, since

Lr  ei   ei (equi  st )  X ; i  , i  0,1, 2,

(2.2)

belong to C  X  , the implication (2.1)

1,

defined by   t  :  1
 t,


Then observe that

Lr  f   f (equi  st )  X ; 

(2.1)

gr  C 0,1 by
 r 1
 2 t  2,

r 1
(1.1) g  t   
2 t  4,
r

0,




linear

by applying this operator to the inequality in (2.5), we have
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Lr  f ; t   f  t 

(2.6)

2


Lr 1; t     2   u, t    Lr 1; t   f  u   f  t  



2


 Lr 1; t     2   u, t   .




 t 



Then, we obtain
(2.7)

 Lr 1; t  

2

2

Since
(2.8)

2

2

+f  t   Lr 1; t   1 ,

Lr  f ; t   f  t    Lr 1; t  

2

Lr   u , t  ; t   Lr




 '
 3F

 i ,r  t ,

r

u  t  ; t 

 0

i 0

Then

using

the


r 1
 k  r  k  k
M r  f ;t    f 
  k  t 1  t  ,
 r  k 
k 0


f  C  0,1 . It is known that

M r  ei ; t   ei  t  , i  0,1

 L u ; t   t   2t  L u; t   t 
2

r

where

r



t 2  Lr 1; t   1 .

Using the polynomial,

Lr  f ; t   f  t   F Lr 1; t   1
 Lr  u; t   t  Lr  u 2 ; t   t 2



f  C  0,1 , where g r  t  given by (1.1) in Example 1.1.

Then, we see that

Dr  e0 ; t   1  g r  t   e0  t  ,

2
4
2 
where F : max 
    2 e2 , 2 e1 , 2  . Let


 


Dr  e1 ; t   1  g r  t   e1  t  ,

t 1  t  

Dr  e2 ; t   1  g r  t   e2  t  
.
r 1 


  t  : max   i  t  : i  0,1, 2 and

 i  t   0 : i  0,1, 2 . Hence we get

Dr : C 0,1  C 0,1 be a

sequence of operators defined as follows:
(3.1) Dr  f ; t   1  g r  t   M r  f ; t  , t   0,1 and

is arbitrary, we can write



t 1  t 
,
r 1

 r  k  1! t k .
r 1
r  t   t 1  t  
k 1  r  1 ! k ! r  k  1

M r  e2 ; t   e2  t   r  t   e2  t  

Lr  f ; t   f  t        f  t    Lr 1; t   1

Since



 ' 

 3F  .
r

 i ,r  t ,

and Zeller polynomials introduced by W. Meyer-König and
K. Zeller [11]:

By using (2.10), we write the following inequality,



2

Let X   0,1 . Consider the following the Meyer-König

 t 2  Lr 1; t   1 .

2


Lk  ei ; t   ei  t 
 ' 


k  r :
,

t
3
F


i





III. APPLICATION

2

  Lr  u 2 ; t   t 2   2t  Lr  u ; t   t 

2


 :


hypothesis (2.2) and considering Definition 1.5, the right
hand side of (2.11) tend to zero as r   . The proof is
completed.

 Lr  u 2 ; t   2tLr  u ; t   t 2 Lr 1; t 

2

 t 



  '



and
(2.11)

 r  t ,  '

 Lr  u 2  2tu  t 2 ; t 



Lr  e2 ; t   e2  t  


 2 t 



Lk  f ; t   f  t 




Lr   u , t  ; t 

+f  t   Lr 1; t   1 .
Now we calculate the term of " Lr   u, t  ; t  " then we
write
(2.10)



( i  0,1, 2 ). It is easy to see that

we apply the equality (2.8) in (2.7) ,
(2.9)

2

1 t 

 r  t ,  '  : k  r :

Lr   u , t  ; t  .

Lr  f ; t   f  t    Lr  f ; t   f  t  Lr 1; t  

Lr  e1 ; t   e1  t 

Now, for a given  '  0 , define the following sets:

Lr   u , t  ; t   Lr  f ; t   f  t  Lr 1; t 
  Lr 1; t  


 L  e ; t   e0  t 
F r 0
 0 t 



Since

gr  g  0(equi  st ) 0,1 ;  ,

we conclude that

Dr  ei   ei (equi  st ) 0,1 ;  for each i  0,1, 2 .

So, by Theorem 2.1, we have
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Dr  f   f (equi  st ) 0,1 ;   .
Furthermore, since the sequence

 0,1

Lr  f ; t   f  t 

 g r  of

 t 

functions on

is not statistically (or ordinary) uniform convergent to



the function g  0 on the interval  0,1 ; we can say that
the results given in [10] and [9], respectively, do not hold true
for our operators defined by (3.1).
IV. RATE OF THE EQUI-STATISTICAL RELATIVE CONVERGENCE
In this section, we compute the rate of equi-statistical
relative convergence with the help of modulus of continuity.
Now, we recall that the modulus of continuity of a function
f  C  X  is denoted by   f ;   , is defined to be

  f ;  

sup

u t  , t ,uX

f  u   f  t  (   0 ).

It is also well known that for any   0 and each

u, t  X

 u t

f u   f t     f ;  
 1 .
 




operators acting C  X  into C  X  . Assume that the
following conditions hold:
(i) Lr  e0   e0 (equi  st )  X ;  0  ,

[2]
[3]

[5]
[6]

[7]

[8]

 r  t   Lr t ; t  with t  u    u  t  .

[9]

Then we have, for all f  C  X  ,
(4.1)

Lr  f   f (equi  st )  X ;  

where  i  t   0 : i  0,1 and

[10]

[11]
[12]

  t  : max   0  t  ,  1  t  ,  0  t   1  t   .

[13]

Proof. Let f  C  X  and t  X . It is known that
([12], [13]),

Lr  f ; t   f  t    Lr  e0 ; t   e0  t 





 Lr  e0 ; t   Lr  e0 ; t    f ;  r 
where  : f

C X 

. Then, we obtain

Lr  f ; t   f  t    Lr  e0 ; t   e0  t   2  f ;  r 
 Lr  e0 ; t   e0  t    f ;  r 


 0 t 

2

  f ; r 
1 t 

Lr  e0 ; t   e0  t    f ;  r 

 0 t 

1 t 

Lr  e0 ; t   e0  t    f ;  r 

 0 t 

1 t 

.
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Abstract—Asynhronous motors are the most widely used motors in the industry. They are found in every point of production lines since they are
in a very advantageous structure. It is desirable to detect faults of these motors in a quick and easy way. In this article, the determination of
rotor fault of asynchronous motors by acoustic measurements is investigated. Ac driver, motor breaking unit and microphone were used in the
test circuit alongside a healty and faulty motor. Changes in the time domain using the matlab software, changes in the frequency domain were
obtained by making fast fourier transform. FFT differences in sound files optained from operation in different speed and torque values of motors
with rubost and broken rotor bar motors were detected and interpreted.
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I.

in fault detection in synchronous motors [7] [8], many studies
have been made in detection of faults in motors using acoustic
measurement and different algorithms have been successfully
applied in fault detection [9] [10]. Rotor fracture fault
detection in drive systems can detect faulty rotor rod failure
for asynchronous motors in both open and closed loop drives
[11]. Another proposed method for rotor fracture detection is
the Hilbert transform of the phase current and the spectral
analysis of this conversion module with FFT [12]. In a
different study examining stator and rotor failures, Fourier
transform based motor current signature analysis was used to
extract the properties of broken rotor rod. For the stator
failures, a feature extraction process based on park vector
transformation and principal component analysis was
performed. A feedforward artificial neural network was used
to realize the model [13]. The results of the study using the
envelope analysis method show that statistical analysis
methods can be used in the investigation and detection of rotor
faults in squirrel-cage asynchronous motors [14].

INTRODUCTION

Asynchronous motors are the most commonly used
electrical equipment in the industry and cause the most
electricity consumption. Turkey Statistical Institutions (TSI)
92013 in publications that Turkey overall electricity
consumption reported in at 47.1% for the industry of electric
energy in Turkey, 67% of the motors of the electricity
consumed in industry, 91% of the electricity consumed in the
motor 0.75 to 1000 kW power range is consumed in motors
and 87% of these motors can be said to be asynchronous
motors. These values show that asynchronous motors used in
industry cover about 25% of the total energy consumption [1].
Failure of such widely used motors leads to production losses.
Proactive maintenance is required to detect failure in advance
to prevent loss of production. By examining many important
methods in this subject, a study on the diagnosis of the failure
of squirrel cage asynchronous motors will be transferred. In
the literature review; Failure rates of the components of the
squirrel cage asynchronous motor; bearing errors were
determined as 40%, stator errors as 36% [2]. Bearing errors
and stator faults have been found in the field of application by
suggesting various solution methods by carrying out numerous
studies [3] [4]. It has been determined that malfunctions in
asynchronous motors occur between 5% and 10% of fracture
of rotor rods [5]. However, an easy and reliable solution for
the diagnosis of rotor faults methods and measuring apparatus
has not reached the usable stage yet. Therefore, it was decided
to carry out studies on this subject. Fault detection in singlephase asynchronous motor has been examined using acoustic
measurement method [6], similar studies have been performed

Considering the literature, we noticed that acoustic signals
could be utilized to detect rotor fault detection in induction
motors. Accordingly, three phase squirrel cage asynchronous
motor for the detection of fractures in the rotor rod test circuit
detection process has been completed, 2 GAMAK motors to
be used in the circuit has been provided. ABB brand ac drive
is provided for speed adjustment. A condenser microphone is
provided for acoustic measurement. The block diagram of the
test is given in Figure 1.
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𝑛1 =

𝑓1 .60
𝑝

, In the equation; p is the pole

pair number of the motor.
n2 is the rotational speed of the motor and
the value indicated on the motor
nameplate.
The formula that relates the torque of the motor to the
rotor resistance;
𝑀=

𝑚1 𝑈12 𝑟2′

2
𝑐 𝑟′
2
𝑠.𝑤1 [(𝑟1 + 1 2 ) +(𝑥1 +𝑐1 𝑥2′ ) ]
𝑠

[𝑁. 𝑚]

(2)

Figure 1. Block Diagram of the Test Circuit of the Study

Acoustic measurements were made at various speeds and
loads in the healthy motor and their FFT was made via
Matlab. FFT values were determined by making similar
measurements in this motor by creating a rod error in the rotor
of the second motor.

Here the value of c1 should be taken as approximately 1+ (x1 /
xm). For motors with a power rating above 1 kW, this value
can be around 1.04 to 1.08 [18]. In this study asynchronous
motors GAMAK brand AGM71 4a model 3 phase 0.25kW
1390 rpm, 380V AC, 0.8A two squirrel cage asynchronous
motors were used. Figure 3 gives the pictures of the motors
used.

The rest of the paper is organized as follows: Section II
explains the test circuit, the generation of rotor rod failure,
measurements and data tables obtained from the test studies.
Section III gives information about artificial neural networks
and rotor fault detection studies. The paper is concluded by
Section IV.

II.

TEST STUDIES

A. Testing Equipments
Asynchronous Motor; the winding resistance of
asynchronous motors can be obtained experimentally as a
result of the idle test and short circuit test. Accordingly, the Tshaped equivalent circuit given in Figure 2 is obtained. The
right side of the equivalent circuit shows the rotor and the left
side shows the stator. The set resistance seen in the equivalent
circuit shows the ohmic resistance changing with the shift in
the rotor equivalent circuit [15] [16] [17].

Figure 3. GAMAK AGM71 4a, used motor

AC Drive; in order to perform acoustic measurement of the
motor at various speeds in the test circuit, a ABB brand
ACS150 model 0.37kW drive was used as AC driver. Figure 4
shows the pictures of the drive used.

Figure 2. T-shaped equivalent diagram of the asynchronous motor

The rotational speed of the rotor of the motor (n2) is
smaller than the rotational speed of the magnetic field (n1)
generated by the stator. This difference is called shift (s).
Figure 4. ABB AC Driver 0.37kW

𝑠=

𝑛1 −𝑛2

(1)

Braking Unit; Braking test unit in ZBEU Electrical
Machine Laboratory was used for acoustic measurement of the

𝑛1
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motor at various loads. The braking unit and the controller of
the braking unit are shown in Figure 5.

(a)

(b)
Figure 5. (a) Breaking Unit (b) Breaking Unit Controller

Figure 7. Single rotor rod damage (the hole diameter 2 mm)

Microphone; TRUST brand condenser type microphone is
used for acoustic measurements. The sensitivity range of the
microphone is between 100Hz and 10kHz. Figure 6 shows the
microphone image.

B. Test Measurements
The AC driver used for the motor supplied with 3-phase
380V voltage is connected to the mains. The motor is
connected to the braking unit with the appropriate coupling
and coupled to the motor shaft in a way that does not generate
vibration. The microphone is located near the shaft of the
motor. The microphone was connected to the computer and
the laptop computer and audio files in *.m4a format were
recorded according to the load and speed values indicated in
Tables 1 and 2.
When controlling the motor speed with the drive, the load
change is made in Nm via the Braking controller. The motor is
set to 0% (no load), 25%, 50%, 75%, 100% and 125%
according to the nominal torque. They are applied to healthy
and rod failure motors. The audio files for these cases are
recorded. Figure 8 shows the picture of the test circuit.

Figure 6. TRUST Brand Microphone

Generating Rotor Error; when the torque curves of squirrel
cage motors are examined according to rotor resistance, it is
observed that when the rotor resistance increases, the torque
curves shift to the left and the initial torque values increase.
Rotor rod fractures increase rotor resistance. In this way, it
causes the maximum torque point to shift to the left in the
torque curve of the motor. This change in rotor resistance can
be captured by the change in torque. According to this change
value, the number of broken rotor rods can be determine.
If the rotor rods of the motor break, the starting of the
motor becomes longer and harder and motor noise changes.
The ammeter pointer, which indicates the stator current,
oscillates at the rotor frequency when it is switched to
continuous operation. If a cage failure is not detected in time,
the cage, or even the rotor hair package, may need to be
completely replaced [19].

Figure 8. Test circuit of the study

Table 1. Sound files obtained at different speeds and loads of the healthy
motor
0%

25%

50%

75%

100%

125%

(0Nm)

(0,42Nm)

(0,85Nm)

(1,28Nm)

(1,71Nm)

(2,14Nm)

Ses1

Ses6

Ses11

Ses16

Ses21

Ses26

Ses2

Ses7

Ses12

Ses17

Ses22

Ses27

Ses3

Ses8

Ses13

Ses18

Ses23

Ses28

Ses4

Ses9

Ses14

Ses19

Ses24

Ses29

Torque
Speed

After the rotor was removed from the motor, a 2mm
diameter hole was drilled from the point where the aluminum
short circuit rods of the rotor were broken and the cracked rod
failure was formed. Figure 7 shows the hole drilled into the
rotor.

25%
347rpm

50%
696rpm
75%
1042rpm
90%
1251rpm
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100%
Ses5

Ses10

Ses15

Ses17

Ses25

Ses30

1390rpm

Table 2. Sound files obtained at different speeds and loads of the motor
with a single fracture in the rotor rod
0%

25%

50%

75%

100%

125%

(0Nm)

(0,42Nm)

(0,85Nm)

(1,28Nm)

(1,71Nm)

(2,14Nm)

rses1

rses6

rses11

rses16

rses21

rses26

rses2

rses7

rses12

rses17

rses22

rses27

rses3

rses8

rses13

rses18

rses23

rses28

rses4

rses9

rses14

rses24

rses29

rses5

rses10

rses15

rses25

rses30

Torque
Speed

Figure 10. Change of total sound wave obtained after windowing method
is applied

25%
347rpm

50%
696rpm
75%
1042rpm
90%
1251rpm

rses19

100%

rses20

Figure 11. Spectral change obtained employing FFT transformation after
windowing

1390rpm

25% torque (0.425Nm) and speed 25% (347rpm)
rses6.m4a audio file of the broken rotor motor is processed in
Matlab software and spectrum outputs are given below.

The following software is used to evaluate the audio files
recorded by running the motor with Matlab and to obtain FFT.
The recorded sound wave values of the motor are normalized.
Then, filtering was applied by applying windowing method
[6].

[y,fs] = audioread('rses6.m4a');
y = resample(y,100000,fs);

In this method;
1.
[y,fs] = audioread('ses6.wma') sound wave was divided into 80
tracks
at
the
intervals
given
below
.
yy1=y(1:11025),yy2=y(11026:22050), yy3=y(22051:33075),…
2.

yy5=y(44101:55125);
yy=(yy1+yy2+yy3+yy4+yy5+…)/80;

These pieces were added and divided into 80 pieces.

figure;

yy= (yy1+yy2+….+yy80)/80
3.

subplot(2,2,1);

FFT values of the obtained new sound wave were obtained.

plot(yy5);

The spectra obtained after evaluating the rses6.m4a file
specified by Matlab as an example are given in Figures 9, 10
and 11 below.

grid;
legend('yy5');
ylabel('genlik');
N=4096;
freq = linspace(0,fs,N);
subplot(2,2,2);
plot(yy);
grid;

Figure 9. Recorded 10 second change of rses6.m4a sound wave

ylabel('genlik');
legend('yy toplam');
subplot(2,2,3);
F = fft(yy);
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maxFreq = N/2;

III.

plot(freq(1:maxFreq),(abs(F(1:maxFreq))),'r');

PREDICTION BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS(ANN)

A. Two-layer feedforward neural networks, including latent
neurons and linear output neurons, can well adapt and
solve multi-dimensional imaging problems with latent
layers containing sufficient numbers of neurons. The
network is trained with the Levenberg-Marquardt back
propagation algorithm (trainlm).

grid;

In this study, acoustic measurements were performed on
the motors which were damaged and the rods of the rotor were
damaged and these recordings were completed at various
speeds and loads. The variation of the FFT spectrum of the
healthy and damaged motor operating at idle maximum speed
is shown in Figure 12.

Figure 13. Two-layer feedforward network structure

Figure 13 shows the feed forward structure of the model.
There are 54 explanatory variables in the Input section. In the
Hidden Layer section, the weight coefficients (w1, w2,... wn)
and the treshold value (b1, b2,... bn) are determined using
hyperbolic tangent function. For the model being analyzed,
these weight and variable coefficients are processed in the
output layer within the framework of linear function. Then, the
output is estimated as output. The number of neurons in the
latent layer is taken into account in determining the model
performance. For model performance, one hidden layer with
5-10 neurons were tested. The best model performance is
achieved when the R2 value approaches 1 and the MSE
approaches 0.

Figure 12. Healthy-damaged difference fft spectrum at the same speed
and torque as the fft spectrum at 0% torque (0Nm) and 100% rpm (1390rpm)
of the motor in healthy construction

FFT results obtained from audio files are given in Table 3
for the sampled values. If Table 3 is examined, it is observed
that there is a difference in the amplitudes between FFT
results of the healthy motor and FFT results of the damaged
motors.
Table 3. Comparison of sampling FFT of sound files taken when
operating at 0% torque (no load) and 100% rated speed of the motor with a
single broken rotor rod and a healthy motor
Frequency
(Hz)

12

23

29

34

37

45

59

Amplitude
(Sağlam)

0,08

0,05

0,07

1

0,51

0,02

0,07

Amplitude
(Hasarlı)

0,22

0,66

1

0,43

0,21

0,11

0,27

Table 4 reflects the results of the model analysis using
forward feed back propagation algorithm in artificial neural
networks. The model was run with learning, validation and
testing. Accordingly, the number of neurons in the hidden
layer and the learning rates were changed for each learningvalidation-testing process. In this respect, R2 and MSE were
used as important performance indicators in terms of model
results. In the established models, 54 data were used for
learning, validation and testing at different rate.
Table 4. Rates-Neuron Numbers and Prediction Results Table

Sampling Rates

50-25-25 (Learning/Validation/Test)

Sampling Rates
Hidden
Output
Learning
Validation
Test

26-14-14
10

Sampling Rates

5

Sampling Rates
Hidden
Output

1
R2
0,99259
0,68987
0,84008

MSE
0,00547
0,18205
0,06701

R2
0,98922
0,61617
0,69756

MSE
0,00691
0,12902
0,01360

Learning
Validation
Test

60-20-20 (Learning/Validation/Test)
10
R2
0,99360
0,82031
0,78560

Sampling Rates
Sampling Rates
Hidden
Output
Learning
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MSE
0,00089
0,11901
0,07720

32-11-11
5
1
R2
0,97715
0,68206
0,79428

MSE
0,02690
0,19423
0,09602

75-15-15 (Learning/Validation/Test)
10
R2
0,99090

MSE
0,00774

38-8-8
5
1
R2
0,99499

MSE
0,00235
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Validation
Test

0,86644
0,83999

0,08590
0,13750

0,83821
0,82765

[8]
A. Glowacz, “Fault diagnostics of acoustic signals of loaded
synchronous motor using SMOFS-25-EXPANDED and selected classifiers”
Tehnicki Vjesnik- Technical Gazette, c.23, s.5, ss. 1365–1372, 2016.

0,08485
0,00775

[9] E. Germen, M. Başaran, M. Fidan, “Sound based induction motor fault
diagnosis using Kohonen self-organizing map” Mechanical Systems and
Signal Processing Volume 46, Issue 1, Pages 45-58, 2014

When Table 4 is evaluated, the model with the two-layer
feed back feed-back algorithm used the input of 54
explanatory variables, 26 data with 10 neurons in the hidden
layer for learning, 14 data for validation and 14 data for the
test showed the best performance and MSE = 0.06701 and R2
= 0.84008. ANN model was run with Matlab 7.6.0 (R2016a)
package program. The maximum number of iterations was
determined as 1000 and the number of iterations reached from
1000 to 11 iterations.
IV.

[10]
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As a result, considering the values given in Table 3 in the
FFT values of the healthy and rotor broken motor, it is
possible to detect the fractures occurring in the rotor rods of
the motor by acoustic measurements. In this table, it is
observed that the amplitude values of 0.05 and 0.07 during 23
Hz and 29 Hz of the motor operating at idle nominal speed
increase more than 10 times like broken rotor rod motor
values of 0.66 and 1.0. The reason for this difference is the
change in motor torque due to the change in rotor resistance.
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Abstract –One of the fastest 3D data acquisition methods is LiDAR scanning technology. By using LiDAR scanners, 3D point
clouds of the scanned scene are obtained easily. Although the scanning phase is fast, the meaningful and effective 3D
visualization of the scene requires the raw point cloud data to be processed in advanced levels. This paper aims at explaining
those processing steps and comparison of the LiDAR technology to the state of the art methods. For this purpose, a building
point clouds data obtained by a terrestrial LiDAR scanner was used. This paper explains the registration of point clouds data, its
underlying concepts, mathematical models as well as the free - open source libraries to be used to perform these operations.
Despite the remarkable achievements in LiDAR technology and data processing, it is still a relatively young subject and would
likely change its course rather quickly in the near future.
Keywords –LiDAR, Registration, Point clouds data, Visualization, Terrestrial

I. INTRODUCTION
LiDAR technology is probably the most significant
technology introduced in mainstream topographic mapping in
the last decade. The main advantage of the technique is that it
provides a direct method for 3D data collection. Furthermore,
it is highly accurate because of the millimeter - and centimeter
- level laser ranging accuracy and precise sensor platform
orientation supported by an integrated position and orientation
systems (POS) when required[1]. Unlike the traditional
photogrammetric methods, LiDAR directly collects an
accurately geo-referenced set of dense point clouds, which can
be almost directly used in basic applications. However, the full
exploitation of LiDAR's potentials and capabilities are
challenges for new data processing methods that are
fundamentally different from the one used in basic
applications. Over the last decade, there have been many
significant developments in this field, mainly resulting from
multidisciplinary research, including computer vision,
computer
graphics,
electrical
engineering,
and
photogrammetry.
Although there have been many studies and applications since
introduction of LiDAR, a comprehensive compilation is still
missing. The main purpose of this paper is to present a manual
to the LiDAR users / applications as well as describing the
problem of registration and fusion tasks of the LiDAR data.
II. MATERIALS AND METHOD
In this research, the Faro laser scanner was used. We used
small white balls and papers as control points. There are four
instruments of LiDAR technology. These are;
1) Profiling LiDAR
2) Small- footprint LiDAR
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3) Large-footprint LiDAR and
4) Ground Based LiDAR
In this paper, the method used is Ground - Based LiDAR.
A case study is on a governmental building which has now
been privatized. The private owner wishes to change the
building into a hotel. The building is located at Gayrettepe in
İstanbul. İstanbul is divided into two sections which includes
Europe and Asia. Gayrettepe is in the European side of
İstanbul.
Registration of Coordinate Frames and the Data Sets
Registration is a pre-processing step required if multiple
scans are taken to capture a scene. It aligns and combines
multiple data sets into one complete 3D cloud. Several
approaches have been developed to address the registration
task. One of the most popular algorithms is the Iterative
Closest Point (ICP) algorithm[2] which requires an initial
rough alignment between two clouds and then iteratively
searches for point matches to solve for a transformation. Other
methods utilize targets [3] or feature points [4] to determine
the required transformations. However, registration is now a
tool that is commonly available in laser manufacturer software
programs, and hence, it was not a focus of this paper alone.
Consider a simple concept of registration below;
Combine small overlapping images into single large image.
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𝒂𝒊 = 𝑹 𝒃𝒊 + 𝒕

(1)

𝜀 2 = ∑𝑛𝑖=1‖𝒂𝒊 − (𝑹 𝒃𝒊 + 𝒕)‖2

(2)

where 𝒂𝒊, 𝒃𝒊 are coordinate vectors formed by the
corresponding point coordinates of points in data sets to be
registered. The coordinates are relative to the coordinate
systems of their own datasets respectively. R and t are rotation
matrix and translation vector, respectively.
In Cartesian coordinate system, rotation in rigid body
transformation is normally represented through two ways:
Euler's angle rotation representation;
Euler angels are rotation angles that applied to each axis to
form the desired rotation successively. By applying these
rotations about the coordinate system axes x, y and z
successively, the rotation matrix R in (3) is obtained:

Fig 1. Simple registration

𝑹=

From fig 1 above;
Suppose that the matrices A1 and A2 are known.
They specify the transformation between the output image R
and the input images I1 and I2, respectively.
For each pixel p in R, do:
 compute: p1 = A1 p and p2= A2 p.
 If both p1 and p2 fall outside of I1 and I2,
respectively, then R(p) = default no data color, say
black.
 If both p1 and p2 fall inside of I1 and I2, respectively,
then R(p) = blending of I1(p1) and I2(p2) .
 Otherwise, only one of p1 or p2 falls inside I1 or I2.
So, R(p) = I1(p1) or R(p) = I2(p2), as appropriate.
Most objects are big enough to be scanned from one
position, as obstacles may prevent scanning of some sides, and
so there is always a need to do different scans form distinct
positions or viewpoints in scanning projects. This will lead to
a number of different scans of the object with different
coordinate systems, and these different scans are needed to set
together in one scan with a common coordinate system for the
whole object.
The process of setting a common scan of an object from
scans with different coordinate systems is known as
registration or aligning.
Registration is the process that involves the alignment of
two or more-point data sets in different coordinate systems to
each other, resulting into one coordinate system for both.
In the laser scanning systems, the process is achieved by
transforming the coordinate system of one of the point sets to
the other point set coordinate system by applying specific
translations and rotations in means of rigid body
transformations (six degrees of freedom), where the shape and
size are preserved (Scale factor is unity – orthogonal
transformation).
Thus, in principle, registration is considered as coordinate
transformation problem that involves translations and
rotations, and the problem is a sub-group of the general affine
coordinate transformation, solved in the manner of similarity
or rigid body transformation.
This coordinate transformation problem can be represented
as a least square problem which is solved by minimizing the
square of error as in equation (2)[5].

𝑐𝑜𝑠𝑟𝑦 𝐶𝑜𝑠𝑟𝑧
[−𝑠𝑖𝑛𝑟𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑟𝑦 𝑐𝑜𝑠𝑟𝑧 + 𝑐𝑜𝑠𝑟𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑟𝑧
𝑐𝑜𝑠𝑟𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑟𝑦 𝑐𝑜𝑠𝑟𝑧 + 𝑠𝑖𝑛𝑟𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑟𝑧

𝑐𝑜𝑠𝑟𝑧 𝑠𝑖𝑛𝑟𝑧
𝑠𝑖𝑛𝑟𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑟𝑦 𝑠𝑖𝑛𝑟𝑧 + 𝑐𝑜𝑠𝑟𝑧 𝑐𝑜𝑠𝑟𝑥
−𝑐𝑜𝑠𝑟𝑥 𝑠𝑖𝑛𝑟𝑦 𝑐𝑜𝑠𝑟𝑧 + 𝑠𝑖𝑛𝑟𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑟𝑧

−𝑠𝑖𝑛𝑟𝑦
−𝑠𝑖𝑛𝑟𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑟𝑦 ]
𝑐𝑜𝑠𝑟𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑟𝑦
(3)

Where rx, ry and rz are the rotation angles about x, y, z axes
respectively.
Axis and angle rotation representation;
Euler angles could suffer from gimbal lock problems when
used for rotation representation; an alternative way is to
represent the rotation by defining a rotation angle around a
rotation axis. This is achieved in this by using quaternions and
used in this paper.
To represent a rotation by an angle (𝜃) around a rotation
axis represented by a vector [𝑒1 𝑒2 𝑒3 ]𝑇 , the rotaion matrix R
in
(3)
is parameterized
by using the unit
𝑇
quaternion [𝑞0, 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3 ] namely a 4-vector in 4D complex
space. In this case the rotation matrix is obtained as;
𝑞02 + 𝑞12 − 𝑞22 − 𝑞32
[ 2(𝑞1 𝑞2 − 𝑞0 𝑞3 )
2(𝑞1 𝑞3 − 𝑞0 𝑞2 )

𝑹𝒒 =
2(𝑞1 𝑞2 − 𝑞0 𝑞3 )
𝑞02 + 𝑞12 − 𝑞22 − 𝑞32
2(𝑞2 𝑞3 − 𝑞0 𝑞1 )

2(𝑞1 𝑞3 − 𝑞0 𝑞2 )
2(𝑞2 𝑞3 − 𝑞0 𝑞1 ) ]
𝑞02 + 𝑞12 − 𝑞22 − 𝑞32

(4)
Where,
𝜃
𝜃
𝜃
𝑞0 = 𝑒1 𝑠𝑖𝑛 ( 2) , 𝑞1 = 𝑒2 𝑠𝑖𝑛 ( 2) , 𝑞2 = 𝑒3 𝑠𝑖𝑛 ( 2) , 𝑞3 =
𝜃

𝑒1 𝑠𝑖𝑛 ( 2)

(5)

Different approaches are used for the computations of the
transformation parameters; they vary between iterative and
closed-form solutions. These approaches mainly differ in the
representation of rotation and translation, and the used error
minimizing criteria[6].
Mostly, the closed-form solutions are preferred due to their
stability and the numerical solution is based on singular value
decomposition (SVD) [7], [9, 10] and [11].
In SVD, the fact that the two point sets have similar
distributions around their means (centroids) is used. A
covariance matrix is computed between the two point sets after
whitening the dataset’s data. The rotation matrix and/or the
rotation axes are obtained from the eigenvectors and
eigenvalues of the covariance matrix. Then obtained rotation
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parameters are used to compute the translation vector [12],
[13] and [14].
Closed form solutions are generally superior to iterative
methods, in terms of efficiency and robustness, because the
latter suffer from problems of not guaranteeing convergence,
becoming trapped in local minima of the error function and
requiring a good starting estimate[17]. Thus, the closed forms
are preferred to calculate the transformations in laser scanning
software’s.

In this research, the quick view of the scan building is a single
scan that is not loaded and it is done in few second. However,
the data is manipulated. The data at the planar view is loaded.
In the 3D view, it is not limited to display the scan points of a
single scan or scan point clouds, it offers combined view of all
the scans and objects.
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III. RESULTS
Registration is a pre-processing step required if multiple
scans are taken to capture a scene. It aligns and combines
multiple datasets into one complete 3D cloud. One of the most
popular algorithms is the Iterative Closest Point (ICP)
algorithm which requires an initial rough alignment between
two clouds and then iteratively searches for point matches to
solve for a transformation. In this paper, two surfaces (007 and
008) were considered to finely do the alignment. Cloud
compare was used in the transformation process.
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IV. DISCUSSION
Faro scene and cloud compare were used to help analyzed
data in this paper. We were unable to overlap the picture of
scan building into either 3D view, planar view or quick view.
For this purpose, an efficient texture mapping routine is
required. But however, since the point cloud datasets require
huge amount of memory, it is still difficult and seems
impossible performing the computations for all of the
complete model synchronously. Novel methods are required to
overcome the memory limitation problems. Cloud compare
can only show partial data of scan points in all the selected
surfaces. This situation also arises from the memory problems.
V. CONCLUSION
3D model has the advantage over the 2D image, because it
creates a more complete picture of the object. Threedimensional modeling is most often used in areas such as
advertising and production.
Three-dimensional modeling is often used for visual
presentation of products manufactured by some company.
Nowadays no advertising business can work successfully
without 3D modeling upscale design activities is also
impossible without it.
3D simulation has many advantages. Thus, using 3D models
you can hold a variety of optimization of technological
processes. Through three-dimensional modeling production
efficiency can be significantly increased. Three-dimensional
modeling can easily be used as a substitute for natural layout.
Using three-dimensional modeling you can clearly evaluate
options for joining components and assemblies. Three-
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dimensional modeling in the design makes it possible to save
not only time but also money. At the engineering centers you
may order the creation of 3D models according to your
drawings, sketches and photographs.
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Özet – Günümüzde çocukların fizik tedavilerinde; germe, elektrik uyarısı, biofeedback, aktif eklem hareketi,
kuvvetlendirme ve soğuk uygulama gibi çocuğun motor ve mental durumuna uygun tamamlayıcı uygulamalar
kullanılır. Çocuklar bu tedaviler süresince çoğunlukla zorlanırlar ve sıkılırlar. Bu yüzden tedavinin verimi çok azalır.
Bu çalışmada küçük yaşlardaki çocukların el ve bileklerinde oluşan rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilecek bir
uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulama ile çocuklar için sanal bir oyun ortamı oluşturularak tedavi sürecinin
kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Uygulamanın geliştirilmesinde Leap Motion teknolojisinden yararlanılmıştır.
Uygulama beş seviyeden oluşmaktadır. Her seviye farklı parmak ve bilek hareketlerini yaptırmayı hedeflemektedir.
El ve bilek fizik tedavisinde belirlenen kurallara göre uygulamanın çalışması sağlanmaktadır. Ayrıca her seviye
çocukların dikkatlerini çekebilecek senaryolar ile tasarlanıp geliştirilmiştir. Çalışmamızda üç yetişkin ve üç çocuk
olmak üzere toplamda altı kişilik bir test grubu oluşturularak uygulamayı kullanmaları istenmiştir. Katılımcılara
kullanılabilirlik değerlendirme testi ve sonrasında oyun hakkında görüşlerini almak için kullanılabilirlik
değerlendirme anketi uygulanmıştır. Çocukların oyun oynarken el ve bilek fizik tedavisi için gereken egzersizleri
yapabilecekleri gözlemlenmiştir. Sonuç olarak katılımcıların oyunu oynamaktan memnun oldukları ve oyun sayesinde
tedavi sürecinin oyunlaştırılmasının, tedavinin çocuklar tarafından sevilmesini sağladığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler – Fizik Tedavi, Kullanılabilirlik, Kullanılabilirlik Testi, Leap Motion, Mobil Oyun
Abstract – Today, in the physical treatment of children; Stretching, electrical stimulation, biofeedback, active joint
movement, strengthening and cold application are used to complement the child's motor and mental state. Children
are often forced and bored during these treatments. Therefore, the efficiency of the treatment is greatly reduced. In
this study, an application that can be used in the treatment of discomfort in the hands and wrists of young children
has been developed. With this application, it is aimed to create a virtual play environment for children and to facilitate
the treatment process. Leap Motion technology was used in the development of the application. The application
consists of five levels. Each level aims to have different finger and wrist movements. Operation of the application is
provided according to the rules determined in hand and wrist physical therapy. In addition, each level is designed
and developed with scenarios that can attract children's attention. In our study, a test group consisting of six-person,
three adults and three children, was formed and asked to use the application. Usability assessment tests and
questionnaires were applied to participants to get their opinions about the game. It has been observed that children
can do the exercises necessary for physical therapy of hand and wrist while playing. As a result, it was observed that
the participants were pleased to play the game and that the treatment process was made playful thanks to the game,
and that the treatment was liked by the children.
Keywords –Physical Therapy, Usability, Usability Testing, Leap Motion, Mobile Gaming
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GİRİŞ
Çocuklarda çeşitli kemik, yumuşak doku ve sinir yaralanmaları, sinir sıkışmaları, yanıklar yada romatizma
gibi sistemik hastalıklarda fizik tedavi uygulanır. Çocuklar için en etkili fizik tedavi yöntemi egzersizlerdir.
Fizik tedavi egzersizleri ile çocukların kaslarını güçlendirmek hedeflenir. Günümüzde ise artık belirli bir
egzersiz listesi şeklinde değil, içinde hedef olan oyunlar ile tedavi programı oluşturulmaktadır. Uzmanlar
çocukların oyun içeren fizik tedavi egzersizlerini gerçekleştirirken eğlendiğini bu nedenle de iyileşmenin
daha hızlı gerçekleştiğini ifade etmişlerdir[1].
Teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün dünyada yeni dijital ve fiziksel ürünler tasarlanmaktadır.
Tasarlanan ürünler hızlı bir şekilde endüstri ve eğlencenin her alanına yayılmaktadır. Son zamanlarda
hayatımıza giren sanal gerçeklik deneyimleri ürün tasarımcılarının odaklandığı önemli alanlardan biri
olmuştur. Sanal gerçeklik uygulamaları, çeşitli cihazlar yardımıyla kullanıcıların kendilerini sanal bir
ortamda hissetmelerini sağlar. Sanal gerçeklik sağlayan gözlükler, joystick, vücut takip cihazı, eldiven,
mobil cihazlar ve Leap Motion cihazıdır[2]. Son zamanlarda bu cihazlar arasında en dikkat çeken Leap
Motion cihazı, el ve kolları üzerindeki kızılötesi kameralar yardımı ile algılayarak bilgisayar ortamına üç
boyutlu olarak aktarmaktadır. Kullanım alanlarına oyun geliştirme[3], işaret dili öğretilmesi[4], artırılmış
gerçeklik[5], rehabilitasyon ve tıbbi uygulamalar[6] örnek gösterilebilir. Ayrıca literatürde Leap Motion
cihazıyla yapılan birçok çalışma bulunmaktadır.
Adem Hacıoğlu ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada, Leap Motion yardımı ile artırılmış gerçeklik
içeren kullanıcı etkileşimli bir fizyoterapi uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen labirent oyunu üç boyutlu
ortamda el bileklerinin fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri ile birlikte oynanacak şekilde tasarlanmıştır [7].
Gao Xiao Zhu ve diğ. yapmış oldukları çalışmada, özel bir okul ortamında Leap Motion tabanlı uygulama
ile otizmli çocukların rehabilitasyon durumlarını değerlendirmiştir. Uygulamada, otizmli çocukların farklı
öğeleri seçmeleri ve bunları doğru kaplara koyup koymadıklarının değerlendirilmesini yapmışlardır.
Çalışma sonucunda çocukların motor becerilerinde gelişme olduğu gözlenmiştir [8]. Octavian Postolache,
ve arkadaşları üst ekstremite rehabilitasyonu için Leap Motion ile oyun geliştirerek el kaslarının aktivitesini
ölçmüşlerdir. Yapılan analiz sonucunda oynanan oyun sayısı arttıkça performanslarının arttığı
görülmüştür[5]. Ikhsan Perdana, çalışmasında müzik eğitimi için Leap Motion ile öğrencilerin melodi
çalabildiği bir oyun geliştirmiştir. Çalışma sonucunda, öğrenciler oyuna ilgi göstermiştir, fakat
uygulamanın en büyük dezavantajı, her iki elin de sürekli yukarıda kalması sonucu çocuklarda yorgunluğa
sebep olduğu belirtilmiştir [9]. Merve Yıldız ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada, inme geçiren
hastaların el parmakları ve eklem bölgelerinde oluşan hareket zorluğunu iyileştirmek amacıyla, Leap
Motion ile fizik tedavi hareketlerinden yumruk hareketini yapmasını sağlayacak oyun geliştirmişlerdir.
Geliştirilen oyun oynanırken el ve parmakları algılamadığı durumlarla karşılaşmışlardır [10]. Ms. Deepti
Patole ve arkadaşlarının LeapLearn adlı bir uygulama geliştirmişlerdir. Uygulama, çocuğun düşünme ve
mantıksal akıl yürütme yeteneğini geliştirmeye yardımcı olacak jest tabanlı güneş sistemi, hanoi kulesi,
yapboz oyunlarından oluşmaktadır. Çalışmanın sonucunda, oyunu oynayan çocukların motor becerilerinde
gelişme olduğu görülmüştür [11]. Filipe Lourenço ve arkadaşları, Leap Motion kullanarak el ve parmak
motor rehabilitasyonu için android ölçüm sistemi uygulaması geliştirmişlerdir. Uygulamada belirlenmiş
eğitim planları ve eğitim sonuçlarını değerlendirmişlerdir. Değerlendirmeler sonucunda el ve parmak
hareketleri hakkında doğru veri sağlanabildiği görülmüştür [12].
212

Özcan vd., Çocuklarda El ve Bilek Hareketlerini Geliştirmeye Yönelik Leap Motion Temelli Bir Mobil Oyun Tasarımı, ISAS
WINTER-2019, Samsun, Turkey

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde çocukların ilgisini çekebilecek ve tedavi süresince oynamak
isteyecekleri oyunların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında geliştirilen oyun, eğlenceli
senaryolar ve hedefler içermektedir, çalışmada beş farklı oyun ile fizik tedavi hareketleri yaptırılmaktadır.
Ayrıca el ve bilek fizik tedavisinde uygulanan egzersizlere olan uygunluğu mevcut çalışmalardan daha
fazladır.
İlk çocukluk (oyun) (3-6 yaş) ve ikinci çocukluk (ilkokul) (7-11 yaş) dönemindeki çocuklara fizik tedavi
hareketlerini yaptırmak ebeveynler ve uzmanlar için zorlu bir durumdur. Fizik tedavi sürekli deneme, ısrar
ve sabır isteyen bir süreçtir[13]. Bizde çocukların tedavisinde el ve bilek hareketlerinin gelişimine katkı
sağlamayı ve onların seveceği, ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz oyunlar yaparak onların bu süreçte
yaşadığı zorluğa destek olmayı amaçladık.
Çalışmamızda, sanal gerçeklik teknolojisi için kullanılan Leap Motion cihazı ile el ve bilek fizik tedavi
hareketleri için bir oyun geliştirilmiştir. Oyun, çocukların el ve bilek fizik tedavi egzersiz programını
içermektedir ve içerisinde beş farklı senaryo bulunmaktadır. Her bir senaryo farklı bir el ve bilek fizik
tedavi yöntemi için geliştirilmiştir. Bu senaryolar; top oluşturma, küpün rengini değiştir, ok atma, piyano
çalma ve nesne yerleştirmedir.
Çalışmanın bundan sonraki bölümü şu şekilde tasarlanmıştır; İkinci bölümde yöntem ve uygulama detaylı
olarak açıklanmıştır. Üçüncü bölümde geliştirilen uygulamanın yetişkinler ve çocuklar üzerinde nasıl test
edildiği anlatılmıştır. Dördüncü bölümde elde edilen sonuçlar açıklanarak makale sonlandırılmıştır.

YÖNTEM VE UYGULAMA
Uygulama el ve bilek fizik tedavisi gören çocuklar için geliştirilmiştir. Oyunu oynarken yapılması gereken
el hareketleri, fizyoterapistlerin önerdiği el ve bilek hareketlerinden seçilerek hazırlanmıştır. Geliştirilen
oyunlarda tasarımın basit, etkileşimli ve dikkat çekici olmasına önem verilmiştir. Uygulamada fiziksel bir
araç gerekmeden, Leap Motion yardımıyla oyun oynanmaktadır. Leap Motion cihazı, bilgisayara usb
kablosu ile bağlanarak, herhangi bir yere dokunmadan sadece parmakları hareket ettirme ile bilgisayarda
işlem yapabilmemizi sağlamıştır. Cihaz üzerinde bulunan üç led lamba ile eli görürken, hareket sensörleri
ve kameraları ile de sıfır gecikmeyle 10 parmağın milimetrenin 1/100’e kadar olan her hareketini algılar ve
kaydeder[14].
Geliştirdiğimiz oyunlarda, Tablo 1’deki fizik tedavide kullanılan el ve bilek hareketlerinden yumruk
yapma, bilek uzatma ve fleksiyon, pençe streç, parmak kaldırma ve parmak dokunuş hareketleri
kullanılmaktadır. Tablo 1’de uygulamada kullanılan el ve bilek fizik tedavi hareketleri detaylı olarak
açıklanmıştır.
Hareket İsmi

Açıklama

Hareket

Yumruk Yapma

Elinizi düz tutun. Parmaklarınızı yumruk
haline getirin. Elinizi yavaşça açarak esnetin

Bilek Uzatma ve Fleksiyon

Elinizi düz tutun. Bilekten eli yukarıya kaldırın
ve tekrar düz olacak şekilde tekrar indirin.
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Sonra bilekten el aşağıya doğru eğilir ve tekrar
düz olacak şekilde kaldırılır.
Pençe Streç

Elinizi kendinize bakacak şekilde
döndürün. Parmaklarınızı tıpkı pençe
yapar gibi avuç içinize değdirin.

Parmak Kaldırma

Elinizi masaya koyun. Parmaklarınızı
teker teker diğerleri sabit kalacak şekilde
yukarıya kaldırın.
Parmaklarınızı yukarıya doğru kaldırın.
İşaret parmağınız ve baş parmağınızı
birleştirin. Bu hareketi yaparken diğer
parmaklarınızı düz tutmaya çalışın.
Sırayla bütün parmaklarınızı baş
parmağınıza değdirerek bir süre
bekleyin.

Parmak Dokunuş

Tablo 1: Uygulamada kullanılan el-bilek fizik tedavi hareketleri[15,16]
Uygulama içerisinde beş seviye bulunmaktadır. Bu seviyeler el-bilek kaslarının gelişimini destekleyecek
şekilde kolay hareketten zor harekete doğru sıralanmıştır. Çocukların 10 parmağını da hareket ettirmesi ile
birlikte sağ ve sol el kontrolü sayesinde iki elini de kullanması sağlanmaktadır. Bu sayede fizik tedavide
yapılması gereken hareketleri çocuklar oyun oynayarak yapmış olacak ve fizik tedavi daha eğlenceli hale
gelecektir. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde geliştirilen uygulamada yer alan oyunlar seviyelere göre
sırasıyla açıklanmıştır.
1.Top Yapma Oyunu
Top yapma oyununda, el hareketi ile yumruk yapılması sağlanarak çocukların parmaklarındaki eklemlerin
güçlenmesi amaçlanmıştır. Oyunda puan kazanabilmek için Tablo 1’ deki yumruk yapma hareketinde
gösterildiği gibi elin yumruk hareketi şeklinde kapatılması ve tekrar düz olacak şekilde açılması
gerekmektedir. Eğer sol el kapatılırsa her yumruk hareketinde 10 puan kazanılacaktır, sağ el yumruk
yapıldığında ise ekrana toplar gelecektir. Çocuklar ekrana gelen bu topları istediği gibi itebilir, çekebilir
veya atabilir. Puan sayısı 100’e ulaştığı zaman bir sonraki seviyeye geçilir.
2. Küp Oyunu
Küp oyununda, bilek uzatma ve fleksiyon el hareketinin yapılması sağlanarak bileklerdeki hareket
yetersizliğinin iyileştirilmesi ve bilek ağrılarının dindirilmesi amaçlanmıştır. Oyunda puan kazanabilmek
için oyuncunun, Tablo 1’ de gösterilen bilek uzatma ve fleksiyon hareketinde olduğu gibi ellerini dümdüz
olacak şekilde tutup, bileğini yukarıya daha sonra aşağıya doğru hareket ettirmesi gerekmektedir. Hareketin
doğru şekilde yapılması halinde ekrandaki küplerin renkleri değişecektir. Oyuncu rengi değiştirilen her küp
için 20 puan kazanacaktır. Bu bilek hareketi sağ el veya sol eli ile oyunda bulunan beş küp için
tekrarladığında 100 puana ulaşılır ve bir sonraki seviyeye geçilir.
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3. Ok Atma Oyunu
Ok atma oyununda, pençe streç el hareketinin yapılması sağlanarak parmaklarda oluşan gerilme sayesinde
parmaklardaki hareket aralığının iyileştirilmesi amaçlamıştır. Oyunda puan kazanabilmek için Tablo 1’de
gösterilen pençe streç hareketinde olduğu gibi avuç içi yan duracak şekilde eller tutulmalıdır ve her parmak
ekleminin tabanına dokunabilecek şekilde parmak uçları içeri doğru çekilmelidir. Hareketin doğru yapması
halinde ok hedef tahtasına atılacaktır. Oyuncu hareketi yaptığı her saniye için 1 puan kazanacaktır. 250
puana ulaşıldığında diğer ele geçmesi için uyarı verilerek çocukların her iki elini de kullanması
sağlanmaktadır. Puan sayısı 500’e ulaştığı zaman bir sonraki seviyeye geçilir.
4. Piyano Çalma Oyunu
Piyano çalma oyunu ile, parmak kaldırma el hareketinin yapılmasını sağlayarak parmaklardaki hareket
açıklığı ve esnekliğini artırmak amaçlanmıştır. Oyuncular bütün parmaklarıyla piyanoyu çalabilmektedir.
Oyunda puan alabilmek için Tablo 1’ deki parmak kaldırma hareketinde gösterildiği gibi, oyuncuların bilek
kısımlarını hareket ettirmeden sadece parmaklarını yukarıya doğru kaldırmaları gerekmektedir. Oyuncu
parmaklarını yukarıya kaldırdığında ekranda piyano notasına basmış gibi gözükecek ve nota sesi çıkacaktır.
Her parmak için bir nota tanımlıdır ve her bir notaya basıldığında oyuncu 10 puan kazanır. Tüm notalara
basıp 100 puana ulaştığında bir sonraki seviyeye geçilir.
5. Nesne Yerleştirme Oyunu
Nesne yerleştirme oyununda, parmak dokunuş el hareketinin yapılmasını sağlayarak nesne tutma
becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Oyunda puan alabilmek için oyuncunun Tablo 1’ deki parmak
dokunuş hareketinde gösterildiği gibi baş parmak ile diğer parmaklarının uçlarını birleştirerek her parmak
için farklı olan nesneleri kutuların içine yerleştirmesi gerekmektedir. Her parmak için yerleştirmesi gereken
dörder adet nesne vardır. Toplam da 4 parmak için, 16 nesne mevcuttur Oyuncu hareketi doğru yapması
halinde bu nesneleri kutulara yerleştirilmiş olacaktır ve bunun için 10 puan kazanacaktır. Bütün nesneler
kutulara yerleştirildiğinde 160 puana ulaşılır ve tüm seviyeler tamamlanmış olur.
Bu oyunlar ebeveyn yardımıyla evlerde veya fizik tedavi merkezlerinde yetkili kişilerle birlikte çocuklara
oynatılabilir.

TESTLER
Kullanılabilirlik çalışmaları maliyetli çalışmalar olmalarına rağmen az sayıda kullanıcılar ile de başarılı
sonuçlar elde edilebileceği daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Katılımcı sayısı için beş ile on
beş aralığında kullanıcının seçilmesi yeterlidir [17-20]. Literatürdeki çalışmalara uygun olarak bu
çalışmada toplam altı katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Bu katılımcıların üçü kadın, üçü erkek olarak
seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubuna ait detaylı demografik bilgiler Tablo 2’de gösterilmiştir.
Katılımcıların tamamı sağlıklı bireyler arasından seçilmiştir. Böylece el ve bilek hareketlerinin
algılanmasının ve uygulamanın sorunsuz çalıştığının test edilmesi sağlanmıştır. Tüm katılımcılar beş oyunu
kurallarına göre oynamışlardır.
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Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Yaş Aralığı
4-15 Yaş
15-25
25-35

Katılımcı Sayısı

Katılımcı Sayısı

3

Erkek
Eğitim Düzeyi
3
Öğrenci
(İlköğretim \ Orta Öğretim\ Lise)
2
Lisans
1
Yüksek Lisans
Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri

3
3
2
1

Çalışma kapsamında katılımcılara beş farklı görevden oluşan bir görev listesi verilmiştir. Görev listesinde
bulunan görevler oyunda yer alan her seviyenin oynatılmasını hedeflemektedir. Katılımcılar görevleri
gerçekleştirirken her bir görev için performansları başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilmiştir.
Oyun oynanırken katılımcıların el ve bilek hareketleri izlenerek yapılan hareketlerin ve Leap Motion
cihazının algılama doğruluğu gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kullanıcılardan iki tanesinin ok
atma oyununda başarısız olduğu ve iki tanesinin de nesne yerleştirme oyununda başarısız olduğu diğer
görevlerde ise başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Aynı zamanda Leap Motion cihazının hızlı yapılan el
hareketlerini algılamakta zorlandığı görülmüştür.
Madde Alt Ölçek
1-6
Sistem Kullanışlılığı
7-9
Bilgi Kalitesi
10-12
Arayüz Kalitesi
13
Genel Memnuniyet
Tablo 3: T-CSUQ-SV anketi alt ölçekleri[21]
Görev listesindeki görevler tamamlandıktan sonra katılımcıların uygulamanın kullanılabilirliğini
değerlendirmeleri için, Bilgisayar Sistemleri Kullanılabilirlik anketinin, (T-CSUQ-SV)13 soruluk Türkçe
kısa sürümü[21] kullanılmıştır. Anket aracılığıyla uygulamaya ait sistem kullanışlılığı, bilgi kalitesi, ara
yüz kalitesi ve genel memnuniyet değerleri elde edilmiştir. Ankette yer alan soruların alt ölçeklerle
ilişkilendirilmiş hali Tablo 3’te gösterilmiştir. Ankette yer alan her soru 1(Kesinlikle Katılıyorum)’den
7(Kesinlikle Katılmıyorum)’ye kadar puanlandırılmıştır[20].

1
2
3
4
5
6
7

Açıklama
Genel olarak sistemin kullanım kolaylığından memnunum
Sistemi kullanmak basittir
Sistemi kullanarak işlerimi etkin bir şekilde yapabiliyorum
Sistemi rahatlıkla kullanabiliyorum
Sistemi kullanmayı öğrenmem kolay oldu
Sistemi kullanarak kısa sürede üretken hale geldiğime inanıyorum.
Sistemin verdiği hata mesajları, problemleri nasıl gidereceğimi
açıkça anlatmaktadır.
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Ortalama
2,67
3,00
3,00
3,17
2,00
3,17

Std. Sapma
1,03
1,10
1,10
0,75
1,55
1,60

4,33

1,21
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8
9
10
11
12
13

Sistemin verdiği bilgiler (çevrim-içi yardım, ekran mesajları, diğer
bilgiler, vb.) açık ve nettir
3,17
1,94
Sistemin verdiği bilgiler kolayca anlaşılmaktadır.
2,67
1,21
Sistemin ara yüzünü beğendim.
2,17
0,98
Sistemin ara yüzünü kullanmak hoşuma gidiyor.
1,67
0,52
Sistem, beklediğim bütün işlevlere sahip ve yeterlidir
2,83
0,75
Genel olarak sistem tatmin edicidir.
2,33
0,52
Tablo 4: T-CSUQ-SV anketinde yer alan her maddeye ait ortalama ve standart sapma değerleri

Tablo 4’te T-CSUQ-SV anketine katılan katılımcıların verdikleri puanlara göre her bir kritere ait ortalama
ve standart sapma değerleri verilmiştir. Tablo 5’te ise alt ölçeklere ait ortalama pan değerleri hesaplanmıştır.
Tablo 4 ve Tablo 5’e göre değerlendirildiğinde katılımcıların genel olarak sistemden memnun oldukları
ancak sistemin verdiği mesajlar konusunda eksiklikler olduğu tespit edilmiştir.
Ortalama
Sistem Kullanışlılığı
2,83
Bilgi Kalitesi
3,39
Arayüz Kalitesi
2,22
Genel Memnuniyet
2,33
Tablo 5. T-CSUQ-SV anketi alt ölçek puanları ortalama değerleri
T-CSUQ-SV anketinde yer alan sorulara ek olarak katılımcılara sistemi yorumlamaları için dört adet soru
sorulmuştur. Bu sorular aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
1. El ve Bilek fizik tedavisi için hareketler yeterli mi?
2. Çocuklar için uygunluğu nedir?
3. Uygulama için leap motion un kullanılması sizce doğru bir karar mıdır?
4. Uygulamayı kullanırken zorluk yaşadınız mı? Yaşadıysanız bunlar nelerdir?
T-CSUQ-SV anketine verilen oylar ile katılımcılara sistemi yorumlamaları için sorulan sorulara verilen
cevapların uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Bir kullanıcı, el fizik tedavisi için parmak hareketlerinin yeterli
olduğunu fakat bilek için yapılan egzersizin kısa olduğunu ve bu yüzden bilek egzersizlerinin
artırılabileceğini belirtmiştir diğer katılımcılar el ve bilek tedavisi için hareketlerin yeterli olduğunu
düşünmektedir Hem çocuk kullanıcılar hem de yetişkin kullanıcılar uygulamanın çocukların ilgisini
çekebilecek tasarımda olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda uygulama dinamik hareketleri
algılayabildiği için, Leap Motion cihazının kullanılmasının uygun olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir.
Kullanıcılardan bazıları cihazdan kaynaklı bazı optimizasyon sorunları yaşadığını bu yüzden bazı oyunları
oynarken zorlandığını belirtmiştir. Çocuk katılımcılar oyunları genel olarak beğenmişlerdir fakat ok atma
oyunu uzun sürdüğü için sıkılmışlardır. Nesne yerleştirme oyununda ise Leap Motion cihazının
parmaklarını yanlış algılaması nedeniyle yanlış yerleştirmeler olduğu görülmüştür.

SONUÇLAR
Çalışmamızın amacı çocukların fizik tedavi süreçlerini daha verimli hale getirerek sağlıklarına
kavuşmalarını hızlandırmaya çalışmaktadır. Bu süreci verimli kılmak için ise çocukların eğlenerek tedavi
olabilecekleri oyunlar geliştirilmiştir. Çocukların el kaslarının ve eklemlerin eski fonksiyonuna gelebilmesi
ve hastalara olduğu gibi fizyoterapistlere de kolaylık sağlanması hedeflenmiştir.
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Yapılan testler sonucunda Leap Motion cihazı ile birlikte el ve bilek fizik tedavisi için geliştirilen
uygulamaların başarılı sonuçlar vereceği gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda sistemi kullanan
katılımcıların genel olarak uygulamadan memnun oldukları gözlemlenmiştir ancak uygulamanın verdiği
hata / bilgilendirme mesajlarının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Çocuk katılımcılar uygulamadaki
oyunları eğlenceli bulduğu için hastalarında ilgisini çekip tedavilerine yardımcı olacaktır.
İlerleyen çalışmalarda yeni el ve bilek hareketleriyle oyunlara eklemeler yapılabilir ve mevcut oyunlar
görsel ve içerik açısından zenginleştirilerek çocukların daha çok ilgisi çekilebilir. Çocukların
tedavilerindeki ilerlemeye göre oyunlara zorluk dereceleri eklenebilir ve böylece iyileşme durumları
ölçülebilir. Her yaş grubuna göre oyunlar geliştirilerek tüm hastalar için kullanılabilir.
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Özet – Sulak alanlar dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de hem ekolojik hem de ekonomik değere sahiptir. Bulunduğu
bölgede doğal dengeyi sağlayan sulak alanlar aynı zamanda içerisinde barındırdığı güzel manzara, hassas kuş türleri, nadir ve
tehdit altındaki bitkiler, endemik bitkiler sayesinde turistleri de kendisine çekmektedir. Toplumda eğitim seviyesinin artması,
doğa koruma bilincinin artması ve kentlerden sıkılan turistlerin doğa ile iç içe bir turizm faaliyetinde bulunmak istemesiyle
birlikte ülkemizde de ekoturizm faaliyetleri oldukça önem kazanmıştır. Ekoturizm ülke ve bölge kalkınmasına katkı sağlarken
aynı zamanda yapıldığı bölgeyi korumasıyla özel çevre koruma bölgeleri için oldukça uygun bir alternatif turizm seçeneği
olmuştur. Bu çalışmada ülkemizdeki en önemli sulak alanlardan biri olan ve Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde korunan Göksu
Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin ekoturizme açılabilecek alanlar haritası oluşturulmuştur. Bu haritanın oluşturulabilmesi
için sekiz farklı ölçütte uygunluk haritaları oluşturularak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan bu haritaların öncelik değerleri
belirlenerek AHP yöntemi ile ikili karşılaştırma matrisi oluşturulmuş ve her bir ölçüt için bir ağırlık değeri hesaplanmıştır. Arcgis
programı yardımıyla bu sekiz haritanın ağırlıklı çakıştırmaları yapılarak sonuç harita üretilmiştir. Sonuç haritanın kadastro
parselleri ile çakıştırılması yapılarak ekoturizm için en uygun, uygun, az uygun ve uygun olmayan; hazine, mera, köy tüzel
kişiliği ve özel mülkiyet parselleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler – Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi, Sulak Alan, Ekoturizm, Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Uygunluk
Haritası
1. GİRİŞ
Turizm günümüz dünyasında oldukça yüksek getiriye sahip
kazanç türlerinden birisidir. Son yıllarda sadece ülkemizde
değil dünya genelinde turizm taleplerinin yapısında
değişiklikler meydana gelmektedir. Eğitim seviyesinin, çevre
bilincinin ve bozulmamış saf doğaya olan ilginin artmasıyla
birlikte turistlerin ilgisini klasik turizm faaliyetleri yerine
bozulmamış doğal alanlarda, temiz ve iyi konaklamalı, bölge
halkının kültürünü yansıtan ve yaşatan faaliyetler çekmeye
başlamıştır. Turistlerin beklentilerinde yaşanan bu değişiklik
ekoturizmin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kırsal alanlarda
bölgesel kalkınmaya katkıda bulunan ekoturizm aynı zamanda
bölge halkının kültürel etkinliklerinin yaşatılmasını, hassas
alanların korunarak gelir kapısı haline getirilmesine sebep
olmuştur. Böylelikle bölge halkı doğayla uyumlu düşük
maliyetli küçük işletmeler açarak ekoturizm faaliyeti
sürdürürken aynı zamanda yapmakta bulundukları tarımsal
faaliyetlerine de devam edebilmektedirler.
Türkiye’de ekoturizme yönelik kaynakların çoğunu milli
parklar, çevre koruma alanları, tabiat anıtları, sulak alanlar gibi
bölgeler oluşturmaktadır. Türkiye’de tatil yapmayı tercih eden
turistlerin çoğunluğu trekking, foto safari, kuş gözlemciliği,
yamaç paraşütü, rafting, gibi doğada yapılan aktivitelere
katılmayı tercih etmektedir. Mersin ve Antalya’nın birleştiği
alanlar “GAP EkoTurizm Koridoru” içerisinde yer almakta
olup biyolojik çeşitlilik ve eko-turizm potansiyeli açısından
Türkiye Turizm Stratejisinde öncelikle eko-turizmin

geliştirileceği bölgeler olarak belirlenmiştir. 2634 sayılı
Turizm Teşvik Kanunu kapsamında; vergi indirimleri, düşük
faizli ve uzun vadeli krediler, yer tahsisi gibi teşvikler
sağlanmıştır [1].
Göksu Deltası Mersin ili Silifke ilçesinin sınırları içerisinde
yer almakta olup; Ramsar, Yaban hayatı koruma sahası, Doğal
Sit ve Hassas zonlar gibi birçok koruma statüsünü içerisinde
barındırmaktadır.
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Alanı içerisinde 8’i
endemik 32’si nadir ve tehdit altında bulunan türler olmak
üzere 442 bitki türü bulunmaktadır. Delta ornitoloji açısından
Akdeniz ve Avrupa’nın en önemli sulak alanlarından biri
olarak kabul edilmekte olup dünya çapında yok olma tehlikesi
altında olan 24 kuş türünden 12’si bu alanda görülmekte ve
önemli göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Delta Türkiye
kıyılarında bulunan 17 deniz kaplumbağası üreme
alanlarından biridir [2].
Deniz Kaplumbağalarının yanı sıra akdeniz foku, su samuru,
porsuk gibi memeli hayvanlar da bu alanda yaşamaktadır [3].
Bu özellikleri sayesinde Göksu Deltası Özel Çevre Koruma
Bölgesi ekoturizm için potansiyeli yüksek alanlardan biridir.
Göksu Deltası’nın kapsadığı birçok koruma statüsü bölgeye
yapı yapma, hayvan otlatma, avlanma gibi yasaklar ve tarımsal
faaliyetlere bazı sınırlamalar getirmekte ve bu durum yöre
halkını ekonomik olarak zorlamaktadır. Bölgenin ekoturizm
potansiyelinin yüksek olması nedeniyle bu bölgede yaşamakta
olan halk için alternatif bir geçim kaynağı oluşturacağı
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düşünülmüştür. Bu sebeple çalışmada Göksu Deltası Özel
Çevre Koruma Bölgesi’nde ekoturizme açılabilecek alanların
uygunluk haritası yapılmıştır. Ekoturizm için en uygun, uygun,
az uygun ve uygun olmayan hazine, mera, köy tüzel kişiliği
ve özel mülkiyete ait kadastro parselleri belirlenmiştir.
2.
2.1. Çalışma Alanı

MATERYAL VE METOT

değerlendirmesi çalışmasında [6]; Külekçi ve Bulut,
Erzurum’un ilçelerinde en uygun ekoturizm etkinliğinin
belirlenmesi çalışmasında [7]; Ullah ve Hafiz, Bangladeş’teki
Cox’s Bazar’da ekoturizm gelişimine uygun yeri bulma
çalışmasında [8], AHP yönteminden faydalanmışlardır.
Bu çalışmada da ekoturizm için en uygun yerin bulunması
konusunda AHP yönteminden faydalanılmıştır. Çalışma
kapsamında AHP’de kullanılmak üzere sekiz farklı ölçüt
belirlenmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Kullanılan Ölçütler

Göksu Deltası 36° 17' Kuzey enlemleri ile 33° 59' Doğu
boylamları arasında, Silifke ilçesinin güneyinde Göksu
Irmağının oluşturmuş olduğu kıyı ovası üzerinde yer
almaktadır. Özel Çevre Koruma sınırları içerisinde on beş adet
kadastro mahallesi bulunmakta olup toplam koruma alanı
228.5 km²’dir [3]. Deltanın denizden yüksekliği ortalama 2 m
kadar olup koruma sınırları içerisinde 820 ha alana sahip
Akgöl ve 492 ha alana sahip Paradeniz Lagünü bulunmaktadır
[4]. Çalışma alanı olarak içerisinde hassas kuş türlerini
barındıran sulak alanları, çeşitli endemik, nadir ve tehdit
altında olan bitki türleri, deniz kaplumbağası yumurtlama
alanları bulunan Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi
seçilmiştir.

S1

Ulaşım Uygunluk Haritası

S2

Akarsu Uygunluk Haritası

S3

S5

Enerji Nakil Hattı Uygunluk Haritası
Deniz Kaplumbağaları Koruma Alanı
Uygunluk Haritası
Flora-Fauna Alanları Uygunluk
Haritası

S6

Hassas Zonlar Uygunluk Haritası

S7

Mülkiyet Uygunluk Haritası

S8

Arazi Kullanım Uygunluk Haritası

S4

Her bir ölçüt ikili karşılaştırma çiftleri şeklinde Tablo 2’deki
değerlendirme ölçeğindeki puanlarla karşılaştırılmıştır.
Tablo 2. Değerlendirme Ölçeği [9]

Önem Derecesi

Tanım

1
2
3
4
5
6
7
8

Eşit öneme sahip
Eşit ile orta arası önemde
Orta öneme sahip
Orta ve güçlü arası önemde
Güçlü öneme sahip
Güçlü ile çok güçlü arası önemde
Çok güçlü öneme sahip
Çok güçlü ile oldukça güçlü arası
öneme sahip
Çok çok güçlü öneme sahip

9

Şekil 1. Çalışma Alanı

2.2. Çalışmada Kullanılan Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi
Çok kriterli karar verme yöntemleri; alternatifler arasında en
uygun olanın seçilmesi sürecinde dikkate alınan ölçüt
sayısının birden çok olması durumunda karar vericiye kolaylık
sağlayan analiz yöntemleridir. Çok sayıda ve birbiri ile düşük
bağlantılı ölçütlerde çoğunlukla çok kriterli karar verme
yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bu yöntemlerden
hangisinin kullanılacağı çalışma alanına, ölçütlere ve soruna
bağlıdır. Karar verme sürecinde sorun çözücüye en yüksek
yetkiyi tanıyan yöntemlerden biri olan Analitik Hiyerarşi
Süreci (AHP) yer seçimi konusunda en çok uygulama alanı
bulan yöntemdir. Ekoturizm için yer seçimi çalışmalarına
bakıldığında genellikle AHP yönteminin kullanıldığı
saptanmıştır. Örneğin Topay ve Parladır, Isparta’da yaptığı
alternatif turizm etkinlikleri için uygunluk analizinde [5];
Bunruamkaew ve Murayam, Tayland’ın Surat Thani
Eyaleti’nde yaptığı ekoturizm için yer uygunluğu

Bu karşılaştırmalarla Tablo 3’teki gibi ikili karşılaştırma
matrisi hazırlanmıştır.
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Tablo 3. Karşılaştırma Matrisi

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

1

8

9

6

6

6

0.50

7

0.12

1

0.11

0

0.11

2

1

0.11

2

0.17

4

6

1

1

1

0.11

2

0.17

4

6

1

1

1

0.11

2

0.17

4

6

1

1

1

0.11

2

2

9

9

9

9

9

1

8

3

5

0.5

0.5

0.5

0.12

1

S8 0.14

0.5 0.25 0.25 0.25
0.17 0.17 0.17
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Bu matris AHP Priority Calculator programı yardımıyla
hesaplanarak her bir ölçütün ağırlık değerleri belirlenmiştir
(Tablo 4).

3.1. Ulaşım Uygunluk Haritası

Tablo 4. Ölçütlerin Ağırlık Değerleri

Ölçüt
S1

Ağırlık
(%)
28.1

S2
S3

2.1
2.1

S4

7

S5

7

S6

7

S7

41.8

S8

4.8

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Ulaşım uygunluk haritası Şekil 2’de görüleceği üzere 4 alt
ölçütle hazırlanmıştır. Bu ölçütlere uygun olacak şekilde
tampon bölgeler oluşturulmuş, puanlanmış ve uygunluk
sınıfına göre Arcgis 10.3 programı yardımıyla sınıflandırma
haritası hazırlanmıştır. Yola cephesi olan yerler en uygun
olarak nitelendirilerek 3 ile puanlanmıştır. Tampon bölgelerde
yoldan uzaklaştıkça puanlama düşürülmüştür. Yol verisi
Mersin Kadastro Müdürlüğü Silifke Biriminden alınan
ortofotolar
yardımıyla
eksen
şeklinde
çizilerek
oluşturulmuştur [10].

Ölçütlerin birbirleriyle önem veya öncelik değerlerini
belirleme işi karar vericiye bağlı olduğundan bazı yanılmalar
ve tutarsızlıklar meydana gelebilmektedir. Bu tutarsızlıkların
önüne geçebilmek için tutarlılık oranı hesaplanmaktadır.
Hesaplanan tutarlılık oranı (TO) ≤ 0.10 ise ikili
karşılaştırmaların tutarlı olduğu sonucuna varılır. Kullanılan
program yardımıyla çalışmada tutarlılık oranı 0.071 olarak
hesaplanmıştır. Bu değer gerekli sınırı aşmadığından
karşılaştırmaların tutarlı olduğu sonucuna varılmıştır.
2.3. Ölçütlerin Belirlenmesi
AHP için belirlenen sekiz ölçütün her birinin alt ölçütleri
mevcut olup bu alt ölçütler sınıflandırılırken puanlanmıştır
(Tablo 4). Bu puanlama ve ölçütler literatür taraması yapılarak
benzer çalışmalarda kullanılan değerlerin ve koruma alanları
ile ilgili mevzuatların çalışma alanının özelliklerine ve sonuç
haritaya uygun olacak şekilde düzenlenmesiyle hazırlanmıştır.
Tablo 4. Alt Ölçüt Puanları

Uygunluk Durumu
Uygun Değil
Az Uygun
Uygun
Çok Uygun

Puanlar
0
1
2
3

Üzerinde kesinlikle yapı yapılamayacağına dair hükümler
bulunan ve fiziki olarak da ekoturizm tesisi yapılamayacak
olan aşağıdaki alanlar Üzerinde kesinlikle yapılaşma
yapılamayacak olan aşağıdaki alanlar sınıflandırma
haritalarında uygun değil (0) değeri ile tanımlanmıştır.








Kontrollü tarım alanı
Bataklık
Doğal karakteri korunacak alan
Göller
Yollar
Akarsular
Su kanalları

Şekil 2. Ulaşım uygunluk ve sınıflandırma haritaları
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3.2. Akarsu Uygunluk Haritası

3.3. Enerji Nakil Hattı Uygunluk Haritası

Akarsu için uygunluk ölçütleri belirlenirken Coğrafi Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu EkoTurizm Faktör ve Alt Faktörler çalışmasından yararlanılmıştır
[11]. Akarsuya yakınlığına göre tampon bölgeler oluşturularak
puanlanmıştır (Şekil 3).

Bölge içerisinde bulunan enerji nakil hattına uygun
mesafelerde tampon bölgeler oluşturularak buna uygun
sınıflandırma yapılmıştır (Şekil 4).

Şekil 4. Enerji nakil hattı uygunluk ve sınıflandırma haritaları
Şekil 3. Akarsu uygunluk ve sınıflandırma haritaları
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3.4. Deniz Kaplumbağaları Koruma Alanı Uygunluk Haritası

fauna alanları uygun değil olarak puanlanmış ve uygun olacak
şekilde tampon bölgeler oluşturulmuştur (Şekil 6).

Bu haritanın ölçütleri Deniz Kaplumbağalarının Korunması
hakkındaki 2009/10 Sayılı Genelge’ye uygun olacak şekilde
düzenlenmiştir [12]. İlgili genelge hükümlerine göre I. Derece
koruma alanları kaplumbağa üreme alanları olduğundan
kesinlikle yapılaşma yapılmayacak olup insan faaliyetleri
kısıtlanacaktır. Bu sebeple I. Derece koruma alanı uygun
olmayan alan olarak nitelendirilmiş ve 0 ile puanlanmıştır. II:
derece koruma alanı insan faaliyetlerine ve yapılaşmaya açık
olup bazı tarihlerde kısıtlanmıştır bu yüzden uygun olarak
nitelendirilmiş ve 2 ile puanlanmıştır. Etki alanı, tampon bölge
genelgede yapı yapılacak alanlar olarak nitelendirildiğinden en
uygun alan olarak tanımlanmış ve 3 ile puanlanmıştır. Tampon
dışı alanlar da yine kısıtlama olmaması sebebiyle çok uygun
alanlar olup 3 ile puanlanmıştır (Şekil 5).

Şekil 6. Flora – fauna alanları uygunluk ve sınıflandırma haritaları

3.6. Hassas Zonlar Uygunluk Haritası

Şekil 5. Deniz kaplumbağaları koruma alanı uygunluk ve sınıflandırma
haritaları

3.5. Flora – Fauna Alanları Uygunluk Haritası

Hassas zonlar çeşitli habitatların korunması için ekosistem
bütünlüğünün bozulmayacağı, özel izine tabi kullanım
taleplerinin Çevre
Şehircilik
Bakanlığı
tarafından
değerlendirileceği alanlardır. Göksu Deltası ÖÇKB 1/50000
Ölçekli Çeve düzeni Planı Hükümleri’ne göre Hassas A
zonunda kesinlikle yapı ve tesis yapılamaz ancak ekosistem
bütünlüğünü bozmayacak şekilde eğitim ve bilimsel
araştırmalar yapılabilir. İlgili plan hükümlerine Hassas B
zonunda alan içerisinde yapılaşma yapılabilir ancak yapıların
ışıklandırmalarının
deniz
kaplumbağalarını
rahatsız
etmeyecek düzeyde olması gereklidir. Hassas C zonunda ise
plan hükümleri yapılaşmaya izin vermekte, koruma ve
kullanıma ilişkin alt ölçekli imar planları ve plan hükümleri
geçerli olmaktadır [13]. Bu sebeple Hassas A 0 ile getirilen
kısıtlamalar sebebiyle Hassas B zonu 2 ile Hassas C zonu ve
zon dışı alanlar 3 ile puanlanmıştır (Şekil 7).

Göksu deltası çok sayıda hassas kuş türlerine, endemik
bitkilere, nadir ve nesli tehdit altındaki bitki türlerine ev
sahipliği yapmaktadır. Bu türleri korumak amacıyla flora-
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Şekil 8. Mülkiyet uygunluk ve sınıflandırma haritaları

Şekil 7. Hassas zonlar uygunluk ve sınıflandırma haritaları

3.7. Mülkiyet Uygunluk Haritası

3.8. Arazi Kullanımı Uygunluk Haritası

Ekoturizm tesislerinin kurulması için Türkiye Cumhuriyeti
Devleti yerli yabancı yatırımcılara tanıdığı imkânlar ve
teşvikler sayesinde hazine parselleri de kiralanarak ekoturizm
amaçlı tesisler yapılabilmektedir. İster kamu yatırımı ister özel
yatırım olsun hazine parselleri turizm işletmesi açmak için en
uygun parsellerdir bu yüzden 3 ile puanlanmıştır. Bölge
halkının tarımla ilgileniyor olması ve ilk aşamada turizm için
bütçelerine yüksek gelecek yatırımlar yapamayacak olmaları
sebebiyle özel mülkiyet ve köy tüzel kişiliğine ait parseller
uygun olarak nitelenmiş, 2 ile puanlanmıştır.
Meraların da kamu yararı olması durumunda amacı dışında
kullanılabilecek olmasına karşın bölgedeki hayvancılığın
etkilenmemesi açısından bu alanlar az uygun olarak
nitelendirilmiş 1 ile puanlanmıştır (Şekil 8).

Arazi kullanım durumları bölgeye ait 1/50000’lik Çevre
Düzeni Planının sayısallaştırılmasıyla elde edilmiştir [14].
Burada kentsel yerleşik alanlar en uygun alanlar olarak
belirlenmiş ve üzerinden yapı yapılması hem plan
hükümlerince kısıtlanmış hem de fiziki olarak imkânı olmayan
yerler uygun değil olarak nitelendirilmiş 0 ile puanlanmıştır.
Tarım alanlarının ekoturizm için yapılaşmada herhangi bir
sakınca bulunmamasına karşın tarım faaliyetlerinin
aksamaması için çok uygun alanlar olarak değil uygun alanlar
olarak nitelendirilmiş ve 2 ile puanlanmıştır. Kumsallar ise
kumsalda yapılabilecek doğa yürüyüşü, at ile gezinti, dalış gibi
faaliyetlere açık olduğundan ancak kaplumbağalarla ilgili
kısıtlamalar bulunduğundan az uygun alanlar olarak
nitelendirilmiş ve 1 ile puanlanmıştır (Şekil 9).
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Şekil 10. Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi ekoturizme açılabilecek
alanlar haritası

Ekoturizme açılabilecek alanlar haritası ile mülkiyet
haritası çakıştırılıp gerekli sorgulamalar yapılarak bölge de
bulunan ekoturizme açılabilecek en uygun parseller
belirlenmiştir (Şekil 11).

Şekil 9. Arazi kullanımı uygunluk ve sınıflandırma haritaları

3.9. Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Ekoturizme
Açılabilecek Alanlar Haritası
Sınıflandırılan sekiz farklı harita Arcgis 10.3 programının
Weighted Overlay komutu ile ağırlıklı çakıştırılarak “Göksu
Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Ekoturizme Açılabilecek
Alanlar Haritası” üretilmiştir (Şekil 10).

Şekil 11. Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi ekoturizme açılabilecek
alanlar haritası ile mülkiyet haritasının çakıştırılmış görüntüsü
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Tablo 5. Analiz sonuçlarına göre en uygun hazine parselleri
Mahalle

Taşucu

Burunucu

Kurtuluş

Parsel
no
305

Alan
( m²)
6250

274
275
278
276
280
151
1037
168
195
1053
262
366
1100
302
303
304
305
328
329
330
321
320
335
331
702
395
369
368
378
366

6250
7000
7000
7125
4000
8300
31511
9900
10400
12388
28800
11100
38650
8100
7000
5200
3500
9000
10600
12350
11000
11000
10800
8850
11300
146000
40900
15300
10100
8900

Mahalle

Kurtuluş

Sökün
Altınkum

Parsel
no
379

Alan
( m²)
1600

331
335
332
666
1100
675
709
1001
931
1060
286
291
262
276
278
321
307
280
305
306
309
286
291
351
709
883
1022
321

23400
20400
5400
38400
4700
8800
6000
34625
2235
1000
24600
14400
5000
11200
15600
24000
28600
8200
21600
17200
24000
24600
14400
37400
77200
17200
16653
10500

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi kuşların önemli
göç güzergâhlarında bulunmakta olup saz horozu, yaz ördeği,
pasbaş patka gibi birçok hassas kuş türüne de ev sahipliği
yapmaktadır. Sayısı gittikçe azalan ve nadir görülen Saz
horozu adeta bölgenin simgesi haline gelmiştir. Koruma
altında bulunan caretta caretta ve nil kaplumbağası da koruma
bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Aynı zamanda yine nesli
tehlike altında olan kum zambağı da bu bölgede yetişmektedir.
Ürettiğimiz sonuç harita ile birlikte bu alanın ekoturizme
açılmasıyla bölge halkının getiri kaynaklarına oldukça katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Silifke çileği ile meşhur bir
ilçemizdir. Hâlihazırda yol kenarlarında hediyelik çilek, muz
satan tezgâhlar bulunmaktadır. Ekoturizmin bölgeye gelmesi
halinde bu tezgâh ve satış sayılarının artacağı, sadece tarımsal
ürünlerin değil yöreye özgü kültürel ürünlerin de satılarak
bölgeye katkı sağlanacağı kesindir.
Analitik hiyerarşi yöntemi yer seçiminde karar vericiye
verdiği yüksek yetki sayesinde uygun yerler düzgün şekilde
belirlenmiştir. Ancak bu kriterler belirlenirken literatürde
kesin
bilgilerin
bulunmaması,
koruma
alanlarının
sınıflandırılmasında salt mevzuata uygun olacak şekilde
yapılması her ne kadar doğru sonuçlar üretmiş olsa da çok
daha değişik ölçütler eklenerek uygun yerler daha da
sınırlandırılabilir. Ekoturizm ülkemizde yeni yeni gündeme
geldiği
için
literatürde
bu
eksikliklerin
olduğu
düşünülmektedir. Çok daha farklı ölçütlerle ve farklı çok
kriterli karar verme analizleri de kullanılarak sonuç haritalar
üretilebilir ve bu harita ile karşılaştırılabilir.
KAYNAKLAR
[1]

[2]

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada belirlenen ölçütler çerçevesinde Göksu
Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde ekoturizme
açılabilecek bölgeler 4 farklı şekilde (Uygun Değil, Az Uygun,
Çok Uygun ve Uygun) sınıflandırılmış ve Mersin Kadastro
Müdürlüğü Silifke Birimi’nden alınan parseller ile
çakıştırılmıştır. Bu çakıştırma sayesinde ekoturizme
açılabilecek en uygun parseller belirlenmiştir.
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan
parsellerin mülkiyet durumunu gösterir harita ile çakıştırılması
yapılarak en uygun hazine parselleri belirlenmiştir (Tablo 5).
Sonuç olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde
bulunan 130 hazine parseli içerisinden 60’ı çok uygun 70’i ise
uygun olmayan alanlar olarak bulunmuştur (Şekil 11). Alan
içerisindeki 11 adet mera parseli içerisinden 7 adeti az uygun
alan içerisinde bulunurken 4’ü uygun olmayan alanlarda
bulunmuştur. Köy tüzel kişiliğine ait 1 parsel ise uygun
olmayan alan içerisinde bulunmuştur. Özel mülkiyet parselleri
oldukça yüksek sayıda olduğundan bunlardan sadece bir kısmı
çok uygun alanlar içerisinde kalabilmiştir. En uygun alan
içerisinde kalan özel mülkiyet parselleri Taşucu ve Kurtuluş
mahallelerinde bulunmaktadır.
Ekoturizm potansiyeli yüksek olan bu bölgede hangi
büyüklükte bir işletme kurulacağı bilinmediği için bu
parsellere alan büyüklüğü bakımından herhangi bir filtreleme
yapılmamıştır.

[3]
[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
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Özet - Bu çalışmada, Lareks odununun boraks ve nanoteknolojik vernikle çeşitli vakum/difüzyon sürelerinde ASTM 141376 standartlarına göre emprenye edilmesi ve teknolojik özellikler üzerinde oluşturduğu değişimler araştırılmıştır. Mekanik
özelliklerden basınç direnci özellikleri belirlenmiştir. Deney sonuçlarına göre; en yüksekbasınç direnci 60 dakika vakum 20
dakika difüzyonda (83.03 N/mm2), en düşük control örneğinde (67.83 N/mm2) gerçekleşmiştir.
Anahtar Kelimeler-Boraks,emprenye ,nano teknolojik vernik,mobilya

Wood Protection in Varnish (Nano) and Pressure Resistance Change
Abstract – In this study, the impregnation of Lareks wood with borax and nanotechnological varnish at various vacuum /
diffusion times according to ASTM 1413-76 standards and the changes on technological properties were investigated. Pressure
resistance properties were determined from mechanical properties. According to the results of the experiment; the highest
pressure resistance was achieved at 60 minutes vacuum and 20 minutes diffusion (83.03 N / mm2), the lowest control sample
(67.83 N / mm2).
Keywords – Borax, impregnation, nanotechnolgic varnish, furniture.
I. GIRIŞ
Mobilya ve dekorasyon endüstrisinde en çok tercih edilen
malzemelerin başında ahşap ve ahşap esaslı kompozitler
gelmektedir. Ahşap, doğadan doğrudan temin edilebilen
doğal ve organik bir malzemedir. Bu özelliği onun bazı dış
faktörler tarafından kolayca deforme edilebilmesine neden
olmaktadır. Ağaç malzemeyi oluşturan lignin ve selüloz gibi
polimer yapılar, diğer organik polimer yapılara benzer
şekilde ultraviyole ışınlara karşı hassastır. Ağaç malzemenin
korumasız şekilde dış ortam koşullarına maruz kalması
sonucu neredeyse tüm fiziksel ve mekanik özelliklerinde
negatif değişimler ortaya çıkmaktadır. Ahşap ve ahşap esaslı
ürünlere koruma amaçlı işlemlerin yapılması uzun süreli
verimli kullanım için kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle
ahşap malzemelerde bu işlemler emprenye etme, vernikleme
ve boyama gibi süreçleri kapsamaktadır [1].
Günümüzde boya/vernik endüstrisinde önemli yer tutmaya
başlayan su çözücülü sistemler, dispersiyon ve emülsiyon
polimerizasyonu esasına göre hazırlanmaktadır. Dispersiyon
olarak hazırlananları en yeni gelişmeleri içermektedir. Bu
ürünler ilk uygulamalarında bile çok iyi sonuçlar vermiştir.
Alkidler, poliesterler, akrilikler, poliüretanlar ve daha pek
çok başka reçineden çok düşük düzeylerde VOC içeren
dispersiyonlar hazırlanabileceği bildirilmiştir [2]. Emülsiyon
polime-rizasyonu yapan çeşitleri eskiden beri kullanılmakta
olup üstün özellikleri ve düşük VOC değerlerinden dolayı
tercih edilmektedirler. Çözeltide kullanılan katkı maddelerini

ve ana bağlayıcı reçinenin molekül iriliğini azaltmak
mümkün olmaktadır [3]. Atar ve Peker (2010) çalışmasında,
bor bileşikleri ile emprenye edilen farklı ağaç türlerine
uygulanan verniklerde yapışma direnci özellikleri test
edilmiştir. Sonuç olarak, emprenye maddesi çözeltisi arttıkça
yapışma direnci özelliklerinde de artış bulunduğunu
belirtilmiştir[4].
Peker (2015) çalışmasında, atık çay ekstraktları su bazlı
verniklerle karıştırılarak verniklerin renk değişimleri
incelemiş ve sonuç olarak bu esktraktların boya içerisinde
tutunmalarının oldukça iyi özellikler gösterdiği ve suda
çözünen bu ekstraktların çeşitli kahverengi tonları elde etmek
için kullanılabileceği rapor edilmiştir [5].
Keskin ve Atar (2008) çalışmasında, çeşitli kimyasallarla
emprenye edilmiş ağaç malzemelere farklı vernikler
uygulanarak bu verniklerin parlaklık değerlerine etkileri
araştırılmıştır. Sonuç olarak, vernikleme öncesi emprenye
işleminin parlaklık değeri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu
vurgulanmıştır [6]. Budakçı ve ark. (2009) çalışmasında, su
bazlı vernik içerisine katılan borik asitin verniğin sertlik
değerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, vernik
içerisindeki borik asit konsantrasyonunun artması ile doğru
orantılı olarak sertlik değerinin arttığı belirtilmiştir [7].
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Liflere Paralel Basınç Direnci
Liflere paralel basınç direnci denemelerinde enine
kesiti 20x20x30 mm olan numuneler klimatize edilerek hava
kurusu (% 12) rutubete getirilmiş ve daha sonra ağaç
malzeme deneme makinasında liflere paralel yönde basınca
tabi tutulmuş ve böylece kırılma anındaki maksimal basmç
değeri saptanmıştır. Daha sonra makinada okunan kırılma
anındaki maksimal basınç değeri numune enine kesit alanına
bölünerek kg/cm2 olarak basınç direnci bulunmuştur (TS
2595 ).
III.BULGULAR
Çözelti Özellikleri

Tablo 1. Basınç Direnci Değerleri ve Duncan
Testi Sonuçları (N/mm2)

Boraks

Nano Teknolojik
Vernik

Vernik
Türü

Boraks kimyasal özelliği olan aynı zamanda yemeklerde de
kullanılan çok yönlü kullanım alanı olan sodyum tuzudur.
Basınç gibi doğada kendiliğinden bulunan bir mineraldir.
Boraks yeryüzünde birçok yerde bulunuyor. Bu deniz
suyundan tutun da insan vücuduna kadar uzanmaktadır [9]
Nanoteknolojik Vernik
İki komponentli, akrilik reçine esaslı, çeşitli mat
seçeneklerine sahip son kat verniktir. Tamamen Renksiz
(şeffaf),son derece yüksek çizilme direnci, mükemmel yüzey
sertliği, pürüzsüz ve düzgün yüzey verebilen yapıya sahiptir.
Sararma karşı dirençli olup; iç mekan mobilya ve dekorasyon
işlerindeki düz yüzeylerde, mutfak dolap kapakları ve
çerçevelerde kullanılmaktadırTeknik özellikleri aşağıda
verilmiştir [10]
Katı Madde Miktarı (%)
Yoğunlık (Kg)
Vizkozite (DIN 4 at 20oC)

Vakum
Süresi

II. MATERYAL VE METHOD
Çalışmada Avrupa Melezi (Larix decidua) odunu tercih
edilmiş, emprenye maddesi olarak boraks ve üst yüzey işlem
maddesi olarak nanoteknolojik vernik kullanılmıştır.

ASTM–D 1413-76 (1976) ’da belirtilen koşullarda
gerçekleştirilmiştir. odun örnekleri, 60 cm Hg-1 (Hg1:Vakum)’ya eşdeğer ön vakum 20.40.60 dk süreyle
uygulandıktan sonra, 20.40.60 dk süreyle normal atmosfer
basıncında çözelti içerisine bırakılmıştır [14].

Emprenye

Çalışma kapsamında nanoteknolojik vernik ve boraks
empreyesi uygulanmak suretiyle (çeşitli vakum/difüzyon)
sürelerinde lareks odununun basınç direnci değişimi
araştırılacaktır.

Emprenye işlemi

20 dak.

Borikasit %1

Ağaç malzemenin avantajları yanında iç-dış etkilere karşı
korunması ve estetik olması için bazı koruyucu ve
renklendiricilerle muamele edilmesi zorunluluğu vardır.
Ahşap insanların kullandığı en eski ve en önemli hammadde
kaynaklarından birisidir. Yenilenebilir bir kaynak olarak
ağaca bu önemli yeri kazandıran husus, çok yaygın bir
şekilde bulunması, sahip olduğu sertlik, mukavemet,
elastikiyet, hafiflik gibi özellikleri yanında ayrıca şekil
verilebilmesi ve bazı özelliklerinin iyileştirilebilmesi yanında
çivi ve vida tutma özellikleri ve yapıştırılabilme gibi
nitelikleri sayılabilir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak
nano teknolojik sistemler kullanım yerlerine göre tercih
edilmektedir [8]

40 dak.
60 dak.

Emprenye
BASINÇ DİRENCİ
(N/mm2)
Difuzyon
Süresi
Ort.
St.
HG
Sp
67.83
3.12
F
Kontrol
20 dak.
72.17
4.34
E
40 dak.
77.45
6.34
C
20 dak.
68.30
2.39
F
72.74
1.73
E
40 dak.
20 dak.
40 dak

NANO
TEKNOLOJİK
VERNİK

: 32±2
: 1.150±0.030
: 90±2

Çözelti
(%)

Sıcaklık
(o C)

%1

22 oC

83.03
73.45

2.90
4.03

A
D

78.04

2.13

B

-

Ph
EÖ
7.83

ES
7.83

Yoğunluk
(g/ml)
EÖ
ES
0.971
0.971

Emprenye öncesi ve sonrasında çözelti özelliklerinde
değişiklik göstermemişitir. Asidik ve bazik yapının mekanik
özelliklerde olumlu/olumsuz yapı gösterdiği bilinen bir
yapıdır.

Yöntem
Deney Örneklerinin Hazırlanması
Örneklerin
hazırlanmasında
kullanılan
ağaç
malzemelerin düzgün lifli, budaksız, çatlaksız, tül teşekkülü
ve büyüme kusurları bulunmayan, renk ve yoğunluk farkı
olmayan, reaksiyon odunu bulunmayan, mantar ve böcek
zararlarına uğramamış diri odun kısımlarından TS 2470,TS
1476,TS 53’e göre hazırlanmıştır. Hava kurusu haldeki ağaç
malzemelerden basınç direnci deneyi için TS 2595 esaslarına
göre ve 20x20x30 ±1 mm boyutlarında hazırlanmıştır
[11,12,13]

Basınç Direnci
Basınç direnci değişimi ve bunlara ilişkin Duncan testi
sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo incelendiğinde en yüksek 60 dakikak vakum 20
dakika difuzyonda (83.03 N/mm2) , endüşük control
örneğinde belirlenmiştir.
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Unsal ve ark. (2005), Termal olarak modifiye edilmiş
okaliptus odununun hava kurusu yoğunluğu, yüzey pürüzlüğü
(ortalama pürüzlük) ve liflere paralel basınç direnci üzerinde
ısıl işlemin etkisini araştırmışlar; yüzey pürüzlülüğü liflere
dik yönde yapılmış ve ısıl işlem sıcaklığı ve muamele süresi
arttıkça; yoğunluk, basınç direnci ve yüzey pürüzlülüğü
değerlerinin düştüğünü belirlemişlerdir [15].
.

[10]

[11]
[12]

[13]
[14]

Şimşek (2009), borlu bileşikler muamelesiyle emprenye
yaptıkları sarıçam ve doğu kayını odunlarının mekanik ve
fiziksel özelliklerini incelemişler; borlu bileşiklerle emprenye
işleminin eğilme ve basınç direncini azaltırken, çürüklük
direncinde ise artışa sebep olduğunu bildirmiştir. Özçifçi ve
ark. (2009), Karabük Yenice Bölgesinden temin edilen
sarıçam odununa, 150, 170 ve 190 °C sıcaklıklarda 4, 6 ve 8
saat süreyle ısıl işlem uygulamış; ısıl işlemin sarıçamın
teknolojik özelliklerini değiştirdiğini belirlemiştir [16].
Şahin (2010), çam ve göknar odununun ısıl işlem sonrası
fiziksel ve mekanik özelliklerindeki değişimi incelemişler;
ısıl işlemin odununun eğilme direnci, elastikiyet modülü ve
şok direncini azalltığı ancak basınç direncinde bir miktar
artışa neden olduğunu belirtmiştir [17].
IV. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Gerek emprenye maddesi ve gerekse vernik uygulaması
sonuçlarda olumluluk göstermiştir. Özellikle verniğin tek
başına uygulanmasında basınç direnci üzerinde yükselme
gözlenmiştir. Bu durum park,bahçe,dış ortam mobilyaları vb
rahatlıkla bu vernik sisteminin kullanılabileceğini
söyleyebiliriz.
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Abstract – Decision making is a mental process in which one of the different options is chosen. All decision-making processes
end with a decision. In this thesis, site selection for a new project was examined. Investments requiring very high budgets, such
as the construction sector, need to be made more meticulously. AHP (Analytic Hierarchy Process) and TOPSIS methods were
used in decision making process. Expert Choice program was used for AHP analysis. The main criteria were determined during
the selection process. These criteria were determined by the construction industry experts and individuals (potential customers)
by taking into consideration the marital status of the people, their children, their financial situation and their way of living.
Criteria have different degrees of importance for people. Therefore, each criterion was compared with the other criteria by weight
method. In comparison, we worked very meticulously. Each comparison matrix was examined individually. During the
implementation, attention was paid to the innovations around the candidate construction sites.
In this study, site selection was made according to site selection, transportation cost, title deeds, cadastre and municipal
operations, and preference suggestions were given.
Keywords – Decision making, Analytical Hierarchy Process, AHP, TOPSIS, expert choice, construction

I. INTRODUCTION
Decision making is a mental process in which one of the
different options can be chosen. All decision-making
processes come to a conclusion with a decision. This result can
be action or a chosen idea.
Since the construction sector is an expensive sector, the
balance between consumer and producer should be well
established. Minimization of risk and cost for consumers in the
short and long term and producers want to sell their services in
the shortest time with the most affordable price. With the
increase in the number of firms and the widespread use of the
sector, the sale of the apartments takes a very long time. This
disrupts the economic balance of the firms and causes the new
works to take longer. Even small companies are making
detailed studies to get their products out of their hands much
faster, the sector has now required this need. One of these is
multi criteria decision making methods.
Today, the construction sector will never end by people as
a sector. The reason for this is the constantly increasing
population and aging structures. In order to respond to the
growing population, it is constantly able to make new spaces
and new places. It is difficult to make decisions of these places.
A site selection problem is to choose from a set of points for
the establishment of a particular facility, taking into account
different criteria and constraints, to meet the needs of users.
Site selection models have a wide range of applications [1]
Many criteria and constraints arise when a construction
company decides to choose the site of the new construction
site. Location, price, distance to suppliers, customer potential,
etc. The most important criterion for the construction site

selection is the land price of the area to be constructed and the
price of the product to be constructed for the customer. This
means that even if the constraints are the same for buyers and
sellers, they may differ.
The are many studies on TOPSIS and AHP. For example,
Based on AHP–TOPSIS Method Supplier Selection
[Supçiller, Çapraz, 2011]. This paper is dealt with supplier
selection problem. AHP and TOPSIS, multiple criteria
decision making methods, are applied together to select the
most suitable supplier for a business firm. Quality, cost,
delivery and service criteria that are mostly used in literature
are defined as main criteria in the paper, and also their subcriteria are defined. AHP method is used to determine the
importance degree of main criteria and subcriteria, TOPSIS
method is developed to rank the suppliers. In AHP method, the
weights of criterion and inconsistency rate are obtained by
Super Decision 2.0.8 program. Microsoft Excel 2007 is used
in TOPSIS method. Finally, the most important criterion is
determined as “quality” and among the present suppliers of the
business firm, “A2 supplier” is selected as the one which has
the highest score. [2]
Corporate Project with Ahp and Topsis methods selection
Of Management Software [Ömürbek et.al. 2015]. The aim of
this study to choose the related software that can be used for
developing Corporate Project Management Software by
Information Technology Department of a university. AHP and
TOPSIS, the decision making processes with multiple ciriteria,
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have been used. The common key criteria such as supplier
firm, buying, usage, adaptation, technique infrastructure,
support and secondary criteria of these key criteria have been
defined in the study. AHP technique has been used to find out
the severity of the abovementioned criteria. TOPSIS has been
used to evaluate the tools of Atlassian, HP, IBM and Microsoft
[3]. Evaluation and selection of open-source EMR software
packages based on integrated AHP and TOPSIS.

II.II. Analytical Hierarchy Process
The Analytical Hierarchy Process (AHP) is a multi-criteria
decision-making method developed by Thomas L. Saaty and
is now widely used to solve complex decision problems. AHP
facilitates decision-makers because it simplifies relations in a
hierarchical structure, especially in systems with complex
relationships between elements [10].
GOAL

Zaidan et al., 2014, evaluated and selected MCDM based open
source EMR software packages using integrated AHPTOPSIS in the group content consisting of open source EMR
software options [4]. Jayant et al. (2014) used TOPSIS-AHP
Based Approach in Reverse Logistics Service Provider
Selection. Socaciu (2015), araçta oturanların ısıl konforunu
sağlamak için AHP yöntemini kullanmışlardır [6].
In this study, TOPSIS and Analytical Hierarchy Process
(AHP) methods were used in the selection of construction site.
Expert Choice program was used for AHP analysis. In
practice, the choice of construction site area is made according
to location, transportation, cost, land registry, cadastral and
municipal operations.In the second section, the methods used
in practice are explained.
II. Materials and Method
In this study, AHP and TOPSIS methods which are multicriteria decision making techniques are used.

Criterion 1

Alternative

 AHP
 ANP
 MAUT/U

Classificat
ion
Problems
 AHP
 ANP
 MAUT/UT

Sorting
Proble
ms

 AHP Sort
 UTADIS
TA
 FlowSort
 MACBET
Figure 1. Methods of multicriteria decision making

Alternative

3

Criterion

2

Alternative

4

3

II.II.I AHP Application Stages
According to Saaty, who developed the method, the method
consists of the following;
•
•
•
•

Creating a hierarchy model,
Formation of preference (binary matrix) matrices,
Determination of superiorities,
Integration (Synthesis) [11].

II.II.I.I Creating a Hierarchy Model
The problems that will be solved by using AHP are defined
as detailed as possible. These definitions are determined
according to a certain priority hierarchy. The highest level of
hierarchy is the main target; decision making is the lowest
level [8].

II.I.I Multi Criteria Decision Making
Multicriteria decision making problems can be examined
under three main headings. These problems are selection,
classification and ranking. The aim of the selection problems
is to determine the best of the alternatives, or to make a good
selection from a cluster of difficult or equal weights to
compare with each other. Briefly, choosing the right
alternative from an alternative set. Alternatives in such
problems are classified according to specific criteria or
preferences. The aim is to bring together alternatives that show
similar characteristics and behaviours. Sequencing Problem:
Alternatives in sequencing problems can be measured or
defined from good to bad [9].

Selection
Problems

1

Criterion

Figure 2 Example hierarchy structure for AHP model

II.I Rational Decision Making
The rational decision making model is based on the
assumption of the existence of economic and rational people
from a classical perspective; it assumes the assumption that
individuals (decision-makers) act with this consciousness and
make optimal decisions by knowing all the possible options
together with their results. According to the classical rational
approach, individuals who take individual economic interests
at the forefront and act in rational choices [7].

Criterion 2

Goal

Criteria

Alternatives

G

Criterion 1

Criterion 2

A

Criterion 3

B

Figure 3. Creating a Hierarchy

II.II.I.II. Formation of Binary Comparison Matrix and
Determination of Weights
The second stage of AHP is the matrix of binary comparisons.
After creating a hierarchical structure, the relative importance
of each criterion is calculated. The relative significance of the
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criteria is found only by making a binary comparison, ie by
comparing the two criteria with each other. Binary comparison
is based on the decision-maker's experience and knowledge.
The dual comparison method used by AHP was first
introduced by Fechner in 1860 [12].
Table 1. Creating a matrix of binary comparisons for criteria

Criterion
1

Criterion
2

Criterion
…

Criterion
j

Criterion 1

W1/W1

W1/ W2

…

W1/

Criterion 2

W2/W1

W2/ W2

…

W2/

Criterion
…
Criterion i

…

…

…

…

Wİ/W1

Wİ/W2

…

Wİ/WJ

CI(Consistensy Indicator)

CR = RI(Randomness Göstergeleri)
In order to calculate the consistency ratio, the consistency
indicator should be known. The consistency indicator (CI) is
calculated by the following formula.

λmax − n
n−1

CL =

When calculating the consistency indicator λmax (maximum
eigenvalue) is calculated by the following formula.
n

λmax

1
(AW)i
= ∑
n
Wi
i=1

Once the hierarchy is established, it is necessary to calculate
how many times the relative importance of the criteria (relative
severity). The decision maker determines the degree of
importance among the criteria based on the scale 1-9 Table 2
shows the scale 1-9 used in binary comparison [12].

After multiplying the relative priorities with the columns of
the comparison matrix, the weighted total vector is generated.
After dividing the elements of the weighted total vector by the
corresponding relative priority, the arithmetic mean of the
result gives λmax. The values of RI ratios according to the
matrix size are shown in Table 3 [12].

Table 2. Scale 1-9 used in Binary Comparison Method
DEGREES

DEFINITION

1

Equally Important

3

Somewhat More Important

5

Strong Degree Important

7

Very Strong Degree Important

9

Extremely Important

2-4-6-8

Average Values

Table 3. Stability Indicators
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RI

0

0

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

II.III Topsis Method

II.II.I.III. Integration (Synthesis)
Consolidation is the stage of resolution of the decision
problem. At this stage, a mixed priorities vector is created
which gives a complete ranking of the options in realizing the
main objective of the problem, and this vector represents the
intensity of judgmental perceptions of decision-makers about
the choice of options [8].
II.II.II. Determination of Relative Weights of Criteria
(Sub-criteria) and Calculation of Consistency Ratio

The TOPSIS method is a very simple method that does not
include complex algorithms and complex mathematical
models. In TOPSIS, our aim is return, which means closeness
to the ideal solution and maximization of the return, and the
distance to the negative ideal solution means the minimization
of the cost. While the proximity of the desired alternative to
the ideal solution is expected, it is expected to be as far from
the negative ideal solution. In other words, with TOPSIS, one
of the alternatives close to the ideal solution and the one away
from the negative ideal solution is selected[13].
II.III.I Steps of TOPSIS
Below are the steps of TOPSIS. Formation of the decision
matrix,
• Obtaining the normalized matrix,
• Obtaining weighted normalized matrix,
• Obtaining ideal and negative ideal solution values,
• Obtaining distance values from ideal and negative ideal
points,
• Calculating the distance to the ideal solution [13].

The eigenvector is calculated by the following formula.
n

aij
1
Wi = ∑ n
∑j=1 aij
n
j=1

After determining the significance of the criteria after the
eigenvector calculation, the consistency of the comparison
matrix (CR) is calculated. The purpose of calculating CR is to
determine whether these comparisons are consistent when we
compare the criteria with each other. If CR exceeds 0.10, this
comparison is inconsistent. Consistency calculation is made
with the following formula.

II.III.I.I Obtaining Decision Matrix
The decision matrix is a matrix that must be created by the
decision maker. This matrix will be mxp size matrix. The
decision maker shows the decision points in the rows and the
factors in the columns. The decision matrix is shown below
[13].
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a11 a12 a1p
Aij = a21 a22 a2p
⋮
⋮
⋮
am1 am2 amp

Ideal distance formula: Si∗ = √∑nj=1(Vij − Vj∗ )^2

II.III.I.II Obtaining the Normalized Matrix

II.III.I.VI Calculating the Distance to the Ideal Solution

Negative distance formula: Si−

After the decision matrix is formed, the squares of each aij
values (a11 , a21 … am1) are taken and the column totals
are obtained from the sum of these values. normalization is
performed by dividing the square root of the column total
to which each aij belongs [Topsis, 2018].

Nij =

aij
2
√∑m
i=1 aij

n11
Aij = n21
⋮
nm1

n12
n22
⋮
nm2

n1p
n2p
⋮

S−

i

nmp

w1 n11 w2 n12 … wc n1p
v11 v21 ⋯ v1p
Aij = w1 n21 w2 n22 … wc n2p → Vij = v12 v22 ⋯ v2p
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
n
w
n
w
n
v
v
v
2 m2 …
c mp
n1
n2 …
np
w1 m1

II.III.I.V Obtaining the Distance to Ideal and Negative
Ideal Points
Euclidean distance is used to calculate the distance to ideal
and non-ideal points.

Xik i. Observation k. Variable value
Xjk j. Gözlemin k. Değişken değeri
p:The number of variables

2

Önal İnşaat has identified three candidate districts for the
construction site in Kağıthane district of Istanbul. These are
Çeliktepe, Sanayi and Gültepe Neighborhoods. In this section,
AHP and TOPSIS have been used to make decision-making
work for this construction company.
III.1 Criteria for AHP and TOPSIS

II.III.I.IV Obtaining ideal and negative ideal solution
values
Once the weighted normalized matrix is obtained, the
maximum values of each column are determined, provided that
the objective is maximization, depending on the nature of the
problem. These maximum values are our ideal solution values.
Then the minimum values for each column are obtained. This
is the negative ideal solution values [13].

p

i

III. ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND
TOPSIS METHODS OF CONSTRUCTION SITE
SELECTION

Each value is weighted to the normalized matrix with a
value such as wij. The weighting process reveals the subjective
aspect of the TOPSIS method.
Because weighting is done according to the importance of
factors. The only subjective parameter of the TOPSIS method
is weights [13].

= √∑k=1(xik − xjk)

The distances to ideal and non-ideal points are used to
calculate the relative proximity of each decision point to the
ideal solution.
The ideal solution is symbolized by the relative proximity to
Ci∗ Here the value AAA takes a value in the range 0≤Ci∗ ≤1 and
Ci∗ = 1 indicates the absolute solution proximity of the
respective decision point to the ideal solution. Ci∗ = 0 indicates
the absolute proximity of the relevant decision point to the
negative ideal solution [13]
i
Ci∗ =S− +S
∗

II.III.I.III Obtaining Weighted Normalized Matrix

Euclidean distance formula: dij

= √∑nj=1(Vij − Vj− )^2

The criteria to be used in this study were determined by
taking the opinions of Civil Engineers, contractors,
construction company owners and experts.
Proximity to Public Transport: This sub-criterion was taken
into consideration because transportation has a great place in
people's lives. The importance of transportation alternatives
such as bus, minibus, metrobus and metro has been considered.
Car park: One of the biggest problems of people in a place
like Istanbul is undoubtedly that they can not find parking
space to pull their cars. With this in mind, the car parking subcriterion is included in the decision making solution.
Proximity to Schools and Hospitals: Proximity to schools is
seen as a priority for families with children. Hospitals are
considered as a priority area for people of all ages and ages.
Proximity to Street: It has been determined as the subcriterion considering the fastest way to reach every wish of the
people.
Price: Since it is a property that should be considered first in
leasing or purchasing transactions, it has been determined as
sub-criteria.
Environment: The environment is very important for people.
The social environment, proximity to the people living in the
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environment and the public living areas are important for the
buyer and seller. Proximity to green spaces is important for
people. With this in mind, the weighted score was determined.
Project Costs: Architectural project costs, static project costs,
electrical project costs, machine project costs can be divided
into. The weighted score was determined by taking into
consideration the costs of this project.

matrix. This ensures that the data received by the expert is
reviewed when the consistency ratio is outside the acceptable
limit. In the formation of the first stage of AHP, the
hierarchical structure, the main criteria and sub-criteria are
modeled as in the program screenshot given in Figure.

Building Construction Costs: Construction costs on a slope
and on a flat surface vary. Workspaces prevent some
operations from being carried out quickly. This increases
costs. The cost of building construction is directly related to
the class of construction and excavation.
Reconstruction: The shape of the structure to be built in a
specific plot and the purpose it can be used in the zoning plans,
the building conditions of the subject matter of the land, what
should be the technical conditions, how many storeyed
building should be built on the plot, the floor session of the
building, the total covered area, how many square meters,
garden, the front and side spaces show all the construction
conditions [İmar, 2018].
Floor Easement: The easement is a title deed showing the
shares of the people for the houses to be built on the land after
leaving the basement [İrtifak, 2018].
Deed Properties: The type of title deed is of great importance
in matters such as trading and credit usage. The title deed types
are divided into three as condominium, floor easement and
shareholder deed. Each type of title deeds gives the owner
different legal rights [Tapu, 2018].

Figure 4. Hierarchical structure of decision problem

When the Figure 4 is examined, it is seen that the criteria that
make up the hierarchical structure on the left side and the
alternatives on the right side.
The values (L; 0.262) or (L; 0.565) appearing next to the
names of the main criteria and sub-criteria are the priority
values of those criteria. In other words, if we take the cost main
criterion as an example, it is found that the cost main criterion
value of 0.118 is considered to be important at this rate. As a
result of the solution made out of the four alternatives
determined based on these criteria, it is seen that the Çeliktepe
Neighborhood alternative was chosen with a priority value of
0.416.

III.I.I Determination of Main and Sub-Criteria
In order to select the best alternative site for the new
construction site of Önal Construction Company, the decision
hierarchy was formed by the experts and criteria were defined.
The implementation steps of the AHP, which started with the
creation of the hierarchy and the pairwise comparison and
ended with the determination of the best alternative, were
solved by the Expert Choice program.
III.I.II Transferring and Evaluating Data to Expert Choice
Program
Expert Choice is a handy program thanks to its easy-tounderstand structure.
After the matrices are transferred to the program, the program
will calculate the consistency ratio for each comparison
.

Figure 5. Analytical hierarchy structure for building site selection in Expert
Choice

III.I.III Comparison of Main Criteria
When we look at the hierarchical order, our main criteria are:
Location, Cost, Transportation, Land Registry (LR) and
Cadastre and Municipal Operations
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Table 4. Binary comparison matrix of main criteria
Main Criteria

Locaiton

Cost

Transportation

LR and Cadastre

Location

1

5

3

7

Cost

0.2

1

0.3333

3

Transportation

0.3333

3

1

5

Cadastre

0.14285

0.33

0.2

1

The consistency ratio of the binary comparison matrix in
Table 4. was measured as 0.04, and since this value was
less than 10%, it was decided that the matrix was
consistent. The comparison of the main criteria based on
the hierarchy: Location 56.5%; Transportation is 26.2%;
Costs have a priority value of 11.8% and Land Registry

and Cadastre and Municipal Operations have a priority
value of 0.55%
III.I.IV Comparison of Sub-criteria
In the table below, the sub-criteria are compared with each
other.

Table 5 Binary comparison matrix of location sub-criteria
Criteria

Price

Environment

Proximity to street

Price
Environment
Proximity to street
Proximity to sc and hos

1
0.333
0.25
0.2

3
1
0.3333
0.2

4
3
1
0.3333

Figure 5. Binary comparison matrix of location sub-criteria in Expert
Choice

Proximity to School and
hospital
5
5
3
1

Figure 6. Expert Choice results in a binary comparison of
alternatives in terms of proximity to public transport

The consistency ratio of the binary comparison matrix in
Table 4.2 was measured as 0.07, and since this value was
less than 10%, it was decided that the matrix was consistent.
Based on the hierarchy, the price is 0.527, environment is
0.279, proximity to the street is 0.113, proximity to schools
and hospitals is 0.064.
All criteria were compared in this way. Each is solved in
export choice.
III.I.V Comparison of Alternatives

Figure 7. Expert Choice program general results
In the tables below, alternatives are compared.
All alternatives were compared according to criteria. Table
6 is an example.
According to the Expert Choice Program, Çeliktepe takes
first place with 41.6%, Sanayi takes second with 38.4% and
Gültepe takes third with 20%. According to these results, it
was deemed appropriate to carry out the construction in
Çeliktepe Neighborhood.

Table 6. Binary comparison of alternatives in terms of
proximity to public transport
Options
Gültepe
Sanayi
Çeliktepe

Gültepe
1
1
3

Sanayi
1
1
3

Çeliktepe
0.3333
0.333
1

236

Arslakaya and Baştürk, Analytic Hierarchy Process and TOPSIS Methods of Construction Site Selection, ISAS WINTER-2019, Samsun,
Turkey

III.II Construction Site Selection Application with TOPSIS
Table 7. Decision matrix based on TOPSIS method
Construction Site Selection
Main
Criteria

Price

Environment

Prox. Public
transport

Car park

Project costs

Building Cons.
Costs

Reconstruction

Floor
Easement

Deed
Properties

LR and Cadastre

Prox. To street

Cost

0,036

0,074

0,296

0,157

0,065

0,196

0,098

0,019

0,035

0,014

0,006

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

Sub
Criterai

Criterai
Degree
Criteria
No

Transportation

Prox. To shc.
And hospital

Location

Gültepe

0,01354 0,048

0,073

0,051

0,029

0,150

0,009

0,007

0,025

0,002

0,002

Sanayi

0,02370 0,036

0,221

0,086

0,029

0,075

0,078

0,012

0,014

0,011

0,004

0,1211

0,051

0,102

0058

0,012

0,019

0,00

0,003

Çeliktepe

0,023

0,042 0,18465

In TOPSIS application, the solution process is handled with
this method provided that the criteria and alternatives are
kept constant. All TOPSIS application steps are formulated
in Excel and solved. The structure discussed in the

Analytical Hierarchy Process analysis is adapted to the
matrix format in TOPSIS. Criteria and sub-criteria are
obtained from AHP method.

Table 8 Weighted normalized decision matrix
Construction Site Selection
Main
Criteria

Building Cons.
Costs

Reconstruction

Floor
Easement

Deed
Properties

K3
2
6
5

Project costs

Price

Prox. To street
K2
8
6
7

LR and Cadastre

Car park

K1
4
7
7

0,074 0,296

Cost

Prox. Public
transport

0,036

Transportation

Environment

Criterai
Degree
Criteria No
Gültepe
Sanayi
Çeliktepe

Prox. To shc.
And hospital

Sub Criterai

Location

0,157

0,065

0,196

0,098

0,019

0,035

0,014

0,006

K4
3
5
7

K5
4
4
7

K6
6
3
4

K7
1
8
6

K8
3
5
5

K9
5
3
4

K10
1
7
6

K11
2
5
4

III.II.I Formation of Decision Matrix
III.II.III Creating Ideal and Negative Ideal Solutions
In terms of decision matrices, the difference of TOPSIS
method from AHP method is that the TOPSIS method is not
a binary comparison but rather a scoring or value
assignment method. After The decision matrix was
normalized.

In order to calculate the discrimination measures, the
highest and lowest values of each criterion were
determined and the most preferred and least preferred
alternatives were created for all criteria. In finding ideal
solution values, the largest one of the normalized matrices
is selected.As a final step, proximity to ideal solution was
calculated.

III.II.II. Creation of Weighted Normalized Decision
Matrix
In the table below, a weighted normalized decision matrix
is established.
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Table 9. Proximity to ideal solution
S+
SGültepe 0,027284 0,010655
Sanayi
0,012330 0,023215
Çeliktepe 0,006378 0,018784

C∗
0,280857
0,653116
0,746520

III.II.IV Importance Ranking
Çeliktepe takes first place with 75%, Sanayi takes second
with 65% and Gültepe takes second with 28%. According
to these results, the new construction site should be in
Çeliktepe Neighborhood.
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Özet – Giderek artan rekabet ortamında karar verme zorunluluğu olan tüm işletmeler, ayakta kalabilmek, mevcut durumlarını
geliştirmek için çeşitli sorunlara ilişkin etkin kararları alabilmek ve iyi bir plan çerçevesinde uygun çözümler bulmak
zorundadırlar. İşletmelerin gelecekte karşılaşabilecekleri durumları öngörmek için çeşitli yöntemlerle talep tahminleri
yapılabilmektedir. Geleceğe yönelik verilecek kararlardan ve çözümlerden bazıları taleplerin önceden tahmin edilmesiyle de
oluşur. Bu noktada talep tahmini çalışmaları işletmeler için çok büyük önem taşımakta ve talep tahmini yapmayı zorunlu
kılmaktadır. Çalışmanın yapıldığı lojistik şirketinde kantitatif talep tahmini çalışması yapılmaması sonucu sipariş ile teslimat
arasında geçen sürenin uzunluğu artmakta, yığın siparişler oluşmakta, kapasite verimsiz kullanılmakta ve bilgi paylaşımında
problemler yaşanmaktadır. Bu çalışmada şirketin çalıştığı ev tekstili ürün grubuna ait 2015-2016-2017 yılları sevkiyat adetleri
verilerinden ve ev tekstiline dair talep miktarını etkilediği düşünülen, Türkiye İstatistik Kurumundan alınan 2014-2017 yılları
arası bazı istatistiksel verilerden faydalanılmıştır. Zaman serileri analizi ve yapay sinir ağları yöntemleri ile 2018 yılı talep
tahmini çalışması yapılmıştır. Bu yöntemler karşılaştırılarak yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve kullanılması gereken en
uygun yöntemin yapay sinir ağları olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler – Talep tahmini, zaman serileri analizi, yapay sinir ağları, lojistik
I.GIRIŞ
Sistem yaklaşımına uygun olarak lojistik hizmetlerini bütün
olarak yönetmek için gerekli bilgi ve kaynağa sahip olmayan
işletmeler, lojistik süreçlerinin tamamını veya bir kısmını
yürütecek firmalardan destek almaya başlamıştır. Bunun
sonucu olarak, işletmelerin nakliye, depolama, stok kontrol,
ambalaj, etiketleme, sigorta, gümrükleme ve iç dağıtım gibi
faaliyetlerinin kaliteden ödün vermeden yapılabilmesi için
müşterilerin farklı gereksinimlerine optimum sürelerde,
rekabet edebilir maliyetlerle çözüm üretmeyi hedefleyen
lojistik şirketleri doğmuştur [Altaş, 2004].
Lojistik şirketlerinde talep tahmini yapabilmek çok
önemlidir. Lojistiğin “yedi doğru” (seven rigths) olarak
isimlendirilen şartlarının yerine getirilmesi önemlidir:
Müşteriye [Nebol, 2008],
• doğru ürün veya hizmetin,
• doğru miktarda,
• doğru yerde
• doğru zamanda,
• doğru şartlarda,
• doğru fiyattan ve
• doğru bilgilendirme
ile sunulabilmesidir. Lojistiğin müşteri hizmetlerine kattığı
değer, bu şartları en uygun maliyetler ile yerine getirilmesinde
yatar. Bu rekabet çabalarından amaç, mevcut müşterileri elde
tutup rakiplere gitmesini engellemek ve yeni müşteriler
edinmektir. Müşteri hizmeti, müşterilerin istek ve
gereksinimlerini anlamak ve müşterinin bu istek ve
gereksinimlerini
karşılamaktır.
Güvenilirlik
müşteri

hizmetlerinin kalite boyutudur. Müşteriye ne kadar güven
verilebildiğini gösterir. Hiç istenmemekle birlikte, müşteriye
verilen bir mal veya hizmetin giderilmesi ve giderilme süresi
de işletmenin güvenilirliğini birinci derecede etkiler.
Öncelikle müşterilerin beklentilerinin ne olduğunun iyi
anlamayı başarabilmek gereklidir.
Bu çalışmada şirketin çalıştığı ev tekstili ürün grubuna ait
2015-2016-2017 yılları sevkiyat adetleri verilerinden ve ev
tekstiline dair talep miktarını etkilediği düşünülen, Türkiye
İstatistik Kurumundan alınan 2014-2017 yılları arası bazı
istatistiksel verilerden faydalanılmıştır. Zaman Serileri Analizi
ve MATLAB programında Yapay Sinir Ağları yöntemleri ile
2018 yılı Talep Tahmini çalışması yapılmıştır.
II. YÖNTEM VE METOD
Bu çalışmada talep tahmini için zaman serileri analizi ve
yapay sinir ağları kullanılmıştır.
II.I.TALEP TAHMİNİ

Talep tahmini, tüketicilerin gelecekte ne miktar mal ve
hizmet talep edeceklerinin kestirilmesi işlevidir. Bu tahmin
işletmenin üretim seviyesinin saptanmasında temel oluşturur.
[Winston, 1994].
Talep tahmininin tüm şirketler için yaşamsal önemi vardır.
Tahminin amacı, şirketlerin gelecekte karşılaşabileceği
durumları, farklı veri ve teknikleri kullanarak öngörmek ve
önceden işlem yapmaktır. Şirketler için kritik olan talebi
tahmin etmek için kullanılan birçok yöntem vardır [Ergün ve
Şahin, 2017].
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II.I.I. ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
Zaman serisi, eşit zaman aralıkları ile elde edilen gözlemler
setine verilen isimdir. Zaman Serileri Analizi, zaman serisi
gözlemlerine ait verilerin belirli bir zaman periyodu
içerisindeki değişmelerin ölçülmesi ve arındırılması ile
ilgilidir. Zaman serileri verilerinin çeşitli elemanlara
ayrılması, analizlerden beklenen başlıca iki beklentinin
gerçekleşmesine yardımcı olur. Bunlardan ilki, geçmişte ne
olduğunu anlamak ve ikincisi ise geleceğe ilişkin hareketlerin
tahminini yapmaktır [Harvey, 1993].
II.I.II. YAPAY SİNİR AĞLARI
Yapay sinir ağları, insan beyninden esinlenerek
geliştirilmiş, ağırlıklı bağlantılar aracılığıyla birbirine
bağlanan ve her biri kendi belleğine sahip işlem
elemanlarından oluşan paralel ve dağıtılmış bilgi işleme
yapılarıdır. Yapay sinir ağları, bir başka deyişle, biyolojik sinir
ağlarını taklit eden bilgisayar programlarıdır [Elmas, 2003].
Detaylı bilgi için bkz. [Özcanli vd.,2016]; [Aggarwal, 2018];
[Rashid, 2016]; [Hassoun, 2003]; [Goodfellow vd.,2016].
Yapay sinir ağları (YSA), bir olayla ilgili daha önce olmuş
olan örnekleri kullanarak yeni durumlar hakkında öngörülerde
bulunabilme mantığına dayanmaktadır. Şekil 1, YSA'nın
yapısını göstermektedir [Arslankaya ve Öz, 2018].

hesaplamak, fazla mesai planlamasını yapmak, tesiste her bir
takımda mevcut kapasitenin eksik ya da fazlalık durumunu
tespit etmek, faaliyet ve personel maliyetini azaltmak gibi
sebeplerle önceden yapılması gereken planlar ve alınması
gereken tedbirler için talep tahminin hazır olmasını ihtiyaç
olarak görmektedir. Tüm bu gereklilikler dolayısı ile ileriye
dönük belirsizlikleri azaltmak amacıyla yapılacak bu çalışma,
planlama fonksiyonunun başarılı olması yönünde büyük yarar
sağlayacaktır.
Mevcut sistem incelendiğinde kantitatif talep tahmini
çalışması yapılmadığı görülmüştür. Bu çalışmada lojistik
faaliyetleri yapan bir firmada ev tekstili ürün grubuna ait 2018
sevkiyat adetleri kantitatif yöntemlerden Basit Ortalama,
Ağırlıklı Hareketli Ortalama, Trend Analizi ve Yapay Sinir
Ağları yöntemleri ile tahmin edilmiştir. Geçmiş dönem verileri
olarak 2015-2016-2017 yılları sevkiyat adet verileri
kullanılmıştır. Yapay Sinir Ağları girdi verilerini belirlerken
ev tekstiline etki edebilecek faktörler göz önüne alınmıştır. Bu
faktörler “Yarı-Dayanıklı Tüketim Mallarına Yönelik
Harcama Yapma Düşüncesi”, “Konut Satın Alma veya İnşa
Ettirme İhtimali”, “Tüketici Güven Endeksi” ve “Genel
Ekonomik Durum” olarak belirlenmiştir. YSA girdi verileri
Türkiye İstatistik Kurumundan alınmıştır.
III.I. BASİT ORTALAMA YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜM
Ev tekstili ürün grubuna ait 2015-2016-2017 sevkiyat
adetleri Tablo 1’de belirtildiği gibidir, bu veriler kullanılarak
Basit Ortalama yöntemi ile hesaplanan 2018 talep tahmin
değerleri son sütunda verilmiştir.
Tablo 1: 2015-2016-2017 verileri ve Basit Ortalama yöntemi ile hesaplanan
tahmini sevkiyat verileri

Basit Ortalama Yöntemi
2015
2016
2017

Şekil 1. Yapay sinir ağı modeli
III. BIR LOJISTIK FIRMASINDA ZAMAN SERILERI ANALIZI VE
YAPAY SINIR AĞLARI ILE TALEP TAHMININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Lojistik sektöründe saygın bir yeri olan bu şirket, her gün
yüzlerce mal kabul, depolama, ve sevkiyat gibi ana süreçleri
ile dinamik çalışma yapısına sahip global bir şirkettir. Müşteri
memnuniyetinin temel olduğu hizmet sektörü olan lojistikte
faaliyet gösteren firmanın, her gelen ürün için günlük mal
kabulün ve sevkiyatın eksiksiz bir şekilde yapılması
gerekmektedir. Kantitatif bir tahmin yöntemi kullanılmayan
şirkette günlük giriş çıkış ürün hacimleri önceden
bilinemediğinden, gerekli operasyon hazırlık süreçleri çok
kısıtlı olmakta ve bazı durumlarda gerekli kapasite, ekipman
ve personel kaynağı sağlanamamakta ya da fazla iş yükü
oluşabilmektedir. Talep tahmini yapılmaması sonucu sipariş
ile teslimat arasında geçen sürenin uzunluğu artmakta, yığın
siparişler oluşmakta, kapasite verimsiz kullanılmakta ve bilgi
paylaşımında problemler yaşanmaktadır. Bu belirsizlik ve
plansızlık durumunda operasyon sorumluları inisiyatif alarak
şişen süreçlere, kendi çalışma alanı olmayan kişileri
görevlendirmek zorunda kalmaktadırlar. Bunların sonucunda
pazar rekabetinde gerilere düşerek müşteriyle şirket arasında
güven kaybı riski yaşamaktadır.
Bütün bunların bilincinde olan şirket müşteri tatminini
arttırmak, çevrim zamanını azaltmak, stok ve stokla ilgili
maliyetlerin azaltılmasını sağlamak, gerekli çalışan sayısını

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

208.298
234.339
303.882
313.502
216.697
261.676
163.739
201.695
222.922
320.515
346.609
401.710

310.255
253.520
373.067
417.111
401.903
325.805
466.151
327.101
295.027
419.963
309.018
463.512

305.887
268.097
440.493
408.567
423.312
294.458
379.792
360.610
409.571
273.505
311.283
400.000

2018 Talep
Tahmin
275.013
251.985
372.481
379.727
347304
293.980
336.561
296.469
309.173
337.994
322.303
421.741

III.II. Ağırlıklı Hareketli Ortalama Yöntemi ile Çözüm
Ev tekstili ürün grubuna ait 2015-2016-2017 sevkiyat
adetleri Tablo 2 de belirtildiği gibidir, bu veriler kullanılarak
Ağırlıklı Hareketli Ortalama yöntemi ile hesaplanan 2018
talep tahminleri son sutünda verilmiştir. Ağırlıklar w1=0,5;
w2=0,30; w3=0,20 olarak alınmıştır.
Tablo 2: 2015-2016-2017 verileri ve Ağırlıklı Hareketli
Ortalama yöntemi ile hesaplanan tahmini sevkiyat verileri
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Ağırlıklı Hareketli Ortalama
2015
2016
2017
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

208.298
234.339
303.882
313.502
216.697
261.676
163.739
201.695
222.922
320.515
346.609
401.710

310.255
253.520
373.067
417.111
401.903
325.805
466.151
327.101
295.027
419.963
309.018
463.512

305.887
268.097
440.493
408.567
423.312
294.458
379.792
360.610
409.571
273.505
311.283
400.000

2018 Talep
Tahmin
287.880
256.972
392.943
392.117
375.556
297.306
362.489
318.774
337.878
326.844
317.669
419.396

4.3. Trend Analizi Yöntemi ile Çözüm
Ev tekstili ürün grubuna ait 2015-2016-2017 sevkiyat
adetleri bir sütun halinde alt alta Tablo 3’ de belirtildiği gibidir,
Trend Analizi yöntemi kullanılarak hesaplanan 2018 tahmin
değerleri son sutünda verilmiştir. Yıllık talep verileri
kullanılarak 12 aylık hareketli ortalamaları(HO) ve merkezi
hareketli ortalamaları(MHO) alınmıştır her bir talebe
bölünmüş, düzensizlik değerleri yani mevsimsellik(MVSMMVSMO) değerleri bulunmuştur, sonrasında talepler bu
değerlere bölünerek trend değerini bulmak üzere bir sonraki
sütunda mevsimsellikten kurtarılmıştır(MVSMD).
Tablo 3. 2015-2016-2017 verileri ve Trend Analizi yöntemi
ile hesaplanan tahmini sevkiyat verileri

Mevsimsellikten kurtarılan değerler artan bir doğru grafiği
oluşturarak regresyon üzerinden ß1 ve ß2 değerlerini
bulmamıza olanak sağlamıştır. Regresyon yaparken y bağımlı
değişkeni mevsimsellikten kurtarılan değerler, x değişkeni ise
sırasıyla ay sayıları kullanılmıştır ve trend değerleri(TREND)
bulunmuştur. Bunların sonucunda trend değerleri ve
mevsimsellik değerleri çarpılarak 2018 tahmin değerleri
bulunmuştur. Mevsimsellik(düzensizlik) değerleri ve trend
doğrusunun grafiksel gösterimi Şekil 2 de gösterilmiştir

Şekil 2: 2015-2016-2017 sevkiyat verilerinin oluşturduğu
dağılım ve trend doğrusu
III.IV. Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Çözüm
Trend Analizi yöntemi kullanılarak hesaplanan 2018 tahmin
değerleri son sütunda verilmiştir. Yıllık talep verileri
kullanılarak 12 aylık hareketli ortalamaları(HO) ve merkezi
hareketli ortalamaları(MHO) alınmıştır her bir talebe
bölünmüş, düzensizlik değerleri yani mevsimsellik(MVSMMVSMO) değerleri bulunmuştur, sonrasında talepler bu
değerlere bölünerek trend değerini bulmak üzere bir sonraki
sütunda mevsimsellikten kurtarılmıştır(MVSMD).
Türkiye’de ev tekstili ürünleri üzerine talep miktarına etki
eden bağımsız değişkenler bu çalışma için “Yarı-Dayanıklı
Tüketim Mallarına Yönelik Harcama Yapma Düşüncesi”,
“Konut Satın Alma veya İnşa Ettirme İhtimali”, “Tüketici
Güven Endeksi” ve “Genel Ekonomik Durum” olarak
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belirlenmiştir Türkiye İstatistik Kurumundan 2014-205-20162017 verileri alınmıştır. Bu veriler YSA da oluşturulan
modelin girdi katmanı olarak kullanılmıştır. Çıktı katmanı
olarak da 2015-2016-2017 sevkiyat verileri bağımlı
değişkenleri kullanılmıştır. Girdi katmanı 4, çıktı katmanı 1
hücreden oluşmuştur. Şekil 3’de lojistik firmasında çözüm için
kullanılan çok katmanlı Yapay Sinir Ağı modeli
görülmektedir.

Oluşturulan YSA öğretim mantığında 4 girdi katmanının
2014-2015-2016 bağımsız değişkenleri sonucu, 2015-20162017 sevkiyat adetleri çıktı katmanı oluştuğu öğretilmiş ve test
edilmiş, 2017 bağımsız değişkenleri girdi katmanı olarak
verildiğinde 2018 tahmini sevkiyat adetleri istenmiştir

Şekil 3. Lojistik firmasında çözüm için kullanılan çok
katmanlı Yapay Sinir Ağı modeli
Bu ekrandaki Performance ve Regression butonları ile
performans ve regresyon değerleri görülmektedir. Ağı eğitmek
için kullanılan çıktı ve girdi verileri Tablo 4 de verilmiştir
Tablo 4.Yapay Sinir Ağları yönteminde kullanılan veriler

Bu veriler yapay sinir ağında kullanılması için normalize
edilerek MATLAB programına sunulmuştur. Yapay sinir
ağının uygulanması “MATLAB R2017b” bilgisayar
programının yapay sinir ağları modülü olan Neural Network
Toolbox ile gerçekleşmiştir. Bu veriler normalize edilerek
MATLAB’a aktarılmıştır. Çok katmanlı yapay sinir ağı
kullanıldığı için Şekil 4 ekran görüntüsünde görüldüğü gibi ağ
tipi olarak geri beslemeli (feed-forward backprorp) seçilmiştir.
Girdi katmanı(input) için belirlenen 4 veri serileri seçilmiş,
hedef (target) için ise elimizdeki sevkiyat adetleri verileri
tanımlanmıştır. Öğrenme fonksiyonu olarak TRAINGDX,
eğitim fonksyonu olarak LEARNGDM, performans
fonksiyonu olarak MSE, transfer fonksiyonu olarak TANSIG
seçilmiştir. Katman sayısı 2, nöron sayısı 10 olarak
belirlenmiştir.

Şekil 4. Oluşan Yapay Sinir Ağı modeli
Veriler doğrultusunda ölçülen “Eğitim”, “Onaylama”, “Test”
ve “Toplam Regresyon” regresyon değerleri verilmiştir. Şekil
5’de grafiksel olarak ekran görüntüsü gösterilmiştir .
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Şekil 5 Yapay Sinir Ağı Regresyon grafiği
Performans değerleri Şekil 6’da grafiksel olarak gösterilmiştir.

Şekil 6. Yapay Sinir Ağı performans grafiği (MSE)
Bu aşamadan sonra eğitilen YSA artık talep tahmini için cevap
verebilir durumdadır. Şekil 4.4 de verilmiş olan ekrandaki
simulate sekmesi ile 2017 girdi değerleri tanımlanarak 2018
yılına dair çıktı verileri istenir. Çıkan normalize değerleri
standart forma getirerek tahmini sevkiyat adetleri elde
edilmiştir. YSA ile elde edilen 2018 talep tahmini sonuçları
Tablo 5 de gösterilmiştir.

65.70

6.239.178.48

17,88

0,3334

0,577429

58.980

5.242.054.997

16,21

0,34158

0,584452

42.493

3.456.269.718

14,28

0,57207

0,756351

25.845

1.841.830.650

8,131

0,71575

0,846019

IV.
İSTATİSTİKSEL ANALİZ
Çözüm için önerilen Zaman Serileri Analizi ve Yapay Sinir
Ağları yöntemlerinin hata değerleri için talep tahmininde en
yaygın kullanılan istatistiksel hata ölçümleri olan MAD,
MSE, MAPE, R2 ve Korelasyon(R) değerleri ile
hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 7’de ise tüm değerlerin kıyaslaması gösterilmiştir.
Tablo 7. Kullanılan tüm talep tahmin yöntemlerinin
sonuçlarının kıyaslanması
2018 YILI

OCAK

Basit Ortalama ile
Elde Edilen
Tahminler
275.013

Ağırlıklı Hareketli
Ortalama ile Elde
Edilen Tahminler
287.880
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Korelasyon

R²

MAPE

MSE

Yöntem Adı
Basit
Ortalama
Ağırlıklı
Hareketli
Ortalama
Trend
Analizi
Yapay
Sinir
Ağları

MAD

Tablo 6. Kullanılan tüm talep tahmin yöntemlerinin
istatiksel hata değerleri

Tablo 5. Yapay Sinir Ağı ile elde edilen 2018 talep tahmin
verileri
Ocak
435.048
Şubat
325.057
Mart
270.225
Nisan
184.433
Mayıs
312.161
Haziran
344.658
2018
Temmuz
406.038
Ağustos
334.405
Eylül
430.373
Ekim
346.885
Kasım
458.481
Aralık
458.313
4.306.077
Toplam

Trend Analizi ile
Elde Edilen
Tahminler
355.138

Yapay Sinir
Ağları ile Elde
Edilen Tahminler
435.048
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ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

251.985
372.481
379.727
347304
293.980
336.561
296.469
309.173
337.994
322.303
421.741
3.640.531

256.972
392.943
392.117
375.556
297.306
362.489
318.774
337.878
326.844
317.669
419.396
4.085.824

297.031
463.356
477.265
482.356
395.631
401.634
348.448
343.476
485.321
433.967
560.992
5.044.615

325.057
270.225
184.433
312.161
344.658
406.038
334.405
430.373
346.885
458.481
458.313
4.306.077

Zaman Serileri Analizi yöntemlerinden ilk kullanılan Basit
Ortalama Yöntemi ile çıkan sonuçların grafiksel olarak
gösterimi Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 9. 2015-2016-2017 verileriyle Trend Analizi yöntemi
kullanılarak 2018 talep tahmini
Yapay Sinir Ağları yöntemi kullanılarak çıkan sonuçların
grafiksel olarak gösterimi Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 7. 2015-2016-2017 verileriyle Basit Ortalama
yöntemi kullanılarak 2018 talep tahmini
Zaman Serileri Analizi yöntemlerinden ikinci olarak
kullanılan Ağırlıklı Hareketli Ortalama yöntemi ile çıkan
sonuçların grafiksel olarak gösterimi Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 10. 2015-2016-2017 verileriyle YSA yöntemi
kullanılarak 2018 talep tahmini
V.

SONUÇ

Tahminlemenin
amacı,
şirketlerin
gelecekte
karşılaşabileceği durumları, farklı veri ve teknikleri
kullanarak öngörmek ve önceden işlem yapmaktır.
Tahminleme planlamanın girdisidir. Bu lojistik firmasında
herhangi bir kantitatif talep tahmini yapılmamakta ve bunun
sonucunda önceden iç kaynak planlaması yapılamamakta,
bu belirsizlikle verimsiz süreçler oluşmaktaydı.

Şekil 8. 2015-2016-2017 verileriyle AHO yöntemi
kullanılarak 2018 talep tahmini
Zaman Serileri Analizi yöntemlerinden üçüncü olarak
kullanılan Trend Analizi yöntemi ile çıkan sonuçların
grafiksel olarak gösterimi Şekil 9’da verilmiştir.

Bu çalışmada firmanin ev tekstili ürün grubuna ait 20152016-2017 yılları sevkiyat verileri kullanılmıştır. Veriler
grafiklere dökülmüş ve hangi yöntemlerin kullanılması
gerektiği karar verilmiştir. Zaman Serileri Analizi ve Yapay
Sinir ağları kullanılmasının ve sonuçların karşılaştırılması
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uygun bulunmuştur. Zaman Serileri Analizlerinden Basit
Ortalama yöntemi, Ağırlıklı Hareketli Ortalama yöntemi ve
sevkiyat verilerin oluşturduğu yıllık grafiklerde belirli bir
trend ve mevsimsellik gözlenmdiği için Trend Analizi ve
mevsimsellik değerleriyle 2018 yılı talep tahmini
hesaplanmıştır. YSA kullanılırken ise girdi verileri için
Türkiye İstatistik Kurumundan ev tekstili talebine etki
edebilecek bazı faktörler olan “Yarı-Dayanıklı Tüketim
Mallarına Yönelik Harcama Yapma Düşüncesi”, “Konut
Satın Alma Veya Inşa Ettirme Ihtimali”, “Tüketici Güven
Endeksi” ve “Genel Ekonomik Durum” 2014-2016
istatikleri kullanılmıştır. Talebe etki eden bu veriler girdi
olarak, 2015-2016-2017 sevkiyat verileri hedef olarak
verilip Yapay Sinir Ağına öğretilmiştir, 2017 istatikleri
verildiğinde de 2018 talep tahminleri istenmiştir. Çıkan
2018 sonuç verilerinin karşılaştırılması istatiksel analiz
bölümünde tablolarla gösterilmiştir.
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Abstract – One of the most well-known and easy-to-design converter of DC-DC converters is DC-DC Boost converter. DC-DC
boost converters are widely utilized in industrial applications. Therefore, output voltage regulation of the boost converter is a
popular issue that researchers focus on. In this study, to improve output voltage of a Boost converter, Proportional-IntegralDerivative (PID) controllers of which the parameters are tuned by meta-heuristic optimization algorithms are designed. The Ant
Colony Algorithm (ACO) is the used optimization algorithm. The optimization algorithm results are compared with Matlab Pid
Tuner results method and simulation results are obtained in MATLAB/Simulink platform. The simulation results show that the
optimized PID controller by ACO is more effective in improving the transient and steady-state response of the DC-DC converter
than the tuner. In the optimization process, the mean squared error(MSE) performance metric is used as objective function. The
performances of the controllers designed by ACO, and trial-error method are also compared to each other using Integral Squared
Error (ISE), Integral Absolute Error (IAE), Integral Time-weighed Absolute Error (ITAE) and MSE performance metrics.
Keywords – DC-DC Boost converter,PID, The Ant Colony Algorithm (ACO),ISE,IAE,ITAE,MSE
I. INTRODUCTION
The application areas of power electronics have increased
especially in recent years and have spread over a wide area
such as communication, defense, industrial processes and
power generation. In industrial applications, the constant
voltage dc power supply needs to be converted to a variable
voltage dc power supply. One of the most well-known and
easy-to-design converter of DC-DC converters is DC-DC
Boost converter. DC / DC boost converters are the types of
circuits that increase the input voltage, as the name implies.
The purpose of all control systems is to realize defined control
criteria in order to bring the system to the desired state within
the given time intervals by following the certain states and
variables of the system. The control system has inputs and
outputs called input and output. The input data is processed in
the controller and provides the necessary output to the
controlled system. This output is a control system used to
control the system. In this study, the control of boost converter
with PID is emphasized.
PID (Proportional-Integral-Derivative) control is a type of
controller that combines the advantages of proportional,
integral and derivative control into a single unit. PID is a
widely used control method today. Applied in 75% of industry
applications. Although there is a wide range of applications,
there is no standard definition for PID applications.
The optimization algorithms that are developed based on
natural events have been named as meta-heuristic methods. A
parts of the heuristic optimization technique have been named

as swarm intelligence algorithms. In this study, PID parameter
values are calculated using ACO (Ant colony) optimization
technique. ACO is an algorithm based on the analogy of ants'
behavior to a mathematical model, and the first study in this
field was conducted by marco dorigo et al. [1].The algorithms
proposed are different from the actual ants because the ant ant
colonies are evaluated as an optimization rather than the exact
modeling of the behavior of the ant colonies. For example,
artificial ants have a certain memory, whereas real ants do not
have this feature. Dorigo et al. Introduced the ant algorithm as
an approach to the distributed solution of difficult problems
[1]. There are many studies in the literature that optimize PID
parameters with meta-heuristic optimization algorithms.
To obtain optimal values of the gains of the PID controller
controlling a DC-DC converter, there are studies using the
cuckoo (CS) algorithm, genetic algorithm(GA), particle
swarm optimization (PSO) and Fire Fly (FF) algorithm.[2],[3]
The simulation results were compared with conventional PID
methods and evaluated with overshoot time, rise time, and
steady state error.[4][5]
And when compared to traditional PID methods, the PID
controller whose parameters have been adjusted with
optimization methods has shown better performance.[4]
The paper is organized as following: In the second section, the
structure of DC-DC boost converter and PID controller is
given, the third section deals with the controller design
procedure with ACO, the fourth section consider
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determination of designed boost converter parameters and the
simulation process, the last section contains conclusion.
II. MATERIALS AND METHOD
A. DC/DC Boost Converter
The most basic DC / DC boost converter circuit structure is
shown in Figure 1. These circuits perform the task of
converting the V(g) input voltage of the systems in which they
are used to V(0) output voltage, that is, the voltage supplying
the battery or load in the system.

Figure 2. Circuit diagram of the boost converter

Since the DC / DC boost converter circuit is an active circuit
containing a power switch, the analysis of the circuit is
examined according to whether the switch is closed or open.
The equivalent circuit diagrams of the circuit that increases the
active power according to whether the switch is closed or open
are shown in Figure 3 and the waveforms of voltage-current
values are shown in Figure 4.

Figure 3. Equivalent circuit diagram of the boost DA / DA circuit; (a) when
the M power switch is ON, (b) when the M power switch is OFF
Figure 1. DC/DC Boost Converter

The energy conversion in the DC / DC boost converter is based
on the magnetic induction principle in the coil (L) by
transferring the current to the input voltage V (g) while the
semiconductor power switch (S) transfers the energy to this
inductor. ), the power switch M is disconnected. Accordingly,
the inverse electromotor force is generated by passing over the
diode and filling the capacitor element in the circuit.
The relationship between the input voltage V (g) and the
output voltage V0 assumed to be constant is shown in equation
(1), and the relationship between the input current Ig and the
output current I0 is shown in equation (2).
D in the equations is the rate at which the semiconductor power
switch is transferred to the entire period for a period of time
and is called the duty cycle.
V𝑔 =
I𝑔
I0

1
1−𝐷

V0

=1−𝐷

(1)

Figure 4. Voltage-current waveforms of the boost converter in continuous
conduction mode

Coil voltage and capacity current when M power switch is in
the ON position,

Vg = VL

(2)

VL = L
1.1 Analysis of The Boost Converter
In the boost converter, the input voltage source only transmits
additional energy to the coil when the semiconductor power
switching element is in transmission, while the load is supplied
to capacity.

∆ İL
DTs

İC0= −V0
R0

(3)
(4)
(5)

is represented by equations.
When the M power switch is in the OFF position;

When the semiconductor power diode is in transmission, both
the accumulated energy in the inductance is directed to the
output and the input voltage source supplies the output [6].

VL = Vg − V0

(6)

V0 − Vg = L

(7)

İC0= İL − ( V0 / R 0 )

(8)

equations are obtained.
Where ∆ İL represents the amount of wavelength D of the coil
current, duty cycle time; Ts indicates the switching period.
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Since the wavelength of the coil current will be equal when the
power switch M is in transmission or cut, the following
equation can be written.

∆İL =

𝑉𝑔 .𝐷. Ts
L

=

(𝑉0−𝑉𝑔 ).(1−𝐷). Ts
L

(9)

The relationship between the input and output voltage values
of the boost converter circuit is shown in equation 10 by using
equation 7.

V0 =

𝑉𝑔

(10)

1−D

Considering that the efficiency of the circuit is 100%, the
relationship between the input and output current values is
expressed in equation 11.
𝐼

0
İg = İL = 1−D

(11)

B. PID Control and Basic Features
The structure of the PID controller consists of a combination
of proportional gain, integral receiver and derivative receiver
circuits.
Accordingly, the general expression of the PID controller is as
follows.
(12)
Here
Kp = proportional gain;
Ti = integral time;
Td = derivative time
Transfer function of PID control
e (t) = expressed as the error between the given input value and
output.
Transfer function of PID control
(13)
is obtained.
PID control; It is a control effect that combines the advantages
of the three main control effects into a single unit. The integral
effect resets the steady-state error that may occur in the system,
while the derivative effect increases the response rate for the
same relative stability of the system compared to the use of
only the PI control effect. Accordingly, the PID supervisory
body provides a quick response with zero steady-state error in
the system. The effect of PID parameters on the feedback
system is independent of each other and requires an interactive
setting.
Many optimization methods are used to obtain the most
appropriate PID parameters. The block diagram of the
application of ACO algorithm used in this study to the PID
system is given below.

Figure 5. ACO-PID Controlled System

Here, Plant refers to the system to be controlled, ie the transfer
function, and has been extracted using the parameters of the
incremental inverter designed.
PID is the parameter used to reach the desired step value as
soon as possible with the least possible error and the response
signal to be responded to the desired input value.
ACO is expressed as an algorithm that provides Kp, Ki and Kd
values that will provide the optimum values of the output.
C. Behavior of Ant Colonies
It is a fact that ants live in colonies and can solve the problem
they face by making division of labor. The ants' ability to find
food and adapt to environmental changes is also interesting.
Moreover, ants do not have enough features such as seeing
and watching their environment enough. However, ants find
the shortest path from their nest to a food source they
discover and can easily return without losing the way they
came back to the nest. Moreover, when they encounter
various obstacles on the road, they overcome these obstacles
and establish a connection to the food source in a different
way but again as the shortest way [7]. It is known that the
most important substance that enables ants to find the
shortest path to food sources starting from their nests is
chemical pheromones. Again, it is a fact that ants leave
certain amounts of pheromones on the way they go. The
important point here is the amount of pheromone chemical.
This is because ants are less likely to choose the direction in
which the pheromone substance is low [7, 8]. In other words,
ants tend to cross paths where the pheromone substance is
concentrated. However, this does not mean that there are no
ants in other ways. Ants use all the paths first from their nests
to the food source.
Since more ants pass through the shortest path available per
unit time, the amount of pheromones in that path increases
and the ants prefer to pass there. As the possibility of ant
crossing in other ways decreases, the pheromone evaporates
over time.
Another interesting feature of ants is their ability to adapt to
environmental changes. For example, when the road between
the nests and the food sources is obstructed, they can reach
the food source again by the shortest way. [9].
This situation can be explained as follows: when an obstacle is
placed in the path of ants, ants try to overcome this obstacle.
There are two ways that ants may prefer to overcome the
obstacle. Therefore, the ants have the same probability of
initially selecting the two sides of the obstacle. After a while,
more ants will pass through the shorter direction per unit time,
which increases the amount of the pheromone substance, so
the likelihood of ants choosing the shorter direction increases.
Since the pheromone chemical is an evaporating substance,
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there are no antimicrobials left in the path that passes with little
ant and the obstacle is always overcome by the shortest path
C.1 Ant Colony Algorithm Parameters:
• Number of ants: This parameter determines the number
of ants in the colony.
• Number of iterations: It is the parameter that determines
how many iterations the search will take.
• Pheromone amplification ratio (α): It is the parameter that
determines the importance of the amount of pheromone
between the nodes.
• Intuition strength ratio (β): It is the parameter that
determines the importance of the distance between the
nodes.
• Pheromone evaporation rate (ρ): It is the parameter that
determines the rate at which pheromones will evaporate at
the end of each iteration [5].

Dorigo et al. Introduced the ant algorithm as an approach to
the distributed solution of difficult problems [10].
There are two main problems in the ant colony algorithm. The
first is the possibility of route selection and the other is the rate
of evaporation of pheromones. Although these problems are
still the subject of research, there are several ways to solve
them [3].
Possibility of selecting the 𝑗 node from the 𝑖 node of the ant for
a network routing problem

(14)
𝛼> 0 is 𝛽> 0 and is called effect parameters. Typical values
𝛼 ≈ 𝛽 ≈ is 2. fer denotes the pheromone density of the path
between node 𝑖 and,, 𝑑𝑖𝑗 indicates the demandability of the
same path. The distance matrix is 𝑠𝑖𝑗 often 𝑑𝑖𝑗 ∝ 1/𝑠𝑖𝑗 related.
Evaporation of pheromones at a constant 𝛾 rate decreases
exponentially over time:
(15)

The number of ants, ρ, α and β are editable parameters in the
ant colony algorithm. The selection of effective values for
these parameters significantly contributes to the solution
performance of the algorithm.
Increasing the number of ants leads to an increase in the
solution time, although it improves the solution. As a result
of the experiments carried out in the solution of traveling
vendor problems, it was concluded that the number of ants
should be selected equal to the number of cities. The number
of ants varies depending on the size of the problem and the
application area [10].

𝜙0 is the initial pheromone concentration at time t. Equation
of pheromone update is given in the form.;
(16)
C.3. ACO Compliance Criteria
There are several evaluation criteria to determine the
performance of the controller.
Some of those; criteria such as integral of absolute error (IAE),
integral of time weighted absolute error (ITAE), integral of
squared error (ISE), the mean squared error (MSE) [11,12].

The ρ value, which is the pheromone evaporation rate, is the
parameter that determines the probability of transferring the
best solution to subsequent iterations. ρ is usually selected as
90% for mobile vendor problems. This means that the current
ant will follow the path that provides the best solution with a
90% probability and determine the path due to pheromone
traces with 10% probability.

These four performance criteria have several advantages and
disadvantages. The disadvantage of the IAE and ISE criteria,
for example, is the long residence time. Because all errors in
the ISE performance criteria are time-independent. Although
the MSE performance criterion can overcome the
disadvantage of the ISE criterion, the derivative process of the
analytical formula is time consuming [13,14].
According to this; IAE, ISE, ITAE, MSE performance criteria
can be expressed as follows.

The α value, which is the pheromone amplification ratio,
determines the significance level of the pheromone amount of
the path. It allows the results of previous iterations to be
transferred to subsequent iterations. The high α value
increases the probability of selecting paths with dense
pheromone content and decreases the randomness.

(17)

The intuition strength ratio β determines the effect of path
lengths on the selection of the next point. The increase in β
value increases the chance of choosing the next path. The low
value of Β reduces the possibility of searching for alternative
solutions.

(18)
(19)
(20)

C.2. Ant Colony Algorithm
Ant colony algorithm (ACO) is an algorithm based on the
analogy of ants' behavior to a mathematical model, and the first
study in this field was conducted by marco dorigo et al. [10].
The algorithms proposed are different from the actual ants
because the ant ant colonies are evaluated as an optimization
rather than the exact modeling of the behavior of the ant
colonies. For example, artificial ants have a certain memory,
whereas real ants do not have this feature.

III. RESULTS
A.Determination of Designed Boost Inverter Parameters
The design of the boost converter to be designed for
continuous conduction mode shall be realized and the given
parameters are presented in the following table.
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Table 1. The given parameters of the boost converter (GES)

𝐷 =1−

Given parameter

Value

Input Voltage(Vg)

30 V

Output Voltage(V0)

50 V

Load

10 Ω
30
kHz

Switching Frequency(fs)
Output Power(Po)
Peak-to-peak Fluctuation of Inductance
Current(∆IL )
Peak-to-peak Fluctuation of capacitor
voltage(∆Vc)

𝐿=

Vgmin∗D
∆IL ∗fs

(25)

from the equality L=

250 W
30%
2%

30∗0.4
2.5∗30000

= 0.16 mH is obtained

In order to calculate the capacitor value, the second important
parameter of the power circuit, the wavelength of the output
voltage (∆Vc ) will be taken into account.
The graph of the change of capacitor current over time is as
follows.

(21)

from the equality
I0 =𝑉0 /R and

(24)

Vo

from the equality D=0.40 is obtained
The value of inductance we will use in converter design

The inductance value is first determined in the converter to be
designed. The average value of the inductance current in the
boost converter is equal to the average value of the input
current. ( 𝐼𝑔 =𝐼𝐿 )
If the efficiency of the inverter is assumed to be 100%;
𝑉0 * I0 = 𝑉𝑔 * 𝐼𝑔

Vg

Figure 7. Variation of capacitor current over time (GES)

I0 =5 A is obtained.

This value is also the average value of the inductance current.
The inductance current increases when mosfet is ON and
decreases when mosfet is OFF. The peak-to-peak fluctuation
of the inductance current (∆IL ), is given in equation 22, and
the graph of ∆𝐼𝐿 is shown in Figure 6.
∆IL =𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 -𝐼𝐿𝑚𝑖𝑛

(22)

During the DTS , the capacitor feeds the output load while the
mosfet is in condution. Therefore, since the capacitor current
will be equal to I0 value , ( I0 =V0 /R den I0 =5 A), the current
value during DTS will be -5 A.
In the (1 − D)TS period, Since mosfet is OFF, the diode is ON
iC = iL − IR . iC will show oscillation between 5.83 A and 0.83
A, since the iL value shows oscillation between 10.83A and
5.83A.

𝐶=

Iomax∗D

(26)

∆Vc ∗fs
5∗0.4

from the equality C= 1∗30000 = 66 µF is obtained
The values found are shown in the table below.
Table 2. Calculated parameters of the boost converter (GES)
Figure 6. Variation of inductance current over time (GES)

Since 𝐼𝑔 =𝐼𝐿 =8.33A in the boost converter and ∆IL =%30

∆IL =

8.33∗30
100

=2.5 is obtained.
The transfer function of boost converter according to these
values is presented below.

In this case 𝐼𝐿𝑚𝑎𝑥 =8.33+2.5=10.83 A,

−1.33𝑒−3 𝑠 + 3

𝐼𝐿𝑚𝑖𝑛 =8.33-2.5=5.83A is obtained.
∆IL =

Vgmin∗D
L∗fs

G(s)𝑠 = 0.105𝑒−9 𝑠2 + 16𝑒−6 𝑠 + 0.36

(27)

(23)

L value can be found in the formula.

B.Sımulation Results of the Designed Boost Converter

D, including duty cycle,

In this study firstly, the PID coefficients were obtained from
the Matlab PID Tuner and the step response of the designed
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boost converter was plotted. The step response presented in
Figure 11 shows that the system has 7.86% overshoot, a risetime of 43.3ms and settling time of 154ms.
Secondly, To eliminate the system overshoot and improve the
transient response the PID coefficients are optimized with
ACO and the step response of the system is given. The
performance of boost converter with PID Tuner and proposed
ACOPID controllers are analyzed in terms of time response
specifications such as rise time(t r) settling time (ts) in seconds,
maximum peak overshoot (Mp) in percentage and steady state
error
Controller
Kp
Ki
Kd
(ess).
PID Tuner 0.16051 6.4165 -0.000291
The
gains
ACOPID
0.02
5.02
0.06
of
PID
controller are obtained by the execution of twenty trials and
the best solutions are tabulated in Table 3. The necessary
coefficients for ACO optimization are presented below.
n_iter=5; % number of iteration
NA=100; % Number of Ants
alpha=0.9; % Alpha
beta=0.8; % Beta
roh=0.7; % Evaporation rate
n_param=3; % Number of paramters
LB=(0.01).*ones(1,27); % lower bound
UB=10.*ones(1,27); % upper bound
n_node=1000; % Number of nodes for each param
cost_best_prev=inf;
Table 3. The gains of PID controller

Figure 9: the step response of the designed boost converter with ACOPID

The PID controller tuned with ant algorithm using MSE cost
function is compared with PID Tuner gains. It is observed that
the proposed ACO PID controller exhibits the lowest value of
rise time,settling time and overshoot.
Table 4. Comparison of Performance characteristics

Using four different cost functions (ITAE, IAE, ISE and
MSE), tuning process with ant algorithm is applied to the
model. Because of the probabilistic nature of the ant algorithm,
ant algorithm was run twenty times with 100 ants and 5
iterations. Among twenty runs for each cost function, the best
result with the lowest cost for step input is shown in Table 5.
As can be seen from Table 5, MSE outperforms the other three
cost functions.
Table 5: Comparison of Performance Indices.

PID Tuner

ITAE

IAE

ISE

MSE

0.125

0.5

0.5

0.1247

ACOPID 0.0001769 0.01253 0.005951 0.00003877
The closed loop control system shown in Figure 14 was
installed in Matlab-Simulink simulation environment by using
4 different cost functions;

Figure 8: the step response of the designed boost converter with PID Tuner

Controller
PID Tuner
ACOPID

tr

ts

0.0433
0.0297

0.154
0.08

Mp
(%)
7.86
0.50

ess
0
0

251

Civelek et al., PID Parameter Optimization By Using Ant Colony Optimization Algorithm For Boost Converter, ISAS WINTER-2019,
Samsun, Turkey

[14] Lieslehto, J., 2001. Pid Controller Tuning Using Evolutionary
Programming. American Control Conference, 25-27 Haziran, Abd, 28282833.

Figure 10. Block diagram of PID controlled the boost converter.

IV.CONCLUSION
In this paper, a novel tuning design method for determining the
PID controller parameters based on the Ant Colony (ACO)
optimization was developed for the designed boost converter.
Firstly, A DC-DC boost converter has been modelled. After
that the step response of the designed boost converter with
ACOPID and PID Tuner was compared. it can be seen that
ACOPID gives good results in terms of rise time, settling time
and overshoot in comparison to PID Tuner. Also, ACO with
different cost functions was used to tune PID parameters.
According to this, MSE cost function gives a good
performance such that it has the less rise time, settling time and
overshoot.
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Abstract – A microgrid is a power grid consists of distributed power generation units and loads. Microgrid is also a system that
can operate in grid-connected mode and islanding (autonomous) mode. The control of distributed power generation units in
microgrids is necessary for reliability and continuity of power grid. In this study, control methods applied for microgrid
architectures previously were examined. Advantages and disadvantages of microgrid control methods were compared in
tabulated form. These comparisons were evaluated for each control system by considering the conditions such as robustness,
response rate of the system against parameter changes, stability of the system, elimination of harmonics in the system and having
a nonlinear structure of the system. When determining the most suitable control method that can be applied to a microgrid system,
it is necessary to consider the performance of the controller in unbalanced systems, sensitivity to parameter change in the system,
switching problems, and response time of the system. As a result of this evaluation, it is concluded that controller design is an
important phenomena if the location of the microgrid and the system parts to which it is connected have been taken into account.
Keywords – microgrid, distributed control, hierarchical control, decentralized control, distributed power generation
I. GİRİŞ
Bir mikroşebeke, dağıtık enerji üretim birimlerinden ve
yüklerden oluşan bir şebekedir. Bu mikroşebeke, şebekeye
bağlantılı modda ve ada (otonom) modda çalışabilen bir
sistemdir [1]. Mikroşebekedeki dağıtık enerji üretim sistemi
güneş panelleri, rüzgar türbini, küçük hidro türbinler, yakıt
hücreleri, gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından ve
bataryalar, volanlar, sıkıştırılmış hava cihazı gibi enerji
depolama
birimlerinden
oluşmaktadır
[2],
[3].
Mikroşebekeler, enerji tüketim bölgelerinin yakınında
kurulmaktalardır. Mikroşebekelerin yerel olarak enerji talebini
karşılamaları gerekir. Dağıtık enerji üretim birimlerinin
kullanımı, enerji dengelerinin sağlanması açısından dağıtılmış
depolama sistemleri kullanmadan bir anlam ifade
etmemektedir [4].
Mikroşebekelerdeki
dağıtık
üretim
birimlerinin
denetlenmesi şebekenin güvenirliliği ve sürekliliği için
gereklidir. Bu çalışmada mikroşebekelerin denetlenmesinde
daha önce kullanılmış olan kontrol yöntemleri detaylı olarak
incelenmiştir.
II. MATERYAL VE YÖNTEM
Bir mikroşebekedeki dağıtık enerji üretim birimlerindeki
güç elektroniği birimlerinin kontrolü için farklı yöntemler
kullanılabilir. Dağıtık enerji üretim sistemlerine daha önce
literatürde uygulanmış olan iç kontrol döngüleri bu bölümde
incelenecektir.
A. Klasik PID Kontrolü
Klasik PID kontrol yöntemi pek çok uygulamada yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bu kontrol yaklaşımının avantajı,
basit olmasıdır. Klasik PI regülatörleri dengesiz sistemler için
düzgün performans sağlamamaktadır [5]. PI kontrol

yaklaşımının dezavantajı, kararlı durum hatası olmadan
sinusoidal referansın takip edilememesidir. Bu sinüzoidal
referansın izlenememesi, iyi bir dinamik tepki için şebeke
gerilimini ileri besleme terimi olarak kullanma ihtiyacını
gerektirir. Klasik PI yaklaşımının başka bir dezavantajı da
ilave harmonik telafisine ihtiyaç duymasıdır [6]. [7],
çalışmalarında tek fazlı şebeke bağlantılı eviricili bir LCL
filtreye Jüri kararlılık kriterine dayanarak PI regülatör tabanlı
bir akım kontrol yöntemi uygulamışlar ve aktif sönümlemenin
çözümü için filtre-kapasite akımı geri beslemesi
kullanmışlardır.
B. Oransal Rezonans (Proportional Resonant: PR)
Oransal Rezonans (PR)
kontrolcüsü,
sinüzoidal
referanslarda çalışmak için daha uygun olan ve PI
kontrolcüsünde oluşan dezavantajlardan muzdarip olmayan
bir akım kontrolcüsüdür. PR kontrolcüsü, ω rezonans frekansı
civarında kazanç sağlarken diğer frekanslarda kazanç
oluşturmaz [6]. PR, kararlı durum hatasını ya da rezonans
frekansındaki akım harmoniklerini yok etmek için sonlu
kazanca sahiptir [8]- [10]. Ancak PR harmonik
kompanzatörleri,
düşük
dereceli
harmoniklere
sınırlandırılmışlardır. Bant genişliği dışında sistem dengesiz
çalışmaktadır [9]. [11], çalışmalarında, iki fazlı statik
koordinat altında, şebeke akımının bozulmasını engellemek
için PR ve harmonik kompanzatörünü birlikte (PR+HC)
kullanmışlardır.
C. Tahminsel Kontrol (Predictive Control)
Tahminsel kontrolün temel özelliği, kontrol edilen
değişkenlerin gelecekteki davranışını tahmin etmek için bir
sistem modelinin kullanılmasıdır. Tahmin kontrolü, önceden
tanımlanmış bir optimizasyon kriterine göre kontrol ünitesi
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tarafından en uygun çalışmanın elde edilmesi için kullanılır
[13]. Tahminsel kontrol, tahmini hatayı en aza indirecek
şekilde geliştirildiği için, referans akımını herhangi bir hata
olmadan düzgün bir şekilde takip edebilmektedir [5].
Tahminsel kontrolün başka bir avantajı, değişkenlerin farklı
iletim durumları için davranışını hesaplamasından dolayı,
tahmine dayalı modelde sistemin doğrusal olmayan
bileşenlerini içerme olasılığının olmasıdır [16]. Tahminsel
kontrolün dezavantajı ise, matematiksel yaklaşımının
parametrelere karşı duyarlı olmasıdır [15].
[14],
çalışmalarında şebeke bağlantısı sırasında rezonans
davranışını en aza indirgemek için tahminsel aktif sönümleme
yöntemini kullanmışlardır.
D. Sönümlü Denetleyici (Dead-beat control)
Sönümlü denetleyici, en iyi bilinen tahminsel kontrol
yöntemidir. Bu kontrol yaklaşımı, hızlı bir dinamik tepkiye
sahiptir ve PWM ya da uzay vektör modülasyonu (SVM) gibi
herhangi bir modülasyon yöntemiyle kullanılabilmektedir
[13]. Sönümlü denetleyicinin dezavantajları ise doğrusal
olmayan yüklerde yüksek Toplam Harmonik Distorsiyonu
(THD) oluşturması, tam filtre modeline ihtiyaç duyması ve
yük parametrelerindeki değişimlere karşı çok hassas olmasıdır
[18]. Sönümlü denetleyici, öngörülen hatayı en aza indirmek
amacıyla tasarlanır ve böylece referans akım, hata olmaksızın
düzgün bir şekilde izlenebilir [20]. [21] ve [22] çalışmalarında
dağıtık enerji üretim sistemlerindeki gerilim kaynaklı PWM
çeviricilerinin akım kontrolünü sönümlü denetleyici ile
yapmışlardır.

kabul edilmektedir [20]. Bu kontrol yöntemi, açma-kapama
çalışma modları olan ve değişken yapıda bir denetleyicidir
[20]. İyi tasarlandığında kabul edilebilir bir THD gösterir [33].
Bu kontrol yönteminin dezavantajı, ayrık zamanlı
uygulamalarda çatırdama etkisi (Chattering Phenomenon)
probleminin oluşmasıdır [33]. Ayrıca bu kontrol yönteminin
iyi bir geçici tepki ve sıfır kararlı durum hatası açısından
tasarım zorluğu vardır [34], [35]. [36], çalışmalarında herhangi
bir senkron koordinat dönüşümü yapmadan aktif ve reaktif güç
hatalarını yok etmek amacıyla istenen çevirici gerilimini
doğrudan hesaplamak için doğrusal olmayan bir kayma kipli
kontrol yaklaşımı tabanlı doğrudan güç kontrol stratejisi
önermişlerdir. Ayrıca, hiçbir ekstra akım kontrol döngüsü
olmadan sistem tasarımını basitleştirerek geçici performansı
artırmışlardır [36].
H. H∞ Kontrol Yöntemi
H∞ kontrol yöntemi, hem nominal parametre değerlerini
kararlı hale getiren hem de sistem parametrelerinin belirli
sınırlar içinde değiştiği durumları kararlı hale getiren
denetleyicilerin sentezinde kullanılır. Ayrıca bu kontrol
yöntemi, en kötü durumdaki bozulmanın performansını
iyileştirmeyi garanti edebilir [5]. Bu kontrol yaklaşımı, çoklu
giriş çoklu çıkış (MIMO) birleştirilmiş sistemler için kolayca
uygulanabilir [37]. Bu kontrol yaklaşımının dezavantajları,
ileri düzeyde matematik bilgisi gerektirmesi ve dinamik
tepkisinin yavaş olmasıdır [5]. [38], çalışmalarında THD’yi
azaltmak için H∞ ve tekrarlamalı kontrol tekniklerine dayanan
bir akım denetleyicisi tasarımı yapmışlardır.

E. Histerezis Akım Kontrolü (Hysteresis control)
Histerezis akım kontrol yaklaşımı, güç çeviricilerinin
doğrusal olmayan doğasından yararlanır. Bu yaklaşımda, güç
yarı iletkenlerinin anahtarlama durumları, hata için verilen bir
histerezis genişliği dikkate alınarak ölçülen değişkenin
referans değer ile karşılaştırılmasıyla belirlenir [13]. Bu
kontrol yaklaşımının avantajları basit yapıda, gürbüz ve iyi bir
geçici tepkisinin olmasıdır [23]. Histeresiz kontrol
yaklaşımının dezavantajı ise, sabit bir anahtarlama frekansı
olmadığı için geniş frekans spektrumuna sahip olması ve akım
dalgalanmasının göreceli olarak yüksek olmasıdır. Dahası,
teorik olarak faz akımı, bant sınırının iki katına ulaşabilir [24].
[25], çalışmalarında dinamik olarak modüle edilmiş histerezis
bant genişliğini içeren adaptif bir histerezis bant kontrol
algoritması sunmuşlardır. Sunmuş oldukları bu kontrol
algoritması, şebekeye bağlı eviricilerin, sinüzoidal akımı güç
şebekesine enjekte edebildiğini göstermektedir [25].

İ. Tekrarlamalı Kontrol (Repetitive control: RC)
Tekrarlamalı geri besleme kontrolü (RC), yinelemeli
öğrenme kontrolünden (ILC) türetilmiş bir kontrol yöntemidir.
Bu kontrol yöntemi, dönüştürücülerin periyodik referans
sinyalleri veya bozulmalarının kontrolünde kullanılabilir.
Basit bir öğrenme kontrol yöntemi olarak kabul edilen RC
teorisi, iç model prensibini kullanarak, dinamik sistemlerde
periyodik hataların giderilmesinde alternatif sunar [45]. Bu
kontrol yönteminde, referans değeri ile akım geri beslemesi
arasındaki hata, bir sonraki temel döngüde yeni bir referans
oluşturmak için kullanılır [46], [47]. Tekrarlamalı kontrol,
oransal
rezonans
denetleyicilerinden
daha
kolay
uygulanabilme avantajına sahiptir. Ancak, yüksek
frekanslarda rezonans kazancı tepe değere ulaşır ve bu da
kararsızlığa yol açabilir [46]. Tekrarlamalı kontrol yöntemi
kullanılarak kararlı durum takip hatası yok edilebilir ve THD
en aza getirilebilir [48].

F. Doğrudan Güç Kontrolü (Direct power control)
Elektrik makinelerindeki doğrudan tork kontrolüne
dayanarak [26]- [31] çalışmalarında 3 fazlı DC/AC çeviriciler
için doğrudan güç kontrol yaklaşımını geliştirmişlerdir.
Doğrudan güç kontrolünün avantajı, hızlı dinamik tepkisiyle
basit bir kontrol yapısının olmasıdır [5]. Bu kontrol
yaklaşımının dezavantajı, anahtarlama frekansının değişken
olmasıdır. Anahtarlama frekansı değişken olduğu için,
çevirici-soğutma devrelerinin tasarımı ile AC harmonik filtre
tasarımları zorlaşır [32].

J. Yapay Sinir Ağı ve Bulanık Mantık Kontrol Yöntemleri
Yapay sinir ağı kontrol yöntemi, yüksek gürbüzlüğü
sayesinde akım kontrolünde oldukça kullanılır [5]. [50],
çalışmalarında şebekeye bağlı dağıtık üretim birimlerindeki
eviricilere yapay sinir ağı tabanlı uyarlamalı ve sensörsüz bir
ayrık zamanlı gerilim kontrol yöntemi uygulamışlardır.
Doğrusal olmayan kestirim problemini bir yapay sinir ağı
şebeke gerilim tahmincisi ile çözmüşlerdir [50]. Yapay sinir
ağı adaptasyon algoritmasının kendi kendine öğrenme özelliği,
farklı şebeke bozulmalarında ve çalışma koşullarında
uygulanabilir ve kolay bir adaptasyon tasarımına izin verir
[51].
[52], çalışmalarında akım denetleyici tasarımını optimum
duruma getirmek için PI kontrolörü, bulanık mantık kontrolörü

G. Kayma Kipli Kontrol Yöntemi (Sliding mode control)
Kayan mod kontrolü oldukça çeşitli çalışma koşullarında iyi
bir kararlılığa sahip olan gürbüz bir kontrol yöntemi olarak
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(FLC) ve PI-FLC çift modlu kontrolör tasarlamışlardır. Bu
kontrolcüleri, aşmaları azaltmak ve izleme hata performansını
iyileştirmek amacıyla kullanmışlardır.
Tablo 1. Mikro şebekelerde kontrol yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları
Yöntem
Klasik
PID
Kontrol
Yöntemi
Oransal
Rezonans
(PR)
Kontrol
Yöntemi
Tahminsel Kontrol
Yöntemi

Sönümlü
Denetleyici

Histerezis
Kontrolü

Akım

Avantaj
Kontrol yapısı basittir [5].

Bu yöntem, istenilen performansı elde etmek amacıyla
gürbüz bir iç akım denetleyicisi olarak kullanılabilir [12].
Sistemin doğrusal olmayan bileşenlerini içerme olasılığı
vardır [16].
Yüksek güçlü eviriciler için anahtarlama frekansını en aza
indirmek ve olası hatayı belirli bir sınırda tutmak için
kullanılır [17].
Hızlı tepki sağlar [19].
Düşük örnekleme frekansında çok hızlı geçiş cevabı verir
[19].
Basittir, gürbüzdür ve iyi bir geçici tepkisi vardır [23].

Doğrudan
Güç
Kontrol Yöntemi

Hızlı dinamik tepkisiyle basit bir kontrol yapısı vardır [5].

Kayma
Kipli
Kontrol Yöntemi

Geçici durum boyunca güvenilir performans gösterir [36].
İyi tasarlandığında kabul edilebilir bir THD gösterir [33].

H∞ Kontrol
Yöntemi

Çoklu Giriş Çoklu Çıkış (MIMO) birleştirilmiş sistemler
için kolayca uygulanabilir [37].
Sistem belirsizliklerini ve bozulmalarını veya kontrol
edilecek sistemin karmaşık veya kötü modellenmiş
dinamiklerinin olup olmadığını dikkate alır [44].
Diğer kontrolcülerle karşılaştırıldığında THD oldukça
düşüktür ve performansı iyidir.
Doğrusal olmayan, dengesiz yükler veya şebeke gerilimi
bozulması ve takip hatasının azaltılması durumunda bile
iyi performans sağlar.
Gerçek uygulamalarda çalışması kolaydır [38]- [43].
Sistemin temel ve harmonik frekanslarında yüksek kazanç
sağlar [49].
Temel periyottan daha uzun sürse bile sistemin geçici
tepkisi için gürbüzlük gösterir ve sıfır kararlı durum
hatasını garanti eder [5], [49].
Parametrik değişkenlere ve çalışma noktalarına
duyarsızdır [5].
Akım denetleyicilerinde bu yöntem, çevrimiçi veya
çevrimdışı yaklaşımlarla geliştirilir ve kullanılır [5].
Mikroşebekeye yüksek güvenirlilik ve esneklik
sağlamaktadır [4].

Tekrarlamalı
Kontrol Yöntemi

Bulanık
Mantık
Kontrol Yöntemi
Yapay Sinir Ağı
Kontrol Yöntemi
DROOP Kontrol
Yöntemi

K. DROOP Kontrol Yöntemi
DROOP kontrol yöntemi DROOP kontrol yöntemi,
geleneksel güç şebekesinin birincil frekans düzenleme
prensibine benzer bir şekilde çalışmaktadır [53]. DROOP
kontrol mikroşebekeye yüksek güvenirlilik ve esneklik
sağlamaktadır. DROOP kontrolün önemli bir dezavantajı yüke
bağlı frekans sapmalarıdır; ancak bu durum ikincil kontrol
çevrimi ile düzeltilmektedir [4].

Dezavantaj
Çalışma koşulları değiştiğinde sistemin performansında
düşme meydana gelmektedir [5].
Dengesiz sistemlerde iyi performans sağlamaz [5].
Yüksek harmoniklerde çok iyi çözüm sağlamaz [6].
Büyük kazanç sağlayarak sıfır kararlı durum hatasını
garanti eder; ancak, bunu denetleyicinin rezonans frekansı
civarında yapar [6], [8]-[10].
İstenilen performansa ulaşmak için tam filtre modeli
gerekir [5].
Matematiksel yaklaşımı, parametrelere karşı duyarlıdır
[15].
Doğrusal olmayan yüklerde yüksek THD oluşur [18].
Tam filtre modeli gerekir [18].
Yük parametrelerindeki değişimlere karşı çok hassastır
[18].
Bu denetleyicinin en büyük dezavantajı, rezonans
problemlerine neden olabilecek parametre yüklerinde ve
çalışma koşullarında meydana gelen değişiklikler sonucu
anahtarlama frekansının değişmesidir [5].
Anahtarlama kayıpları, histerezis akım kontrolünün
uygulanmasını daha düşük güç seviyelerine sınırlar [16].
Fazlar arasındaki etkileşim nedeniyle akım hatası,
histerezis bandının değerine kesin olarak sınırlandırılamaz
[5].
Anahtarlama frekansı değişken olduğu için çeviricisoğutma devrelerinin tasarımlarını ve AC harmonik filtre
tasarımını zorlaştırır [32].
Ayrık zamanlı uygulamalarda çatırdama etkisi (Chattering
Phenomenon) problemi vardır [33].
İyi bir geçici tepki ve sıfır kararlı durum hatası açısından
tasarım zorluğu vardır [34], [35].
İleri düzeyde matematik bilgisi gerektirir.
Kontrolör sonuçları yüksek mertebedendir.
Sistem cevabı yavaştır [5].

Dinamik performansı zayıf [49].
Hızlı geçici tepki istenen uygulamalar için uygun değildir
[49].
Yavaş bir kontrol yöntemidir [5].
Yavaş bir dinamik tepkiye neden olabilir ve yalnızca statik
modda uygulanır [5].
Önemli bir dezavantajı yüke bağlı frekans sapmalarıdır;
ancak bu durum ikincil kontrol çevrimi ile düzeltilmektedir
[4].

III. BULGULAR
Mikroşebeke mimarilerinde kullanılan kontrol yöntemleri
ile bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları Tablo 1’de
verilmiştir.
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IV. TARTIŞMA
Klasik PID yöntemi, basit bir kontrol yapısına sahip
olmasına rağmen dengesiz sistemlerde iyi performans
sağlamaz. PR kontrol yöntemi, gürbüz bir akım kontrol
yöntemi olmasına rağmen rezonans frekansı dışında sistemi
kararsızlığa götürür. Tahminsel kontrol yöntemi, sistemin
doğrusal olmayan bileşenlerini de içermesine rağmen istenen
performansı göstermek için tam filtre modeline ihtiyaç duyar.
Sönümlü denetleyici, hızlı tepki sağmasına rağmen doğrusal
olmayan yüklerde yüksek THD oluşturur. Histerezis akım
kontrolü yöntemi, basit yapıdadır, gürbüzdür ve iyi bir geçici
tepkisi vardır; ancak, bu denetleyicinin en büyük dezavantajı,
rezonans problemlerine neden olabilecek parametre
yüklerinde ve çalışma koşullarında meydana gelen
değişiklikler sonucu anahtarlama frekansının değişmesidir.
Doğrudan güç kontrol yöntemi, basit bir yapıya ve hızlı bir
dinamik tepkiye sahip olmasına rağmen anahtarlama frekansı
değişken olduğu için çevirici-soğutma devrelerinin
tasarımlarını ve AC harmonik filtre tasarımını zorlaştırır.
Kayma kipli kontrol yöntemi, geçici durum boyunca güvenilir
performans gösterir; ancak, bu yöntemin ayrık zamanlı
uygulamalarda çatırdama etkisi problemi vardır. H∞ kontrol
yönteminin THD değeri oldukça düşük ve performansı iyi
olmasına rağmen ileri düzeyde matematik bilgisi gerektirir ve
sistem cevabı yavaştır. Tekrarlamalı kontrol yöntemi, sistemin
temel ve harmonik frekanslarında yüksek kazanç sağlar;
ancak, dinamik performansı zayıftır. Bulanık mantık kontrol
yöntemi, parametrik değişkenlere ve çalışma noktalarına
duyarsız olmasına rağmen yavaş bir kontrol yöntemidir.
Yapay sinir ağı kontrol yöntemi çevrimiçi veya çevrimdışı
yaklaşımlarla kullanılabilir; ancak, yavaş bir dinamik tepkiye
yol açabilir.
V. SONUÇ
Bu çalışmada, daha önce mikroşebeke mimarilerinde
kullanılmış kontrol yöntemleri incelenmiştir. Mikroşebeke
kontrol yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar gürbüzlük, sistemin
parametre değişimlerine karşı cevap hızı, sistemin kararlılığı,
sistemdeki harmoniklerin ortadan kaldırılması ve sistemin
doğrusal olmayan bir yapıya sahip olması gibi durumlar göz
önünde bulundurularak her bir kontrol sistemi için
değerlendirilmiştir. Bu karşılaştırmalar doğrultusunda
DROOP kontrol yönteminin sağladığı yüksek şebeke
güvenirliliği ve esnekliği açısından bir mikroşebekede
kullanılabilecek en iyi kontrol yöntemi olduğu sonucuna
varılmıştır.
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Abstract – A microgrid is a power grid consists of distributed power generation units and loads. Microgrid is also a system that
can operate in grid-connected mode and islanding (autonomous) mode. The control of distributed power generation units in
microgrids is necessary for reliability and continuity of power grid. In this study, the droop control method which is widely used
in the control of distributed power generation units in intelligent microgrids has been examined. The droop control method,
which operates similarly to the primary frequency regulation system of the conventional power grid, does not have
communication with other distributed generation units. In this study, the design steps of the droop controller which is designed
in order that linearly considering the relationship between active power – frequency (P-f) and reactive power – voltage (Q-V)
and regulating the deviations that occur have been examined in detail. The designed droop controller has been compared with
voltage - current control and hierarchical control methods.
Keywords – microgrid, droop control, hierarchical control, decentralized control, distributed power generation
I. GİRİŞ
Bir mikroşebeke, dağıtık enerji üretim birimlerinden ve
yüklerden oluşan bir şebekedir. Bu mikroşebeke, şebekeye
bağlantılı modda ve ada (otonom) modda çalışabilen bir
sistemdir [1]. Sistemin dağıtık yapısı nedeni ile evirici ve filtre
arabirimlerinin yerel ölçümlere dayalı olarak kontrol edilmesi
gerekmektedir. Akıllı mikroşebekelerdeki dağıtık enerji
üretim birimlerinin denetiminde DROOP kontrol yöntemi
yaygın olarak kullanılmaktadır.
[2], bir mikroşebekede merkezi olmayan paralel evirici
kontrolü kavramı üzerine ilk çalışmayı yapmışlardır. Klasik
güç sistemlerinde kullanılan merkezi olmayan kontrol tabanlı
DROOP kontrol yöntemi, çıkış aktif gücüne göre frekans ayar
noktasını ve çıkış reaktif gücüne göre gerilim büyüklüğünün
ayar noktasını uyarlamaktadır [2]. [2], bu uyarlamayı yaparak
DROOP kontrol yönteminin jeneratörlerde bu şekilde
kullanımını başlatmışlardır. DROOP kontrolün bu şekilde
kullanımı, dağıtık sistemin faz kilitleme çevrimi (PLL)
kullanmaksızın çalıştırılabildiğini ve toplam yükün aktif ve
reaktif güçlerinin çevirici hızına göre paylaşılabildiğini
göstermiştir [2].
DROOP kontrol yönteminde 2 yaklaşım vardır. [3], hat
empedansının aktif ve reaktif güç akışlarına olan etkisini
analiz ve kompanze ederek gerilim ve frekans DROOP
kontrollerini birbirinden ayırmak olan ilk yaklaşımı
benimsemişlerdir. [3], ara bağlantı hattının farklı
indüktans/rezistans (L/R) oranları için frekans ve gerilimin
aktif ve reaktif güçlere olan etkisi incelemişlerdir. [3], hattın
reaktans/rezistans (X/R) oranı bilgisine dayalı referans çerçeve
dönüşümünü kullanarak frekans ve gerilim kontrol
DROOP’larını birbirinden ayırma yöntemini önermişlerdir
[3].

[4], hat empedansı konusunu ele almak için kapalı çevrim
çevirici aracılığı ile çevirici çıkışında sanal empedans
kullanmak
olan
ikinci
yaklaşımı
çalışmalarında
benimsemişlerdir. [4], çalışmalarında sanal rezistif çıkış
empedansını, çıkış geri besleme akımına göre çıkış referans
gerilimini uyarlayarak oluşturmuşlardır. Sanal rezistif çıkış
empedansı ile gerilim ve frekans DROOP denetleyicileri
birbirinden ayrılmıştır [4].
Bu çalışmada, aktif güç ile frekans ve reaktif güç ile gerilim
arasındaki ilişkiyi doğrusal olarak göz önüne alan ve oluşan
sapmaları düzenlemek amacıyla tasarlanan bir DROOP
denetleyicisinin tasarım aşamaları detaylı olarak incelenmiştir.
Tasarlanan DROOP denetleyicisi gerilim-akım kontrolü ve
hiyerarşik kontrol yöntemleri ile karşılaştırılmıştır.
II. MATERYAL VE YÖNTEM
A. DROOP Denetleyici Tasarımı
DROOP kontrol yöntemi, geleneksel güç şebekesinin
birincil frekans düzenleme prensibine benzer bir şekilde
çalışmaktadır [5]. DROOP kontrol yönteminde, diğer dağıtık
üretim kaynağı birimleri ile haberleşme bulunmamaktadır.
Burada dağıtık üretim kaynağının çıkış reaktif gücü ile
gerilimin genliği birbirleriyle doğrusal ilişkili iken çıkış aktif
gücü ile frekansı da birbirleriyle doğrusal ilişkili olmaktadır.
Ancak bu durum, regülasyonda sapmalara yol açmaktadır. Bu
sapmalar, mikroşebeke frekansını elde etmeyi önlemektelerdir
[5].
Şekil 1(a) basitleştirilmiş güç hattı devresini göstermektedir
ve bu devrenin empedans karakteristiği Şekil 1(b)’de
verilmektedir. Hat boyunca güç akışı denklem (1) ve (2) ile
ifade edilmektedir.
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𝑃12 =

𝑋𝑡 𝑉1 𝑉2
𝑅𝑡 𝑉1 (𝑉1 − 𝑉2 cos 𝜃12)
sin 𝜃12 +
𝑍𝑡 𝑍𝑡
𝑍𝑡
𝑍𝑡

𝑄12 = −

𝑅𝑡 𝑉1 𝑉2
𝑋𝑡 𝑉1 (𝑉1 − 𝑉2 cos 𝜃12 )
sin 𝜃12 +
𝑍𝑡 𝑍𝑡
𝑍𝑡
𝑍𝑡

(1)

(2)

sonucu, denklem (6) ve (7)’den hesaplanmakta, P’-f DROOP
ve Q’-V DROOP denetleyicilere uygulanmaktadır. Buradaki
amaç, çalışma frekansı 𝑓𝑥∗ ve gerilim büyüklüğü 𝑉𝑥∗ değerlerini
üretmektir. Sonra çalışma frekansı 𝑓𝑥∗ ve gerilim büyüklüğü 𝑉𝑥∗
∗
tarafından, çeviricinin gerilim referansı 𝑣𝑥,𝑞𝑑
, senkron referans
çerçeve çalışmasında sentezlenmektedir. Senkron çerçeve
gerilimi ve sabit çerçeve akımı denetleyicileri çeviricinin
PWM komutlarını üretmek için kullanılmaktadır.

Şekil 1. (a) Eş değer devre - (b) İletim hattı karakteristiği [6].

Güç hattı genellikle kayıpsız ve indüktif olarak modellenir ve
bu 𝑅𝑡 = 0 (𝛿 = 0°) ‘da (1) ve (2) denklemlerinin özel durumu
olarak düşünülebilmektedir. Bu özel durum güç akışı sonucu
(3) ve (4) denklemlerinde verilmektedir. Buradaki denklemler
klasik P-f DROOP ve Q-V DROOP kontrolü temellini
oluşturmaktadır.
𝑃12,𝛿=0° =

𝑋𝑡 𝑉1 𝑉2
sin 𝜃12
𝑍𝑡 𝑍𝑡

(3)

𝑄12,𝛿=0° =

𝑋𝑡 𝑉1 (𝑉1 − 𝑉2 cos 𝜃12 )
𝑍𝑡
𝑍𝑡

(4)

R-L hattında güç akışını kontrol etmek için (1) ve (1)
numaralı
denklemler
(5)
numaralı
denkleme
dönüştürülmektedir [3].
𝑃′
[ 12
′
𝑄12

𝑉1 𝑉2
𝑋𝑡
𝑅𝑡
sin 𝜃12
−
𝑍𝑡
𝑍𝑡
𝑍𝑡
𝑃
=
]=
[ 12 ]
𝑅𝑡
𝑋𝑡
𝑄12
𝑉1 (𝑉1 − 𝑉2 cos 𝜃12 )
𝑍𝑡 ]
[
𝑍𝑡
] [ 𝑍𝑡
cos 𝛿 −sin 𝛿 𝑃12
=[
(5)
][
]
sin 𝛿 cos 𝛿 𝑄12

′
(5) denkleminde uyarlanmış olan gerçek güç 𝑃12
ve reaktif
′
güç 𝑄12 , 𝛿 açısında döndürülerek türetilir. Burada 𝛿 açısı
Şekil 1(b)’deki gibi hattın empedans üçgenine bağlıdır [6].
′
′
Uyarlanmış gerçek güç 𝑃12
ve reaktif güç 𝑄12
, klasik P-f
DROOP ve Q-V DROOP denetleyicilerin değişkenleri olarak
kullanılmaktadır. (6) ve (7) numaralı denklemlerde, her dağıtık
kaynak arabirim çeviricinin (DIC) çalışma frekansı 𝑓𝑥∗ ve
gerilim genliği 𝑉𝑥∗ hesaplanmaktadır [6].

𝑓𝑥∗ = 𝑓0 − 𝑚𝑥 (𝑃0𝑥 − 𝑃𝑥′ )

(6)

𝑉𝑥∗ = 𝑉0 − 𝑛𝑥 (𝑄0𝑥 − 𝑄𝑥′ )

(7)

Denklem (6)’daki 𝑚𝑥 frekans DROOP katsayısı, 𝑓0 anma
frekansı, 𝑃0𝑥 anma gerçek güç kapasitesi iken denklem
(7)’deki 𝑛𝑥 gerilim DROOP katsayısı, 𝑉0 anma faz gerilimi
genliği ve 𝑄0𝑥 de anma reaktif güç kapasitesidir [6].
Şekil 2’deki blok diyagram, uyarlanmış P’-f DROOP ve Q’V DROOP denetleyicilerinin çalışmasını göstermektedir. Geri
besleme gerilim ve akımı, gerçek güç ve reaktif güç çıkışları
hesaplanarak ölçülmektedir. Daha sonra (5) numaralı
denkleme dayanan dönüşüm, güç hattının R-L yapısı hesaba
katılarak, aktif ve reaktif güçlere uygulanmaktadır. P’ ve Q’
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B. Gerilim-akım Kontrolü, Hiyerarşik Kontrol ve DROOP
Kontrolün Karşılaştırılması
[7], tek bir bağımsız dağıtık enerji üretim sisteminde
kullanılan 3 fazlı PWM gerilim eviricileri için dijital kontrol
stratejisini ele almışlar ve dengesiz yük durumunda
performans hızını artırmak için bir servo mekanizma kontrol
teorisini uygulamışlardır. Bu çalışmada, 3 fazlı PWM gerilim
eviricileri için dijital kontrol stratejisi, doğrusal olmayan yük
altında
çıkış
gerilimindeki
istenmeyen
gerilim
harmoniklerinin ortadan kaldırılmasına olanak sağlamıştır [7].
Bu teknik, aşırı yüklenme ya da kısa devre şartları altında
gerekli hızlı akım sınırlama yeteneği sağlayan ayrık zamanlı
kayma kipli akım denetleyici ile birleştirilmiştir [7].
[8], dağıtık üretim sistemlerinin paralel çalışması için
kullanılan gerilim-akım kontrol stratejisini ele almışlardır. Bu
kontrol yönteminde, üretim sistemleri arasındaki düşük bant
genişlikli veri haberleşmesi sinyallerini ve yerel olarak
ölçülebilen geri besleme sinyallerini kullanmışlardır. Bu
yöntem, DROOP kontrol ve ortalama güç kontrol
yöntemlerinin birleşiminden elde edilmiştir. Ortalama güç
kontrol yöntemi, gerilim ve akım ölçüm hatalarını daha hassas
ölçmek için kullanılmıştır [8]. Ayrıca, yük akımlarının
harmonik akım paylaşımı için harmonik DROOP kontrol
şeması, [7]’deki gerilim ve akım kontrol algoritmasına
dayanarak önerilmiştir [8].
[8], DROOP kontrolü ile ortalama güç kontrol yönteminin
birleştirilmesi için dağıtık üretim birimleri arasındaki gerçek
gücün (P) ve reaktif gücün (Q) net yük paylaşımını belirlemek
amacı ile klasik DROOP yönteminin yeni kontrol
algoritmasına uyarlanması gerektiğini önermişlerdir. Bu
uyarlamayı yapmak için, DROOP yöntemi, ortalama güç
kontrol yöntemi ve harmonik paylaşımlı kontrol
yöntemlerinden oluşan kombinasyonu paralel bağlı
eviricilerin yük paylaşımı için sunmuşlardır. Bu çalışmada,
klasik DROOP yönteminde kontrol değişkeni olarak
kullanılan frekans değişkeni yerine, faz açısı kontrol değişkeni
olarak seçilmiştir. Burada, kararlı durumda gerçek güç sabit
olduğundan ve frekans 60 Hz anma frekansında kaldığı için faz
açısının değişim özelliği olmaması bir avantaj olmuştur.
Frekansı kontrol değişkeni olarak kullanan klasik DROOP
yönteminde kararlı durumda frekans anma değerinden
sapabilmektedir. Ayrıca her dağıtık üretim kaynağı biriminin
aktif güçleri ile ortalama gerçek güçler arasındaki fark, kararlı
durum anında, ayrık zamanlı integratör etkisiyle, sıfıra eşittir.
Sonuç olarak, dağıtık üretim kaynağı birimleri arasındaki aktif
güç her dağıtık üretim kaynağı biriminin güç oranına göre
düzgün bir şekilde paylaşılmaktadır [8].
[9], otonom ve şebeke bağlantılı modda çalışan dağıtık
üretim sistemli mikro şebekelerde hiyerarşik kontrol
mimarileri için araştırma çalışması sunmuşlardır. Burada en
önemli hedef, ikincil kontrol seviyesinde merkezi kontrol
sistemi işlevinin azaltılmasıdır. Merkezi olmayan kontrol için
bazı yöntemler vardır; ancak bu yöntemler sistemin tamamına
değil yalnızca bir bölümüne uygulanmaktadır. İkinci önemli
hedef olarak merkezi olmayan kontrol için enerji depolama
sistemlerinin genişletilme gereksinimi vardır. Ayrıca
beklenmedik enerji kesintilerine sebep olabilen mikro
şebekelerdeki en üst birim için bu gereksinimin giderilmesi
gerekir [9].

Table 1. Mikro şebekeler için kontrol stratejileri

Kontrol
stratejileri
Gerilim-akım
kontrolü
DROOP kontrol
Hiyerarşik kontrol

Uygulanma Yeri
Dağıtık üretim sistemli
mikro şebekeler
Dağıtık üretim sistemli
mikro şebekeler
Otonom ve şebeke
bağlantılı çalışan dağıtık
üretimli mikro şebekeler

Referans
[7]
[8]
[9]

III. BULGULAR
Tasarlanan
DROOP
denetleyicisinin
etkinliğini
gösterebilmek için bir standartlaşma çalışması olan, [10] nolu
referans göz önüne alınmış ve bulguları paylaşılmıştır.
Bu çalışmada tasarlanan ve daha önce hiyerarşik kontrol
yönteminin esnekliğini göstermek amacıyla bir dc
mikroşebekedeki paralel bağlanmış iki adet dc/dc çeviriciye
uygulanmış olan, [10]’daki DROOP denetleyicinin
simülasyon sonuçları Şekil 3’te verilmiştir. Burada
mikroşebeke gerilimi 40 V olarak seçmiştir. Gerilim ve akım
döngüleri kullanarak kontrolü gerçekleştirilmiş ve sanal çıkış
empedansını 2 Ω olarak seçilmiştir.
Şekil 3, DROOP kontrollü hiyerarşik kontrol yönteminin
farklı seviyelerinin kullanımından türetilmiş bir dizi dalga
formunu göstermektedir. Bu dalga formlarının hepsinde, 8.
ms'de, birincil kontrol aktif edilmiş ve 15. ms'de de, ani bir
basamak yükü eklenmiştir. Şekil 3 (a), birincil kontrolün yol
açtığı gerilim sapmasını göstermektedir. Dikkat edilirse, akım
artışının gerilimde daha çok düşme oluşturduğu
görülmektedir.
Şekil 3 (b), birincil kontrolün yol açtığı gerilim sapmalarını
kompanze eden ikincil kontrolün etkisini göstermektedir. Son
olarak, Şekil 3 (c), mikroşebekeye bağlı bir dc kaynağına gelen
/ kaynaktan çıkan akım akışını regüle eden üçüncül kontrolün
etkisini göstermektedir. 17. ms'de, istenen referans akımı
enjekte etmek için, gerilim referansı içinde gerilim sapması
meydana getiren bu denetleyici tarafından 20 A’lik bir akım
referansı dc şebekeye verilmiştir.
IV. TARTIŞMA
DROOP kontrollü hiyerarşik kontrol yöntemi yaklaşımı
kullanılarak, bir akıllı şebeke oluşturan çoklu mikroşebeke
kümesi gerçekleştirilebilir. Bu anlamda, üçüncül kontrol, daha
fazla mikroşebekeyi birbirine bağlamak için yüksek seviyeli
ataletler sağlayabilir ve böylece kümenin birincil kontrolü
olarak işlev görür. Bu anlamda, mikroşebekeler, yüksek
ataletli bir gerilim kaynağı gibi davranacaktır. Bu nedenle,
üçüncül kontrol seviyesi, frekansı ve genliği eski haline
getirmek için, her mikroşebeke kümesine tüm referansları
gönderebilir. Son olarak, üçüncül küme kontrolü, bu küme
tarafından sağlanacak aktif ve reaktif gücü sabitleyebilir veya
daha fazla kümeyi birbirine bağlamak için bir birincil kontrol
gibi davranabilir. Sonuç olarak, kontrol hiyerarşisi gerektiği
gibi ölçeklendirilebilir [10].
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Şekil 3. Bir dc mikroşebekenin (a) birincil, (b) ikincil ve (c) üçüncül kontrol
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V. SONUÇ
Bu çalışma çalışmada aktif güç ile frekans ve reaktif güç ile
gerilim arasındaki ilişkiyi doğrusal olarak göz önüne alan ve
oluşan sapmaları düzenlemek amacıyla tasarlanan bir DROOP
denetleyicisinin tasarım aşamaları detaylı olarak incelenmiştir.
Tasarlanan DROOP denetleyicisi gerilim-akım kontrolü ve
hiyerarşik kontrol yöntemleri ile karşılaştırılmıştır. Tasarlanan
denetleyicinin etkinliği daha önceden tasarlanmış olan
literatürdeki bir çalışmanın bulguları ile desteklenmiştir.
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Abstract – It is important to determine the initial level of failures of induction motors used in many industrial applications. The
sudden stops of the system can be prevented with the pre-detection of the fault. The experiment mechanism was established to
detect mechanical unbalance and short circuit faults in the induction motors. Current values were measured and saved at fault
time. As a result, 9.000 data were obtained consisting of 3 phase currents. In this study, a Long-Short Term Memory (LSTM)
deep neural network has been developed that classification of induction motors by fault type. In the training of the neural network,
3 input parameters and 3 classification types of 1 output parameter are used. It was reserved for training 60% of data and 40%
for testing the model in the dataset. As a result of the fault type classification with the LSTM model, 98.5% accuracy and 1.12
average absolute error value were obtained. It has been shown that the proposed bi-LSTM network can be used for fault detection
of asynchronous motors.
Keywords – Classification, Deep Neural Network, Induction Motor, bi-LSTM, Type Fault.
robustness, mechanical imbalance, and short circuit. The
I. INTRODUCTION
classification with the LSTM model has obtained 98.5%
Induction motors are one of the critical components of classification accuracy.
Industry 4.0. In case of failure of these motors, unwanted
II. LONG-SHORT TERM MEMORY (LSTM)
system stops occur in automation. Asynchronous motors are
preferred because of their low cost and easy maintenance, but
One of the methods of deep learning, LSTM is used in
they cause great economic losses as a result of faults. processing sequential incoming data by time, or to analyze
Therefore, it is very important to determine the faults that may events that have a specific relationship between them [10].
occur at the initial level of asynchronous motors. Faults in LSTM is an RNN (recurrent Neural Network) based technique
asynchronous motors are caused by bearing, rotor, stator that has an architecture of random recall and learning of longwinding short circuit, eccentricity, and unstable energy feeds term dependencies [11].
[1].
The LSTM consists of memory blocks containing memory
In asynchronous motors, data such as vibration, current, cells and gates. Memory blocks have 3 special gates. These are
voltage, moment and magnetic flux are used to determine the respectively the input, forget and output gates (Figure 1). The
faults beforehand. After the data obtained from the sensors are input gate is responsible for controlling the flow of data to the
pre-processed with signal processing (RMS, FFT, time- memory cell. The output gate is responsible for the flow of
frequency, etc.) methods, it is attempted to detect failures with data out of the memory cell and into other blocks. The Forget
different techniques such as artificial neural networks [2], gate is responsible for determining the effectiveness of
fuzzy logic, expert systems, and model-based approaches [3].
previous block that exists within the existing block [12].
Deep learning is a machine learning technique that mimics
the human brain with mathematical models and can perform
operations such as classification, feature extraction, and
conversion, either supervised or unsupervised. There are many
classification problems in the literature using deep learning
algorithms (especially RNN, LSTM, CNN) [4]. Some of the
deep classifications respectively; images [5], sound [6], human
activities [7], sentences [8], cyber-attacks [9].
In this study, a model was proposed to classify faults from
current values obtained from squirrel cage type 3-phase
asynchronous motor. The proposed model is developed with
the LSTM algorithm which has a 3 inputs 3 outputs
classification. The output layer is classified as engine
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Fig.1 LSTM cells

asynchronous motor. The technical specifications of the
engine used to obtain the data are shown in Table 1.

Located in the first stage of the LSTM network the forget
gate consists of a simple single-layer neural network where
information from the previous cell is decided which to hold
and which to discard. In this layer, operations are performed
by the sigmoid layer. The value from the Sigmoid layer is
obtained by Equation 1 [13].
𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 . [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝑓 )

(1)

The resulting value is a number produced between 0 and 1.
If the result is close to zero or zero, the previous memory is
forgotten.
The input gate consists of the tangent layer where the new
vector (Ct) that needs to be stored is created and the sigmoid
nerve layer where it is decided which values to update. The 2
different values (ht-1 and xt) that come to this layer are passed
from Sigmoid and Tangent layers through Equations 2,3 and
4, and a new value is obtained by combining them [14].
𝐶𝑡 = 𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∗ 𝐶𝑡

(2)

𝑖𝑡 = 𝜎 (𝑊𝑖 . [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝑖 )

(3)

𝐶𝑡 = 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑊𝐶 . [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝐶 )

(4)

The vector (Ct) to emerge from the entry gate is obtained by
summing it with the value determined in the previous stage
(ft*Ct-1) (Equation 5).
𝐶𝑡 = 𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∗ 𝐶𝑡

(5)

The output gate provides the production of short-term
memory and output using the input and forget gates. This gate
consists of layers of tangent and sigmoid, such as the input
gate. The value obtained in the Sigmoid layer is calculated by
Equation 6.
𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜 [ℎ𝑡−1 , 𝑥𝑡 ] + 𝑏𝑜 )

Table1. Features of squirrel cage asynchronous motor

Features
Power (kVA)
Voltage (V)
Frequency (Hz)
Speed (d/dk)
Stator Resistance rs (ohm)
Xls (ohm)
Xlr (ohm)
rr (ohm)
J (kg.m2)

(7)
III. EXPERIMENT

A. Dataset
The processes for developing and testing the model are
shown in the flow chart in Figure 2. The process that started
with engine selection was completed with the development of
the proposed model.
The dataset used in the training and testing of the model
consists of I1, I2 and I3 data taken from the squirrel cage

Values
1.2
220
50
1475
4.85
0.274
0.274
3.805
0.031

There are 3 different states in the data set to be used for
classification. These are respectively; Normal, short circuit
and mechanical imbalance. In Table 2, the numbers and output
layer code of the data contained in the dataset are given by the
type of classification. A total of 9,000 data were used for
training and testing.
Table 2. Grouping of data set by classification type

Classification
Normal
Short Circuit
Mechanical Imbalance

(6)

The values generated are values between 0 and 1 in this
layer. If the resulting value is close to zero, it is decided that
the new information will not be used. After calculating the
values from the input and forget gates in the tangent layer, it
was obtained a value between -1 and 1 [15]. The output gate
transmits to the next cell as the output value which the value
obtained from the multiplication of the values from the
sigmoid and tangent layers (Equation 7).
ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∗ 𝑡𝑎𝑛ℎ (𝐶𝑡 )

Fig. 2 Fault classification scheme.

Code
0
1
2

Samples
3.000
3.000
3.000

B. Model Training
LSTM has a higher learning than feedback neural networks.
For this reason, the proposed model was used bi-LSTM neural
network architecture that processes data in both directions. As
mentioned earlier, It’s have been obtained 3 features (Xt_1, Xt
and Xt+1) in the input layer. There are 3 neurons in the output
layer to represent motor fault conditions. It has been used to
train the neural network 60% of each fault condition.
The Model consists of the input layer, the hidden layer, and
the output layer (Figure 3). In the three layer bi-LSTM
network, the dropout value p=0.5 was determined in the
hidden network of 256, 128 and 64 dimensions. Each of the
embedded inputs feeds a separate bi-LSTM network with 50
neuron units in the dual direction. Each output of the Bi-LSTM
networks is then passed through a dense network of 128
neurons with ReLU activation function. The results are
obtained by placing the outputs of the previous layer into a
three-layer neural network with layers 64, 32 and 8. It was used
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in the training of the entire model Momentum=0.9, L2
regularization weight=0.001 and primary learning rate η=0.01

The loss and accuracy rate of the trained model is shown in
Figure 5 for each epoch. Accordingly, as the number of
training increases, the change in the loss rate is slower. The
rate at which the loss rate falls is similar to that of increased
accuracy. The accuracy and loss value in the final steps have
hardly changed, suggesting that the neural network is fully
trained. As the curve becomes smooth, the training of the
neural network appears to be healthy.

(a)

Fig. 3 Architecture of proposed model

IV. RESULT
The dataset contains 3,000 data for each type of fault. To
ensure high classification performance, the dataset for each
type of fault is divided into 60% training and 40% testing.
Accuracy metric was used to measure the success performance
of the model [16].
Accuracy = (TP+TN) / (TP+TN+FN+FP)
(8)
TP: True Positive
TN: True Negative
FP: False Positive
FN: False Negative
The confusion matrix for the classification accuracy of the
model is given in Figure 4.

(b)
Fig. 5 Accuracy and loss graph of the model

V. CONCLUSION
Prior detection of a fault in asynchronous motors minimizes
the damage to the system. In this context, a bi-LSTM model
has been proposed that allows the classification of fault States
from the current values of asynchronous motors. The types of
fault states, the input features of the model, and the dataset
were created with the data measured in the engine. Hyper
parameters have been set to accuracy the highest performance
from the model. The dataset consists of 9,000 data determining
3 faults states. In the training of the Model 60% of the data
having each fault type was selected. As a result, it was obtained
98.5% accuracy in fault classification with the bi-LSTM
model. It is envisaged that the proposed practical bi-LSTM
model could be used for the fault detection of asynchronous
motors.
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Özet – Elektromiyografi, kas aktivitesi sonucunda meydana gelen biyolojik işaretlerin ölçülmesine olanak sağlayan invaziv
olmayan bir yöntemidir. Yüzey ve iğne elektromiyografisi olarak uygulama amacına göre iki şekilde kullanılmaktadır. Bu
çalışmada internet üzerinden açık erişime sahip „UCI Machine Learning Repository‟ veri tabanında bireylerin packman
oyununda yapmış oldukları yedi farklı el hareketi (el dinlenimde, el yumruk yapıldığında, bilek büküldüğünde, bilekte
radyal ve ulnar sapma olması durumunda), bireylerden ölçülen yüzey elektromiyogram sinyalleri veri seti kullanarak
sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla ilk olarak verilerden ayrık dalgacık dönüşümüyle öznitelik çıkarımı yapılmıştır.
Daha sonra çıkarılan öznitelikler literatürde çok yaygın olarak kullanılan çok katmanlı algılayıcı yapay sinir ağı yaklaşımı
kullanılarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma sürecinde yapay sinir ağı basit çapraz doğrulama algoritması kullanılarak
eğitilmiştir ve sınıflandırıcının algoritması ile başarımı Matlab2017a programıyla gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırıcının
başarımı veri setinin farklı oranlarda bölünmesi ve farklı ara katman sayıları için araştırılmıştır. Optimum ağ topolojisi veri
setinin %20-%80 oranında eğitim ve test verisi olarak bölünmesi ve ara katman sayısının 18 olması durumunda en yüksek
başarım %91,67 olarak elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler – Yapay sinir ağları, çok katmanlı algılayıcı, sınıflandırma, elektromiyogram, ayrık dalgacık dönüşümü
Abstract – Electromyography is a noninvasive method that allows measurement of biological markers as a result of
muscle activity. It is used as surface and needle electromyography according to the application purpose in two ways. In
this study, seven different hand gestures (hand rest, hand punch, wrist bend, radial and ulnar deviation of the wrist) made
by the individuals in the packman game in the „UCI Machine Learning Repository‟ database with open access over the
internet were measured by using the data set of surface electromyogram signals tried to be classified. For this purpose,
firstly, feature is extracted from data by discrete wavelet transform. Then, the extracted features were classified using the
multi-layered sensor artificial neural network approach, which is widely used in the literature. In the classification process,
artificial neural network was trained using simple cross validation algorithm, the algorithm and performance of the
classifier were realized with Matlab2017a program.. The performance of the classifier has been investigated for the division
of the data set at different rates and for different number of intermediate layers. The optimum network topology is obtained
when the data set is divided by 20% -80% and the number of interlayers is 18, the highest performance is obtained as
91.67%.
Keywords – Artifical neural network, multilayer perceptron, classification, electromyogram, discrete wavelet transform.

I. GİRİŞ
Elektromiyogram (EMG); iskelet kaslarının kasılıp
gevşemesiyle ortaya çıkan, zamanla değişen özellikte
biyolojik ve elektriksel kökenli sinyallerdir [1]. Bu
sinyallerin insan vücudundan uygun ölçüm düzenekleriyle
kaydedilmesi, analizi ve yorumlanmasıyla ilgili yöntemlerin
bütünü elektromiyografi olarak adlandırılmaktadır [2]. EMG
sinyallerinin elde edilme yöntemleri kullanım amacına göre
farklılıklar sergilemektedir. Bu bağlamda deri altına iğne
elektrotları kullanılarak kas içinden veya yüzey elektrotuyla
kas üzerindeki derinin üst tabakasından elde edilebilmektedir
[3]. Bu yöntemler sırasıyla iğne elektromiyografisi ve yüzey
elektromiyografisi (sEMG) olarak adlandırılmaktadır [4].
sEMG yöntemi, herhangi bir cerrahi müdahalenin olmadan
deri yüzeyine yerleştirilen tek kullanımlık yüzey elektrotları
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ile deri altında bulunan kas ya da kas gruplarının elektriksel
aktivitesinin elde edilmesine olanak sağlaması nedeniyle
tercih edilmektedir [4-7].
EMG sinyallerinin karakteristikleri ölçüm yapılan kasın
bulunduğu yere ve uyarılma şiddetine göre değişkenlik
göstermektedir [8]. Bunun yanı sıra tek bir matematiksel
ifade kullanılarak EMG işaretinin tanımlanması mümkün
değildir. Bu bağlamda EMG verisinin tanısal değerini
arttırmak için yüksek dereceli istatistikler, spektral ve
dalgacık analizi, doğrusal ayrım analizi, sayısal filtreleme,
modelleme analizleri ve yapay sinir ağları gibi yeni işaret
işleme tekniklerinden faydalanılmaktadır [9].
Günümüzde işaret işleme teknikleri ve yapay zekâ
tekniklerinin ilerlemesiyle bilgisayar tabanlı EMG analiz
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algoritmaları da hızlı bir gelişme sergilemektedir. Bu
bağlamda literatürde birçok çalışma bulunmaktadır [10-19].
Örneğin 1999 yılında Cai ve arkadaşları, dalgacık dönüşümü
yöntemiyle yapay sinir ağlarını (YSA) kullanarak ön kol
hareketinden (el kavrama, el uzatma, ön kol supinasyon ve ön
kol pronasyonu) elde edilen EMG sinyallerinin
sınıflandırılmasını araştırmışlardır. EMG sinyallerinin
sınıflandırılmasında önerilen modelin %90 bir başarım
sergilediği gösterilmiştir [10]. Hardalaç ve Poyraz (2002) geri
yayılımlı YSA modeli kullanarak normal ve Neuropathy kas
hastalığınına ait EMG verilerini
sınıflandırmasını
gerçekleştirmişlerdir. Bu amaçla EMG işaretlerinden Hızlı
Fourier Dönüşümü (HFD) analiziyle elde ettikleri
katsayılarını iki farklı geri yayılım öğrenme algoritmasıyla
(eşlenik gradyan ve hızlıprop öğrenme algoritmaları) eğiterek
başarımlarını karşılaştırmış ve sınıflandırmada eşlenik
gradyan öğrenme algoritmasıyla daha yüksek bir başarımlar
elde edildiği tespit edilmiştir [11]. Güler ve Koçer (2005),
normal ve nöromüsküler hastalığı olan (nöropati ve miyopati)
kişilerden alınan EMG verilerini destek vektör makineleri
(DVM) ve çok katmanlı algılayıcılarında (ÇKA) kullanarak
sınıflandırma başarımları irdelemişlerdir. Yapılan analizler
sonucu DVM‟ nın ÇKA‟ ya göre nöromüsküler hastalıkları
teşhisinde daha yüksek bir sınıflandırma başarımına sahip
olduğu gösterilmiştir [12]. Subasi ve arkadaşları (2006) EMG
sinyallerinin sınıflandırılmasında ileri beslemeli hata geri
yayılım algoritması ve dalgacık katsayısı metoduna dayanan
iki farklı yapay sinir ağı modeli önermişlerdir. Önerilen
modellerden dalgacık katsayısına dayanan sınıflandırıcının
daha yüksek bir başarıma sahip olduğu kanıtlanmıştır [13].
2007 yılında Lucas ve arkadaşları miyoelektrik protezleri
kontrol etmek amacıyla çok kanallı yüzey EMG sinyallerinin
sınıflandırılmasında destek vektör makineleri ve sinyal
tabanlı dalgacık optimizasyonuna dayanan yeni bir yöntem
önermişlerdir. Önerilen yöntemin altı farklı el hareketinin
sınıflandırma başarımı %95 oranında elde edilmiştir [14].
Koçer (2010) kas rahatsızlığı olan ve olmayan kişilerinden
aldığı EMG sinyallerinin sınıflandırılmak için yapay sinir
ağları (YSA) ve bulanık mantığın bir arada kullanarak
geliştirdikleri sistemle %90‟lık bir sınıflandırma başarımı
elde etmiştir [15].
Akgün ve arkadaşları(2013)
elektromekanik denetimli protezlerin kontrolü amacıyla EMG
sinyallerini geri yayılımlı yapay sinir ağı algoritması ile
sınıflandırmış ve yaklaşık %98 oranında bir başarım elde
etmişlerdir [16]. Uzun ve arkadaşları (2017) diz anormalliği
olan ve olmayan bireyleri yürüme esnasında kaydedilen
sEMG verileri kullanarak tespit etmişlerdir. Bu amaçla
verilerden ayrık dalgacık dönüşümüyle belirledikleri
öznitelikleri YSA‟ ya uygulanmış ve %90‟ın üzerinde bir
sınıflandırma başarımı elde etmişlerdir [7]. Uzun ve
arkadaşları (2018) diz rahatsızlıklarının tespit etmek amacıyla
farklı duruş pozisyonlarında alınan sEMG sinyallerinin
sınıflandırmasında YSA ve lojistik regresyon (LR)
yöntemlerinin
başarımını
karşılaştırmışlardır.
Sınıflandırmada YSA yönteminin daha yüksek başarım
sergilediğini ve diz rahatsızlıklarının sadece oturma
durumundaki
sEMG
verilerini
kullanarak
tespit
edilebileceğini
göstermişlerdir
[17].
Bireylerin
el
hareketlerini belirlemek amacıyla sEMG sinyallerinin
sınıflandırılmasında radyal fonksiyonlu yapay sinir ağı
(RFYSA) ve ileri yayılımlı yapay sinir ağı (İYSA) metotları

kullanıldığı başka bir çalışmada sırasıyla % 94.81, %94.05‟
lük başarı elde edilmiştir [18].
Bu çalışmada sEMG verileri kullanarak packman oyununda
yapılan yedi farklı el hareketinin sınıflandırılması
gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ayrık dalgacık
dönüşümü yöntemiyle (ADD) belirlenen öznitelikler çok
katmanlı bir yapay sinir ağına uygulanarak sınıflandırma
başarımı araştırılmıştır.
II. YÖNTEM
Bu çalışmada, internet üzerinden açık erişime sahip UCI
Machine Learning Repository veri tabanında yer alan
packman oyunu esnasında yapılan yedi farklı el hareketi (el
dinlenimde, el yumruk yapıldığında, bilek büküldüğünde,
bilekte radyal ve ulpar sapma olması durumunda) için el
kaslarından
kaydedilen
sEMG
veri
setinden
(https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/EMG+data+for+gestu
res#) yararlanılmıştır. Bu veriler yaşları 18-41 yaşları
arasında olan 24‟ü kadın ve 13‟ü erkek toplam 37 sağlıklı
bireyden alınmıştır. Veriler bireylerin ön koluna takılan bir
MYO Thalmic bileklik ve bir bluetooth alıcısının bilgisayara
bağlanması ile elde edilmiştir. Bileklikte miyografik
sinyalleri alan ön kol etrafına eşit aralıklarla yerleştirilmiş
sekiz adet sensör bulunmaktadır. Bireylere her bir hareket 3
saniye süre ve her hareket arası 3 saniye olacak şekilde
yaptırılmış ve el kaslarındaki sEMG verileri kaydedilmiştir.
Yapılan bu çalışmada her bireyin yedi farklı el hareketini
yaptıklarında kaydedilen sEMG verilerinden faydalanılarak,
yapılan hareketler sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla
öncelikle verilerden ayrık dalgacık dönüşümü (ADD)
yöntemiyle öznitelik çıkarımı yapılmıştır. Sonrasında,
veriden elde edilen öznitelikleri anlamlı kılmak adına
istatiksel işlemlerle boyut küçültme ve normalizasyon
yapılmıştır. Son olarak [0,1] aralığına normalize edilen
veriler çok katmanlı yapay sinir ağının (ÇKYSA) girişi
olarak kullanılmıştır. Aşağıda veriye uygulanan işlemler daha
ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
A. Ayrık Dalgacık Dönüşümü Ve Boyut Azaltma
Biyolojik sinyallerin spektral analizinde en çok tercih
edilen yöntemlerden biri ayrık dalgacık dönüşümü (ADD)
yöntemidir. Bu yöntem işaretin zaman-frekans düzleminde
daha hassas ve verimli (analiz süresi kısa, hesap yükü daha
az) bir şekilde işlenmesine imkan tanımaktadır [7, 19, 20].
Filtreler (alçak ve yüksek geçiren) kullanılarak yapılan bu
yöntemde işaret alt bantlara
(yaklaşım ve detay)
ayrıştırılmaktadır. Ayrıştırma işlemiyle, istenen frekans
aralığında yaklaşım ve detay bilgisi kullanılarak sinyalin
analizi yapılabilmektedir. Yapılan bu çalışmada daubechies-5
filtreli 5. seviyeden bir dalgacık ağacı kullanılarak, her
seviyede ayrıntı katsayıları hesaplanmıştır [7]. Bunun yanı
sıra sEMG verilerinden ADD yöntemiyle belirlenen
özniteliklerin boyutları fazla olduğu için çeşitli istatiksel
yöntemler (katsayıların standart sapması, ortalaması,
maksimumu, minimumu, varyansı) kullanılarak boyut
azaltması yapılmıştır. Böylece yapay sinir ağlarına
uygulanacak girdi verilerinin boyutu azaltılarak, verilerin
daha hızlı ve hassas bir şekilde sınıflandırılmasının
yapılabilmesi sağlanmıştır.

Tablo 1. sEMG Verilerinden Normalize Edilerek Belirlenen Öznitelikler
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Standart Sapma
0.001285
0.001245
0.014108
0.008681
0.012035
0.013573
0.011282

Mak.
0.014245
0.011396
0.129633
0.080487
0.146728
0.132482
0.159549

Ortalama
8.41E+08
-2.10E+09
-7.13E+09
3.91E+09
4.70E+09
4.75E+09
-3.82E+09

Varyans
1.16E+06
1.09E+06
1.40E+08
5.29E+07
1.02E+08
1.29E+08
8.93E+07

Min.
-0.0114
-0.0114
-0.19944
-0.08547
-0.09901
-0.14032
-0.20656

Tablo 2. Farklı Veri Set Oranları ve Ara Katman Sayıları İçin Sınıflandırıcı Başarımları

%20-%80

%30-%70

%40-%60

Ara
katman
sayısı
8

ACC

SEN

SPE

ACC

SEN

SPE

ACC

SEN

SPE

0.8770

0.9444

0.8657

0.8651

0.8611

0.8657

0.8849

0.9167

0.8796

10

0.8571

0.9167

0.8472

0.8770

0.9167

0.8704

0.8413

0.6111

0.8796

12

0.8690

0.8333

0.8750

0.8651

0.9167

0.8565

0.8611

0.9444

0.8472

14

0.8095

0.8889

0.7963

0.8810

0.8611

0.8843

0.8690

0.8333

0.8750

16

0.8690

0.7500

0.8889

0.8651

0.9167

0.8565

0.8333

0.9167

0.8194

18

0.9167

0.7778

0.9398

0.8492

0.7500

0.8657

0.8611

0.8889

0.8565

20

0.8651

0.8333

0.8704

0.8849

0.9167

0.8796

0.8611

0.8333

0.8657

B. Çok katmanlı algılayıcı yapay sinir ağı (ÇKYSA)
Son yıllarda EMG sinyallerinin incelenmesi, yorumlanması
ve sınıflandırılmasında dalgacık analizi, sayısal filtreleme,
yapay sinir ağları (YSA) gibi birçok yeni işaret işleme
teknikleri kullanılmaktadır [21]. Bunlardan yapay sinir
ağlarının;
işaretleri
modelleyebilme,
işaretin
sınıflandırılmasına imkan vermesi ve hızlı olması gibi birçok
avantajının olması nedeniyle biyomedikal uygulamalarda
sıklıkla tercih edilmektedir [17]. YSA; insan beyninin
öğrenme yeteneğinden esinlenerek geliştirilen, her birinin
kendine özgü bir belleği olan ve ağırlıklı bağlantılarla
birbirine bağlı yapay sinir hücrelerinden oluşmaktadır [22].
Bu hücrelerin 3 katman (girdi katmanı, ara katmanlar ve çıktı
katmanı) ve her katmanda paralel olacak şekilde birbiriyle
bağlanmasıyla ağ tasarlanmaktadır. YSA‟lar ağın mimarisi,
öğrenme algoritması, nöronları arasındaki bağlantı şekilleri
gibi birçok farklı kritere göre sınıflandırılmaktadır. Bu
bağlamda çok katmanlı algılayıcı yapay sinir ağı (ÇKYSA)
biyomedikal alanında en çok kullanılan ve tercih edilen ağ
yapısıdır [17]. Bu ağ yapısında kendisine girdi olarak verilen
bilgiden minimum hatayla istenilen çıktıyı elde etmek için
veri işleme süreci yani ağın eğitimi yenilenmektedir. Ağın
eğitiminde farklı öğrenme algoritmaları mevcut olup, bu
çalışmada basit ve eğitim süresi en kısa olan LevenbergMarquardt geri yayılım algoritması tercih edilmiştir.

.
III. SONUÇLAR VE YORUMLAR

Çalışmada öncelikle ADD yöntemiyle ayırt edici olarak
öznitelikler belirlenerek normalize edilmiştir. Normalize
edilen bu değerler YSA‟ da girdi olarak kullanılmıştır. Tablo
1‟ de örnek bir veri seti gösterilmiştir.
Daha sonra düzenlenen bu veri seti çapraz doğrulama
yöntemiyle eğitim ve test verisi olarak ikiye bölünmüştür.
Eğitim verisiyle sınıflandırıcının model parametrelerinin
tespitinde, test verisi ise eğitilen sınıflandırıcının daha önce
karşılaşmadığı girdiye verdiği cevaba göre sınıflandırıcının
başarımını ölçmek için kullanılmaktadır [23]. Sınıflandırıcı
algoritmasının başarımının hesaplanmasında ise çoğunlukla
basit olması nedeniyle duyarlılık (SEN), belirleyicilik (SPE)
ve doğruluk (ACC) oranları kullanılmaktadır. Bu oranlar
sınıflandırıcının test verilerinden elde edilen doğru ve yanlış
sınıflandırma durumlarına göre hesaplanmaktadır [22, 23].
Bu bağlamda yapılan bu çalışmada çapraz doğrulama
yöntemine dayanarak sınıflandırıcının algoritması ve
başarımı Matlab2017a programıyla gerçekleştirilmiştir. Buna
göre veri setinin farklı oranlarda bölünmesi ve ara katman
sayısındaki değişimin sınıflandırıcı başarımı üzerindeki etkisi
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 2‟ de verilmiştir.
Tablo 2‟ den de açıkça görüldüğü gibi en iyi sınıflandırma
doğruluğu veri setinin %20-%80 olarak bölündüğü durumda
ve ara katman sayısı 18 olması durumunda elde edildiği
görülmüştür.
Sonuç olarak, yapılan bu çalışmada packman oyunu
esnasında yapılan el hareketleri çok katmanlı algılayıcı yapay
sinir ağı kullanarak sınıflandırılmıştır. Çapraz doğrulama
yöntemine göre veriler farklı oranlarda bölünmüş ve
sınıflandırıcının performansı farklı ara katman sayılarına göre
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hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlardan en yüksek
sınıflandırıcı başarımının ara katman sayısının 18 ve veri
setinin %20-%80 oranında bölündüğünde elde edildiği tespit
edilmiştir. Bu çalışmada tek bir sınıflandırıcıya göre el
hareketlerinin kısıtlanması çalışmasının kısıtlamalarındandır.
Gelecek çalışmalarda farklı sınıflandırıcılar kullanılması
durumunda başarım oranları hesaplanması planlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda için yazarlardan birinin yüksek lisans
tezi bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.
.
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Özet –Üniversiteler ülkelerin kültürel ve ekonomik olarak gelişmesinde kilit rol oynamaktadır. Aynı zamanda topluma gerekli
ve faydalı bilgiler sunmaktadır. Sanayi üniversite iş birlikleri inovasyonların ortaya çıkmasında ve yayılmasında olmazsa
olmazdır. Bu nedenlerle üniversitelerin kamu oyundaki algıları son derece önemlidir. Üniversiteler ile ilgili düşüncelerin
pozitif yada negatif olduğunun belirlenmesi ile algı açısından daha doğru kararlar alınabilir. Algıların pozitif yönde
değiştirilebilmesi için toplumdaki düşüncelerin anlaşılması gerekmektedir. Sosyal medya madenciliği ile düşüncelerin
anlaşılması etkili ve diğer yöntemlere göre daha kolaydır. Bu çalışmada içinde üniversite geçen tweetler toplanmıştır. Tweetler
üç ay boyunca düzenli olarak kayıt altına alınmıştır. Daha sonra cümleler kelimelere ayrılmış ve sıklıkları belirlenmiştir. Bu
amaçla dünyada yaygın olarak kullanılan Rapidminer yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılım birçok veri, web ve sosyal medya
madenciliği çalışmalarında ilgi görmüştür. Bunun başlıca nedeni kullanımın kolay olması ve birçok veri madenciliği aracının
içinde hazır bulunmasıdır. Çalışma sonucunda üniversite ile ilgili tweetlerde hangi kelimelerin daha sık geçtiği belirlenmişt ir.
Gelecekte bu konu ile ilgili daha çok çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler –Üniversite, twiteer, veri, algı, toplum

Assessment of University Perception Based on Twitter Data
Abstract –Universities play a key role in the cultural and economic development of countries. It also provides necessary and
useful information to the community. Industry university collaborations are essential for the emergence and diffusion of
innovations. For these reasons, perceptions of universities in the public game are extremely important. By determining whether
the opinions about universities are positive or negative, more accurate decisions can be made in terms of perception. In order to
change the perceptions positively, it is necessary to understand the thoughts in the society. With social media mining, ideas are
effective and easier to understand than other methods. Tweets were collected in this study. Tweets were regularly recorded for
three months. Then the sentences were separated into words and their frequency was determined. For this purpose Rapidminer
software which is widely used in the world is used. This software has attracted interest in many data, web and social media
mining studies. The main reason for this is that it is easy to use and available in many data mining tools. As a result of the
study, it was determined which words are more frequently mentioned in university tweets. Further studies are needed in the
future.
Keywords –University, twitter, data, perception, societ
kaynağıdır [3]. Fakat bu büyük miktarda veri eşi görülmemiş
I. GİRİŞ
şekilde karmaşıktır [4]. Bu noktda veri madenciliği araçlarına
Üniversiteler, geçmişten bugüne kadar bilim ve bilgi ihtiyaç vardır. Veri madenciliği en basit tanımı ile var olan
üretmiştir. Ülkelerin gelişmesinde üniversiteler bütünün verilerden anlamlı bilgilerin çıkartılması olarak tanımlanır.
ayrılmaz bir parçalardır. Üniversitelerin toplumsal alanlarda Sosyal medya veri madenciliği, analistlerin farklı metin
teknikleri
kullanarak
sosyal
medya
belirgin etkileri vardır. Bu etkiler genellikle ekonomik, sosyal madenciliği
ve kültüreldir [1]. Yüksek öğrenim kurumlarının, toplumla paylaşımlarını parçaladığı ve popülerlik kazandığı büyüyen
güçlü ilişkiler kurmasında ülkeler açısından açık bir kazanç bir alandır [5]. Veri madenciliği ve twitter veri kullanılarak
vardır. Bu nedenle üniversitelerin kamuoyundaki algılarının işletmeler ve kurumlar için önemli geri bildirimler elde
edilebilmektedir [6]. Bu sayede kurumlar ve işletmeler daha
anlaşılması oldukça önemlidir.
Son zamanlarda bilim dünyasında sosyal medya üzerine doğru kararlar alabilmektedir.
Bu çalışmada twitter verilerinden faydalanarak
bilimsel yayın sayısı hızla artmaktadır. Bu konuda birçok
faklı alanda projeler ve yayınlar ortaya konmuştur [2]. üniversiteler hakkında en sık kullanılan kelimeler
Twitter, bireysel kullanıcıların düşüncelerini takip etmelerini belirlenmiştir.
ve yaşamlarındaki olaylarla ilgili yorumları neredeyse gerçek
II. MATERYAL VE METOD
zamanlı olarak sunan bir araçtır. Milyonlarca insanın dile
getirdiği düşüncelerini anlamak için değerli bir veri
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Çalışmada içinde üniversite geçen tweetler toplanmıştır.
Tweetler üç ay boyunca düzenli olarak kayıt altına alınmıştır.
Daha sonra cümleler kelimelere ayrılmış ve sıklıkları
belirlenmiştir. Tweetler üç ay boyunca düzenli olarak kayıt
altına alınmıştır. Daha sonra cümleler kelimelere ayrılmış ve
sıklıkları belirlenmiştir. Tweetleri toplamak için Rapidminer
yazılımı kullanılmıştır. Rapidminer bir veri analiz
platformudur ve dünyada yaygın olarak birçok bilimsel
çalışmada kullanılmaktadır [7]-[11]. Rapidminer operatörler
ile bir proses oluşturularak kullanılmaktadır. Her operatörün
bir görevi vardır. Örneğin veriyi yüklemek yada sözel
verilerin sayısala dönüştürülmesi bunlardan sadece birkaçıdır.
Veri toplamak ve analiz için kullanılan proses şekil 1’de
gösterilmiştir.

III. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 1’de Rapidminer yazılımında sorgulama sonucu
elde edilen kelimeler ve sayısı
Tablo 1. Rapidminer analizi sonucu elde edilen kelimeler
Kelime
Toplam Sayı
Doküman Sayısı
369

346

Arkadaş

204

203

Türkiye

197

197

Erkek

170

168

Lise

170

168

Mezunu

170

165

Yapmak

160

93

Üniversitesi

158

156

Cambrige

144

72

Daha

130

128

Havaalanı

130

65

Eğitim

103

80

Annem

99

98

99

98

Holdingte

96

50

Yedi

95

95

Bunyamin

94

94

Ailenin

93

93

Akademisyeni

22

22

Akyol

22

22

Alarm

22

22

Başlıyoruz

22

22

Borç

22

22

Sonuçlar incelendiğinde en fazla 346 Tweet’de toplam 369
defa öğrenci kelimesi geçmiştir. Daha sonra sırası ile arkadaş,
türkiye, erkek, lise kelimeleri gelmektedir. Şekil 2’de kelime
dağılımları pasta grafik olarak gösterilmiştir.

Şekil 1. Veri toplamak ve analiz için kullanılan proses

Öğrencisi

Babam
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üniversite geçen tweetler toplanmıştır. Daha sonra tweetler
kelimelere ayrılmış ve en yüksek kelime sayıları
belirlenmiştir. Çalışma sonucu en yüksek kelime sayısı
öğrenci ve arkadaş olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışma üç
aylık bir dönemim fotoğrafını çekmiştir. Gelecekte bu
konuda uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç vardır. Büyük
miktarda verilerinden anlamlı sonuçların çıkartılması ülkeler
için önemlidir. Bu nedenle bu konudaki yayın ve proje sayısı
dünyada hızla artmaktadır. Üniversiteler kamuoyunu daha iyi
anlayabilmek için sosyal medya etkin bir araç olarak
kullanılabilir.

Toplam Sayı

borç
başlıyoruz
alarm
akyol
akademisy
ailenin
1%
1%
1%
1%
eni
bnyamin
3%
1%
yedi 3%
3%
holdingte
babam3%

KAYNAKLAR
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13%
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[2]

arkadaş
7%

4%
annem
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eğitim
4%
havaalanı
5%
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türkiye
7%

[4]
[5]

erkek
6%

daha
lise
5%
6%
cambrige
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5%
üniversitesiyapmak 6%
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Şekil 2. Kelime dağılımları

IV. SONUÇLAR
Üniversiteler
kamuoyundaki
algılarını
anlamak
istemektedir. Milyonlarca kullanıcısı ile sosyal medya
üniversiteler hakkındaki olumlu veya olumsuz görüşleri
gerçek zamanlı sunabilmektedir. Bu çalışmada içinde
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Abstract – The study area is located between Kuloglu and Yaka Villages in the north of Boyabat District of Sinop Province.
Paleozoic-Triassic aged Boyabat metamorphites are observed at the bottom of the study area. These metamorphites are composed
of phyllite, sericite-chlorite schist and metasandstones which contain intense greenschist, glaucophanitic greenschist, metagabbro
and metadiabase interlevels at the bottom levels. This unit is overlain unconformably by the Lower Jurassic aged Akgöl
formation, which consists of alternation of sandstone-milestone-shale. Higher up, Middle-Upper Jurassic aged Bürnük formation
which consist of conglomerate is observed unconformably. The Bürnük formation is overlain by the lateral-vertical transition by
Middle-Upper Jurassic aged the Akkaya formation which contain limestones. The Lower Cretaceous aged Çağlayan formation,
which is composed of marls and shales with sandstone-sandy limestone interlevels, unconformably overlies the Akkaya
formation. Higher up, Upper Cretaceous aged Kapanboğazı formation which consist of cherty limestones and micritic limestones
is observed unconformably. This formation is conformably overlain by the Upper Cretaceous aged Yemişliçay formation which
consists of basaltic-andesitic lavas, tuffs and agglomerates which contain sandstone-marl interlevels. At the top, the Upper
Cretaceous aged Cankurtaran formation, which consist of alternation of sandstone-marl-shale-mudstone-limestone and contain
tuff-agglomerate interlevels at the bottom levels, is conformably observed.
The following mineral assemblages have been observed in metapelitic, metapsammitic and metabasic rocks belonging to
Boyabat metamorphites. Phyllites and sericite-chlorite schists contain mineral assemblage which are composed of sericite +
chlorite (ripidolite-picnochlorite) + quartz  calcite  plagioclase (albite)  muscovite  epidote  zoisite / clinozoisite 
microcline  biotite (green)  sphene. The mineral assemblage which are composed sericite + quartz + muscovite  epidote 
plagioclase (albite)  microcline  chlorite  calcite  biotite (green)  apatite are observed in metasandstones. The mineral
assemblage observed in greenschists are tremolite + actinolite + chlorite (ripidolite-picnochlorite) + plagioclase (albite) +
epidote + zoisite / clinozoisite  quartz  calcite  microcline  relict clinoproxene (diopside / augite) + sphene. Glaucophanitic
greenschists observed as interlevels and sometimes blocks in metapelitic schists show mineral assemblage which are composed
of chlorite + glaucophane + epidote + plagioclase (albite) + phengite  actinolite + zoisite / clinozoisite  stilpnomelane 
calcite  quartz + sphene. Metagabbro and metadiabases consist of mineral assemblages which are composed of actinolite +
plagioclase (albite-oligoclase) + chlorite (penninite-clinochlore)  relict clinoproxene (diopside / augite)  zoisite / clinozoisite
+ quartz  epidote  sphene. Boyabat metamorphites initially underwent to metamorphism in quartz-albite-muscovite-biotite
subfacies of greenschist facies at 425-450 oC temperature and 2-3 kbar pressure conditions. Later, these metamorphites
underwent the second metamorphism in the glaucophanitic greenschist (epidote-blueschist) facies at 400-500 oC temperatures
and 6-12 kbar pressure conditions with increased pressure in the environment. The effects of these metamorphism are observed
in the metabasites within the Boyabat metamorphites.
Basalts and basaltic andesites belonging to the Yemişliçay formation show aphanitic porphyritic texture. Basalts contain
common plagioclase and olivine phenocrysts and plagioclase microliths. The phenocrystalline phase of basaltic andesites
consists of plagioclase, clinoproxen (diopside/augite) and very few olivine. Plagioclase microlites and volcanic glass are
observed in matrix of these rocks. The tuffs observed in Yemişliçay formation include plagioclase, clinoproxene (diopside
augite), amphibole (hornblende), volcanic glass and litic fragments. These rocks are andesitic tuff “according to composition and
grain size” and lapilli stone “according to grain size” and lapilli tuff and lapilli stone “according to% distribution of grains” and
vitric tuff “according to the volcanic glass-crystal-litic fragments compound.
Keywords – Boyabat (Sinop), Stratigraphy-petrography, Yemişliçay formation, Volcanic-Pyroclastic rocks, Boyabat
metamorphites, High pressure metamorphism
I. INTRODUCTION
The study area is 96 km2 that covers Kuloğlu, Göktepe,
Kayadibi, Paşalıoğlu, Akman and Yaka villages in the north of

Boyabat district of Sinop province (Figure 1). As a result of
this study, it was aimed to determine the stratigraphic
characteristics of the region. In addition, the petrographical
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properties of Boyabat metamorphites bearing high pressure
metamorphism and volcanic-prolastic rocks in Yemişliçay
formation, which is one of the volcanics around Sinop, is the
another objective of this study.
The study area is located in the middle part of Pontide
tectonic belt belonging to tectonic units of Turkey (Figure 1).
The region is characterized by the presence of a thick
subduction-accretion complex developed during the closure of
the Paleotethys and Neotethys oceans and oceanic lithospheric
segments mixed with these tectonically [1].
The first regional study recorded in Boyabat region was
conducted by [3]. Later, [4] made a 1 / 100 000 scale
geological map of the region and distinguished metamorphic,
volcanic and sedimentary units from Paleozoic to Eocene.
Detailed studies on the formation level in the region were
carried out by [5], [6], [7] and [8]. These researchers indicate
that Liassic aged shales are the oldest sedimentary unit of the
region, higher up, Upper Jurassic-Lower Cretaceous aged
massive limestone, Lower Cretaceous aged shale, Upper
Cretaceous aged flysch (Cankurtaran formation) and Upper
Cretaceous aged volcanic rocks (Hamsaros formation) are
observed. The researchers metioned that these units are
covered by Upper Cretaceous-Paleocene aged Akveren
formation (limestone, marl), Eocene aged Ayancık and Kusuri
formations and Neogene aged Sarıkum formation.
The petroleum opportunites in the Sinop-Ayancık region by
[9], the geomorphology of the Sinop peninsula by [10],
sediments and palaeocurrent in the Sinop-Ayancık region by
[11], Neogene formations in the region by [12], petroleum
potential of the region by [13], detailed stratigraphy of DadayDevrekani (Kastamonu) region by [14] and the detailed
geology of Cide (Kastamonu) - Kurucaşile (Bartın) region by
[15] are examined. Reference [16] investigated the geology of
the Middle Black Sea (Sinop-Samsun) basin and the petrology
of the volcanic rocks observed in the region. In addition, [17]
and [18] made studies on the geology of Sinop basin and on
petroleum opportunities. Reference [19] studied the geology

of the north of Boyabat and the geochemical properties of
volcanic rocks.
Reference [20] determined that there are volcanic rocks with
calc-alkaline island arc property around Sinop and they are
related to the subduction settled in the south. Reference [21]
argued that the subduction zone that caused the Late
Cretaceous volcanism emphasized by [20] was not located in
the south but in the north.
Reference [22] divided the Pontides into three tectonic
zones: Eastern Pontides, Middle Pontides and Western
Pontides. In addition, Paleotethys system of the Middle
Pontides [23], high pressure-low temperature metamorphism
in the Middle Pontides [24] and the Late Cretaceous-Paleocene
period of the Middle Pontides [25] are investigated.
Reference [26] named the volcanic rocks as Dodurga
volcanics and Akyörük volcanics in Boyabat region in south
of Sinop. The researcher stated that the Dodurga volcanics are
composed of andesitic rocks, dacitic rocks and volcanoclastic
rocks, and the Akyörük volcanics are made of basaltic rocks.
She also stated that the main propagation center of the
Dodurga magmatics is Sülüdağ. Reference [27] stated that the
Upper Cretaceous (?) Volcanic rocks (Hamsaros volcanics)
outcropping around Sinop consist of basaltic-andesitic lavas,
dykes and their pyroclastics. The researcher stated that the
volcanic rocks in the region are composed of basalt,
trachybasalt, basaltic andesite, basaltic trachyandesite,
trachyandesite and andesite, and they are both subalkaline and
slightly alkaline. Reference [28] investigated the microfacies
characteristics of the Upper Jurassic - Lower Cretaceous İnaltı
formation outcropping in Boyabat (Sinop).
Reference [29] indicated that the volcanic activity observed
in the south of Sinop was effective in two periods: Late
Cretaceous (~ 71 million years, reverse isochron age) and
Eocene (~ 48 million years, plateau age). Asan, Late
Cretaceous volcanics are the product of an aged volcanism
coinciding with the Yemişliçay formation,It indicates that the
Eocene volcanics intersecting this formation as shallow
intrusions are equivalent of the Tekkeköy formation volcanics.

Fig. 1. a) The map showing Turkey tectonic units (from [2]), b) The map of the study area
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II. MATERIALS AND METHOD
In the field studies, detailed geological map of the study
area was prepared by utilizing the geological map made by

[18] on topographic maps of 1/25 000 scale numbered Sinop E
33-c1, Sinop E 33-c4 (Figure 2-a). The stratigraphic cross
section of the region was made by considering the lower-upper
relationships of the lithologies in the study area (Figure 2-b).

Fig. 2. a) Geological map of the study area (partially modified from [18]), b) Cross section of the study area
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Thin sections of 80 rock samples collected during field
studies were made in Thin Section Laboratory of Geological
Engineering Department, Konya Technical University Faculty
of Engineering and Natural Sciences. Pyroclastic rocks have
been named considering their mineralogical composition,
grain size, volcanic glass and rock fragments. Volcanic rocks
were classified in [30] double triangular diagrams according to
their mineralogical composition, and these rock nomenclatures
were supported by geochemical analysis of these rocks.
Metamorphic rock nomenclature is made considering
mineralogical composition, texture-structure properties and
sometimes characteristics of origin. In the nomenclature of
“phyllite“, “quartzite” and “greenschist as metamorphic rocks,
classification diagrams of low- and high-temperature
metamorphic rocks prepared by [31] were used. Metamorphic
rocks, called ”meta-” prefixes, show traces of metamorphism,
while preserving the origin rock textures. These rocks were
taken into consideration according to mineralogical
composition and texture-structure properties, and “meta“ prefix was added to these names.
III. STRATIGRAPHY
A. Boyabat Metamorphites
First, Boyabat metamorphites named by [17] are observed in
the south of the study area around Yaka Village (Figure 2-a).
It is generally composed of phyllite, sericite-chlorite schist and
metasandstone. In the lower levels of the unit, dense
greenchist, glaucophane greenchist, metagabbro and
metadiabase bands-lenses and blocks are observed (Figure 2b). Crystallized limestone interlevels are encountered in the
unit. Phyllite, sericite-chlorite schist and meta- sandstone are
gray-yellowish gray-greenish in color. Phyllites should be fine
grained and foliated. Due to the excess of sericite mineral, it
has a silky shiny appearance (Figure 3-a). If the amount of
chlorite increases and the amount of sericite decreases, the
grain size of the rock becomes visible, and the rock transitions
to chloritschists. Green color is dominant in these rocks.
Metasandstones are layered and their thickness varies between
5-15 cm.
Green schists, glaucophanous green schists, metagabbros
and metadiabases, which are commonly encountered in the
bottom levels of the unit, are prominent with their greenblackish green colors. Foliation (schistosity) is very prominent
especially in green schists. In some green schist samples,
chlorites and fibrous tremolite-actinolites are quite prominent.
Metabasites encountered in the unit are generally massive,

sometimes they make weak schists (Figure 3-b). Phyllites,
green schists, metabasites and metacarbonates belonging to
Boyabat metamorphites are observed in places.
The unit shows an apparent thickness of approximately 400
m. The bottom surface of Boyabat metamorphites is not
observed in the study area. It is unconformably overlain by the
Upper Jurassic aged Akgöl formation. According to [14], the
age of the unit is pre-Liassic. Reference [32] gave the age of
Triassic (?) - Liassic to these lithologies, which are called
Bekirli formation. When they are considered that the unit is
unconformably covered by the Lower Jurassic Akgöl
formation in the study area, and the regional correlations, the
Boyabat metamorphics are considered to be Paleozoic-Triassic
in age. The Boyabat metamorphites are comparable with the
Bekirli formation [32], which outcrops between AyancıkErfelet-Boyabat (Sinop).
B. Akgöl Formation
The Akgöl formation was named by [9]. It is observed in the
northern part of Kayadibi Village (Figure 4) and around
Pelirliçay Hill (Figure 2-a). Akgöl formation is composed of
light gray, light greenish gray, blackish gray colored of
alternation sandstone-milestone-shale. Iron oxide tubers are
observed in places within the unit. In the bottom levels of the
formation, blackish gray colored, fine to very fine grained
shales are observed. Towards the top, alternation of sandstonemilstone-shale takes place. Sandstones are gray-yellowishbrownish in color, thick-very thick bedded. Micritic
limestones and argillaceous limestones occur at the upper
levels of the formation (Figure 4-b).
The Akgöl formation presents a visible thickness of
approximately 350 m in the study area. The Akgöl formation
unconformably overlies the Boyabat metamorphics from the
bottom. It is unconformably overlied by the Bürnük formation
and by the Akkaya and Çağlayan formations where this
formation are not observed from the top (Figure 2-b).
Reference [33] gave Liassic (Lower Jurassic) age to the unit
according to Arietites latisulcatus Quenst, Phylloceras? Sp.,
Belemnites cf., and Clavatus Elb. in the limestones intercalated
with the black shales of the formation on the İnebolu-Küre
road. In addition, [34] gave the Liassic age to the unit based on
the Involutina liassica Jones fossil in the black shales of the
unit [32]. Therefore, the age of the Akgöl formation should be
Liassic (Lower Jurassic). The Akgöl formation is a
sedimentary range of deep submarines deposited in
increasingly shallow environments [32].

Fig. 3. Phyllites (a) and metagabbros (b) belonging to Boyabat metamorphites observed around Yaka Village
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Fig. 4. Akgöl formation observed north of Kayadibi Village (a), and micritic limestone belonging to this formation (b)

C. Bürnük Formation
The Bürnük formation, firstly named by [9], is observed to
the north of Kayadibi Village and Yolkıyısı Hill in the study
area (Figure 2-a). The Bürnük formation consists of
conglomerates and sandstones in red, purple and brownish
colors (Figure 5). The gravel are poorly sorted, well rounded
and several cm in size. It is not well cemented. Most of the
gravel are derived from the underlying metamorphic
basement. They also contain fragments of granite, shale and
volcanic gravel. Gravel do not show significant bedding. The
bedding is significant at sandstone levels. The sandstones
showing cross-bedding are poorly sorted, and their grains are
well-rounded. In the study area, in the outcrops of the Bürnük
formation, red colored alternation of conglomerate-sandstone
is obserfved frequently.

Fig. 5. Gravel of Bürnük formation observed north of Kayadibi Village

The Bürnük formation has a visible thickness of
approximately 70 m. The unit is unconformably overlain by
the Akgöl formation. It shows lateral-vertical transition with
the Akkaya formation consisting of limestones. Where Akkaya
formation disappears, it is unconformably overlain by
Çağlayan formation (Figure 2-b). Reference [35] suggested
that the Bürnük formation is of Upper Jurassic aged according
to Pseudocyclammina cf., Virguliana Koechlin, Paalzowella
sp., Rectocyclammina sp., Bramkampella sp. and
Mesoendothyra sp. in the samples taken from the upper levels
of the Bürnük formation [32]. In the study area, Bürnük
formation unconformably overlies the Liassic (Lower
Jurassic) aged Akgöl formation from the bottom, and it shows
a lateral-vertical transition with the Dogger-Malm (MiddleUpper Jurassic) aged Akkaya formation from the top.
Therefore, the age of the Bürnük formation should be MiddleUpper Jurassic. Bürnük formation is correlated with the
Muzrup formation [14], Ahlatcık formation [36] and the upper
surfaces of the Mevrandere formation [37] in the vicinity of
Dadak-Devrekani. The Bürnük formation shows the
characteristics of old river sediments in terrestrial facies with

its typical red color and lithology. The formation was
deposited in terrestrial, deltaic and shallow marine
environments.
D. Akkaya Formation
The unit is made of limestones. It named by [17]. In study
area, the unit covers in Çalyakası Hill and Köseldikkaşı Hill
arounds, northeast of Kayadibi Village, Çalış Village around,
north of Pelirliçay Hill, Yalnız Türbe Hill, Yolkıyısı Hill and
Kovan Hill arounds (Figure 2-a). The Akkaya formation is
composed of gray-beige colored, generally medium-thick
bedded and abundant fossiliferous limestones (Figure 6). At
levels where the clay content increases, the limestone layers
become lumpy. The limestones are abundantly cracked, and
these cracks have filled with secondary calcite minerals.
Fossils consist of form gastropod shells, corals and alga.
The limestones of the Akkaya formation show a visible
thickness of 1000 m in the study area. The unit shows lateralvertical transition with conglomerates and sandstones of
Bürnük formation from bottom. From the top, it is
unconformably overlain by the Çağlayan formation and by the
Yemişliçay formation where Çağlayan formation is not
observed (Figure 2-b). The age of the unit according to
foraminiferas and algas observed in limestones is given as
Dogger-Malm (Middle-Upper Jurassic) [18]. The Akkaya
formation is comparable to the Kestanedağ limestone
described by [15] in Cide-Kurucaşile around and Yukarıköy
formation described by [38] in Daday-Devrekani around. The
fossil assemblage and lithological characteristics of the
formation and its reef characteristics in places indicate that the
formation has deposited in a shallow marine environment [18].

Fig. 6. The limestones belonging to the Akkaya formation observed northeast
of Kayadibi Village
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E. Çağlayan Formation
It was named by [9]. Çağlayan formation is observed in the
vicinity of Zıpkın Village, Üçköknar Hill, Çamurlukkaşı Hill,
Akçakaya Hill, Kayadibi Village, Helimoğlu Village,
Uzungeriş Hill, Paşalıoğlu Village, Ayıkayası Village,
Gürgenli Mountain, Yanıkdağ, Alaman Village and Manacık
Hill in the study area (Figure 2-a). Çağlayan formation is
generally composed of gray-black colored alternation of marl
and shale. Sandstone and sandy limestone interlayers and
limestone olistoliths are observed within the unit (Figure 7).
Laminated sandstones are observed at the bottom levels of the
formation. Gravelly sandstones are located towards the top.
Çağlayan formation is a visible thickness of 1325 m in the
study area. The Çağlayan formation unconformably overlain
by Akkaya formation from the botom and by the Kapanboğazı
formation from the top (Figure 2-b). It is given BarremianAlbian (Lower Cretaceous) age to this formation according to
Nodosaria sp. and Lentioulena sp. from Foraminiferas,
Parhaodolithus
embergru,
Coccollthui
cf.
and
Cribrosbhaepalla ehrenbergi from Nannoplanktons and
Eulioplites sp. from Ammonoides [18]. The Çağlayan
formation is correlated with the Ulus formation described by
[15] and Çatak formation described by [38] in the vicinity of
Cide-Kurucaşile. The formation was deposited in a marine
environment according to its lithological and sedimentological
characteristics. That the presence of fine-grained, black
colored, organic-rich pyritic shales indicates that this
formation were deposited in an aneorobic environment. In
addition, the presence of olistolitic and sandy levels, the
presence of imbricates that only shales and marls dominate
together with alternation of sandstone-shale-marl and the
presence of various sedimentary structures shows that the
formation is deposited at marine, turbiditic and variable
paleotopographic depth [18].

F. Kapanboğazı Formation
It is mainly composed of cherty limestones and micritic
limestones. The Kapanboğazı formation was named by [9]. In
the unit study area, it is observed along a narrow strip in the
southern and northern parts of Zıpkın Village and Çalış Village
and in around Tangaloğlu Village (Figure 2-a). The
Kapanboğazı formation is composed of red, brownish red,
sometimes green cherty limestone and marl intercalated
micritic limestones (Figure 8). Limestones are generally
medium bedded and sometimes chert banded. Upward, clayey
limestones are observed. It passes into the Yemişliçay
formation with the formation of clastic materials and volcanic
materials at the upper levels of the Kapanboğazı formation.
The Kapanboğazı formation, which is generally observed as
a thin belt in the study area, offers a visible thickness of
approximately 300 m where the thickest outcrops occur. The
Kapanboğazı formation covers the Çağlayan formation in
conformity. It is overlain by the Yemişliçay formation from
the top (Figure 2-b). The age of this formation was determined
as Santonian-Campanian (Upper Cretaceous) according to
Globotruncana cf. arca (Cushman), Globoruncana cf.
concavata Brotzen, Globotruncana cf. bulloides Vogler and
Globoruncana tricarinata (Quereau) fossils by [18]. In
addition, [39] said that the age of the unit is Santonian-Lower
Campanian (Upper Cretaceous) according to Globotruncana
linneiana (d’Orbigny), Marginotruncana sp., Globotruncana
carinata Dalbiez, Globigerinellodies sp., Ticinella sp. and
Dicarinella sp. The Kapanboğazı formation is comparable to
the Unaz limestone described by [15] in around CideKurucaşile and Kirensökü formation described by [38] in
around Daday-Devrekani. The Kapanboğazı formation was
deposited in a deep marine environment.

Fig. 7. The alternation of marl-shale with the sandstone interlayer observed around Uzungeriş Hill (a) and the marls observed south of Gürgenoğlu Village (b)
belonging to the Çağlayan formation

Fig. 8. The limestones of the Kapanboğazı formation observed northeast of Vayisoğlu Village
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G. Yemişliçay Formation
The unit, named by [9], covers in a large area in the vicinity
of Kuloğlu Village, Davutoğlu Village, Kökçam Mountain,
Kanruk Mountain and Göktepe Village (Figure 2-a). The
Yemişliçay formation is composed of basaltic-andesitic lava,
tuff and agglomerates containing green, greenish gray and
brown colored marl, shale, sandstone interlevels (Figure 9).
The lavas in the formation are blackish green-green in color
and have basalt and basaltic andesite composition (Figure 9a). They are generally observed as lava flows in the study area.
In these lavas, cooling cracks are observed from time to time.
Lava levels are generally characteristic with aphanitic
porphyritic texture. Green-greenish brown tuffs and
agglomerates in the Yemişliçay formation are more common
than lavas (Figure 9-c). They should be alternated with
sandstone, shale and marls. High amounts of feldspar
phenocrysts are encountered in tuffs. The agglomerates are
formed by attaching lapilli - block size grains to a ash - like
volcanic matrix. Blocks are sometimes observed angular. They
form a volcanic breccia. At the marl-shale-sandstone levels
within the formation, flute structures, load molds and
sometimes channel fills are observed. In these lithologies,
layer thicknesses are quite variable. They offer layer
thicknesses from thin to very thick. It is also possible to find
layered structures at some tuff levels within the formation.
The Yemişliçay formation has a visible thickness of
approximately 1500 m in the study area. The Yemişliçay
formation is conformably observed on the Kapanboğazı
formation. It is conformably overlain by the Cankurtan
formation (Figure 2-b). At the outcrops of this formation
which are observed in the northeast of Vayisoğlu Village, they
are sometimes followed by lateral-vertical transitions at
transitions with Cankurtaran formation. Reference [18] said
that the age of the unit is Campanian - Maestrichtian (Upper
Cretaceous) according to Broinsonia parca (Stradner),
Litraphidites quadratus Bramlette and Martini, Watznauerla
barnesae (Black), Zygulithus consinnus Martini, Discolithus
numerosus Gorka, Arkangelskiella parca Stradner and
Globutruncana sp. that they found in the shale interlevels of
the Yemişliçay formation. Reference [29] determined ~ 71
million years (Campanian) age in the volcanics within the
Yemişliçay formation by the method of 40Ar/39Ar. The
Yemişliçay formation is comparable to the Yeniceköy tuffite
member and Cambu agglomerated member described by [15]

in the vicinity of Cide-Kurucaşile and the Mesudiye formation
described by [40] in the vicinity of Ordu. The Yemişliçay
formation has emerged as a product of volcanic activities
intensified during the deposition stage of the Cankurtaran
formation, which is deposited in the shelf ahead - slope
environment [32]. The volcanites of the Yemişliçay formation
were formed in an fore-arc environment in the Pontide
magmatic arc [29].
H. Cankurtaran Formation
The unit was named as “Üst Cankurtaran member” by [5]
and as “Gürsökü formation” by [9]. Whereas, It was named as
the Cankurtaran formation by [17]. In the study area, it
surfaces arounds Tepetarla Hill, Doruğukuru Hill, Kozciğaz
Village, Çal Village, Hacıbeysuyu Hill, Topalınköy and
Semso Village (Figure 2-a). The Cankurtaran formation
consists of alternations of sandstone, marl, shale, mudstone
and limestone (Figure 10). In bottom levels, it includes tuff and
agglomerate interlevels. The unit presents thin-medium
stratification. The flute structures and the load molds are
observed in the formation. In the upper levels of the formation,
black shale levels up to 60 m thick are found. Fine grained
alternation of shale-marl-sandstone are typically observed at
these levels.
The Cankurtaran formation presents a visible thickness of
approximately 2800 m in the study area. The unit covers
conformity the Yemişliçay formation and Kapanboğazı
formation where it is not observed. The upper limit of the
Cankurtaran formation was not observed in the study area
(Figure 2-b). Reference [39] said that the age of the unit is the
Campanian - Maestrichtian (Upper Cretaceous) according to
Globotruncana ventricosa (White), Globotruncana fornicata
(Plummer), Stomiosphaera sp. and Lagena sp. that they found
in the Cankurtaran formation. Reference [18] gave Campanian
- Lower Maestrichtian (Upper Cretaceous) age the unit by
detecting the Globotruncana lapparenti (Brotzen),
Globotruncana conica (White), Globotruncana linneiana
(d’Orbigny) and Globotruncana tricarinata (Quereau) fossils
within the unit. The Cankurtaran formation is correlated with
the Üst Cankurtaran member described by [5] and the
Hisarköy formation described by [15] in the vicinity of CideKurucaşile. Cankurtaran formation is a submarine fan
sediment formed by turbiditic currents in shelf ahead and in an
area where volcanic activities sway [32].

Fig. 9. The lavas (east of Kökçam Mountain) (a), alternation of lava-sandstone-marl-shale (around Çömlek Hill) (b) and tuffs (northwest of Davutoğlu Village)
(c) belonging to Yemişliçay formation
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Fig 10. The alternation of shale - sandstone (north of Taşçıoğlu Village) (a) and marls containing shale interlayers (around Tepetarla Hill) (b) belonging to the
Cankurtaran formation

IV. PETROGRAPHY
A. Boyabat Metamorphites
Phyllites and sericite-chlorite schists belonging to Boyabat
metamorphics contain sericite + chlorite (ripidolitepicnochlorite) + quartz ± calcite ± plagioclase (albite) ±
muscovite ± epidote ± zoisite / clinozoisite ± microcline ±
biotite (green) ± sphene as mineralogical composition (from
high to low) (Figure 11). While the main component in
phyllites is sericite, the sericite amount decreases relatively in
the sericite-chlorite schists whereas the amount of chlorite
increases. In these rocks, sericites are prominent with pulsed
crystals and they give a directional texture to these rocks
together with chlorite. Chlorites are dark brown birefringence
colored, leafy shaped and dark green colored (Figure 11). With
these properties, chlorites are thought to be in the “ripidolitepicnochlorite” composition. These rocks are characterized by
lepidoblastic and granolepidoblastic textures. In these
metapelitic rocks, plagioclases observed in minor amounts are
albite (Ab96An04, Ab92An08) according to extinction angle
determination.
The metasandstones observed in Boyabat metamorphites
contain sericite + quartz + muscovite ± epidote ± plagioclase
(albite) ± microcline ± chlorite ± calcite ± biotite (green) ±
apatite mineral paragenesis. The rocks are composed of
quartz, muscovite, epidote, albite, microcline, chlorite and
calcite minerals in a matrix with sericite showing pulsed
shapes. Sericites in metasandstones were probably formed
from clay minerals by low grade metamorphism. Two different
sizes of quartz crystals are found in metasandstones. The
coarse-grained quartzs are angular-round and are formed

before metamorphism. Interlocking quartz with small grains
and strong wave extinction are autogenically exposed by
metamorphism.
Within the metapelitic rocks of Boyabat metamorphites,
greenschists are observed as lenses and interlayers parallel to
schistosity. They were named as “epidote-actinolite schist”,
“actinolite-chlorite schist” and “epidote-tremolite schist”
according to the dominant mineralogical composition. The
dominant mineralogical composition in greenschists are
tremolite + actinolite + chlorite (ripidolite-picnochlorite) +
plagioclase (albite) + epidote + zoisite / clinozoisite ± quartz
± calcite ± microcline ± clinoproxene (diopside / augite)
(relict) + sphene (Figure 12). The greenschists are
characteristic of granofibroblastic and nematoblastic textures.
Amphiboles seen in greenschists are in the composition of
“tremolite” and “actinolite”. Actinolites are fibrous and
acicular forms, while tremolites are prismatic forms (Figure
12-a and b). Actinolites show green color, while tremolites
show colorless or very pale green color. Actinolite schists
show granofibroblastic texture, while tremolite schists are
prominent with nematoblastic textures (Figure 12-b). These
amphiboles together with chlorites gave the greenschists a
directional texture.
Chlorites found in greenschists are green colored, leafyplaty-shaped, abnormal brown birefringence colored. They are
probably in Mg-Fe chlorite (ripidolite-picnochlorite)
composition (Figures 12-a and c). They form the main
component of chlorite schists. The feldspars in the greenschists
are in the composition of plagioclase and microcline. Mostly
plagioclases, which have abundant inclusions, rarely have
twinning. According to extinction angle, plagioclases were
found to be albite (Ab95An05, Ab93An07).

Fig. 11. Chlorite phyllite (a) and sericite-chlorite schist (b) belonging to Boyabat metamorphites. Se: Sericite, Ch: Chlorite, Ep: Epidote and Q: Quartz, // Nicol
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Fig. 12. Epidote-actinolite schists (a and c) and epidote-tremolite schist (b) belonging to Boyabat metamorphites. Ac: Actinolite, Tr: Tremolite, Ch: Chlorite,
Ep: Epidote, Zo: Zoiside / Clinozoisite and Cpx: Relict Clinoproxene, // Nicol

Clinoproxenes, which are observed as remnants of magmatic
rocks before metamorphism in greenschists, have long-short
prismatic shape, oblique extinction between 40 o-45o and very
pale green color (Figure 12-c). With these properties,
clinoproxenes are probably in diopsite / augite composition.
Epidotes and zoisite / clinozoisites are characterized by very
high relieves, generally semi-euhedral prismatic crystals and
colorless-yellow-pale greenish yellow colors.
Glaucophanitic greenschists which are intensely observed
in the bottom levels of Boyabat metamorphites are light bluish
gray colored and fine grained in macro samples. These are

observed as generally interlevels and sometimes blocks in
metapelitic rocks. Chlorite + glaucophane + epidote +
plagioclase (albite) + phengite ± actinolite + zoisite /
clinozoisite ± stilpnomelane ± calcite ± quartz + sphene
mineral paragenesis are observed in glaucophanitic
greenschists (Figure 13). These rocks are characterized by
granolepidoblastic
and
granonematoblastic
textures.
Considering the mineral abundance, these rocks are called
epidote-glaucophane-chlorit
schist
(glaucophanitic
greenschist).

Fig. 13. Epidote-glaucophane-chlorite schists (Glaucophanitic greenschists). Ch: Chlorite, Gl: Glaucophane, Ep: Epidote, Zo: Zoisite / Clinozoisite, Ph:
Phengite and Stl: Stilpnomelane, a and c) / Nicol, b and d) // Nicol
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Chlorites observed in glaucophane greenschists are
distinctly green colored and elongated leafy - plate crystals in
one direction (Figure 13). The glaucophanes should be blueviolet colored, long prismatic shaped and 5o-angle oblique
extinction (Figure 13). Considering the mineral paragenesis in
glaucophane greenschists and greenschists, it is thought that
glaucophanes are formed from albite and possibly chlorite due
to increased pressure with deep burial. Albites are mostly
porphyroblasts and contain inclusions. The inclusions are
epidotes, zoisites and opaque minerals. These rarely show
polysynthetic twinning. Phengites have plate-shape, with high
birefringence and flat extinction (Figures 13-c and d).
Stilpnomelanes observed in glaucophane greenschists are in
the form of plate-radial crystals. Stilpnomelanes showing
markedly flat extinction are prominent with their high reliefs
and golden yellow-brown colors (Figure 13-b).
In metagabbro and metadiabases, which are seen as blocks
in the bottom levels of Boyabat metamorphites; actinolite +
plagioclase (albite-oligoclase) + chlorite (penninclinochlorine) ± relict clinoproxene (diopside / augite) ±
zoisite / clinozoisite + quartz ± epidote ± sphen are observed
(Figure 14). These rocks show blastoporphic and blastoophytic
textures.
Actinolite crystals observed in metagabbros and
metadiabases are green colored, prismatic and sometimes
fibrous shaped and 10o-13o angle oblique extinction (Figure
14). These actinolites were formed from relict clinoproxenes
by progressive reactions. Plagioclases are mostly observed as
porphyroblasts (Figure 14). These is usually abundant and
sometimes shows twinning. Plagioclases are in the

composition of albite (Ab97An03) and oligoclase (Ab77An23). In
metagabbros and metadiabases, clinoproxenes are observed as
relicts and small crystals (Figure 14). They show prismatic
shape and very pale green color. They show an oblique
extinction between 43o-47o. With these properties,
clinoproxenes are probably in diopside / augite composition.
Clinoproxenes were transformed into chlorite and actinolite by
progressive reactions.

Fig. 14. Actinolite (Ac), plagioclase (P1), clinoproxene (Cpx) and chlorite
(Ch) crystals seen in metagabbro // Nicol

The minerals, percentage values of minerals and rock names
of nine samples belonging to phyllite, sericite-chlorite schist,
metasandstone, greenschist, glaucophanitic greenschist,
metagabbro and metadiabase from Boyabat metamorphites are
given in Table 1.

Table 1. The components, % values of the components and rock names of nine rock samples taken from Boyabat metamorphites
The Name of Rock
The Name of
Mineral
Sericite

EpidoteEpidote- Epidote- Actinolite- glaucophaneChlorite SericiteMeta
chlorite
phyllite chlorite sandstone tremolite actinolite chlorite
schist
schist
schist
schist
schist

Meta
gabbro

Meta
diabase

32

28

27

-

-

-

-

-

-

-

-

89

31

24

6

44

34

27

34

9

2

18

39

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

7

Quartz

25

28

47

1

2

2

3

3

2

Calcite

5

-

2

-

5

6

2

-

-

Plagioclase (albite)
Plagioclase (albiteoligoclase)

3

2

-

2

7

8

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

26

Microcline

1

-

3

-

2

-

-

-

-

Glaucophane

-

-

-

-

-

-

22

-

-

Epidote

2

1

3

5

24

14

15

6

7

Zoisite / Clinozoisite

1

1

-

-

6

4

6

4

4

Stilpnomelane

-

-

-

-

-

-

2

-

-

Muscovite

3

4

8

-

-

-

-

-

-

Phengite

-

-

-

-

-

-

7

-

-

Relict clinoproxene

-

-

-

-

3

2

-

18

19

Biotite (green)

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Apatite

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Sphene

1

-

-

1

2

1

1

1

1

TOTAL

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Actinolite/ Tremolite
Chlorite (ripidolitepicnochlorite)
Chlorite (penniniteclinochlore)
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A.1. Metamorphism properties of Boyabat Metamorphites
Boyabat metamorphites are generally composed of phyllites,
sericite-chlorite schists and metasandstones. The bands-lenses
and blocks of greenschists, glaucophanitic greenschists,
metagabbros and metadiabases are observed intensively in the
bottom levels of the unit. When geochemical analyzes are also
taken into consideration [41], it can be said that the unit was
made of pelitic and psammitic rocks, basic magmatites and
carbonated rocks before metamorphism.
Depending on the origin rock composition, chlorite,
glaucophane, epidote, plagioclase (albite), phengite, actinolite,
zoisite / clinozoisite, stilpnomelane, calcite, quartz and sphene
minerals were observed in the glaucophanitic greenschists
belonging to Boyabat metamorphites.
According to this, in glaucophanitic greenschists;
As a product of low grade (greenschist facies)
metamorphism;
Chlorite + actinolite + epidote + zoisite / clinozoisite +
albite + calcite
As a product of high pressure / low temperature
metamorphism;
Glaucophane + albite + stilpnomelane + phengite
mineral assemblages are seen.
In phyllites and sericite-chlorite schists;
Sericite + chlorite (ripidolite-picnochlorite) + quartz +
calcite + plagioclase (albite) + muscovite + epidote +
zoisite / clinozoisite + microcline + biotite + sphene,
in metasandstones;
Sericite + quartz + muscovite + epidote + plagioclase
(albite) + microcline + chlorite + calcite + biotite +
apatite,
in greenschists;
Tremolite + actinolite + chlorite (ripidolitepicnochlorite) + plagioclase (albite) + epidote +
zoisite / clinozoisite + quartz + calcite + microcline +
clinoproxene (diopside / augite) (relict) + sphene,
in metagabbros and metadiabases;
Actinolite + plagioclase (albite-oligoclase) + chlorite
(pennin-clinochlorine) + relict clinoproxene
(diopside / augite) + zoisite / clinozoisite + quartz +
epidote + sphene
mineral assemblages have been identified.
According to this that the observation of mineral paragenesis
and index minerals released under different metamorphism
conditions indicates that Boyabat metamorphites undergo at
least two stages of metamorphism when we look at the
metapelitic, metapsammitic and metabasic rocks of Boyabat
metamorphites.
In Metapelites belonging to Boyabat metamorphites;
Muscovite + Chlorite (Ripidolite-Picnochlorite) +
Biotite + Quartz (Figure 15- (1))
Muscovite + Biotite + Microcline + Albite + Quartz
(Figure 15- (2))
Biotite + Microcline + Epidote + Albite + Quartz
(Figure 15- (3))
in Metapsammites;
Quartz + Muscovite + Microcline + Biotite + Albite
(Figure 15- (2))
Quartz + Muscovite + Albite
in Metabasites (in Greenschists);
Chlorite + Actinolite + Epidote + Albite (Figure 15 (4)

Actinolite + Epidote + Calcite + Albite (Figure 15 - (5)
Chlorite + Epidote + Muscovite + Albite + Quartz
in Metabasites (in Metagabbros and Metadiabases);
Actinolite + Chlorite + Epidote + Albite (Figure 15 (4)
Actinolite + Epidote + Zoicite / Clinozoisite + Albite +
Quartz
paragenesis shows that the formation initially underwent
metamorphism in “quartz-albite-muscovite-biotite subfacies”
of greenschist facies (Abukama type) (Figure 15).

Fig. 15. The view in ACF and A’FK diagrams [42] belonging to “quartzalbite-muscovite-biotite subfacies” of greenschist facies of the mineral
paragenesis observed in metapelitic, metapsammitic and metabasic rocks
belonging to Boyabat metamorphites

The metamorphism conditions of the greenschist facies can
be expressed as approximately a temperature of 350–500 oC
and a pressure of 2–10 kbar. The pressure-temperature
conditions of the initial metamorphism in the greenschist
facies observed in Boyabat metamorphites can be interpreted
with the help the pressure-temperature diagram that show the
stability of the chloritoid prepared by [43] (Figure 16).
Chloritoid and phyrophyllite that are index minerals of the
greenschist facies were not found in the Boyabat
metamorphites. The absence of chloritoid in Boyabat
metamorphites, it shows that the effective pressure in the
environment is less than 3 kbar when it is considered in
conjunction with Reaction 2 in Figure 16. The absence of
phyrophyllite and chloritoid in metapelitic rocks of Boyabat
metamorphites indicates that the lower temperature limit of the
metamorphism in greenschist facies that is effective in
environment is approximately 450 oC when it is considered in
conjunction with Reaction 1 and Reaction 2 in Figure 16.
Actinolite was observed instead of hornblende in metabasites
of Boyabat metamorphites. There is no hornblende in these
rocks. Thus, it is seen that the effective temperature in the
environment is lower than 500 °C when it is considered
Andalusite ⇆ Hornblend reaction in Figure 16. Therefore,
according to these data, it can be said that the metamorphism
in the greenschist facies, which is effective in Boyabat
metamorphites, occurs under temperature conditions between
450-500 oC (Figure 16). As a result, Boyabat metamorphites
initially underwent metamorphism in ”quartz-albitemuscovite-biotite sub-facies” of greenschist facies at
temperatures of 450-500 oC and pressure of 2-3 kbar.
In the glaucophanitic greenschists belonging to the Boyabat
metamorphites, albites formed as a result of the first stage
metamorphism (greenschist facies) has changed into
glaucophane with pressure increase.
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temperature and 2-3 kbar pressure conditions. These
metamorphites then underwent a second metamorphism,
whose effects are observed in the metabasites within the unit,
in the glaucophanitic greenschist (epidote-blueschist) facies at
400-500 oC temperature and 6-12 kbar pressure conditions
with increasing pressure in the environment.

Fig. 16. The diagram showing the effective pressure (P) - temperature (T)
conditions on chloritoid stability [43]. Straight lines indicate phase
boundaries that are determined experimentally. Dashed lines indicate
indicate phase boundaries that are predicted by virtue of both experimental
data and petrographic observations. The triple point in the Al2SiO5 system
was taken from [44], and the Actinolite ⇆ Hornblend reaction line was taken
from [45]. The shaded area shows the pressure-temperature conditions that
are effective in metamorphism in greenschist facies observed in Boyabat
metamorphites. An: Andalusite, Ch: Chlorite, Chd: Chloritoid, Q: Quartz,
Phy: phyrophyllite, St: Staurolite, R: Reaction

The glaucophane formations that are formed from the edges
of chlorites are observed in some metabasite samples. These
transformations must be carried out by the following reactions:
Albite + Chlorite + Quartz → Glaucophane +
Paragonite + H2O
(5)
Tremolite + Chlorite + Albite → Glaucophane +
Clinozoisite + Quartz + H2O
(6)
These data show that Boyabat metamorphites undergo the
second metamorphism with increasing pressure after the initial
metamorphism in greenschist facies.
In Boyabat metamorphites,
in Metabasites (in Glaucophanitic greenschists);
Glaucophane + albite + stilpnomelane + phengite,
Albite + epidote + chlorite + phengite + glaucophane,
Epidote + chlorite + albite + glaucophane
paragenesis shows that these metamorphites undergo high
pressure - low temperature metamorphism with increasing
pressure after metamorphism in greenschist facies. When this
high pressure - low temperature metamorphism is evaluated in
the pressure - temperature diagram of [46] (Figure 17), the
following can be said about the conditions of metamorphism:
The absence of lavsonite in the metabasites of Boyabat
metamorphites indicates a temperature that is higher than 400
o
C. Observation of glaucophane in these metabasites, on the
other hand, the absence of garnet and / or clinoproxene limits
the upper limit of temperature as 500 ° C (Figure 17). There
aren’t aragonites in the metabasites. When this situation is
considered together with the stability area of the glaucophane,
it indicates a pressure of 6-12 kbar (Figure 17). In this study,
other index minerals that limit this pressure range weren’t
found in the metabasites of Boyabat metamorphites.
Therefore, Boyabat metamorphites underwent metamorphism
in glaucophanitic greenschist (epidote-blueschist) facies at
400-500 oC temperature and 6-12 kbar pressure conditions
after greenschist facies metamorphism (Figure 17).
As a result, Boyabat metamorphites in the study area initially
underwent metamorphism in “quartz - albite - muscovite biotite subfacies” of greenschist facies under 450-500 oC

Fig. 17. Pressure (P) - Temperature (T) conditions of glaucophanitic
greenschist (epidote-blueschist) metamorphism (scanned area with dots)
observed in Boyabat metamorphites.The diagram has taken from [46]. Gla
F .: Glaucophanite facies, Gla GS F .: Glaucophanitic greenschist (epidote
blueschist) facies, Ep-Amp F.: Epidot-amphibolite facies, Amp F.:
Amphibolite facies, Q: Quartz, Jd: Jadeite, Ab: Albite, Ar: Aragonite, Ca:
Calcite, Law: Lavsonite, Gla: Glaucophane, Zo: Zoisite, An: Anortite, Gt:
Garnet, Cpx: Clinoproxen

B. Yemişliçay Formation
Yemişliçay formation is composed of basaltic-andesitic
lava, tuff and agglomerates containing marl, shale, sandstone
interlevels (Figure 9). In this section, petrographic properties
of volcanic and pyroclastic rocks observed in Yemişliçay
formation will be introduced.
B.1. Volcanic and pyroclastic rocks
The lavas observed in the Yemişliçay formation were found
to be in basalt and basaltic andesite composition according to
geochemical analysis [41] and thin section observations. The
components and % values of these components in these rocks
are given in Table 2.
Basalts contain plagioclase + clinoproxene (diopside /
augite) + olivine + opaque mineral as phenocrystals. The
matrix consists of plagioclase microlites (Figure 18-a, Table
2). Basaltic andesites have plagioclase + clinopyroxene ±
olivine + opaque mineral mineral composition in
phenocrystalline phase. The matrix of these rocks consists of
plagioclase microlites + volcanic glass (Figure 18-b, Table 2).
Plagioclase phenocrysts and plagioclase microliths observed
in these rocks show prismatic shape, albite and albite-pericline
twin and zoned texture. Plagioclases in the basalts are in the
composition of andesine (Ab53An47, Ab56An44) and labrador
(Ab32An68, Ab43An57). Plagioclases in the composition of
andesin (Ab61An39, Ab59An41) are seen in basaltic andesites.
The olivines, which are commonly observed in basalts, are
generally subhedral and sometimes euhedral. Abundant
cracked structures are typical in some olivine crystals.
Clinoproxenes, characterized by their prismatic shapes, very
pale green colors and oblique extinction of 44 o-48o, are
probably in diopside / augite composition. Basalts commonly
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The tuffs belonging to the Yemişliçay formation include
plagioclase, clinoproxene (diopside / augite), amphibole
(hornblende), sphene, opaque mineral in the phenocrystalline
phase and volcanic glass in the matrix. Also these tuffs include
lithic fragments. The components, % values of these
components, grain sizes and classifications of the tuffs
belonging to Yemişliçay formation are shown in Table 3.

show holocrystalline porphyritic texture. Basaltic andesites are
hypocrystalline porphyritic textures (Figure 18).

Matrix

Phenocryst

Property

Table 2. The components, % values of the components and rock names of
four basalt and basaltic andesite samples belonging to Yemişliçay formation
The Name of Rock
The Name of
Component
Plagioclase

Basaltic
andesite

Basaltic
andesite

21

22

22

Basalt Basalt
24

Clinopyroxene

6

2

28

24

Olivine

28

30

2

1

Opaque mineral

1

2

1

1

Plagioclase
microlites

41

45

23

25

-

-

24

27

100

100

100

100

Volcanic glass
TOTAL

Fig. 18. Basalt (a) and basaltic andesite (b) belonging to Yemişliçay formation. Ol: Olivine, Pl: Plagioclase, Cpx: Clinoproxen, Pl Mc: Plagioclase microlites,
Vg: Volcanic glass, // Nicol

Table 3. The Components,% values of the components, grain sizes and classifications of tuffs of Yemişliçay formation

The Name of Component

Sample Number
S-35

S-38

S-41

Plagioclase

% 25

% 22

% 26

Clinopyroxene
(Diopside/Augite)

%9

% 12

%8

%3

-

%2
%1

Phenocryst Amphibole (Hornblende)

Matrix

Grain Size
(in macro sample)

Sphene

%1

-

Opaque mineral

%1

%1

%1

Volcanic glass

% 56

% 57

% 59

Litic fragments
Size (mm)

%5

%8

%3

mostly
2-64 mm

mostly
2-64 mm

mostly
2-64 mm

% 10

% 43

% 39

% 88

% 54

% 58

< 2 mm
Distribution of
percentage of grains 2 – 64 mm
(in macro sample)
> 64 mm

Classification

According to Grain Size
According to
Composition and Grain
Size
According to Percentage
Distribution of Grains
According to GlassCrystals-Litic
Fragments Composition

%2

%3

%3

Lapillistone

Lapillistone

Lapillistone

Andesitic tuff

Andesitic tuff

Andesitic tuff

Lapillistone

Lapilli tuff

Lapilli tuff

Vitric tuff

Vitric tuff

Vitric tuff
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The tuffs belonging to the Yemişliçay formation have
mostly grain sizes of 2-64 mm (Table 3). Therefore, these
rocks were defined as “lapillistone” when they are evaluated
in the grain size classification diagram of the proclasts of [47].
Also, according to their mineralogical composition, these
rocks (Table 3) are in the “andesitic” composition in the Q-AP-F diagram prepared by [30]. These tuffs are named as
“lapillistone”and “lapilli tuff” when they is used in the
triangular diagram for classification according to percentage
distribution of grains in pyroclastic rocks of [48] (Figure 19a). Tuffs are seen in the area of “vitric tuff” in glass-crystalslithic fragments diagram of [49] (Figure 19-b).

Fig 19. Classification diagrams according to percentage distributions of
grains (a) and according to the compositions of glass-crystals-lithic
fragments (b) for tuffs belonging to Yemişliçay formation. The diagram a :
from [48], and the diagram b : from [49]

Plagioclases observed in tuffs are seen as subhedral
prismatic crystals (Figure 20). These represent polysynthetic
and karlsbad twins. Sericitization is sometimes observed in
plagioclases. Clinoproxenes are probably in diopside / augite
composition with very pale green colors, prismatic shapes and
44o-47o angled oblique extinction. Hornblendes are prismatic
shaped, brown colored and 22o-25o angled oblique extinction.
Oxidation and opacification are observed in the proxene and
hornblendes in tuffs. The litic fragments in the tuffs are
Volcanic litic fragments. Volcanic glasses observed in the
matrix are sometimes silicified (Figure 20).
Tuffs consist of phenocrystals, volcanic glass and litic
fragments. Therefore, tuffs show porphyritic texture. Since the
matrix consists entirely of volcanic glass, the tuffs also have
vitrophyric porphyritic texture (Figure 20).
V. DISCUSSION
In this study, stratigraphy of around Kuloğlu - Yaka Villages
in the north of Boyabat (Sinop) and petrographic properties of
Boyabat metamorphites and volcanites and proclastites
belonging to Yemişliçay formation observed in this region
were investigated. The metamorphic units constituting the

basement in the region are named as pre-Liassic aged Boyabat
metamorphites that contain low-grade metapelitic rocks by
[18]. They stated that these metamorphics are unconformably
overlain by Liassic aged Akgöl formation consisting of
alternation of shale-marl with turbiditic sandstone-milestone
interlevels with dunite and gabbro blocks. Reference [32]
named metamorphic rocks at the bottom as Triassic-Liassic
aged Bekirli formation. The researchers stated that these
metamorphites are made of phyllite, schist, gneiss and that
serpentinite, metadiabase, metagabbro, metachert blocks are
observed in these metamorphites. Reference [32] said that
basic volcanic clastics contained albite, chlorite, epidote,
glaucophane, garnet and muscovite. Reference [1] said that
metamorphites, which are named as Boyabat (Bekirli)
metamorphites, in the basement, contain schists and phyllites
and that metabasics-metalavas-metatuffs are abundant in the
base. They stated that the base levels of Boyabat
metamorphites undergo metamorphism in high-pressure
conditions and that the upper levels of these undergo
metamorphism in glaucophanitic greenschist facies in lowmedium pressure conditions.
In this study, it was determined that Boyabat metamorphites
were formed the base in the region. These metamorphites
consist of metapelitic and metapsammitic rocks. It is
determined that Boyabat metamorphites contain intensely
greenschist, glaucophanitic greenschist, metagabbro and
metadiabase bands-lenses and blocks in the bottom levels.
Also, it is determined that these metamorphites are exposed to
two phase metamorphism with increasing pressure in the
environment.
The volcanic units observed in the study area are showed in
the Upper Cretaceous aged Yemişliçay formation by [18]. The
researchers stated that this unit is composed alternation of tufftuffite-agglomerate intercalations with sandstone-marl
interlevels and contains dacitic lava levels. These volcanic
units are named as “volcanite members” at the base levels of
the Campanian aged Cankurtaran formation by [32]. The
researchers said that the volcanic member is composed of
basaltic-andesitic lava, tuff and agglomerate. Reference [26]
determined that Dodurga volcanics (102.2+2.7 my. Cretaceous aged volcanics), which are composed of andesitic
rocks (trachyandesite, andesite), dacitic rocks (dacite,
trachydacite) and volcaniclastic rocks, and Akyürek volcanics
(15.4 + 0.6 my. - Middle Miocene aged volcanics), which are
composed of basaltic rocks (trachybasalt and basalt), compose
the volcanic units in the vicinity of Boyabat. In this study, the
volcanic and proclastic rocks observed in the region have been
shown in the Upper Cretaceous aged Yemişliçay formation. It
has been determined that Yemişliçay formation is composed
of basaltic-andesitic lavas, tuffs and agglomerates containing
marl, shale, sandstone interlevels.

Fig. 20. Tuffs belonging to Yemişliçay formation. Hb: Hornblend, Pl: Plagioclase, Cpx: Clinoproxen, Vg: Occasionally silicified volcanic glass, // Nicol
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VI. CONCLUSION
Paleozoic-Triassic aged Boyabat metamorphites consisting
of phyllite, sericite-chlorite schist and metasandstones
containing
greenschist,
glaucophanitic
greenschist,
metagabbro and metadiabase interlevels are observed at the
base in the study area. Higher up, the Upper Jurassic aged
Akgöl formation, which consists of alternation of sandstonemilestone-shale, is unconformably located. Middle-Upper
Jurassic aged Bürnük formation consisting of conglomerates
unconformably overlies Akgöl formation. The Akkaya
formation, which is made of Middle-Upper Jurassic aged
limestones, is observed with lateral-vertical transition on the
Bürnük formation. Higher up, the Lower Cretaceous aged
Çağlayan formation, which is composed of marls and shales
with sandstone-sandy limestone interlevels, is unconformably
located. The Çağlayan formation is unconformably overlain by
the Upper Cretaceous aged Kapanboğazı formation.
Kapanboğazı formation is composed of cherty limestones and
micritic limestones. This formation is covered by the Upper
Cretaceous aged Yemişliçay formation, which is composed of
basaltic-andesitic lavas, tuffs and agglomerates containing
sandstone-marl interlevels. Upper Cretaceous aged
Cankurtaran formation consisting of sandstone, marl, shale,
mudstone and limestone interlevels and including tuff and
agglomerate interlevels at the bottom levels is observed at the
top of the study area.
Boyabat metamorphites initially underwent metamorphism
in the “quartz-albite-muscovite-biotite subfacies” of the
greenschist facies under 450-500 oC temperature and 2-3 kbar
pressure conditions. Afterwards, these metamorphites then
underwent a second metamorphism, whose effects are
observed in the metabasites within the unit, in the
glaucophanitic greenschist (epidote-blueschist) facies at 400500 oC temperature and 6-12 kbar pressure conditions with
increasing pressure in the environment.
Basalts of Yemişliçay formation contain plagioclase and
olivine phenocrysts and plagioclase microlites. Basaltic
andesites
consist
of
plagioclase,
clinoproxene
(diopside/augite), very few olivine, plagioclase microlites and
volcanic glass. Tuffs in this formation include plagioclase,
clinoproxene (diopside / augite), amphibole (hornblende),
volcanic glass and litic fragments. Tuffs are called as andesitic
tuff “according to composition and grain size”. Tuffs are called
as lapillistone “according to grain size”. Tuffs are called as
lapilli tuff and lapillistone “according to percentage
distribution of grains”. Tuffs are called as vitric tuff
“according to glass-crystals-litic fragments compositions”.
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Abstract – The study area covers Kaz Mountain and its surroundings which is located in the north of Güre, Çamlıbel and Arıtaşı
Neighborhoods of Edremit District of Balıkesir Province. The Kazdağ Massif which is estimated to be of Paleozoic primitive
age starts with the Fındıklı formation in the lower part. This formation is composed of hornblende gneiss, biotite-hornblende
gneiss, epidote-hornblende gneiss, epidote-biotite gneiss, garnet-biotite gneiss, garnet-hornblende gneiss, disten-garnet-mica
schist and disten-garnet-biotite schist which show alternation with crystallized limestones (Altınoluk marble member). In the
upper part of the Fındıklı formation, there are crystallized limestones (Babadağ marble member). Tozlu formation which is
tectonically overlain Fındıklı formation consists of amphibolite – amphibole schist (amphibolite member), metadunite –
metaproxenite – metaproxenhornblendite - serpentinite (metaophiolite member) and crystallized limestones (marble member)
with lateral-vertical transition with each other. Sarıkız formation is observed with an unconformity on Tozlu formation. Sarıkız
formation starts with the thin gneiss level in the lower part, and upwards, higher up pass into thick crystallized limestones with
calcschist interlevels. In the upper part Sütüven formation which is observed tectonically is composed of mica gneiss sillimanite-biotite gneiss - hornblende-biotite gneiss including granitic gneiss (granitic gneiss member) - amphibolite - marble
bands and lenses. The anatexis ve migmatite is sometimes observed in Sütüven formation.
The mineral assemblage which consist of hornblende (tschermakite, edenite and barroisite) + plagioclase (albite-oligoclaseandesine) + quartz ± orthoclase + biotite (brown, green) + garnet (prop-almandine-grossular) ± epidote ± zoisite / clinozoisite
± chlorite (ripidolite-picnochlorite, penninite-clinochlore) ± kyanite ± staurolite + muscovite ± calcite ± sillimanite ± microcline
+ tourmaline (green, brown) + sphene ± rutile ± apatite are observed in amphibole gneisses and biotite gneisses which constitute
the dominant lithology of Fındıklı formation. The disten-garnet-mica schist and disten-garnet-biotie schist which are observed
in the upper part of fındıklı formation show the mineral assemble which consist of biotite (brown) + quartz + garnet (propalmandine-grossular) + kyanite + sillimanite + plagioclase (albite-oligoclase-andesine) ± muscovite + chlorite (ripidolitepicnochlorite, penninite-clinochlore) ± epidote ± zoisite / clinozoisite + orthoclase + tourmaline (green) ± sphene ± rutile ±
apatite.
The mineral assemblage which consist of plagioclase (albite-oligoclase-andesin) + quartz ± orthoclase + biotite (brown and
green) ± sillimanite + hornblende (tschermakite) ± garnet (prop-almandine-grossular) ± epidote ± zoisite / clinozoisite ± chlorite
(ripidolite-picnochlorite, penninite-clinochlore) + muscovite ± kyanite ± calcite ± staurolite ± microcline + tourmaline (green,
brown) + sphene ± rutile ± apatite are observed in mica gneiss, sillimanite-biotite gneiss and hornblende-biotite gneiss which
constitute the dominant lithology of Sütüven formation. The amphibolites which are located as interlevels in this formation are
evident with the mineral assemblage which consist of hornblende (tschermakite) + plagioclase (albite-oligoclase-andesine) ±
biotite (brown) ± quartz ± epidote ± zoisite / clinozoisite ± chlorite (ripidolite-picnochlorite, penninite-clinochlore) + sphene.
The granitic gneisses belonging to Sütüven formation show the mineral assemblage which consist of plagioclase (albiteoligoclase-andesine) + orthoclase + quartz + biotite (brown) ± hornblende (tschermakite) + garnet (prop-almandine-grossular)
± chlorite (ripidolite-picnochlorite, penninite-clinochlore) ± epidote ± zoisite / clinozoisite + sphene ± rutile ± apatite.
That both the mineral paragenesis in different metamorphism conditions is observed in the metapelitic-metasemipeliticmetabasic rocks which are located in especially the Fındıklı and Sütüven formations of the Kazdağ Massif and this massif has
exposed to metamorphism with multi-stage as a result of dense tectonic movements indicate that this massif has undergone
metamorphism of least three stage.
Keywords – Güre-Çamlıbel (Edremit-Balıkesir), Kazdağ massive, Stratigraphy-petrography, High pressure - high temperature
metamorphism. Deformation-metamorphism relationship
I. INTRODUCTION
The study area covers to Kaz Mountain and its surroundings
located the north of Güre, Çamlıbel and Arıtaşı Neighborhoods
of Edremit District (Balıkesir) (Figure 1). In this study, it is

aimed to determine the stratigraphic properties of the Kazdağ
Massif metamorphites exposed in the region and to investigate
the petrographic properties of these metamorphites exposed to
polymetamorphism.
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Fig. 1. a) The Tectonic Units of Turkey and the crystalline basements [4], b) the map of the study area

The study area is observed in Pontides Tectonic Unite
Pontides which is one of Turkey's tectonic belts [1], The study
area is observed on the bottom of Sakarya Continent within the
Pontides [2] and [3] and in the Kazdağ Massif which extends
as a tectonic window [3] (Figure 1).
The first detailed geological map in the Kazdağı region was
made by [5]. Reference [6] stated that the metamorphic rocks
in the north of Kazdağ consist of green schists, mica schists,
gneisses and marbles developed in the albite-epidote schist
facies. Reference [7] said that the metamorphic rocks in the
Kazdağı region include hornblende-biotiteuartz-plagioclase
gneisses, quartz-hornblende-plagioclase gneisses containing
garnet, marbles, hornblende schists, albite-hornblende-chlorite
schists, diopside schists, tremolite proxenites, orthogneisses
and olivine schists. Reference [8] stated that the Kazdağ gneiss
massif is a core formation at approximately a spread of 45 km
and a width of 15 km in the NE-SW direction. He said that
Paleozoic aged schists in the region cover the gneisses
unconformably and all these units were cut by Paleozoic aged
granodiorite. He stated that schists and gneisses with the effect
of granodiorite show a high-grade metamorphism effect,
especially near the contact. The researcher said that the
gneisses in the region are composed of biotite-plagioclase
gneiss, diopside-amphibole gneiss, epidote gneiss, sillimanitebiotite gneiss and biotite-muscovite gneiss, in addition, that
garnet-amphibolite, tremolite fels, pyroxenite, enstatiteserpentinite, olivine schist, and muscovite-quartzite are
exposed in the region. Reference [9] suggested that the
metamorphic rocks observed in the region are of SilurianDevonian age. He stated that the Permian aged granodiorite cut
the metamorphic sequence in the region and that the skarn
zones developed. Reference [1] included the metamorphics in
the Kazdağı region within the tectonic unit which he defined
as the Pontides.
References [10] and [11] claimed that the Kazdağ
metamorphites are in the dom structure and that these consist
of
metadunite,
metagabbro-pyroxenite,
amphibolite,
paragneiss, marble and epimetamorphic schists from bottom to
top and that these undergo metamorphism in greenschist and

amphibolite facies at middle pressures. Reference [12]
described the metamorphic rocks covered by Karakaya
Complex as Kazdağ Massif in the region. They claimed that
the gneisses, amphibolites and marbles that form the core of
Kazdağ have been cut by Late Tertiary aged granodiorite.
They described the units in the region according to young from
old as Tozlu formation consisting of serpentinized dunites,
amphibolites and layered metagabbros and as Bozağaç Hill
formation consisting of gneisses and as Sarıkız formation
made of marbles. Reference [13] stated that the units which
termed as the Kazdağ Group in the region undergo
metamorphism in amphibolite and greenschist facieses. They
claimed that the amphibolite facies consisted of migmatite,
sillimanite-staurolite gneiss, biotite gneiss, biotite-amphibole
gneiss, amphibole gneiss and that micaceous quartz schist,
marble,
muscovite-calcschist,
sericite-muscovite-quartz
schist, epidote-actinolite-chlorite schist, tremolite-actinoliteserpentinite, phyrophyllite-calcschist, biotite-chlorite schist,
quartz-muscovite-sericite schist, metaclays, marble, phyllite,
graphite schist, epidote-chlorite-actinolite, quartz-epidotechlorite schist, epidot-muscovite-albite-chlorite schist ve
quartz schist were observed in greenschist facies. Reference
[14] suggested that the gneisses in the Kazdağ massif contain
staurolite, kyanite and silimanite and the massif undergoes
metamorphism in the amphibolite facies. He also stated that
metaophiolites are present in the region and they undergo
metamorphism in amphibolite facies.
According to [3], the Kazdağ Group outcrops as a tectonic
window on the basis of the Sakarya continent. The researchers
stated that the Kazdağ Group was tectonically covered by the
Karakaya Complex in the east and by the Late Cretaceous aged
Çetmi Ophiolite Melange in the west and north, and that the
Kazdağ Group had a structural thickness over 10 km.
Reference [15] determined 304±16 million years of age in
gneisses and amphibolites belonging to Kazdağ Massif. They
stated that this age corresponded to the age of the first
metamorphism. They also suggested that these rocks undergo
metamorphism at a pressure of 5±1 kbar and a temperature of
340±20 ºC. Accordingly, they determined the age of
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metamorphism as Middle Carboniferous. Reference [16]
determined the second age of metamorphism in the Kazdağ
Massif. The researchers stated that these rocks are 22 ± 2
million years old and undergo second metamorphism at 4±1
kbar pressure and 650±20 ºC temperature according to the
determination of the age in which they determined gneiss.
They suggest that the massif is 15 km deep and has reached its
present position since Oligo-Miocene in the last
metamorphism conditions of Kazdağ metamorphics.
Reference [17] suggested that the Kazdağ Massif is an
anticlinorium dipping in both directions. Kazdağ Massif
metamorphics are classified as Fındıklı formation, Tozlu
formation, Sarıkız Marble and Sütüven formation from bottom
to top by they. According to the researchers, the Kazdağ
Massif has gained its present position by rising in the dom
view as a metamorphic core complex with the detachment and
lateral slip faults developed after Miocene. Reference [18]
stated that the metaophiolites in the Kazdag massif contains
10-20% TiO2 and that there are a few million tons of titanium
reserves in the region. Reference [19] stated that there are
metaultramafics, whose internal structure are regular, and
banded metagabbros belong to the oceanic crust in bottom of
the Kazdağ metamorphic sequence, and that these cumulated
metagabbros are geochemically oceanic crust origin. They
argue that this oceanic crust is unconformably covered by a
platform sequence and that the platform sequence starts with a
base conglomerate derived from the oceanic crust and that
higher up the sequence passes to thick white marble and that
the sequence continues with metaclastic rocks at the top. The
researchers said that this platform sequence undergoes
metamorphism up to migmatization and that syntectonic
granites are settled in the platform sequence.
Reference [20] stated that metagabbros observed in
metaophiolitic rocks belonging to Kazdağ massif undergo
metamorphism under ~ 660 oC and ~ 10 kbar pressure
conditions. The researcher states that the metaophiolitic rocks
are separate tectonic slices indicated higher pressure within the
Kazdağ Massif. The researcher argues that the amphibolite
facies metamorphism arises from the subduction under the
Sakarya Zone towards the north of the İzmir-Ankara branch of
the Neo-Tethyan ocean.
II. MATERIALS AND METHOD
This study was conducted by [21] using the project
numbered 10201139 supported by Selçuk University
Scientific Research Projects Coordination Unit. Field studies
were carried out on the top of the topographic map sheets of
Ayvalık - İ 17-c1 and İ 17-c2, which are 1/25000 scaled, on
the basis of drawing the boundaries and linear-planar
structures of the units in the region. In this context, detailed
geological map of the study area was prepared by using the
geological map prepared by [18] (Figure 2). The stratigraphic
cross section of the region was made by considering the updown relationship of the lithologies in the study area (Figure
3). Thin sections of 105 rock samples collected during field
studies were made in Konya Technical University Faculty of
Engineering and Natural Sciences, Geological Engineering
Department Thin Section Laboratory. The metamorphism

properties and metamorphism-deformation relations of these
samples was discussed under the Nikon brand polarizing
microscope according to mineralogical composition, texturestructure properties, mineral paragenesis and index minerals.
In the nomenclature of “gneisses”, “amphibolites” and
“mica schists” from metamorphic rocks, classification
diagrams of low and high temperature metamorphic rocks of
[22] were used. “Serpentinites” have been named by
considering rock structures and the percentages of their
components. It has been observed that the rocks called as
“metadunite”,
“metaproxenite”
and
“metaproxenhornblendite” are metamorphosed and in contrast
that these rocks protect the origin rock textures. These rocks
was named as “gabbro”, “dunite”, “proxenite” and “proxenhornblendite” by considering the mineralogical compositions
and texture-structure characteristics of these rocks. “Meta-”
prefix indicating that they undergo metamorphism was added
at the beginning of these nomenclatures. In the study area,
massive metamorphic rocks rich in carbonate minerals were
named as “crystallized limestone”. The separation of calcite
and dolomite minerals in these rocks was done according to
their optical properties in the polarizing microscope and
especially with the aid of alizarin test applied to these rocks.
III. STRATIGRAPHY AND PETROGRAPHY
The Kazdağ Massif is a unit that consist of completely
metamorphic rocks which crops out in the central sections of
the Kazdağ Mountains extending between Edremit Gulf in the
south and Yenice and Bayramiç (Çanakkale) in the north.
The base and upper limit of the Kazdağ Massif cannot be
observed in the study area. The massive outcrops under the
Karakaya Complex in northwestern Anatolia in the form of
tectonic windows [17]. According to [17], the Kazdağ Massif
has a tectonic contact with Permian-Miocene aged lithologies
from the top. It is also unconformably overlain by Pliocene
aged units. According to [3], Triassic – Miocene aged units are
observed on the Kazdağ Massif with tectonic contact.
Datas on the primary age of the Kazdağ Massif are not yet
available. In contrast, [12] and [23] stated that the first
metamorphism age of the Kazdağ Massif is the Early
Carboniferous by the Rb-Sr and the K-Ar methods. Reference
[15] indicate that the age of the first metamorphism in the
massif is 304±16 my (Middle Carboniferous). The last
metamorphism age in the massif is suggested as OligoMiocene [12], [16] and [23]. Therefore, the primary
sedimentation age of the metamorphites in the Kazdağ Massif
should be Paleozoic (pre-Carboniferous).
The last metamorphism conditions of the Kazdağ
metamorphites indicate that the massif is 15 km deep and that
it has gained its present position by rising in the form of domes
with detachment and lateral slip faults surrounding it since
Oligo-Miocene [16]. According to [17], the rise of the Kazdağ
Massif is post-Miocene. The researchers argue that the rise of
the massif is still continuing due to the active faults around the
Kazdağ Massif. The structure of the Kazdağ Massif is in the
form of an anticlinorium with a fold axis in NE-SW direction
and dipping in both directions [17].
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Fig 2. The geological map of the study area (partially modified from [18])
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thicknesses show quite variability. At the top level of the
Fındıklı formation, there are coarse crystalline crystallized
limestones (Babadağ marble member).
References [10], [11] and [12] included these amphibole
gneisses in the amphibolite member of Tozlu formation. These
lithologies was named as Fındıklı formation according to
Fındıklı Stream in the study area by [17]. Fındıklı formation
outcrops around Fındıklı Stream, Karataş Hill, Ardıçlı Hill,
Zeybektaşı Hill, Mandıra Hill, Kazanoluk Hill and Yapıldak
Hill in the southwest of the study area (Figure 2).

Fig. 3. The tectono-stratigraphic cross section of the study area (partially
revised from [17])

A. Fındıklı Formation
Definition and spread
The dominant lithology of the Fındıklı formation located in
the core of the Kazdağ Massif consists of hornblende gneisses,
biotite-hornblende gneisses, epidote-hornblende gneisses,
epidote-biotite gneisses, garnet-biotite gneisses, garnethornblende gneisses, kyanite-garnet-mica schists and kyanitegarnet biotite schists. These amphibole gneisses, biotite
gneisses, mica schists and biotite schists show alternation with
crystallized limestones (Altınoluk marble member) whose

Lithology and petrography
The gneisses in the Fındıklı formation are very hard. The
amphibole gneisses showing medium-coarse grains exhibit
very distinct foliation (Figure 4-a). The hornblende and
sometimes biotite elongated in a direction commonly observed
in the rock forms this foliation, which is observed in the form
of layering due to composition. Hornblendes are long
prismatic, and biotites are typical with their platy forms, of
these mafic minerals, characterized by their black colors.
Amphibole gneissesin the unit contain crystallized limestone
interlevels (Figure 4-b). They also presents alternation with
crystallized limestones that form to Altınoluk marble member
of Fındıklı formation. The gneisses in the Fındıklı formation
are darker in color than the Sütüven formation. In addition,
they are separated from the gneisses of Sütüven formation as
they contain widely amphibole.
Hornblends are commonly observed at all levels of the
Fındıklı formation. Hornblende and epidote are common in the
gneisses in the bottom levels of the Fındıklı formation, on the
other hand, hornblende, biotite and garnet are common in the
gneisses in the middle levels of the Fındıklı formation, also,
hornblende, quartz and feldspar in the gneisses in the upper
levels of the Fındıklı formation. Garnets observed in gneisses
and micaschists belonging to Fındıklı formation are distinctive
with their brown-black colors and prismatic shapes. The
diameter of garnets sometimes reaches up to 1 cm.
Kyanite-garnet-mica schists and kyanite-garnet-biotite
schists observed in the Fındıklı formation are characterized by
gray-dark gray colors and schistosity structures (Figure 5-a).
These metapelitic schists are observed in the upper levels of
the Fındıklı formation.
The flaser gneisses are observed sometimes in the Fındıklı
formation. Flaser structures in these rocks consist of feldspar
crystals (Figure 5-b). There is the thin quartz schist level in the
upper levels of the Fındıklı formation. Quartz schists are
yellowish gray colored, very distinct schistosity and easily
brittle.

Fig. 4. a) Hornblende gneisses observed on the eastern slope of Fındıklı Stream in south of Gemiburnu Hill, b) Biotite-hornblende gneisses with crystallized
limestone interlevels (white colored levels) found in Fındıklı Stream

293

Kansun et al., Stratigraphy and Petrographical Properties of the Kazdağ Massif Metamorphites in the North of Güre-Çamlıbel, EdremitBalıkesir-Turkey, ISAS WINTER-2019, Samsun, Turkey

Fig 5. a) Kyanite-garnet-biotite schists located north of Gürlek Hill, b) Hornblende gneisses with flaser structure observed in Fındıklı Stream

Crystallized limestone levels up to 0.5 m in thickness are
observed in the gneisses containing amphibole, which
constitute the dominant lithology of the Fındıklı formation
(Figure 4-b). In amphibole gneisses and these marble
interlayers, there are very often folded structures, flat folds and
z-folds due to tectonic movements. Flow structures are
observed in amphibole gneisses at south of Gemiburnu Hill,
which is located to the south of the study area.
Fabric and mineralogy
The amphibole and biotite gneisses commonly observed in
the Fındıklı formation consist of hornblende gneisses, biotitehornblende gneisses, epidote-hornblende gneisses, epidotebiotite gneisses, garnet-biotite gneisses and garnet-hornblende
gneisses. Hornblende (tschermakite, edenite and barroisite) +
plagioclase (albite-oligoclas-andesine) + quartz ± orthoclase
+ biotite (brown, green) + garnet (prop-almandine-grossular)
± epidote ± zoisite / clinozoisite ± chlorite (ripidolitepicnochlorite, pennin-clinochlorine) ± kyanite ± staurolite +
muscovite ± calcite ± sillimanite ± microcline + tourmaline
(green, brown) + sphene ± rutile ± apatite are observed in
these amphibole and biotite gneisses. These rocks are
characterized by porphyroblastic, granonematoblastic and
granolepidoblastic textures.
The mica schists and biotite schists observed at the upper
levels of the Fındıklı formation consist of kyanite-garnetmicaschist and kyanite-garnet-biotitechists. Biotite (brown) +
quartz + garnet (prop-almandine-grossular) + kyanite +
sillimanite + plagioclase (albite-oligoclas-andesin) ±
muscovite + chlorite (ripidolite-picnochlorite, penninclinochloride) ± epidote ± zoisite / clinozoisite + orthoclase +
tourmaline (green) ± sphene ± rutile ± apatite is observed in
these metapelitic rocks. These rocks are characterized by
porphyroblastic, lepidoblastic and granolepidoblastic textures.
Hornblende; is commonly tschermakite, locally edenite and
a small amount of barroisite. It is commonly observed
especially in hornblende gneisses. Barroisites are prismatic in
shape, sometimes pale, often pronounced bluish green in color
and low angled oblique extinction ranging from 18° to 22°.
Edenites are green-dark green in color and have a low angled
oblique extinction between 21° and 23° and are prismatic in
shape. Edenites and barroisites are observed in some
hornblende gneisses as inclusions extending in one direction
forming S1 foliation within plagioclase porphyroblasts.
Edenites and barroisites are incompatible with the S2 foliation
formed by the tschermakites surrounding the plagioclase
porphyroblast. Therefore, these edenites and barroisites that
make up the S1 foliation are the first stage metamorphism

product occurring in conditions reaching from the epidoteamphibolite facies to the amphibolite facies, in the
metamorphism, temperature is low and pressure is high [21].
Another amphibole mineral commonly observed in
amphibole gneisses is tschermakite. Tschermakites are
generally long prismatic in shape and brownish green in color.
They show oblique extinction between 17o-21o. Tschermakites
are in the form of long prismatic crystals arranged parallel to
S2 foliation in amphibole gneisses (Figures 6-a and b). In
particular, epidote porphyroblasts surrounded by S2 foliation
in epidote-hornblende gneisses have been transformed
tschermakite with progressive reactions from the edges
(Figures 6-b, c and d). Therefore, the tschermakites observed
in amphibole gneisses should be exposed under the conditions
of high temperature upper amphibolite facies observed as
second stage metamorphism in the Kazdağı Massif together
with the increase in temperature [21]. Tschermakites have
been turn to chlorite from the crystal edges by the reactions
that regressive as a result of the last metamorphism observed
in the Kazdağ Massif.
Micas; The especially biotites than micas is more common
in amphibole and biotite gneisses, mica schists and biotite
schists. Muscovite is observed in secondary amounts. Biotites
are platy-shaped and brown-green in color (Figure 7). The
brown biotites were aligned as parallel both to the S1 foliation
plane together with epidote, edenite and zoisite / clinozoisite
and to the S2 foliation plane together with muscovite,
tschermakite and kyanite (Figure 7). Therefore, they are
formed under amphibolite facies conditions. The biotites
turned to sillimanite and kyanite by progressive
metamorphism and partly or completely chlorite (ripidolitepicnochlorite) by regressive metamorphism. Muscovites are
characterized by its plate-like shapes and flat extinction. They
turned to sometimes sillimanite and kyanite by progressive
metamorphism in mica schists.
Feldspars; are observed as plagioclase and orthoclase in
amphibole gneiss, biotite gneiss and metapelitic rocks (Figures
6-a, 7 and 8). Plagioclases are sometimes observed as
porphyroblasts, and as sometimes smaller sized and as
generally subidioblastic-xenoblastic crystals. Hornblende
(mostly edenite and barroisite), garnet, brown colored biotite,
epidote, quartz and opaque mineral inclusions are observed in
plagioclase porphyroblasts. The extending in one direction
brown biotite, edenite, chlorite, barroicite and epidote
inclusions form the foliation plane of the rock within these
plagioclase porphyroblasts surrounded by the S2 foliation
plane which formed by tschermakite, biotite and kyanite
(Figure 7-b).
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Fig. 6. Hornblende gneiss belonging to the Fındıklı formation (a). The pretectonic epidote porphyroblast according to S2 foliation (b) and epidote
porphyroblast turned to tschermakite (Ts) from the edges (c and d) in the epidote-hornblende gneiss Pl: Plagioclase, Or: Orthoclas. a, b and c: // Nicol, d: /
Nicol

Fig. 7. Biotite-hornblende gneiss (a) and garnet-biotite gneiss (b) belonging to Fındıklı formation. Ts: Tschermakite, Bt: Biotite, Pl: Plagioclase, Or: Orthoclas,
Q: Quartz, // Nicol

Therefore, these plagioclases crystallized pretectonically
according to the F2 deformation stage. That these plagioclases
occasionally interrupt S2 foliation (F2 deformation phase)
show that growth of these plagioclases continue after F2
deformation phase. According to the extinction angle
determination, plagioclases are in the composition of albite
(Ab94An06, Ab93An07), oligoclase (Ab77An23, Ab72An28) and
andezine (Ab65An35, Ab61An39). Plagioclases have been
converted to sericite by regressive metamorphism.
Orthoclases are subidioblastic-xenoblastic and generally
karlsbad twinning and contain abundant inclusions (Figures 6a, 7-a and 8). The orthoclases have turned to sericite by
retrogressive metamorphism.
Garnet; Amphibole gneisses and biotite gneisses contain
garnet crystals formed in two different phases.
The first stage garnets are colorless - pale brownish yellow
colored and generally xenoblastic-sometimes sub-idioblastic
hexagonal-octagonal prismatic crystals. These garnets, which
are observed as very large porphyroblasts, have abundant
inclusions. These first stage garnets were surrounded by S2
foliation that biotite + tschermakite +kyanite form in epidotebiotite gneiss and garnet-biotite gneiss. Therefore, these are
pretectonic according to the F2 deformation stage.

Fig. 8. Tschermakite (Ts), plagioclase (Pl) and orthoclase (Or) observed
biotite-hornblende gneiss belonging to Fındıklı formation, // Nicol

The quartz, edenite, staurolite, epidote, zoisite and brown
biotite inclusions which form S1 foliation in the garnet
porphyroblasts form the helicytic texture (Figure 9-a). The
helicitic texture shows that these garnets are post-tectonic, so
that crystallization continue after the F1 deformation phase.
That these garnets interrupt the S2 foliation (F2 deformation
phase) and are idiomorphic indicates that their growth
continues after the F2 deformation phase (Figure 9-a). The
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presence of staurolite, edenite and zoisite inclusions in the first
stage garnets indicates high pressure areas of the amphibolite
facies. These garnets turned to chlorite (ripidolite) from their
edges by the retrogressive metamorphism in the greenschist
facies, which was the last stage metamorphism in the Kazdağ
Massif.
The second stage garnets in amphibole gneisses and biotite
gneisses are colorless-pale yellow in color and are generally
hexagonal-octagonal idiomorphic, sometimes subidiomorphic
crystals. These garnets are generally porphyroblasts and
sometimes smaller crystals. These garnets are surrounded by
S2 foliation which brown biotite, tschermakite, long prismatic
kyanite and sillimanite form. Therefore, their formation started
before the F2 deformation phase. Especially in biotitehornblende gneisses, they is syntectonic crystallized according
to the S2 foliation plane (Figure 9-b). They also grew by cutting
S2 foliation in these rocks (Figure 9-c). Hexagonal-octagonal
shapes have been sometimes preserved in such garnets.
Therefore, second stage garnets in amphibole gneisses and
biotite gneisses began to crystallize before the F2 deformation
phase and continued to grow after that phase.
As a result, in amphibole gneisses and biotite gneisses, the
first stage garnets should be the product of the first stage
metamorphism occurring in conditions ranging from epidoteamphibolite facies to amphibolite facies, where pressure is low
and temperature is high temperature. Second stage garnets
should be exposed under conditions of upper amphibolite

facies with high temperature developed with decreasing
pressure and increasing temperature in the environment [21].
Garnets observed in metapelitic schists are colorless - pale
yellowish - pale brownish in color and porphyroblast. They are
generally subidioblastic-idioblastic hexagonal-octagonal
prismatic crystals (Figure 10). Epidote, zoisite / clinozoisite
and rutile inclusions are observed in these garnet
porphyroblasts (Figure 10-b). Garnets in metapelitic rocks are
surrounded by S2 foliation that brown biotite, muscovite,
fibrous sillimanite and long prismatic kyanite form (Figure
10). Therefore, they crystallized pretecttonically according to
the F2 deformation stage. The quartz, epidote, zoisite /
clinozoisite and rutile inclusions forming the S1 foliation in
these garnet porphyroblasts form the helicitic texture. Helicitic
texture shows that these garnets are post-tectonic according to
the F1 deformation phase (Figure 10-b). That these garnets
interrupt S2 foliation (F2 deformation phase) and are idioblastic
indicates that their growth continues after F2 deformation
phase (Figure 10). Rutile and zoisite inclusions in garnets
indicate high pressure areas. These were probably formed
under the conditions of amphibolite facies in the high pressure
areas of the middle temperature metamorphism, which is the
first stage metamorphism.
The garnets turn to partly chlorite (ripidolite) from the edges
by the retrogressive metomorphism developed in the last stage
and greenschist facies.

Fig. 9. Garnet-biotite gneiss (a) and biotite-hornblende gneiss (b and c) belonging to Fındıklı formation. Gr: Garnet, Bt: Biotite, Ed: Edenite, Ts: Tschermakite,
Pl: Plagioclase, Ep: Epidote and Q: Quartz, a and c) // Nicol, b) / Nicol
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Fig. 10. a) Pretectonic and posttectonic garnet (Gr) porphyroblast according to S2 foliation observed in kyanite-garnet-mica schist, b) garnet porphyroblast,
which show helisitic texture, which is pretectonic and post tectonic according to S 2 foliation and which grow post tectonic according to F1 deformation stage in
kyanite-garnet-biotite schist, c and d) idiomorphic garnet porphyroblasts which grow pretectonic and post tectonic according to S 2 foliation and fibrous
sillimanites (Si) transformed from biotite (Bt) observed in kyanite-garnet-mica schist belonging to Fındıklı formation. Ky: Kyanite, Pl: Plagioclase, Q: Quartz,
a, b and c: // Nicol, d: / Nicol

Staurolite; was observed approximately 4% in garnetbiotite gneiss. Staurolites are characterized by yellow color,
flat extinction, sometimes including quartz inclusions, and
subidioblastic-xenoblastic prismatic cyrstals (Figure 11). It is
sometimes
observed
as
porphyroblast.
Staurolite
porphyroblasts are surrounded by S2 foliation and pretectonic
according to F2 deformation stage. These were probably
formed under the conditions of amphibolite facies in the high
pressure areas of the middle temperature metamorphism,
which is the first stage metamorphism [21]. Particularly in
garnet-biotite gneisses, that staurolite is observed parallel to
the plaquely biotite and long prismatic tschermakite which
form S2 foliation indicate that they also developed in the F2
deformation phase (Figure 11).
The presence of staurolite together with kyanite in garnetbiotite gneisses and the presence of sillimanite also in this
environment indicate that the staurolites are preserved in the

second stage of metamorphism which developed under the
conditions of upper amphibolite facies depending decreasing
pressure - increasing temperature (progressive metamorphism)
in environment. In the garnet porphyroblasts formed during the
second metamorphism phase, staurolite inclusions are
sometimes observed. Thus, staurolite was transformed into
garnet and/or kyanite with progressive reactions (increasing
temperature). As a result, staurolites were formed at
amphibolite facies in the high pressure areas of the middle
temperature metamorphism, which was observed as the first
metamorphism in the Kazdağ Massif, and were transformed
into garnet and/or kyanite under high amphibolite facies
conditions with high temperature with temperature rise.
Kyanite; is generally subidiomorphic and prismatic crystals.
It shows the low angled oblique extinction (4o - 8o), high relief
and bi-directional cleavages perpendicular to each other
(Figure 12).

Fig. 11. Staurolite (St), biotite (Bt), plagioclase (P1) and quartz (Q) observed in garnet-biotite gneiss belonging to Fındıklı formation, a: // Nicol, b: / Nicol
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Fig. 12. a and b) Biotite (Bt) and kyanite (Ky) forming S2 foliation in garnet-biotite gneiss. c) Kyanite (Ky) porphyroblast which developed pretectonic and
posttectonic according to S2 foliation observed in kyanite-garnet-mica schist. d) kyanite(Ky) porphyroblast which developed in the direction of S 2 foliation in
kyanite-garnet-biotite schist. Q: Quartz. a, c and d: // Nicol, b: / Nicol

Kyanites observed in biotite-hornblende gneiss, epidotebiotite gneiss, garnet-biotite gneiss and metapelitic schist are
sometimes porphyroblast. These porphyroblasts were
surrounded by S2 foliation which show the upper amphibolite
facies conditions [21] (Figure 12-c). Therefore, the kyanites
are pretectonic according to the F2 deformation stage. On the
other hand, they are in the form of long prismatic crystals
aligned parallel to the plaquely biotite and prismatic
tschermakites that form the S2 foliation in the gneisses, and to
the elongated-plaquely biotite and muscovites in the
metapelitic schists (Figure 10-b, Figures 12-a, b and d). Also
sometimes, they interrupt to this foliation partially (Figure 12c). This shows that the kyanite are also syntectonic and partly
postectonic according to the F2 deformation phase. Therefore,
the formation of kyanites began before the F2 deformation
phase and continued its formation in this phase. Kyanites have
been formed with progressive metamorphism from especially
biotite, sometimes muscovite and possibly staurolite after the
amphibolite facies conditions in the high pressure areas of the
middle temperature metamorphism which is the first stage
metamorphism [21] in amphibole gneisses, biotite gneisses
and metapelitic schists in the Kazdağ Massif. Some kyanite
porphyroblasts have been transformed into fibrous sillimanites
from their crystal edges in amphibole and biotite gneisses. This
indicates a progressive metamorphism (increasing
temperature) in environment. The presence of kyanite and
sillimanite together in biotite-hornblende gneisses and
metapelitic schists indicates that the kyanite is still preserved
under the conditions of the second stage metamorphism in the
upper amphibolite facies.
Sillimanite; is in the form of fibrous-shaped and flat
extinguished crystals (Figures 10-d and 13). The sillimanite
crystals observed in the gneisses and metapelitic schists were
formed with the progressive reactions from especially biotite

and sometimes kyanite and muscovite in the second
metamorphism conditions developed in the upper amphibolite
facies after the first stage metamorphism developed in the
amphibolite facies in the high pressure areas of the middle
temperature metamorphism [21] (Figures 10-d and 13). The
fibrous sillimanite crystals are aligned parallel to the S2
foliation which are composed of biotites and tschermakites in
amphibole and biotite gneisses and which are composed of
brown colored biotites and muscovites in metapelitic schists
(Figure 13). Sillimanites are observed together with orthoclase
in gneisses and metapelitic schists.
Epidote group; is observed as epidote and zoisite / clinozoist
in amphibole gneisses and biotite gneisses. These minerals are
typical of very high relieves and prismatic shapes Epidote are
characterized with medium double refractions, and zoisite /
clinozoisites are characterized with abnormal blue double
refractions. Epidote and zoisite / clinozoicides are generally
observed as porphyroblasts.
In particular, the epidote porphyroblasts were surrounded by
S2 foliation formed by tschermakites in the epidote-hornblende
gneisses (Figure 6-b). Epidote and zoisite / clinozoisite
porphyroblasts were surrounded by S2 foliation formed by
biotite + kyanite in epidote-biotite gneisses. Therefore, these
epidote and zoisite / clinozoisite porphyroblasts are
pretectonic according to F2 deformation stage. In amphibole
gneisses, brown biotite, edenite, chlorite, barroisite and
epidote inclusions extending in one direction in the plagioclase
porphyroblasts form the S1 foliation plane of the rock. The
quartz, edenite, staurolite, epidote, zoisite and brown colored
biotite inclusions which form S1 foliation in the first stage
garnet porphyroblasts surrounded by the S2 foliation which
biotite+tschermakite+kyanite form in the epidote-biotite
gneisses and garnet-biotite gneisses form helicitic texture.
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Fig. 13. The fibrous sillimanite (Si) crystals transformed from the biotite observed garnet-biotite gneisses (a and b) and in kyanite-garnet-mica schists (c, d and
e) belonging to the Fındıklı formation. Bt: Biotite, Ky: kyanite, Gr: Garnet and Q: Quartz, a and c: // Nicol, b, d and e: / Nicol

All these features show that epidotes and zoisites are formed
under amphibolite facies conditions in high pressure areas of
middle temperature metamorphism which are the first stage
metamorphism. The presence together with barroisite and
chlorite of epidotes which form S1 foliation in the plagioclase
porphyroblasts and the presence of plagioclases at albite
composition in these rocks indicate that the beginning of the
metamorphism in this amphibolite facies occurs in the epidoteamphibolite facies.
In particular, epidote porphyroblasts surrounded by S2
foliation in epidote-hornblende gneisses have been
transformed into edenite and tschermakite by progressive
reactions from the edges (Figures 6-c and d). The epidote →
edenite transformation shows that the first stage
metamorphism in the amphibolite facies develops in the form
of progressive reactions (increasing temperature) from the
epidote-amphibolite facies to the amphibolite facies. Epidote
→ tschermakite transformation shows upper amphibolite
facies conditions at high temperature observed as second stage

metamorphism in the Kazdağı Massif with temperature
increase.
The minerals and their percentage values identified in nine
samples belonging to amphibole gneisses biotite gneisses and
metapelitic schists are given in Table 1.
Thickness and contact relations
Amphibole gneisses, biotite gneisses, biotite schists and
mica schists, which form the dominant lithology of the Fındıklı
formation, are generally alternation with crystallized
limestones of Altınoluk marble member (Figures 3 and 14-a).
In the study area, the bottom boundary of the Fındıklı
formation cannot be observed, and this formation is covered
by a tectonic contact by the Tozlu formation from the top
(Figure 14-b). Therefore, the stratigraphic thicknesses of the
gneisses and metapelitic schists, which form the dominant
lithology of the Fındıklı formation, are variable. Fındıklı
formation shows a visible thickness of approximately 1600 m
in the southwest of the study area where the thickest outcrops
take place.

299

Kansun et al., Stratigraphy and Petrographical Properties of the Kazdağ Massif Metamorphites in the North of Güre-Çamlıbel, EdremitBalıkesir-Turkey, ISAS WINTER-2019, Samsun, Turkey
Table 1. Components, % values of the components and rock names of nine samples belonging to amphibole gneisses, biotite gneisses and metapelitic schists
observed in Fındıklı formation
The Name of Rock
Hornblende
gneiss

Biotitehornblende
gneiss

Epidotehornblende
gneiss

Garnethornblende
gneiss

Epidotebiotite
gneiss

Garnetbiotite
gneiss

Kyanitegarnetmica
schist

Kyanitegarnetbiotite
schist

Kyanitegarnetbiotite
schist

Quartz

26

19

20

25

19

18

8

10

7

Plagioclase

15

13

16

18

14

12

3

3

4

Orthoclase

22

6

-

6

2

4

4

2

4

The Name
of Mineral

Muscovite

-

2

-

-

-

-

3

2

-

Biotite

3

12

2

3

25

25

44

53

45

Hornblende

25

20

21

25

3

5

-

-

-

Garnet

-

8

-

13

4

12

12

14

15

Kyanite

-

6

-

2

7

5

10

7

8

Staurolite

-

-

-

-

-

4

-

-

-

Sillimanite

-

5

-

-

-

3

9

2

7

Epidote

3

2

17

2

10

1

1

1

2

Zoisite /
Clinozoisite

1

1

11

1

3

-

1

-

1

Chlorite

3

2

7

2

6

6

2

4

3

Calcite

-

-

3

-

3

2

-

-

-

Microcline

-

2

2

-

1

-

-

-

-

Tourmaline

-

-

-

1

1

1

1

-

1

Rutile

-

-

-

1

-

1

1

-

1

Apatite

1

1

-

-

1

1

1

1

1

Sphene

1

1

1

1

1

-

-

1

1

TOTAL

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fig. 14. a) Amphibole-biotite gneisses and metapelitic schists (Pzf) belonging to the Fındıklı formation, and the Altınoluk marble member (Pzfa), which
consists of crystallized limestones belonging to the Fındıklı formation, which shows alternation with these gneisses and schists observed at Naldırbasan Ridge
(the photo was taken by looking at east). b) Amphibole-biotite gneisses and metapelitic schists (Pzf) belonging to the Fındıklı formation at the bottom, higher
up crystallized limestones belonging to Babadağ marble member (Pzfb) of the Fındıklı formation, and amphibolite member (Pzta) according to Tozlu
formation observed with a tectonic contact at the top, which are observed on Yüksek Hill and its eastern slopes (the photo was taken by looking at west)

In the study area, the base of the Fındıklı formation, which
forms the core of the Kazdağ Massif, could not be observed.
The gneisses and metapelitic schists of the Fındıklı formation
(Figure 14-a) are overlain as concordant stratigraphically by
the Babadağ marble member of the Fındıklı formation (Figures
3 and 14-b). In the southwest and southern parts of the study
area, these gneisses and metapelitic schists are tectonically
overlain by Tozlu formation in places where the Babadağ
marble member disappeared and by Sütüven formation in
places where Tozlu formation disappeared (Figure 2).

A.1. Altınoluk marble member
Definition and spread
The unit is composed of crystallized limestones (Figure 15).
It was named as Altınoluk marble member within the Fındıklı
formation by [17]. The unit which show alternation with
amphibole-biotite gneisses and metapelitic schists of Fındıklı
formation is observed in Tellitoprak Hill, Zeybektaşı Hill,
Gemiburnu Hill, Naldırbasan Ridge, east and south slopes of
Kazanoluk Hill, east of Ardıçlı Hill, Dirsektaş Hill, Zığın Hill
and vicinities of Öküzçukuru Ubiety (Figure 2).
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Fig. 15. a) Crystallized limestones belonging to Altınoluk marble member observed north of Mandıra Hill. b) Alternation of crystallized limestone (light
colored levels) - gneiss (dark colored levels) in Altınoluk marble member observed northeast of Dirsektaş Hill

Lithology and petrography
Altınoluk marble member is composed of gray-light pink
colored and thin-medium bedded crystallized limestones
(Figure 15-a). Crystallized limestones are very hard, mediumcoarse crystalline and sugar textured. There are abundant
secondary calcite veins scattered in different directions within
the crystallized limestones. The crystallized limestones pass
gneisses by alternating with the gneisses in case of thin levels
at their upper sections (Figure 15-b). The curved structures are
observed quite frequently in the unit.
Fabric and mineralogy
Calcite ± muscovite ± quartz ± apatite mineral paragenesis
is observed in crystallized limestones. These rocks show
granoblastic texture. The calcites, which make up more than
95% of the crystallized limestones, are xenoblastic and show
partly bidirectional cleavage and medium-coarse crystals.
Thickness and contact relations
The crystallized limestones belonging to the Altınoluk
marble member of the Fındıklı formation show alternation
with amphibole-biotite gneisses and metapelitic schists.
Especially in the SSW part of Kaz Mountain, These
metacarbonates are observed in the form of numerous bands
generally in thicknesses ranging from 10 m to 120 m between
amphibole-biotite gneisses and metapelitic schists. Therefore,
lateral changes in thickness of crystallized limestones are

observed. They usually disappears by wedging within the
gneisses (Figure 14-a). They presents an apparent thickness of
approximately 300 m at vicinity Öküzçukuru Ubiety where the
thickest outcrops of metacarbonates take place.
A.2. Babadağ marble member
Definition and spread
It is made of crystallized limestones. It was named according
to their outcrops which are observed typically around Babadağ
Hill by [17]. In the study area, it is observed at west of
Babadağı Hill, Yelpez Hill, Kalabak Hill, Kavakkıranı Hill,
northeast of Isırganlı Hill and in the vicinities of Yüksek Hill
(Figure 2).
Lithology and petrography
The Babadağ marble member belonging to the Fındıklı
formation is composed of gray-white colored, coarse
crystalline and thin-medium bedded crystallized limestones
(Figure 16). They are characterized by massive appearances at
their hand samples. They presents a weak foliation structure at
the levels where phyllosilicate minerals increased. In the
crystallized limestones, which are mostly observed as coarse
crystalline grains, abundant fractured structures are dominant.
The cracks are mostly filled with secondary calcite minerals.
As a result of the intense metamorphism and deformation
observed in the Kazdağ Massif, overturned and horizontal
isoclinal folds and Z-folds developed in these metacarbonates.

Fig. 16. The crystallized limestones belonging to the Babadağ marble member observed to the south of Çıplak Hill
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Fabric and mineralogy
Calcite ±quartz ± apatite mineral paragenesis occurs in the
crystallized limestones belonging to the Babadağ marble
member. These metacarbonates, which consist of almost
completely round or close to round xenoblastic and big calcite
crystals (98%), are composed of coarse calcite crystals show
granoblastic texture (Figure 17).

with each other. Amphibolites are commonly observed in the
upper and lower levels of the formation, and metaophiolites
are commonly observed in the middle levels (Figure 3).
Crystallized limestones are in fine levels within the formation.
Tozlu formation is located on the Fındıklı formation with a
tectonic contact. Tozlu formation is unconformably overlain
by Sarıkız formation from the top (Figures 2 and 3).
B.1. Amphibolite member
Definition and spread
It is mainly composed of amphibolites and amphibole
schists. The unit was identified and mapped as “amphibolite”
in the Tozlu formation by [24]. In this study, these
amphibolites were distinguished as “amphibolite members” in
the Tozlu formation., The member is observed at Güventaş
Rocks, Tavşanoynağı Hill, Isırganlı Hill, Kaz Mountain,
Tozluyayla Ridge, southern parts Ortaca Hill and Çatalgedik
Hill and the vicinities of Çıplak Hill and Aktaş Hill in the study
area (Figure 2).

Fig. 17. Crystallized limestone of Babadağ marble member. Ca: Calcite, //
Nicol

Thickness and contact relations
The Babadağ marble member belonging to the Fındıklı
formation has a visible thickness of approximately 500 m. It
forms the top level of the Fındıklı formation in the study area.
The Babadağ marble member is transitionally compatible with
the amphibole-biotite gneisses and metapelitic schists of the
Fındıklı formation from below (Figure 3). Sometimes lateralvertical transitions are observed at these borders. From the top,
it is covered by a tectonic contact by the Tozlu formation
(Figures 2, 3 and 18).

Fig. 18. The appearance of Babadağ marble member (Pzfb) belonging to
Fındıklı formation (Pzmo) and Amphibolite member (Pzta) and
Metaophiolite member (Pztmo) belonging Tozlu formation observed at
Babadağı Hill and Çıplak Hill and their southeast and south slopes (the photo
was taken by looking at northwest)

B. Tozlu Formation
The unit is composed of amphibolite, metadunite,
metaproxenite, metaproxenhornblendite, serpentinite and
small amount of crystallized limestones with lateral to vertical
transition with each other. The unit is named Tozlu formation
by [12]. Amphibolites and metaophiolites are intrpenetrate

Lithology and petrography
The unit is composed of dark grayblack colored, generally
massive - sometimes foliated amphibolites and amphibol
schists (Figure 19-a). Metadunite and metaproxenite
interlevels belonging to metaophiolite member are observed
within the unit. The banded, ribboned and leopar patterned
structures are observed depending on the sequence of
hornblende and plagioclase crystals in amphibolites which
exhibit medium - coarse grained structures (Figure 19-b).
Prismatic shaped and black colored hornblendes and grayish
white colored and subidioblastic plagioclases are very
prominent in the unit. Amphibolites, generally presenting
massive structures, sometimes have had schistosity with
elengation in one direction of long prismatic hornblende
crystals, and thus they have passed to amphibol schists.
Schistosity structured amphibol schists are commonly
observed in the bottom levels of the Tozlu formation. Isoclinal
folds are frequently observed in amphibolites with fractured
structures.
Fabric and mineralogy
Hornblende (tschermakite and edenite) + plagioclase
(albite-oligoclas-andesine)
+
chlorite
(ripidolitepicnochlorite, clinochlorine) ± garnet ± orthoclase ± epidote
± zoisite / clinozoisite ± quartz ± sphen ± apatite ± rutile
minerals are observed in amphibolite and amphibol schists
belonging to amphibolite member of the Tozlu formation
(Figure 20). These metabasic rocks are porphyroblastic and
nematoblastic in texture.
Amphibole; consists of commonly tschermakite (Figure 20)
and a small amount of edenite. Edenites are prismatic shaped,
green-dark green colored and show low angled oblique
extinction between 18° - 23°. They are observed as
porphyroblasts in some amphibolite samples. These edenite
porphyroblasts have been transformed into brownish green
colored tschermakites from their edges. This indicates an
increase temperature in environment after amphibolite facies
metamorphism which has high pressure, which initially
developed in the Kazdağ Massif.
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Fig. 19. Amphibolites belonging to Tozlu formation observed at west of Tozluyayla Ridge, b) Banded structure and leopard patterned amphibolites observed at
Tozluyayla Ridge

Tschermakites, which the main component of the
amphibolites form and which are commonly observed, are
typically with prismatic shapes and brownish green colors.
They show an oblique extinction between 17 o-21o. They are
sometimes observed as porphyroblasts in amphibolites.
Epidote, quartz, plagioclase, zoisite and opaque mineral
inclusions are observed in these porphyroblasts.
Tschermakites observed in some amphibol schists are in the
form of long prismatic crystals arranged parallel to S2 foliation.
Therefore, these tschermakites should be exposed under the
conditions of upper amphibolite facies at high temperature
which is the second stage metamorphism and is observed in
Kazdağ Massif together with temperature increase.
Tschermakites have been transformed into chlorite from the
crystal edges by retrogressive reactions as a result of the last
metamorphism observed in the Kazdağ Massif.

Fig. 20. Tschermakite (Ts), plagioclase (P1), orthoclase (Or) and quartz (Q)
observed amphibolite belonging to amphibolite member, // Nicol

Feldspars; are observed as plagioclase and orthoclase.
Plagioclases are in case of subidiyoblastic-prismatic crystals.
Sometimes they contains inclusions. They is sometimes
observed as porphyroblast in metabasites. According to
extinction angle determination in twin plagioclases,
plagioclases are in albite (Ab93An07), oligoclas (Ab78An22,
Ab80An20) and andesine (Ab67An33, Ab62An38) compositions.
Orthoclases are observed in small amounts in metabasites.
Orthoclases are generally in the form of xenoblastic crystals.
Karlsbad twins and abundant inclusions are evident in these.
Orthoclases and plagioclases within amphibolites turned to
sericite with retrogressive metamorphism.
Chlorite; is observed up to 10% in amphibolites. Some of
the chlorites are pale green colored, flaky-plaquely shaped and
possibly are in Mg-chlorite (clinochlorine) composition.
Another chlorite observed in the metabasites is green colored

Mg-Fe chlorites (ripidolite-picnochlorite) which formed by
retrogressive reactions from garnets and hornblendes. They are
characterized by abnormal brown birefringence colors and
flaky-plaquely shapes.
The minerals and their percentage values identified in three
samples belonging to amphibolite and amphibol schists are
shown in Table 2.
Table 2. The components,% values of components and rock names of three
samples belonging to amphibolite and amphibole schists
The Name of Rock
The Name of
Mineral

Amphibolite

Amphibole
schist

Amphibole
schist

Tschermakite

54

51

69

Edenite
Plagioclase

3
22

2
25

16

Chlorite

6

10

5

Epidote

2

3

2

Zoisite/
Clinozoisite

1

1

2

Orthoclase

3

2

-

Quarts

5

4

4

Garnet

2

-

-

Rutile

1

-

-

Sphene

1

1

1

Apatite

-

1

1

TOTAL

100

100

100

Thickness and contact relations
Amphibolites and metaophiolites belonging to the Tozlu
formation are interpenetrant with each other. Amphibolites are
commonly observed in bottom and upper levels of the
formation, and metaophiolites are commonly observed in the
middle levels. The amphibolite member commonly observed
at the bottom of the Tozlu formation is stratigraphically
located on Babadağ marble member belonging to Fındıklı
formation with a tectonic contact (Figures 2, 14-b and 18).,
Amphibolite member overlies tectonically amphibole-biotite
gneisses and metapelitic schists of the Fındıklı formation in
places where Babadağ marble member disappears (Figures 2
and 21). The amphibolite member of the Tozlu formation is
unconformably covered by the Sarıkız formation in most of the
study area. It is covered by tectonic contact by Sütüven
formation at around Aktaş Hill in the southwest of the study
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area (Figure 2). The detectable apparent thickness of
amphibolite member is estimated to be about 800 m.

Fig. 21. The view from amphibolite member (Pzta) belonging to Tozlu
formation, Fındıklı formation (Pzf) and Altınoluk marble member (Pzfa)
belonging to Fındıklı formation observed at Tavşanoynağı Hill and at 1390
m altitude hill and at suthern of Tavşanoynağı Hill and on the western slopes
of these hills (the photo was taken by looking at ENE direction)

B.2. Metaophiolite member
Definition and spread
It is mainly composed of metadunite, metaproxenite,
metaproxenhornblendite and serpentinite. The unit was
identified and mapped as “metadunite” in the Tozlu formation
by [24]. Since the unit is of metaophiolite character and is
composed
of
metaperidodite,
metaproxenite
and
metahornblendite, it has been named as “metaophiolite
membe” in Tozlu formation in this study. The unit outcrops at
arounds of Kızıltaş Ridge, Babadağı Hill, Atçukuru Ridge,
Kırklar Hill, Kaz Mountain, Karadikme Hill, Dökük Rocks,
Çizme Hill, east of Aktaş Hill and Sarıtaş Hill in the study area
(Figure 2).
Lithology and petrography
The unit is composed of metadunite, metaproxenite,
metaproxenhornblendite and serpentinite (Figure 22). These
rocks belonging to metaophiolite member are characteristic
with yellowish-light brownish alteration colors and fresh
surface colors of green, greenish black and dark gray.
Amphibolite interlevels belonging to amphibolite member are
composed within the unit. These metaophiolitic rocks are
characterized by medium to coarse grained crystals. Green

colored coarse proxene crystals are particularly prominent in
metaproxenites, and green-black colored coarse proxene and
hornblende
crystals
are
very
prominent
in
metaproxenornblendites. Metadunite, metaproxenite and
metaproxenhornblendite show massif and sometimes foliated
structure. The serpentinites in the unit are green colored and
massive.
Fabric and mineralogy
Metadunites belonging to metaophiolite member include
relict olivine ± relict clinoproxene (diopside/augite) +
serpentine (chrysotile) + chlorite (clinochlorine, ripidolitepicnochlorite) mineral assemblage. Relict clinoproxene
(diopside/augite) + chlorite (clinochlorine, ripidolitepicnochlorite) + relict orthoproxene (enstatite) ± epidote ±
zoisite / clinozoisite ± sphene ± apatite ± rutile minerals are
observed in metaproxenites. Metaproxenhornblendites
include relict Mg-hornblende + relict clinoproxene
(diopside/augite) + chlorite (clinochlorine, ripidolitepicnochlorite) ± epidote ± zoisite / clinozoisite ± sphene ±
apatite ± rutile mineral paragenesis. Serpentine (antigorite
and chrysotile) + relict olivine + tremolite ± chlorite
(clinochlorine) ± talc minerals are observed in serpentinites.
Metadunites, metaproxenites and metaproxenhornblendites
show blastogranular texture. Serpentinites are prominent with
lepidoblastic (antigorite is predominant) and sieve textures
(chrysotile is predominant).
Olivine; is observed as relict cyrstals which are form before
metamorphism in metadunites and serpentinites. Olivines are
xenoblastic-subidioblastic crystalline and fractured. Olivines
in these rocks have been turned to serpentine, Mg-chlorite
(clinochlorine) and Mg-Fe chlorite (ripidolite) by
metamorphism.
Clinoproxen (Diopside/Augite); are observed as residual
crystals remaining from ultramafic rocks before
metamorphism in metadunites, metaproxenites and
metaproxenhornblendites. Clinoproxenes have long-short
prismatic shape and show bi-directional cleavages and are very
pale green color (Figure 23-a). It shows an oblique extinction
between 40o-44o. Clinoproxenes are probably in the
“diopside/augite” composition with these properties.
Clinoproxenes
in
metaproxenites
and
metaproxenhornblendites have been turned to Mg-chlorite
(clinochlorine) and Mg-Fe chlorite (ripidolite) by
metamorphism.

Fig. 22. Metaproxenites (a) observed north of Tozluyayla Ridge and metadunites (b) observed in the northeast of Karataş Ridge belonging to metaophiolite
member
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Fig. 23. a) Relict clinoproxene (Cpx), relict orthoproxene (Opx) and chlorite (Ch) in metaproxenite, b) Relict Mg-hornblende (Mg-Hb) and chlorite in
metaproxenhornblendite, c and d) Serpentine (Se), tremolite (Tr) and talc (Ta) in serpentinites, // Nicol

Orthoproxene (Enstatite); is observed as residual crystals in
metaproxenites. The orthoproxenes are short-long prismatic in
shape and markedly bi-directional to each other with a
cleavage (Figure 23-a). Orthoproxenes are probably in the
composition of enstatite because of they are flat extinction and
very pale green - colorless. Orthoproxenes in metaproxenites
are sometimes turned to Mg-chlorite (clinochlorine) by
metamorphism.
Hornblende (Mg-hornblende); form the main component
of metaproxenhornblendites. It is observed as residual crystals
remaining from ultramafic rock before metamorphism.
Hornblendes are prismatic in shape and pale green - green in
color. In short prismatic ones, bi-directional cleavages are
evident (Figure 23-b). It shows oblique extinction between
about 18o-22o. Therefore, it is thought that hornblendes are in
Mg-hornblende composition. Mg-hornblendes observed in
metaproxenhornblendites are sometimes turned to Mg-chlorite
(clinochlorine) by metamorphism.
Serpentine; form the main component of serpentinites
(Figures 23-c and d). It is characterized by very low
birefringences and very pale green colors. Serpentines are
observed as “antigorite” (leafy shaped) and “chrysotile”
(fibrous shaped) in serpentinites. They were formed by the
effect of metamorphism from olivines.
Chlorite; The pale-very pale green colored and leafy shaped
chlorites are Mg-chlorite (clinochlorine) (Figures 23-a and b).
They sometimes have brought the foliation to these rocks by
extending in one direction in metadunites, metaproxenites and
metaproxenhornblendites. The other chlorites observed in
meta-ophiolites are Mg-Fe chlorites (ripidolite-picnochlorite),
which are green-colored and show leafy form and abnormal
brown-blue birefringence colors. Chlorites are formed from

olivines in metadunites and from proxenes in metaproxenites
and
from
hornblendes
and
clinoproxenes
in
metaproxenhornblendites by metamorphism.
Tremolite; is observed as long prismatic crystals in
serpentinites (Figure 23-c). It is evident with colorless-very
pale green colors and low angled oblique extinctions between
8o-12o.
Talc; is xenoblastic and subidioblastic. The platy shapes are
prominent in the subidioblastic ones. Talc observed in
serpentinites are typical with its high birefringence color and
its low relief (Figure 23-d).
The minerals and their percentage values identified in four
samples
belonging
to
metadunite,
metaproxenite,
metaproxenhornblendite and serpentinite are given in Table 3.
Thickness and contact relations
The stratigraphic position of metaophiolites in Tozlu
formation is not clear in the study area. In contrast, it is
generally observed at middle levels of Tozlu formation.
Metaophiolites are mostly interpenetrant situation with
amphibolites of Tozlu formation in the study area (Figure 24a). Metaophiolite member is located with a tectonic contact on
the Babadağ marble member of Fındıklı formation (Figures 2,
18 and 24-a). , it overlies tectonically the amphibole-biotite
gneisses and metapelitic schists of the Fındıklı formation in
plaes where the Babadağ marble member disappeared.
Metaophiolite member is unconformably overlain by Sarıkız
formation from the top. It is covered by a tectonic contact by
Sütüven formation at the vicinity of Sarıtaş Hill in the
northeast of study area and at the south of Düden Hill west of
study area (Figure 2). The detectable apparent thickness of
meta-ophiolite member is approximately 500 m.
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Table 3. The components, % values of the components and rock names of four samples belonging to metadunite, metaproxenite, metaproxenhornblendite and
serpentinite
The Name of Rock
The Name of
Mineral

Metadunite

Metapyroxenite

Olivine (relict)

71

Clinopyroxene
(relict)
Orthopyroxene
(relict)
Hornblende
(relict)

Serpentinite

-

Metapyroxenehornblendite
-

2

69

8

-

-

8

-

-

-

-

64

-

Chlorite

12

18

22

7

Epidote

-

1

2

-

Zoisite/
Clinozoisite
Serpentine

-

1

1

-

5

-

-

83

Tremolite

-

-

-

4

Talc

-

-

-

4

Rutile

-

1

1

-

Sphene

-

1

1

-

2

Apatite

-

1

1

-

TOTAL

100

100

100

100

Fig. 24. a) The interpenetrant boundary relationship between the metaophiolite member (Pztmo) and amphibolite member (Pzta) belonging to Tozlu formation
observed in south of Dumanlıyayla Ubiety located at west of Tavşanoynağı Hill, b) the metaophiolite member (Pztmo) and amphibolite member (Pzta)
belonging to Tozlu formation and Babadağ marble member (Pzfb) belonging to Fındıklı formation (Pzfb) observed on Karataş Hill and its northwest slope (the
photo was taken by looking at southeast direction)

B.3. Marble member
Definition and spread
It is made of crystallized limestones. The unit was separated
and mapped as “marble” in Tozlu formation by [24]. It has
been defined as “marble member” in Tozlu formation in this
study. The unit is observed in very narrow levels within the
Tozlu formation in the study area. It is observed in very narrow
areas at the south of Ortaca Hill and at north and northeast of
Karataş Hill in the study area (Figure 2).
Lithology and petrography
The marble member of the Tozlu formation is composed of
white - milk white colored and thin - medium bedded
crystallized limestones. These metacarbonates are generally
medium grained, massive in hand samples and cracked. The
cracks are usually filled with secondary carbonate minerals.
The unit is evident in case of milky white colored and layered
thin levels among amphibolites and metaophiolites belonging
to Tozlu formation. Layer thicknesses are between 3–10 m.
The carbonates in the rock are completely made of calcite.

Thickness and contact relations
The crystallized limestones belonging to marble member of
the Tozlu formation are observed in case of thin levels which
show lateral-vertical transition with metaophiolites and
amphibolites. The thickness of the crystallized limestones was
determined as maximum 100 m.
C. Sarıkız Formation
Definition and spread
It is composed of crystallized limestones with calcschist
interlevels. References [10] and [11] stated that all the marbles
in the Kazdağ metamorphites represent the same level and are
located at the top level of the metamorphites, and the
researchers named them “Carbonate formations”. Later, [12]
renamed these carbonated formations and gave the name
“Sarıkız formation”. These lithologies were named as “Sarıkız
marble” by [17]. In this study, these marbles which observe on
the Tozlu formation were named as “Sarıkız formation”.
Sarıkız formation which show as an arc in the study area is
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observed in the vicinities Sarıkız Hill, Çatalgedik Hill, Ortaca
Hill, Susuz Hill, Kuş Hill, Kovuk Hill, Eğrimermer Hill,
İmamyaylası Hill, Yelpezburun Hill and Pınarbaşı Hill (Figure
2).
Lithology and petrography
It is composed of gray-white colored and thin-medium
bedded crystallized limestones (Figure 25-a). The calcschist
interlevels are sometimes observed within the unit.
Crystallized limestones have grain sizes ranging from fine to
large. The unit offers densely curved and abundant cracked
structures. Abundant secondary calcite veins were observed in
the cracks of these metacarbonates. Gneiss nodules up to 3 cm
in diameter are observed in crystallized limestones. There is
the thin gneiss level at the base of the Sarıkız formation (Figure
25-b). These gneisses which observe up to 5 m thick are
yellowish gray colored and abundant micaceous. Foliation and
banded structures are quite prominent in gneisses. Reference
[25], although not certain, report that there is the base
conglomerate
(metaconglomerate)
derived
from
metaophiolites below this gneiss level. Reference [24] also
indicate that metaconglomerate consisting of gravels derived
from metaophiolite is in the bottom of these marbles. In this
study, these conglomerates were not found.
Fabric and mineralogy
Calcite ± quartz ± muscovite ± epidote mineral paragenesis
was observed in crystallized limestones of Sarıkız formation.
These rocks are characterized by massive structures and show
granoblastic texture. Calcite crystals make up more than 95%
of the crystallized limestones. Calcites are in case of
xenoblastic crystals with fine grain sizes ranging from fine to
large. Small amount of quartz, muscovite and epidote are
observed in the mercacarbonates.
Thickness and contact relations
It is estimated that Sarıkız formation, which shows intense
deformation traces as a result of tectonic movements, has a
maximum thickness of 600 m in places where the thickest
outcrops occur. Sarıkız formation unconformably covers
Tozlu formation in the study area. From the top, it is
tectonically overlain by Sütüven formation (Figures 2 and 3).
D. Sütüven Formation
Definition and spread

The unit is composed of mica gneisses, sillimanite-biotite
gneisses and hornblende-biotite gneisses. These lithologies
include amphibolite, marble and granitic gneiss band-lenses
and migmatite levels. These lithologies are described was
named as Sütüven formation by [17]. Sütüven formation
extends over the wide area in the western, northern and eastern
parts of the study area. This formation is observed mainly in
vicinities of Katmerli Rocks Ubiety, Düden Hill, Karagedik
Hill, Harman Hill, Bıçkıbaşı Hill, Tekkaya Hill, Beypınar Hill,
Zeybek Hill, Kara Hill, Pazareğrak Hill, Vallaha Hill,
Zembikler Ridge, Cızlak Hill, Kılavuz Ridge, Kapıdağ Hill,
Kartal Rock Ubiety, Karcıkonağı Hill, Sinekli Hill, Konak
Ridge and Kavurmacılar Neighborhood in the study area
(Figure 2).
Lithology and petrography
The dominant lithology of Sütüven formation, which is
located at the top level of Kazdağ Massif, is composed of graydark gray-greenish gray colored and sometimes brownish
altered colored mica gneiss, sillimanite-biotite gneiss and
hornblende-biotite gneiss (Figure 26). Mica gneisses and
biotite gneisses have very evident foliation and medium coarse
grains. Very large biotite and feldspar crystals are sometimes
observed in these gneisses. Mica gneisses and biotite gneisses
contain frequently curved structures and budinage structures
due to deformation. Mylonites are observed at the bottom of
Sütüven formation due to tectonic movements.
The mica gneisses and biotite gneisses belonging to Sütüven
formation have undergone anatexis in some places. Especially,
The anatex and migmatite formations which are formed from
the gneisses are commonly observed at around Kapıdağ Hill in
western part of the study area (Figure 27). Migmatitic gneisses
are gray, light gray, whitish in color and fine-medium grained.
Paleosome and neosome parts are easily distinguished in these
rocks. Folded, ptycmatic, surreitic and nebulitic structures are
quite prominent in migmatites (Figure 27). In addition, lit-parlit, which expresses gneisses indicating transition to
migmatites, is observed within the unit. Banded structures are
typical in these. Particularly in this region, pegmatitic veins are
commonly observed. The pegmatitic veins are form as a result
of which light-colored levels of the gneisses melt, later, which
the melts crystallize by partly transporting and which the melts
are consequently formed a pegmatite-like rock. Also,
migmatite formations which are formed from gneisses have
been observed in northeast of the Kartal Rock which is located
to the east of the study area and in the northwest of Düden Hill.

Fig. 25. a) Thin-medium bedded crystallized limestones belonging to Sarıkız formation observed at southeast of Düden Hill, b) Crystallized limestones and
gneisses which are located below of the crystallized limestones observed at the bottom level of the Sarıkız formation at northwest of İmamyaylası Hill (the
gneiss is the place where geologist attractive is located)
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Fig. 26. Mica gneisses and biotite gneisses belongingto Sütüven formation observed in northeast of Kartal Rock (b) and in west of Düden Tepe (a)

Fig. 27. a) Partial anatexis and migmatite formations in mica gneisses, b) ptycmatic migmatites formed from sillimanite-biotite gneisses, c) Surreitic
migmatites formed from sillimanite-biotite gneisses and d) Migmatite formations formed from mica gneisses observed in the vicinity of Kapıdağ Hill

Crystallized limestone interlevels are observed in the
gneisses belonging to Sütüven formation. Gneisses sometimes
alternate with these metacarbonates. These crystallized
limestones are milky white colored, thin-medium bedded and
fine grained. The amphibolite band-lenses observed in the
gneisses are dark gray-blackish in color and massive. In
amphibolites, black colored and prismatic hornblende crystals
and grayish white colored feldspar are easily distinguished.
In the mica gneisses and biotite gneisses of Sütüven
formation, gray - white colored, medium grained granitic
gneisses are observed. Granitic gneisses are quite hard and
massive. Granitic gneisses are commonly observed around
Karagedik Hill, Harman Hill and Bıçkıbaşı Hill especially in
the northwest of the study area. Biotite, feldspar and
sometimes garnet crystals are prominent in granitic gneisses.
Fabric and mineralogy
Plagioclase (albite-oligoclase-andesin) + quartz ±
orthoclase + biotite (brown and green) ± sillimanite +
hornblend (tschermakite) ± garnet (prop-almandinegrossular) ± epidote ± zoisite / clinozoisite ± chlorite
(ripidolite-picnochlorite, penninite-clinochlore) + muscovite

± kyanite ± calcite ± staurolite ± microcline + tourmaline
(green, brown) + sphene ± rutile ± apatite are observed in
mica gneiss, sillimanite-biotite gneiss and hornblendebiotite gneiss belonging to Sütüven formation. These rocks
are characterized by porphyroblastic and granolepidoblastic
textures. Hornblende (tschermakite) + plagioclase (albiteoligoclase-andesine) ± biotite (brown) ± quartz ± epidote ±
zoisite / clinozoisite ± chlorite (ripidolite-picnochlorite,
pennin-clinochlore) + sphene mineral assemblage are
observed amphibolites observed as interlevels in the gneisses.
Amphibolites show nematoblastic texture.
Feldspars; are observed as plagioclase and orthoclase in
gneisses and amphibolites. Plagioclases are in case of
subidioblastic and xenoblastic crystals. They is sometimes
seen as porphyroblast in gneisses. Muscovite, brown colored
biotite, epidote, chlorite, quartz and opaque mineral inclusions
are observed in plagioclase porphyroblasts in gneisses.
Muscovite, brown biotite, epidote, chlorite, quartz inclusions
in these plagioclase porphyroblasts surrounded by the S 2
foliation plane formed by brown biotite, muscovite and
tschermakite form the S1 foliation plane of the rock (Figure 28a).
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Fig. 28. Mica gneisses belonging to Sütüven formation. a) Plagioclase (P1) porphyroblast containing quartz (Q) inclusions extending in one direction forming
S1 foliation and surrounded by S2 foliation. b) Orthoclase (Or) which turn to sericite and biotites (Bt) forming S2 foliation. Ms: Muscovite, // Nicol

Therefore, these plagioclases crystallized pretectonically
according to the F2 deformation stage. Muscovite, brown
colored biotite, epidote, chlorite forming S1 foliation is the first
stage metamorphism product formed under amphibolite facies
conditions with high pressure and low temperature. According
to the extinction angle determination, plagioclases are in the
composition of albite (Ab95An05), oligoclas (Ab76An24,
Ab74An26) and andezin (Ab66An34, Ab62An38). Myrmekitic
textured plagioclases are observed in gneiss. Orthoclases are
xenoblastic and show karlsbad twin and abundant inclusions
(Figure 28-b). Orthoclases is sometimes seen as porphyroblast
in gneiss. Orthoclases and plagioclases in both gneisses and
amphibolites were turned to sericite by retrogressive
metamorphism (Figure 28-b).
Micas; is observed as biotite and muscovite in gneiss. Biotite
is observed less than 10% in amphibolites. Biotites are
plaquely shaped and brown-green in color. Brown colored
biotites have been aligned both parallel to the S1 foliation plane
with muscovite, epidote, chlorite and quartz, and parallel to the
S2 foliation plane with muscovite and tschermakite (Figure 28a). Therefore, these biotites wewe formed under amphibolite
facies conditions. The brown colored biotites in the
sillimanite-biotite gneisses were transformed into sillimanite
and possibly kyanite by progressive metamorphism (Figures
29 and 30). In the gneisses and amphibolites, they is
transformed into partially or completely chlorite (ripidolitepicnochlorite) by retrogressive metamorphism (Figure 29).
Muscovite is plaquely shaped. Muscovites commonly shown
in mica gneisses are observed in parallel to S2 foliation planes

(Figure 28-a). In addition, they forms S1 foliation extending in
one direction within plagioclase porphyroblasts in these rocks.
Sillimanite; are in case of fibrous shaped crystals (Figures
29 and 30). The fibrous sillimanite crystals observed in mica
gneisses and biotite gneisses have been aligned parallel to the
S2 foliation plane formed by biotite and muscovite.
Sillimanites were exposed by progressive reactions from
biotite under the conditions of second metamorphism in upper
amphibolite facies developed after the first stage
metamorphism developed in amphibolite facies in high
pressure areas of middle temperature metamorphism (Figures
29 and 30). It is observed in all gneisses together with
orthoclase.
Staurolite; is observed in sillimanite-biotite gneisses.
Staurolites are shown as generally prismatic crystals (Figure
31). They are typical with their yellow colors, parallel
extinctions and sometimes including quartz inclusions.
Staurolites were formed under the conditions of amphibolite
facies in high pressure areas of middle temperature
metamorphism which is the first stage metamorphism. In
particular, the presence of staurolite together with kyanite and
sillimanite in the sillimanite-biotite gneisses shows that the
staurolites are preserved in the second stage of metamorphism
under the conditions of upper amphibolite facies due to Barrow
type decreasing pressure - increasing temperature (progressive
metamorphism) in environment. Garnet and/or kyanite have
been transformed into staurolite by progressive reactions
(increasing temperature) in environment.

Fig. 29. Biotite (Bt), fibrous sillimanite (Si) which is formed from biotite, chlorite (Ch) which is formed from biotite, plagioclase (Pl) and quartz (Q) observed
in sillimanite-biotite-gneiss belonging to Sütüven formation, a) // Nicol, b ) / Nicol
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Fig. 30. Biotite (Bt) and fibrous sillimanite (Si) which is transformed into biotite observed in sillimanite-biotite-gneiss belonging to Sütüven formation. Or:
orthoclase, Pl: Plagioclase and Q: Quartz, a) // Nicol, b) / Nicol

Fig. 31. Staurolite (St), kyanite (Ky) and plagioclase (Pl) observed in sillimanite-biotite gneiss belonging to Sütüven formation, a) // Nicol, b) / Nicol

Kyanite; are generally in case of subidioblastic long
prismatic crystals in gneisses (Figure 31). It show low angled
oblique extinction (3o - 8o) and high relief, and it has bidirectional cleavages. Kyanite is in the form of long prismatic
crystals in parallel to the platy biotites that form the S2 foliation
in sillimanite-biotite gneisses. This indicates that kyanite are
also syntectonic according to F2 deformation phase. Thus,
kyanites were exposed by progressive reactions from biotite
and possibly staurolite after the amphibolite facies conditions
in the high pressure areas of middle temperature
metamorphism which is the first stage metamorphism. The
presence of kyanite and sillimanite together in sillimanitebiotite gneisses shows that kyanite was still preserved under
the conditions of the second stage metamorphism which is
formed at the upper amphibolite facies.
Garnet; is in case of colorless - pale brownish yellow
colored and xenoblastic-subidioblastic prismatic crystals in
gneiss. Rarely it is shown as porphyroblast. Garnets were
transformed into chlorite (ripidolite) from edges by the
retrogressive metamorphism in the greenschist facies which is
observed as the last metamorphism at the Kazdağ Massif.
Hornblende; forms the main component of the amphibolite
(Figure 32-a). It is observed up to 8% in hornblende-biotite
gneisses. Hornblendes observed in these rocks are generally
long prismatic shaped and brown-greenish brown colored. It
shows low angled oblique extinction between 16o-23o.
Hornblendes with these properties are probably in composition
“tschermakite”. It is observed as long prismatic crystals
arranged parallel to S2 foliation in hornblende-biotite gneisses.
For this reason, it is thought that tschermakites are exposed
under the conditions of upper amphibolite facies at high
temperature which are observed as second stage

metamorphism in Kazdağı Massif. Tschermakites are
transformed into chlorite from their crystal edges.
Chlorite; Two different formations of chlorites are observed
in gneisses. One of these is Mg-chlorite forming the S1
foliation plane together with muscovite, brown biotite, epidote
and quartz in the plagioclase porphyroblasts. These chlorites
are abnormal brown birefringence colored and pale green
colored. They are probably in “penine-clinochlorine”
composition. Mg-chlorites must have been exposed by the first
stage metamorphism. Other chlorite is chlorite which is the last
stage metamorphism product and which is formed by the
retrogressive metamorphism in greenschist facies from garnet,
biotite and hornblende. These are Mg-Fe chlorites (ripidolitepicnochlorites) which are green colored, abnormal brown
birefringence colored and leafy shaped (Figure 32-b). Mg-Fe
chlorites are also observed in amphibolites.
The minerals and percentage values of these minerals
observed in six samples belonging to mica gneiss, sillimanitebiotite gneiss, hornblende-biotite gneiss and amphibolite
observed in Sütüven formation are given in Table 4.
Thickness and contact relations
Sütüven formation is located with a tectonic contact on
Sarıkız formation in most of the study area. It is observed with
a tectonic contact on the Tozlu formation in the south of Düden
Hill and in the vicinity of Aktaş Hill. It is observed with a
tectonic contact on the Fındıklı formation in the vicinity of the
Katmerli Rocks (Figure 2). The upper surface of Sütüven
formation could not be observed in the study area. Outside the
study area, it is cut by Oligo-Miocene aged granitoids from the
top [25].
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Fig. 32. Amphibolite (a) and sillimanite-biotite gneiss (b) belonging to Sütüven formation. Çe: Tschermakite, Bt: Biotite, Pl: Plagioclase, Ch: Mg-Fe chlorite
which is transformed into biotite, Pl: Plagioclase and Q: Quartz, // Nicol

Table 4. The components, % values of the components and rock names of six samples belonging to mica gneiss, sillimanite-biotite gneiss, hornblende-biotite
gneiss and amphibolite
The Name of Rock
The Name of
Mineral

Mica gneiss

Mica gneiss

Sillimanitebiotite gneiss
18

Hornblendebiotite gneiss
19

Amphibolite

19

Sillimanitebiotite gneiss
20

Quartz

15

Plagioclase

12

10

13

10

12

28

Orthoclase
Muscovite

10

8

8

11

8

3

10

20

-

-

-

-

Biotite

3

24

24

34

33

36

8

Hornblende

-

-

-

-

8

50

Garnet

4

-

2

3

-

-

Kyanite

2

2

3

4

-

-

Staurolite

-

-

4

2

-

-

Sillimanite

2

3

7

6

-

-

Epidote

3

2

2

2

3

2

Zoisite/Clinozoisite

2

-

-

1

2

-

Chlorite

11

8

4

6

8

5

Microcline

2

3

-

-

1

-

Tourmaline

1

-

1

1

1

-

Rutile

-

-

-

1

-

-

Apatite

1

-

1

1

1

-

Sphene

1

1

1

1

1

1

TOTAL

100

100

100

100

100

100

Besides, outside the study area, it is also tectonic contact
with strike-slip and detachment faults with Upper Paleozoic
and Miocene aged units from the top [25]. The Sütüven
formation, which is limited to the tectonic contact from the
bottom and whose upper surface cannot be observed in the
study area, has a thickness of approximately 1500 m.
D.1. Granitic gneiss member
Definition and spread
The granitic gneisses observed as bands and lenses within
the gneisses of Sütüven formation are mapped to the mappable
scale in the formation and are examined as “granitic gneiss
member” within the Sütüven formation. The unit is defined as
“granitic gneiss” within Sütüven formation by [24] and [25].
Granitic gneiss member is observed in a narrow area around
Kocayatak Tepe in the northwest of the study area (Figure 2).

Lithology and petrography
Granitic gneisses are white-gray-dark gray in color. Black
colored and prismatic hornblendes, black and platy biotites,
and quartzs, plagioclases and orthoclases from light colored
minerals are very prominent in the unit. It is quite hard and
generally massive. In contrast, hornblendes in granitic
gneisses are aligned in the same direction with foliation of
mica gneisses and biotite gneisses belonging to Sütüven
formation (Figure 33). This shows that granitic gneisses settled
in the area before the last metamorphism observed in the
Kazdağ Massif and later undergone metamorphism with mica
gneisses and biotite gneisses belonging to Sütüven formation.
In the study area, metaaplite veins which are in 2-5m thick are
observed in some locations within the granitic gneisses.
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Fig. 33. Granitic gneisses observed in southwest (a) and in south (b) of Kocayatak Hill. In the granitic gneiss, the indistinct foliation is observed (a). c)
Foliated structure in granitic gneiss observed in southwest of Kocayatak Hill

Metaaplites are white-light gray colored and fine-medium
grained. In these metaaplites, foliations and lineations can be
distinguished, although not very prominent.
Fabric and mineralogy
Plagioclase (albite-oligoclase-andesin) + orthoclase +
quartz + biotite (brown) ± hornblende (tschermakite) + garnet
± chlorite (ripidolite-picnochlorite, pennin-clinochloride) ±
epidote ± zoisite / clinozoisite + sphene ± rutile ± apatite
mineral assemblage is observed in granitic gneisses. These
rocks are granoblastic in texture.
Feldspars; are observed as plagioclase and orthoclase in
granitic gneisses. Plagioclases are generally in the form of
subidioblastic and twining crystals (Figures 34-a, c and d). It
is sometimes observed as porphyroblast. Mirmecitic texture is
observed in some plagioclases. According to the extinction
angle determination, plagioclases are in the composition of
albite (Ab92An08, Ab94An06), oligoclas (Ab75An25, Ab77An23)
and andezin (Ab67An33, Ab69An31). Orthoclases are generally

xenoblastic and show abundant inclusion and sometimes
karlsbad twin (Figure 34). Plagioclases and orthoclases
sometimes were transformed into sericite.
Biotite; show brown colors and platy shapes. Biotites were
partially or completely transformed into chlorite (ripidolitepicnochlorite) (Figure 34-d).
Hornblende; is long-short prismatic shaped and brownish
green colored and show low angled oblique extinction between
16o-20o (Figures 35-a and b). With these properties,
hornblendes are in “tschermakite” composition. It is observed
up to 20% in granitic gneiss samples. Hornblendes have been
transformed into chlorite and sometimes actinolite from the
crystal edges.
Garnet; is observed up to 5% in some granitic gneisses.
Garnets are colorless - pale brownish yellow colored and in
case of usually xenoblastic sometimes subidioblastic prismatic
crystals (Figures 35-c and d). Some garnet crystals were
transformed into chlorite (ripidolite) from their edges.

Fig. 34. Plagioclase (P1), orthoclase (Or), quartz (Q), biotite (Bt) and chlorite which is transformed into biotite (Ch) observed in granitic gneisses, // Nicol
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Fig. 35. Hornblende (Hb), orthoclase (Or), plagioclase (P1), garnet (Gr), biotite (Bt), chlorite (Ch) which is transformed into biotite and garnet and quartz (Q)
observed in granitic gneisses, a, b and c) // Nicol, d) / Nicol

The minerals and percentage values of the minerals
determined in the three samples belonging to granitic gneisses
are given in Table 5.
Table 5. The components, % values of these components and rock names of
three samples belonging to granitic gneisses
The Name
of Mineral
Quartz

The Name of Rock
Granitic
Granitic
Granitic
gneiss
gneiss
gneiss
24
20
23

Plagioclase

20

13

20

Orthoclase

28

34

26

Biotite

16

6

5

Hornblende

-

20

12

Garnet

2

-

5

Epidote

1

2

1

Zoisite/
Clinozoisite
Chlorite

-

1

1

7

5

4

Rutile

1

-

1

Apatite

-

1

1

Sphene

1

-

1

TOTAL

100

100

100

Thickness and contact relations
Granitic gneisses area are about 400 m thick in the study.
Granitic gneisses were initially located in the area by cutting
mica gneisses and biotite gneisses belonging to Sütüven
formation. Later, both orthogneisses and paragneisses were
metamorphosed together in the Kazdağ Massif. With this
metamorphism, orthogneisses gained foliation and lineation in
the same direction with the foliation observed in paragneisses.
Granitic gneisses are also observed as interlevels, which are

size can't map, in mica gneisses and biotite gneisses which
constitute the dominant lithology of Sütüven formation.
IV. DISCUSSION
In this study, it is aimed to determine the stratigraphic
properties of the Kazdağ Massif metamorphics exposed in the
region and to investigate the petrographic properties of these
metamorphites exposed to polymetamorphism. Reference [12]
described the Kazdağ Massif from the aged to the young as the
Tozlu formation consisting of serpentinized dunites,
amphibolites and layered metagabbros and the Bozağaç Tepe
formation consisting of gneisses and the Sarıkız formation
made of marbles. Reference [13] has been reported that the
units named as the Kazdağ Group in the region underwent the
metamorphism at amphibolite and greenschist facies. The
researchers said that the amphibolite facies consist of
migmatite, sillimanite and staurolite gneiss, biotite gneiss,
biotite-amphibole gneiss, amphibole gneiss
and that
micaceous quartz schist, marble, muscovite-calcschist,
sericite-muscovite-quartz schist, epidote-actinolite-chlorite
schist, tremolite-actinolite serpentinite, profillite-calcschist,
biotite-chlorite schist, quartz-muscovite-sericite schist,
metaclays, marble, phyllite. graphite schist, epidote-chloriteactinolite marble, quartz-epidote-chlorite schist, epidotmuscovite-albite-chlorite schist, quartz schist and marble were
observed
at
greenschist
facies.
Reference
[17]
contradistinguished the Kazdağ Massif metamorphites as
Fındıklı formation, Tozlu formation, Sarıkız Marble and
Sütüven formation from bottom to top. In this study, it was
determined that the Kazdağ Massif consisted of three separate
nappes with tectonic contacts. These are the lower nappe units
forming Fındıklı formation, the middle nappe units forming
the Tozlu and Sarıkız formations and the upper nappe units
forming Sütüven formation from bottom to top.
References [10], [11] and [13] suggested that Kazdağ
metamorphites underwent the metamorphism at greenschist
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and amphibolite facies. Reference [14] suggested that the
gneisses in the Kazdağ massif contained staurolite, kyanite and
silimanite and that the massif underwent metamorphism at the
amphibolite facies. He also stated that metaophiolites are
present in the region and that they are metamorphosed at
amphibolite facies. Reference [20] stated that the metagabbros
observed in metaophiolitic rocks belonging to Kazdağ massif
underwent metamorphism at amphibolite facies under ~ 660
o
C temperature and ~ 10 kbar pressure conditions. The
researcher states that metaophiolitic rocks are separate tectonic
slices with higher pressure in Kazdağ Massif. In this study, it
were detected three phase metamorphism in the Kazdağ
Massif, which was subjected to multi-stage deformations in
relation to intense tectonic movements. These stages of
metamorphism are very prominent in metapelitic,
metasemipelitic and metabasic rocks of Fındıklı and Sütüven
formations.
V. CONCLUSION
In study area is located Kazdağ Massif, which is probably of
Paleozoic primitive age is completely metamorphic. The
Kazdağ Massif consists of three separate nappes with tectonic
contacts. These are the lower nappe units forming Fındıklı
formation, the middle nappe units forming Tozlu and Sarıkız
formations and the upper nappe units forming Sütüven
formation ,from bottom to top. Fındıklı formation is composed
of hornblende gneiss, biotite-hornblende gneiss, epidotehornblende gneiss, epidote-biotite gneiss, garnet-biotite
gneiss, garnet-hornblende gneiss, kyanite-garnet-micaschist
and kyanite-garnet-biotite schist. These amphibole-biotite
gneisses and mica schists-biotite schists show alternation with
crystallized limestones that form Altınoluk marble member. At
the top level of the Fındıklı formation, there are large
crystalline crystallized limestones (Babadağ marble member).
Tozlu formation consists of amphibolite member consisting of
amphibolites and amphibol schists which show lateral-vertical
transitive with each other and metaophiolite member
consisting
of
metadunite,
metaproxenite,
metaproxenhornblendite and serpentinites and marble member
consisting of crystallized limestones. The Sarıkız formation,
which is unconformably observed on the Tozlu formation,
starts with a thin gneiss level at the bottom, and at the top, thick
crystallized limestones which contain calcschist interlevels is
observed. Sütüven formation is composed of mica gneiss,
sillimanite-biotite gneiss and hornblende-biotite gneiss
including amphibolite, granitic gneiss and marble bands and
lenses. Migmatite formations are observed in places within the
unit. Granitic gneisses in the Sütüven formation have been
distinguished as granitic gneiss member.
Hornblende (tschermakite, edenit and barroisite) +
plagioclase (albite-oligoclase-andesin) + quartz ± orthoclase
+ biotite (brown, green) + garnet (prop-almandin-grossular)
± epidote ± zoisite / clinozoisite ± chlorite (ripidolitepicnochlorite, pennin-clinochlorine) ± kyanite ± staurolite +
muscovite ± calcite ± sillimanite ± microcline + tourmaline
(green, brown) + sphene ± rutile ± apatite are observed in
amphibole and biotite gneisses belonging to Fındıklı
formation. Kyanite-garnet-mica schists and kyanite-garnetbiotite schists belonging to Fındıklı formation include biotite
(brown) + quartz + garnet (prop-almandine-grossular) +
kyanite + sillimanite + plagioclase (albite-oligoclaseandesin) ± muscovite + chlorite (ripidolite-picnoclorite pennin-clinochloride) ± epidote ± zoisite / clinozoiside ±

orthoclase + tourmaline (green) ± sphene ± rutile ± apatite
mineral assemblages.
Mica gneisses, sillimanite-biotite gneisses and hornblendebiotite gneisses which form the dominant lithologies of
Sütüven formation include plagioclase (albite-oligoclaseandesine) + quartz ± orthoclase + biotite (brown and green)
± sillimanite + hornblende (tschermakite) + garnet (propalmandin-grossular) ± epidote ± zoisite / clinozoisite ±
chlorite (ripidolite-picnochlorite, pennin-clinochloride) +
muscovite ± kyanite ± calcite ± staurolite ± microcline +
tourmaline (green, brown) + sphene ± rutile ± apatite mineral
assemblage. Amphibolites belonging to Sütüven formation are
characterized by hornblende (tschermakite) + plagioclase
(albite-oligoclas-andesine) ± biotite (brown) ± quartz ±
epidote ± zoisite / clinozoisite ± chlorite (ripidolitepicnochlorite, pennin-clinochlor) + sphene mineral
assemblage Plagioclase (albite-oligoclas-andesin) +
orthoclase + quartz + biotite (brown) ± hornblende
(tschermakite) + garnet (prop-almandine-grossular) ±
chlorite (ripidolite-picnochlorite, pennin-clinochlorine) ±
epidote ± zoisite / clinozoisite + sphene ± rutile ± apatite
mineral assemblage is observed in granitic gneisses belonging
to Sütüven formation.
In metapelitic, metasemipelitic and metabasic rocks
observed in Fındıklı and Sütüven formations, that both mineral
paragenesis and index minerals exposed under different
metamorphism conditions observe and the massive is exposet
to multi-stage metamorphism by intense tectonic movements
show that the massive underwent to the metamorphism at least
three stages.
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Abstract – The design of experiments is a highly effective offline quality improvement method to optimize the existing and new
processes or products. In the literature, standard experimental situations have been paid a lot of attention. In a number of nonstandard experimental situations, special experimental design techniques should be considered in order to conduct an experiment
for design factors. Indeed, an I-optimal design, a computer-generated special experimental design, is a good choice to predict
the mean and variance responses under non-standard experimental design situations. In this research work, an I-optimal design
is selected to generate experimental design points for a non-standard experimental situation. Then, an I-optimal design-based
dual response optimization model is proposed in order to obtain an optimum operating condition for design factors while
minimizing the process variance as small as possible. Comparison studies are also conducted. Finally, a numerical example is
conducted in order to illustrate the effectiveness of the proposed optimization model.
Keywords – Quality improvement, Dual Response Model, Non-standard Experimental Design, I-optimal design, Optimization
I. INTRODUCTION
An alphabetic design, I-optimality, was offered by Box and
Draper [1]. The I-optimality criterion is also known as the IV-,
Q-, and V-optimality criteria in the literature. Box and Draper
[1, 2] used the integrated variance function over a selected
design region for the I-optimality criterion. Draper [3],
Borkowski [4] and Allen and Tseng [5] conducted further
studies in the context of the I-optimality criterion. In addition,
Toro Diaz et al. [6] and Myers et al. [7] provided
comprehensive discussions on more theoretical aspects of
optimal designs, including the I-optimality criterion.
Taguchi [8] introduced the term robust parameter design
(RPD) to optimize design factors using the signal-to-noise
ratio. Taguchi [8] has introduced that the process mean is at
the desired target value while the process variance is as small
as possible. Vining and Myers [9] performed one of the earliest
research attempts to propose an alternative to Taguchi’s
method which was the integration of response surface
methodology (RSM). This alternative, called the dual response
approach, is to minimize the process standard deviation of the
response while the process mean of the response equals the
target value. Fathi [10] and Del Castillo and Montgomery [11]
conducted further improvements of the dual response
approach. Lin and Tu [12] used the mean-squared error (MSE)
model while allowing the process bias. Therefore, Lin and Tu
[12] improved the dual response model while minimizing
more variance reduction. Along the same lines, Copeland and
Nelson [13] enhanced the MSE model considering a desired
upper bound for the process bias. Further work in the area of
RPD has been reviewed by Steinberg and Bursztyn [14],
Robinson et al. [15], Park et al. [16] and Arvidsson and
Gremyr [17].

Ouyang et al. [18], Ozdemir and Cho [19, 20, 21], Tsai and
Liukkonen [22], Hot et al. [23], Lu et al. [24] and Chatterjee et
al. [25] conducted the recent studies in the context of the RSMbased RPD problems.
The aim of this paper is three-fold. First of all, the Ioptimality criterion is selected for prediction purposes.
Therefore, an I-optimal design is generated using the Ioptimality criterion under a non-standard experimental
situation. Second, the process mean and variance responses are
obtained. Third, an I-optimal design-based dual response
optimization model is developed to obtain optimum operating
conditions for design factors.
This paper is organized as follows. Firstly, the proposed
methodology development section is presented in Section 2.
Secondly, a numerical example is given in Section 3. Finally,
the concluding remarks are drawn in Section 4.
II. PROPOSED METHODOLOGY DEVELOPMENT
The proposed methodology development consists of the
four main phases: (1) the I-optimality criterion, (2) the
rotatability issue, (3) the modeling step, (4) an I-optimal
design-based dual response optimization model.
A. The I-Optimality Criterion
The I-optimality criterion, I   , is the average of the scaled
prediction variance, V [x] , and it is:
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(m)
(m)
where V [x]  N [x]  XX  [x] , x is the vector of design
factors, X represents the model matrix, N is the number of
design points, and K is a constant. The goal of the I-optimality
criterion is to minimize the average prediction variance
through the feasible design region. It is also noted that the
number of design points is specified by the experimenter.
1



B. Rotatability Issue
The design rotatability is one of the design properties for the
design of experiments [7]. An experimental design is rotatable
if the prediction variance is constant and all experimental
design points are equidistant from the center point of the
experiment. I-optimal experimental designs are not rotatable
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represent the fourth pure moments and the fourth mixed
moments, respectively. All experimental design points are not
equidistant from the center point of the I-optimal experimental
design due to non-standard experimental design situations.
However, the I-optimality criterion provides high-quality
predictions over the design space and this criterion does not
need to use experimental points outside the original design
factor range, such as axial points. In addition, missing corner
points could be a good property when the researcher should
not deal with the combined factor extremes. Therefore, this
property avoids the loss of data in these situations. Finally, it
is concluded that the rotatability is not a priority for the Ioptimal experimental design.
C. Modeling Step
In this paper, the estimated process mean response is found
as follows:
 x1 
ˆ1 
x 
ˆ 
 2
 2
 ... 
 ... 
ˆ (x)  ˆ 0  xa  xAx where x =   , a    ,
 ... 
 ... 
 ... 
 ... 
 
 
 xn 
ˆ n 

... ˆ1n / 2 
 ˆ11 ˆ12 / 2


...
...
... 

and A  
...
...
... 


...
...
... 

 ˆ / 2 ˆ / 2 ... a 
n2
nn 
 n1
where ˆ i is the ith regression coefficient. Vector a and matrix
A represent the estimated regression coefficients of the process
mean.
The estimated process standard deviation response is:
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 ... 
 ... 
 
 ... 
 ... 
 
ˆ 
x
 n 
n 
 ˆ11 ˆ12 / 2
... ˆ1n / 2 


... 
...
...

... 
...
...
and B  


... 
...
...

 ˆ
ˆ 
ˆ
  n1 / 2  n 2 / 2 ...  nn 
where ˆ is the ith regression coefficient. Vector b and matrix
i

B represent the estimated regression coefficients of the process
standard deviation.
In a similar way, the estimated process variance response is
denoted as follows:
 x1 
 ˆ1 
x 
ˆ 
 2
 2


 ... 
...
ˆ 2 (x)  ˆ0  xc  xCx where x=   , c    ,
 ... 
 ... 
 ... 
 ... 
 
 
 xn 
ˆn 

... ˆ1n / 2 
 ˆ11 ˆ12 / 2


...
...
... 

and C  
...
...
... 


...
...
... 

 ˆ / 2 ˆ / 2 ... ˆ 
n2
nn 
 n1
where ˆi is the ith regression coefficient. Vector c and matrix
C represent the estimated regression coefficients of the process
standard deviation.
D. Optimization Step
The objective is to minimize the process variance as small
as possible in quality engineering problems. Therefore, the
objective function of the optimization model is
minimize ˆ0  xc*  xC*x
where c* and C* are the estimated regression coefficients of
the process variance after I-optimal design points.
The process mean may be desired at the target value for
some cases. Therefore, the constraint is defined as follows:
ˆ0  xa*  xA*x  
where  is the desired target value, a* and A* are the
estimated regression coefficients of the process mean after Ioptimal design points.
The boundary requirements for design factors are
LB  xi  UB
where xi is the ith design factor, LB and UB are lower and
upper bounds, respectively.
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The proposed optimization scheme is able to achieve more
variance reduction based on I-optimal design points and
collected data.

important to describe the estimated relationship between
design factors and responses.

III. NUMERICAL EXAMPLE
A numerical example is conducted to show how to apply the
proposed methodology. The numerical example is modified
from Myers et al. [7]. The two design factors and their levels
are shown in Table 1.
Table 1. Design factors and their levels
0

Level
High (+1)
Center (0)
Low (-1)

Temperature ( C )
(x1)
250
225
200

Table 3. The results of the proposed optimization model for the experiment

Model

x1*

x2*

Min Z
̂ 2 x*

Proposed model using the Ioptimality criterion

0.890

1.000

15.597

Concentration (%)
(x2)
25
20
15

An I-optimal design is generated using the coordinate
exchange algorithm. The number of design points is twelve,
and the number of design points is specified by the
experimenter. If an orthogonal CCD is used, the number of
design points is sixteen. Therefore, the number of design
points could be decreased with the I-optimality criterion. Table
2 shows the collected data for the I-optimal design.
Table 2. The collected data for the I-optimal design

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

x1
0
1
0
0
-1
-1
0
-1
1
0
0
1

x2
0
-1
-1
0
1
-1
1
0
0
0
0
1

y1
52
46
48
47
52
28
68
47
54
50
50
51

y2
58
48
47
45
56
33
60
52
45
60
55
53

y3
55
50
53
59
58
29
67
51
38
52
54
51

y
55.0
48.0
49.3
50.3
55.3
30.0
65.0
50.0
45.7
54.0
53.0
51.7

s
3.0
2.0
3.2
7.6
3.1
2.6
4.4
2.6
8.0
5.3
2.6
1.2

s2
9.0
4.0
10.3
57.3
9.3
7.0
19.0
7.0
64.3
28.0
7.0
1.3

(a)

Note that y is the vector for the mean of each design run, s
is the vector for the standard deviation of each design run, s 2
is the vector for the variance of each design run.
The estimated mean and variance responses are
ˆ  x   54.0  1.7 x1  7.5x2  5.4 x1x2  8.1x12  1.2 x22

(b)

ˆ 2  x   28.6  7.7 x1  1.4 x2  1.3x1x2  0.5x12  20.5x22

The proposed optimization model is denoted as follows:
Minimize Z=28.6  7.7 x1  1.4 x2  1.3x1 x2  0.5 x12  20.5x22
subject to
54.0  1.7 x1  7.5 x2  5.4 x1 x2  8.1x12  1.2 x22  55
1  x1 , x2  1 and x1 , x2  R

where   53 . In Table 3, the results of the proposed
optimization model are shown.
Fig. 1 shows the contour plots for the mean response, the
standard deviation response, and the variance response,
respectively. It is also noted that the contour plots are
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Fig. 1 (a) Contour plot for the mean response; (b) Contour plot for the
standard deviation response; (c) Contour plot for the variance response

[17]
[18]

The results of the proposed model are based on the desired
target value. If the target value changes, the objective function
value changes as well. The objective function value denotes
the estimated process variance for the collected data. The
optimum design factors for the I-optimal design are found as
247.25 0 C and 25 %, respectively.

[19]

[20]

[21]

IV. CONCLUDING REMARKS
In this paper, an I-optimal design-based robust design
optimization model is proposed to find optimum levels of
design factors. The results of the numerical example show that
optimum levels of design factors are found using the proposed
optimization model. In addition, the proposed optimization
model is effective to reduce the process variance. It is also
noted that the I-optimality criterion is a suitable choice for a
prediction purpose, a non-standard design region, and less
number of design points.
For further studies, a multi-objective optimization model
could be proposed in order to optimize two or more mean
response functions at the same time. This paper just focuses on
controllable design factors. Therefore, both controllable and
noise design factors could be considered for I-optimal designs.

[22]

[23]

[24]

[25]
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Abstract – A central composite design is a good choice for a spherical design region while providing high-quality predictions
over the entire spherical design region. However, this design requires design variable settings outside the range of the design
variables in the factorial part. On the other hand, a face-centered design provides high-quality prediction over the entire cuboidal
design region and does not require using design points outside the factorial ranges. Therefore, a face-centered design is preferred
over other designs. In the literature, controllable input variables have been addressed. However, both controllable and noise input
variables have been paid little attention. The aim is to build regression models for both the process mean and variance. The next
task is to obtain an optimal operating condition for both controllable and noise input variables. A weighted mean-squared error
optimization model is proposed. Comparison studies are conducted while considering different weights for each component of
the objective function. Finally, the proposed methodology is an effective technique to obtain optimal settings for a cuboidal
design region.
Keywords – Quality Engineering, Weighted Mean-Squared Error Model, Controllable Input Variables, Noise Input Variables,
Face-Centered Design, Optimization
I. INTRODUCTION
Optimization is an important phase for the design of the
experiment. For this particular purpose, Vining and Myers [1]
offered the dual response model-based robust parameter
design (RPD) by using the idea from Myers and Carter [2]. The
model has minimized the estimated standard deviation when
the estimated mean value is brought to the target value as
nominal the best. The model is given below:
minimize ˆ (x)
subject to ˆ (x)  

LB  xi  UB (i  1, 2,..., n); xi  R
where ˆ(x) is the estimated standard deviation, and ˆ( x) is
the estimated mean value.  is the desired target value. LB
and UB are lower, and upper bound, respectively. In addition,
xi is the ith independent variable. This approach was improved
by Del Castillo and Montgomery [3], and they applied to get a
solution by using a generalized reduced gradient (GRG)
algorithm with inequality constraints. After that, DRM was
developed by considering the process bias by Lin and Tu [4].
They offered to formulate RPD with the mean square error
(MSE) approach. Lin and Tu [4] basically minimized MSE,
and this model also allows the process bias. The model is
expressed as:
minimize [ˆ (x)   ]2  [ˆ (x)]2
subject to LB  xi  UB (i  1, 2,..., n); xi  R
Copeland and Nelson [5] improved the MSE model with the
desired distance approach into RPD. In addition, they applied

to the Nelder-Mead simplex algorithm to get the optimal
solution. The model is shown below:
minimize ˆ (x)

subject to [ ˆ (x)   ]2   2
LB  xi  UB (i  1, 2,..., n); xi  R
where  is the desired distance.
Koksoy and Doganaksoy [6] studied the weighted MSE
approach for controllable input variables. In addition, Koksoy
and Doganaksoy [6] applied to Pareto optimal solutions to
produce more variant solutions. The weighted MSE model is
stated for controllable input variables as follows:
minimize w1[ ˆ ( x)   ]2  w2 [ˆ ( x)]2
subject to w1  w2  1
w1  0, w2  0
The recent studies in the RPD framework were conducted
by Ouyang et al. [7], Ozdemir and Cho [8, 9, 10], Tsai and
Liukkonen [11], Hot et al. [12], Lu et al. [13] and Chatterjee et
al. [14].
This paper is three-fold. One, a face-centered design (FCD)
is used for both controllable and noise input variables. Two, a
regression model is built for both controllable and noise input
variables in order to estimate the process mean and variance
responses. Three, a weighted mean-squared error (WMSE)
model is presented to obtain optimal settings for both
controllable and noise input variables.
This paper is organized as follows. First of all, the proposed
methodology development is presented in Section II. Then, a
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numerical example is conducted in Section III. Finally,
concluding remarks are drawn in Section IV.

The aim of the proposed optimization model is to minimize
a weighted mean-squared error function for both controllable
and noise input variables.
Min Z=w1  ˆ  x, u      w2ˆ 2  x, u 
2

II. PROPOSED METHODOLOGY DEVELOPMENT
The proposed methodology development consists of the
three main phases: (1) the design phase, (2) the modeling
phase, (3) the optimization phase.
A. The Design Phase
There are some situations where the design region is
cuboidal rather than spherical. In these cases, an appropriate
central composite design (CCD) is the face-centered design
(FCD) with the axial point=1. The FCD is not rotatable. The
FCDs do not require as many center points as the spherical
central composite design. The FCD consists of factorial, axial,
and center points. In practice, two center points are sufficient
for the FCD. Note that axial points are -1 and +1.
B. The Modeling Phase
For controllable input variables, the general form of the
second-order regression function is given as follows:
l

l

f x  x, β x    i xi 

 

i 1

i  j  2 i 1

l

x x j   ii xi2

ij i

i 1

where xi is the ith controllable input variable and  is the
regression coefficient.
For noise input variables, the regression function is
m

m

j 1

j 1 i 1

The constraints are
w1  w2  1

w1  0, w2  0

1  xi  1  i  1, 2,..., n and xi  R 

1  u j  1  j  1, 2,..., m and u j  R 
where w1 and w2 are the weights for each term in the objective
function.
The model is able to minimize the process variance and the
process bias at the same time. The model success based on the
weights for each term in the objective function.
III. NUMERICAL EXAMPLE
A numerical example is presented in order to show the
effectiveness of the proposed methodology. The numerical
example is modified from Myers et al. [15]. The two input
variables and the noise input variable, and their levels are
shown in Table 1.
Table 1. Input variables and their levels

l

fu  x, u, α u , δ xu     j u j    ij xi u j

Level

where u j is the j noise input variable,  and  represent
the regression coefficients.
Then, the second-order regression model is denoted for both
controllable and noise input variables as follows:
th

y  f x  x, β x   fu  x, u, α u , δ xu 
l

=  i xi 
i 1

l

 

i  j  2 i 1

l

m

m

i 1

j 1

j 1 i 1

High (+1)
Center (0)
Low (-1)

l

2
ij xi x j    ii xi    j u j    ij xi u j

Run
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

ˆ 2  x, u   X  XX  Xs 2 where s 2   s12 , s22 , ..., sn2 
where y is the vector for the mean of each run, s is the vector
1

for the standard deviation of each run, s 2 is the vector for the
variance of each run, and
x112

xn21

x11 x21

xn11 xn1

u11 ... un1

xn 2 x122

xn22

x12 x22

xn12 xn 2

u12 ... un 2

x12l

xnl2

x1l x2l

xn1l xnl

u1m ... unm

xnl

C. The Optimization Phase

Temperature
(u1)
200
175
150

Table 2. The collected data for the experiment

ˆ  x, u   X  XX  Xs where s   s1 , s2 , ..., sn 

xn1

Rate
(x2)
25
20
15

The FCD is conducted and the collected data are given in
Table 2.

In addition, the fitted functions of mean, standard deviation
and variance incorporated the model matrix, X, from the Ioptimality criterion for both controllable and noise input
variables are found as follows:
1
ˆ  x, u   X  XX  Xy where y   y1 , y2 , ..., yn 

1 x11

1 x12
X

1 x
1l


Agitation
(x1)
10.0
7.50
5.0



x12u12 ... xn2un2 
.

x1l u1m ... xnl unm 

x11u11 ... xn1un1

x1
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
0
0
0
0
0
0

x2
-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
-1
+1
0
0
0
0

u1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0
0
0
0
0
0

y1
50
56
58
57
62
43
38
57
64
60
50
61
63
57
63
60

y2
56
58
57
55
66
48
30
62
55
70
55
63
67
61
61
61

y3
53
60
64
56
64
44
37
61
58
62
54
71
65
59
62
62

y
53
58
59
56
64
45
35
60
59
64
53
65
65
59
62
61

s
3.0
2.0
3.8
1.0
2.0
2.6
4.4
2.6
4.6
5.3
2.6
5.3
2.0
2.0
1.0
1.0

s2
9.0
4.0
14.3
1.0
4.0
7.0
19.0
7.0
21.0
28.0
7.0
28.0
4.0
4.0
1.0
1.0

Notice that there are no axial points for the noise input
variable in Table 2. Therefore, the FCD is modified based on
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the noise input variable. The estimated mean and variance
responses are denoted as follows:
ˆ  x, u   62.7  1.7 x1  0.2 x2  2.3x1 x2  2.9 x12  5.5 x22
 1.0u1  0.5 x1u1  4.5 x2u1

ˆ 2  x, u   8.2  1.6 x1  3.8 x2  1.6 x1 x2  4.9 x12  2.1x22
 3.4u1  1.2 x1u1  2.9 x2u1

The proposed optimization model is given as follows:

62.7  1.7 x1  0.2 x2  2.3 x1 x2  2.9 x12  5.5 x22 
Min Z=w1 

 1.0u1  0.5 x1u1  4.5 x2 u1  



2

(a)

8.2  1.6 x1  3.8 x2  1.6 x1 x2  4.9 x  2.1x 
 w2 

 3.4u1  1.2 x1u1  2.9 x2 u1


subject to
w1  w2  1
2
1

2
2

w1  0, w2  0
1  x1 , x2 , u1  1 and x1 , x2 , u1  R
In Table 3, the results of the proposed WMSE model are
shown with different weights for each term in the objective
function.

(b)

Table 3. The results of the proposed WMSE model

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

Weights
w1=0.0
w2=1.0
w1=0.1
w2=0.9
w1=0.2
w2=0.8
w1=0.3,
w2=0.7
w1=0.4
w2=0.6
w1=0.5
w2=0.5
w1=0.6
w2=0.4
w1=0.7
w2=0.3
w1=0.8
w2=0.2
w1=0.9
w2=0.1
w1=1.0
w2=0.0

x1

x2

u1

Min Z

-0.449

1.000

1.000

2.612

-0.201

-0.393

1.000

3.606

-0.215

-0.324

1.000

3.257

-0.220

-0.302

1.000

2.864

-0.222

-0.291

1.000

2.460

-0.223

-0.284

1.000

2.053

-0.224

-0.280

1.000

1.644

-0.225

-0.277

1.000

1.234

-0.225

-0.275

1.000

0.823

-0.226

-0.273

1.000

0.412

-0.010

-0.285

0.718

0.000

(c)
Fig. 1 Response plots of the sixth case for (a) x 1 and u1; (b) x2 and u1; (c)
x1 and x2

The results show that the noise input variable is 1.000 for
each case except the eleventh case. Between the fourth and the
tenth cases, the results are very close to the controllable input
variables. The sixth case is used when the weights for the terms
in the objective function are equal. If the process bias,
ˆ  x, u   , is the priority, the cases (7-11) are appropriate
for the experiment. If the process variance is the priority, the
cases (1-5) are suitable for the experiment.
Fig. 1 shows the response plots for the sixth case. Note that
the green point for each plot represents the optimal design
point for the cuboidal design region.

IV. CONCLUSION
This paper presents a proposed methodology in order to
obtain optimal settings for a cuboidal design region. For this
purpose, an FCD is modified for noise input variables. The
axial points are not used for noise input variables. Then, a
second-order regression model is built for both controllable
and noise input variables. Thus, the estimated process mean
and variance are found. The final phase is to propose a WMSE
model. A numerical example is used. The eleven different
cases are analyzed. The results show that the proposed WMSE
is able to achieve to obtain optimal settings for each case.
For further study, a multi-objective WMSE could be
proposed for two or more responses. Next, the maximum
allowed process bias could be incorporated into the proposed
WMSE optimization model.
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Abstract – – In this paper, driving point impedance functions, Z ( s )  A  c1  s  b   c2  s  b   .... , which are frequently
used in electrical engineering, have been considered for boundary analysis of the Schwarz lemma. Accordingly, considering
the s1 , s2 , …, sn points in the right half plane which are different than s  b , Schwarz lemma has been obtained for positive
real functions. In addition, a result of the Rogosinski’s lemma has been used to prove the new inequalities and the derivative of
the driving point impedance function has been evaluated from below by considering Taylor expansion coefficients c1 and c2 .
For all presented inequalities, sharpness analysis has been carried out and extremal functions corresponding to different driving
point impedance functions have been obtained. It is possible to say that simple circuits can be synthesized using the obtained
transfer functions.

Keywords – Schwarz lemma, Analytic function, Taylor expansion, Driving point impedance function, Rogosinski lemma
I. INTRODUCTION
Positive real functions are used as driving point impedance
functions in electrical engineering. The conditions for
positive real functions can be listed as follows [1]:
1-) Z ( s) is analytic and single valued in s  0 except
possibly for poles on the axis of imaginaries,

II. PRELIMINARY CONSIDERATIONS
The classical Schwarz lemma says that an analytic function f
from the unit disk E   z : z  1 into itself with f(0) = 0

z :

must map each smaller disk
Further,

f (0)  1 and

z  r  1 into itself.

f (0)  1 if and only if f is a

rotation of E . This is a very powerful tool in complex
analysis [9,10]. A sharpened version of this is Rogosinski’s
lemma [11], which say that for all z  E

2-) Z ( s)  Z (s )

f ( z )  d1  r1 ,

3-) Z (s )  0 , in s  0 .
where
In this study, a lemma and a theorem are presented by using
the derivative of the DPI function, ( ). Accordingly, new
inequalities are obtained for the modulus of derivative of
( ) evaluated at = 0, that is | ′(0)|. Derivative of DPI
functions are frequently used in electrical engineering [2-8].
By sharpness analysis of the obtained inequalities, novel
driving point impedance functions can be determined. Here,
generic circuit schematic is presented using the DPI functions
derived in the presented theorem. In addition, magnitude and
phase graphics are given for different parameters of the DPI
function.

The rest of the manuscript is organized as follows: The
preliminary considerations for the theorem will be presented
in Section II. In Section III, main results are presented and at
the end, in Section IV, conclusions are given.

d1 



zf (0) 1 z
1 z

2

f (0)

 , r  z 1 f (0)  .
2

2

1

2

1 z

2

f (0)

2

Consider the function
g ( z) 

Z (s)  A
s b
,z
,
Z ( s)  A
s b

where Z ( s )  A  c1  s  b   c2  s  b   ... and A, b are
2

positive real numbers. These mappings are also used in
classical circuit theory [12].
Consider the product
n

z  zi

i 1

1  zi z

  z  

where z1 , z2 ,..., zn  E .
The auxiliary function
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s  b si  b

s  b si  b
s b
1
 s b s b
s  b i 1
1 i
si  b s  b
Z ( s)  A
,
s  b si  b

s  b n s  b si  b
1
 s b s  b
s  b i 1
1 i
si  b s  b

 1  z 
Z b
A
 1 z 
g ( z)
1
.
( z ) 

n
 1  z 
z
 zi
( z )

Z b
A
 1 z 
i 1 1  zi z

n

Here,  ( z ) is an analytic function in E , (0)  0 and

 ( z )  1 for z  1 . From the definition of  ( z ) , we have
 2bz 
2bz
 c2 
 ...
1  z 
1
1 z
.
( z ) 
2
n
z
 zi


2bz
2
bz
2 A  c1
 c2 
  ... 
1  z 
1 z
i 1 1  zi z
2

where si , s2 ,..., sn are positive real numbers and −
. Then, the equality can be rewritten as follows:

c1

−
∏
+
−
1− + ∏

( )=

 2b 
2b
 c2 
z  ...
1  z 
( z )
1
1 z
.

2
n
z
 zi
z


2bz
2
bz
2 A  c1
 c2 
  ... 
1  z 
1 z
i 1 1  zi z

−

−
+
−
+

1+

Therefore, we take

=

2

c1

For different
values, it is possible to design different
electrical circuit schematics using Cauer 1 realization.
For n = 1, the Z(s) function is given ( ) =

)

and corresponding circuit is given as shown in Fig.1.

Therefore, from Schwarz lemma, we obtain

Z (b) 

(

A n
 zi .
b i1

The result is sharp and the extremal function is
s  b si  b

s
 b si  b
s b
1
 s b s b
s  b i 1
1 i
si  b s  b
Z ( s)  A
.
s  b si  b

s  b n s  b si  b
1
 s b s  b
s  b i 1
1 i
si  b s  b
n

Figure 1. Corresponding circuit for n = 1 where

=(

We thus obtain the following lemma.
Lemma. Let

.

For simplicity, assume that A=1, s1=1 and b=1 for

= 1.

( )=

=

Then, the DPI function can be rewritten as

Z ( s )  A  c1  s  b   c2  s  b   ... be a
2

Positive Real Function. Suppose that si , s2 ,..., sn are points in
the right half plane that are different from s  1 with
Z  si   A .Then

Z (b) 

)

A n
 zi
b i1

(1.1)
The inequality 1.1 is sharp, with equality for the function
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=

+

. Accordingly, the values of inductor and capacitor in

Fig. 1 is given as
=
= 2 , respectively. The
frequency characteristics of the circuit are shown in Fig. 2.
As it can be seen from Fig. 2, the resonance frequency is w=1
rad/s.
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Magnitude

obtained by carrying out the sharpness analysis and
corresponding circuit has been designed using this function
as shown in Fig. 5.
Let Z ( s )  A  c1  s  b   c2  s  b   ... be a
2

Theorem.

Phase (degrees)

positive real function that is also analytic at the point s  0
of
the
imaginary axis with
Z (0)  0 .
Then
Z (0) 

2

2  A  b c1 
A 
1  2
2
b 
A  b 2 c1  b c1  2bc2  A  bc12



 .


(2.1)

The result (2.1) is sharp for the function given by
Z ( s )  2bA

Figure 2. Frequency characteristic graphic of ( ) =

+

s
.
s 2  b2

Proof. Let

For odd values of n, the generalized circuit model is given in
Fig.3.

g ( z) 

Z ( s)  A
s b
,z 
.
Z ( s)  A
sb

Let us consider the functions
h z  
Figure 3. Generalized circuit model of the impedance function given in
Lemma for odd values of n.

g( z )
h( z )  h(0)
, ( z) 
.
z
1 h(0)h( z )

 ( z ) is analytic in E ,  (0)  0 and  ( z )  1 for z  1
and

For even values of n, generalized circuit model is given as in
Fig. 4.

 (0) 

h (0)
1  h (0)

2





g (0)

2 1 g (0)

2



.

From Rogosinski’s lemma and [14], we have

g ( z )  d 2  r2 ,
where
Figure 4. Generalized circuit model of the impedance function given in
Lemma for even values of n.

d2 

An elementary consequence of the Schwarz lemma is that if
( ) extends continuously to some boundary point , then
| ( )| = 1 and, if ( ) is differentiable at , | ′( )| ≥ 1. The
boundary Schwarz lemma is also a fundamental tool in the
study of the geometric properties of functions of several
complex variables [13-18].

z g (0) 1 m 2 
1 m2 g  (0)

m z

Therefore, we take
III-MAIN RESULTS
In this section, a theorem which gives an inequality for the
derivative of DPI function, Z ( s) , is presented with proof. In
the presented theorem, assuming that Z (0)  0 and Z ( s) is a
positive
real
function
which
is
given
as
2
Z ( s )  A  c1  s  b   c2  s  b   ... , a lower bound has
been obtained for Z (0) . The extremal function has been
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2

, r2 



m z 1 g (0)
1 m 2 g (0)

z   (0)
1  z  (0)

.

2

2

,
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g ( z ) 1 1 d 2  r2

z 1
1 z
1



z g (0) 1  m
1 m g (0)
2

2



2

The equality case of the inequality is obtained as





m z 1 g (0)
1  m g (0)
2

2



Z ( s )  2bA

2

As in the proposed lemma, realization of the impedance
function given above can be carried out using Cauier 1
realization. Accordingly, obtained circuit structure is shown

1 z
1  m g (0)  z g (0)  m z

1 z 1  m g (0) 

s
s  b2
2

.

in Fig. 5 where

=

and

=

.

If we replace the value of m with the last inequality, we get
1  z  z  z  (0) 1  z 
g ( z ) 1

2
z 1
1  z  (0)  z g (0)  z g (0)  (0)
2



z g (0) 1  z   z g (0)  (0) 1  z 
1  z  (0)  z

2

g (0)  z g (0)  (0)

.
Figure 5. Corresponding circuit for Z(s) obtained in Theorem where
, =
.

Passing to the limit in the last inequality yields
g (1) 


3   (0)  g (0)  g (0)  (0)

=

It is possible to obtain frequency characteristics of the circuit
given in Fig. 5 by assigning arbitrary values for the
parameters A and b. As an example, assume that A=1 and
b=2. Then, the DPI function is rewritten as ( ) = 4
=

1   (0)  g (0)  g  (0)  (0)

3   (0)  g (0)  g  (0)  (0)

1   (0) 1  g (0) 
4 1 g (0) 

. Accordingly, the values of inductor and capacitor in

2

 1



2 1 g (0)

2

  g (0)

Fig. 5 are obtained as 1 H and
, respectively. The
resonance frequency is determined as w=2 rad/s. The
obtained frequency and phase characteristic graphics are
given in Fig. 6. As it can be seen from the figures, spike in
the magnitude and phase change are located at w=2 rad/s.

.

g (1) 

b
b
Z (0) , g (0)  c1
A
A

g (0) 

2b
c1  2bc2  A  bc12 ,
A2

Magnitude

Since

we obtain
 b 
41 c1 

b
A 
Z (0)  1 
,
2

A
 b   2b

2


21  c1    2 c1  2bc2  A  bc1
  A   A

Z (0) 

2

4 A  b c1 
A 
1 
b  2 A2  b 2 c 2  2b c  2bc  A  bc 2
1
1
2
1






Phase (degrees)

2







Figure 6. Frequency characteristic graphic of ( ) = 1
4

and
2

2  A  b c1 
A 
Z (0)  1  2
2
b 
A  b 2 c1  b c1  2bc2  A  bc12

1
.
+1

III. CONCLUSION
In this study, a theorem with a lemma is presented using the
modulus of the derivative of the DPI functions. Accordingly,
two inequalities are obtained in the proposed lemma and
theorem. The equality case of these inequalities is determined
by the sharpness analysis. As these equalities correspond to



 .
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DPI functions in electrical engineering, their frequency
characteristics are also investigated. A generic equation
which depends on n parameter is obtained in lemma. It is
observed that simple LC circuits can be designed for even
and odd values of n parameter. A tank circuit is obtained in
theorem by using the obtained DPI function. It can be
inferred from the results that different filter structures
containing inductors and capacitors can be synthesized using
the proposed lemma and theorem.
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Özet – Hidrolojik kuraklık su kıtlığını atfeden en önemli doğal afetlerden biri olup evrensel etkisi iklim değişikliği ile beraber
giderek artmaktadır. Özellikle iklim modellerinin ve yağış-akış modellerinin ortak kullanılması ile gelecekteki kuraklık
şiddetinin tahminlenmesi hidroloji literatüründe popüler konulardan biri olmaya başlamıştır. Bu bağlamda, öncelikle geçmiş
dönem gözlenmiş verilerin analizi projeksiyon çalışmalarına temel teşkil etmektedir. Hazırlanan çalışmada Susurluk
Havzası’nda doğal akım gözlemlerine sahip 10 adet istasyondan elde edilen 1981-2010 dönemi yıllık ortalama akımlara iki
farklı indis vasıtasıyla kuraklık analizi uygulanmıştır. Pratikliği ve yaygın kullanımı bakımından standardize akım indeksi
(SAI) yöntemi ve nispeten yeni bir kuraklık analizi aracı olan paylaştırılmış entropi (PE) uygulama kapsamında detaylı bir
biçimde karşılaştırılmıştır. SAI ile elde edilen kurak, sulak ve normal iklim özelliklerine sahip dönemlerin oransal dağılımları
esas alındığında, PE yaklaşımının uzun dönem hidrolojik kuraklık izleniminde tutarlı bir yaklaşım olmadığı gözlenmiştir. Yine
aynı yöntem referans kabul edildiğinde, havza geneline sıklıkla normale yakın şiddetteki kuraklığın hakim olduğu
görülmektedir. Ayrıca standardize indis değerlerine yapılan eğilim analizi sonuçları dikkate alındığında, kuraklık
şiddetlerindeki eğilim yapıları yakın gelecekte yarı ve şiddetli kurak dönemlerin etkinliklerinin artacağına işaret etmektedir.
Anahtar kelimeler – Hidrolojik Kuraklık, Standardize Akım İndeksi, Entropi, Susurluk Havzası.

Comparison of Standardized Runoff Index and Apportionment Entropy in
Hydrological Drought Analysis of Susurluk Basin Flows
Abstract – Hydrological drought is one of the most essential natural hazards attributing water scarcity and its global impact
increases due to the climate change. In particular, the usage of climate models and rainfall-runoff models for projecting the
severity of future drought has become a popular issue in the hydrology literature. In this context, the primary analysis of the
data monitored in the past period is surely the basis of projection studies. In the study prepared, hydrological drought analysis
based upon two different indices have been applied to ten annual mean natural flow data obtained from streamflow gauging
stations located at Susurluk Basin for 1981-2010 water year period. In the implementation phase, standardized runoff index
(SRI), which was formerly used in terms of its practicality and prevalence, and relatively recent one termed as apportionment
entropy (AE) were comprehensively compared. When proportional distributions pertaining to dry, wet and normal climatic
characteristics, which were derived from SRI analysis, was considered, it was detected that AE approach was not such a
suitable approach in the monitoring of long-term hydrological drought. When the same method was taken as a reference, it
was determined that the drought classification being close to almost normal severity was prominent over the basin. Once the
results of trend analysis exposed to standardized index values were also taken into account, the trend structures encountered in
the drought frequencies have pointed out that activities of both semi-arid and extreme arid periods may increase in the near
future.
Keywords- Hydrological Drought, Standardized Runoff Index, Entropy, Susurluk Basin.
değişkenlik taşıyabileceğini vurgulamıştır. Genel olarak
kabul gören tanımına göre, kuraklık yağışlardaki azalma
sonucu, hidrolojik dengenin ve dolayısı ile su bütçesinin
olumsuz etkilenmesine sebep olan doğal afet olarak
tanımlanabilmektedir.
Tüm bunlarla birlikte, kuraklığın oluşum nedenleri fiziksel
coğrafya unsurlarına da bağlı değişkenlik gösterebilmekte ve

I. GİRİŞ
Kuraklık, iklim değişikliği etkisiyle sıklığı ve şiddeti
küresel ölçekte giderek artan bir doğal afet olmasına karşın
tanımı hala net bir şekilde yapılamamıştır [1]. Buna ilişkin
olarak, [2] çalışmasında kuraklığın tam anlamıyla analiz
edilememiş önemli doğal afetlerden biri olduğunu ve çeşitli
disiplinlere göre tanımının (meteorolojik veya hidrolojik)
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Tablo 1. Çalışmada kullanılan AGİ’lere ait bilgiler.

bu bağlamda kuraklığı sadece yağış ölçümleri ile
ilişkilendirerek analiz etmek yetersiz kalabilmektedir [3].
İlgili literatürde, kuraklığın zaman-mekân özelliklerini
belirlemek için çeşitli göstergeler (indisler) önerilmiştir.
Sadece yağış verisine bağlı indisler meteorolojik kuraklığın
değerlendirilmesinde kullanılırken, akarsu akımları, zemin
nemi içeriği ve yeraltusuyu depolaması gibi hidrometrik
değişkenlerden “hidrolojik kuraklık analizi” kapsamında
faydalanılmaktadır [2, 4]. Kuraklığın izlenimi ve analizinde
birçok yöntem geliştirilmiş olmasına karşın, kullanım
pratikliğine sahip bazı metotlar göze çarpmaktadır. Örneğin,
standardize yağış indeksi [5], standardize akım indeksi [1, 6,
7], Palmer kuraklık şiddeti göstergesi [8], Thornthwaite
kuraklık göstergesi [9] ve paylaştırılmış entropi [4, 10] gibi
yöntemler bunlardan bazılarıdır.
Hazırlanan çalışmada, Susurluk Havzası’nda bulunan akım
gözlem istasyonlarında 1981-2010 referans iklim döneminde
gözlenen ait akım verilerine dayanarak hidrolojik kuraklık
analizi gerçekleştirilmiştir. Bu maksatla yaygın olarak
kullanılan standardize akım indeksi (SAİ) ile nispeten yeni
bir indis olan paylaştırılmış entropi (PE) sonuçları
kıyaslanarak yöntem bazlı normal, sulak ve kurak dönem
etkinlikleri
arasındaki
belirsizlikler
vurgulanmıştır.
Kullanılan veri, esas alınan indislere ait detaylar, bulgular ve
sonuçlar sırasıyla aşağıdaki bölümlerde takdim edilmiştir.
II. VERİLER VE UYGULAMA HAVZASI
Çalışma toplamda 24299 km2 drenaj alanına sahip
Susurluk Havzası'nda bulunan 10 adet akım gözlem istasyonu
(AGİ) üzerinde gerçekleştirilmiştir. İstasyonlara ait doğal
akımlar DSİ Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir.
Çalışma havzası Türkiye’nin kuzey batısında yer almakta
olup, havzanın doğu kesiminde Murat, Gümeş, Yirce ve
Uludağ gibi dağlar, güneyinde Simav ve Şaphane dağları,
batısında Madra ve Deliçal dağları su ayrım çizgisi,
kuzeyinde ise Karadağ ve Mudanya Tepeleri ile Marmara
Denizi
tarafından
sınırlanmıştır.
Nilüfer
Çayı,
Mustafakemalpaşa Çayı, Kille Çayı, Simav Çayı ve Kocaçay
havzanın önemli akarsularıdır. Ormanlık ve yarı doğal
alanların toplamdaki payı yaklaşık %63 iken havzada
tarımsal faaliyetlere tahsis edilen alan toplam drenaj alanının
yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Havzaya düşen
yağışların büyük bir kısmı kış aylarında gözlenmekte olup
yıllık yağış ortalaması 662 mm iken yıllık potansiyel
evapotranspirasyon 980 mm civarındadır [11]. Havza
üzerindeki içmesuyu ve sulama suyu kaynakları ile ilgili
detaylı bilgilere ise [11]’de detayları verilen rapordan
erişilebilir.
Çalışmada hidrolojik kuraklık analizinde esas alınan
AGİ’lere ait istasyon numaraları, drenaj alanları, hangi su
kaynağı üzerinde bulunduğu, koordinatları ve 1981-2010 su
yılı dönemine ait uzun dönem akım ortalamaları Tablo 1’de
verilmiştir. Tablo 1’de belirtilen uzun dönem ortalama
akımlara göre Kocadere, Mustafakemalpaşa ve Simav çayları
havzanın su potansiyelin büyük bir çoğunluğunu temsil
etmektedir. AGİ’lerin havza üzerindeki konumları ise Şekil
1’deki sayısal yükselti modeli haritasında belirtilmiştir.

AGİ
No.

AGİ
Adı

Drenaj
Alanı
(km2)

302
311
316
317
324
328
331
332
335
336

Döllük
Küçükilet
Yahyaköy
Akçasusurluk
Balıklı
Dereli
Dağgüney
Dereli
Armutlu
Çukurhüseyin

9629.2
1621.6
6454.0
21611.2
1384.0
1125.6
3474.0
260.6
1964.9
281.2

Nehri
/Deresi/Çayı
Mustafakemalpaşa
Orhaneli
Simav
Kocadere
Atnos
Emet
Orhaneli
Darıçukuru
Simav
Üzümlüçayı

Uzun
Dönem
Akım
Ortalaması
(m3/s)
42.86
4.77
36.68
103.43
7.85
5.03
14.32
2.56
10.38
2.27

317

316
302
332
331

324
336
311
335

328

Şekil 1. Çalışmada kullanılan AGİ’lerin havza üzerindeki konumları (göl ve
baraj gölleri haritada belirtilmemiştir)

III. KULLANILAN KURAKLIK İNDİSLERİ
A. Standardize Akım İndeksi (SAİ)
SAI analizine referans olan standardize yağış indeksi SYI
yöntemi [5] çalışmasında farklı zaman dilimlerinde
meteorolojik kuraklığı belirlemek için önerilmiştir. Seçilen
bir zaman süresinde birimsiz SYI indisinin değeri seçilen
zaman aralığındaki yağışın (veya akımın) aritmetik
ortalamadan olan farkının aynı zaman aralığındaki standart
sapmaya bölümünden ibarettir. Ancak yağış ve akış gibi
değişkenler normal dağılımdan ziyade iki parametreli
Gamma dağılımına uyum gösterdiğinden yöntemin
uygulanmasında bir modifikasyon önerilmektedir. Bu işlem
sırası aşağıda özetlenmiştir.
 Gamma olasılık dağılımına ait α ve β parametreleri (şekil
ve ölçek parametreleri) maksimum olabilirlik yöntemiyle
tahmin edilir.
 Gamma dağılımına ait eklenik dağılım fonksiyonu G(x)
hesaplanır.
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 Gamma dağılım fonksiyonu x=0 için tanımlı
olmadığından yağışsız/akışsız değerlerin gerçekleşme
sıklığı olan q hesaba katılarak eklenik dağılım fonksiyonu
güncellenir (H(x)=q+(1-q)G(x)).
Çalışmada yıllık
akımlar kullanıldığından q=0 olarak gözlenmiş ve
H(x)=G(x) alınmıştır.
 Ardından G(x) değerleri Denklem 1 ve Denklem 2'de
verilen eşitlikler ile yaklaşık olarak varyansı 1, ortalaması
0 olan standart normal değerlere (Z) dönüştürülür [12, 13,
7].
 
c0  c1t  c2t 2 
  t 
2
3 
  1  d1t  d 2t  d 3t 
Z  SAI  
c0  c1t  c2t 2 
 

t


2
3 

  1  d1t  d 2t  d 3t 


 1 
 ln 
2 

 H ( x) 
t



1
 ln 
2 
 (1  H ( x)) 


B. Paylaştırılmış Entropi (PE) Yaklaşımı
Bilgi kuramı içerisinde entropi, bir gözlem sonucunda
süreç ile ilgili edinilen bilgi içeriğini temsil etmektedir.
Hidroloji ve su kaynakları mühendisliğinde, rastgele
karakterdeki süreçlerin içerdiği belirsizlikler, parametrelerin
kestirimi, havzanın fiziki coğrafya unsuları vb. gibi alanlarda
değerlendirilen entropi yaklaşımı ile ilgili detaylar [4]
çalışmasında
verilmiştir.
Paylaştırılmış
Entropi
(Apportionment Entropy-PE) yaklaşımı ise, zaman dizisi
olarak verilen hidrolojik bir değişkenin (yağış, akım vb.)
nispi frekanslarına bağlı olarak kuraklık analizi kapsamında
[14], [15], [4] ve [10] çalışmalarında uygulanmıştır. [4]
çalışmasına göre, yöntem süreç hakkında kazanılan bilgiyi
zaman serisi olarak değerlendirme olanağı sunmaktadır.
Çalışmada PE yaklaşımını 12 aylık (yıllık) SAI ile
karşılaştırabilmek için, her bir su yılı için ortalama akımlar
bulunduktan sonra bunların da yıllar arası uzun dönem
ortalaması olan Rort hesabına geçilir. Bu değer [4]
çalışmasında belirtilen marjinal entropi ifadesine benzer
şekilde nispi frekans hesabının yapılmasında değerlendirilir.
Sonuç olarak, paylaştırılmış entropi (PE) su dönemi
içerisindeki ortalama akım verileri kullanılarak m yılı için
Denklem 3’teki gibi ifade edilir.

0  H ( x)  0.5
0.5  H ( x)  1

(1)

0  H ( x)  0.5

(2)
0.5  H ( x)  1

12

PEm   (ri / Rort )log 2 (ri / Rort )

Burada
c0=2.515517;
c1=0.802853;
c2=0.010328;
d1=1.432788;
d2=0.189269;
d3=0.001308
olarak
tanımlanmıştır [13].

Burada, log2 2 tabanında alınmış logaritmayı, ri i numaralı
aya ait ortalama akımı temsil etmektedir.

Yukarıda listelenen prosedür uygulandıktan sonra, elde
edilen Z değerlerine bağlı olarak kuraklık sınıfı hakkında
karar verilir. Yöntemde kullanılan kuraklık-sulaklık şiddeti
kategorileri Tablo 2’de verilmiştir.

Her bir su yılı için Denklem 3’ün uygulanmasını takiben,
hesaplanan her bir yıllık PE değerinin uzun dönem ortalama
PE’ye
uzaklığına bağlı
olarak kuraklık indeksi
sınıflandırılması yapılmaktadır [4, 10]. Yıllık ortalama
akımların dağılımının normal dağılıma yakınsayacağı kabul
altında, uzun dönem (N yıl adedi olmak üzere bu çalışmada
N=30 yıllık) PE değerlerinin ortalaması (beklenen değeri) ve
varyansı Denklem 4 ve Denklem 5 ile hesaplandıktan sonra,
ilgili kuraklık indeksi sınıflandırması Tablo 3 yardımıyla
gerçekleştirilmiştir.
1 N
PE  ( ) PEm
(4)
N m1
1 N
Var ( PE )  (
) ( PEm  PE )2
(5)
N  1 m1

Tablo 2. SAI yönteminde Z’nin üst ve alt limitler arasında ait olduğu
kuraklık sınıfları [5, 6].

Üst limit
∞
1.99
1.49
0.99
0

Alt limit
2.0
1.50
1.0
0
-0.99

Sınıfı
Çok Şiddetli Sulak (S1)
Şiddetli Sulak (S2)
Orta Şiddetli Sulak (S3)
Normal (N)
Normale Yakın Kurak (K1)

-1.0
-1.50
-2.0

-1.49
-1.99
-∞

Orta Şiddetli Kurak (K2)
Şiddetli Kurak (K3)
Çok Şiddetli Kurak (K4)

IV. BULGULAR
Çalışmada Tablo 1’de belirtilen AGİ’lerde her bir su yılı
için ortalama akımlar hesaplandıktan sonra, 1981-2010
referans iklim dönemine bağlı derlenen bu yıllık ortalama
akım verileri sırasıyla önceki bölümde detayları açıklanan
SAI ve PE yöntemlerine tabi tutulmuştur. Havza üzerinde
akım potansiyeli bakımından ağırlığı daha fazla olan
Kocadere, Mustafakemalpaşa Çayı ve Simav Çayı üzerinde
yer alan 317, 302 ve 316 numaralı AGİ’lere ait SAI (Z
değerleri) ve PE değerleri 1981-2010 dönemi boyunca gidiş
grafiği olarak Şekil 2’de sunulmuştur. Tablo 2 ve Tablo 3’te
görülebildiği üzere Z ve PE değerlerinin azalması ile kuraklık
şiddeti artış göstermektedir. Şekil 2’deki istasyon örnekleri
için belirtilen doğrusal trend çizgilerinin her bir yöntem
altında negatif eğimde oluşu kuraklık şiddetlerinin zamana
göre artış yönünde olduğuna işaret etmektedir.

Tablo 3. Paylaştırılmış entropi yönteminde PE hesap değerinin üst ve alt
limitler arasında ait olduğu kuraklık sınıfları [4].

Üst limit
∞

Alt limit

[ PE  (2 Var ( PE )]

[ PE  ( Var ( PE )]

[ PE  ( Var ( PE )]

[ PE  ( Var ( PE ) / 2]

[ PE  ( Var ( PE ) / 2]

[ PE  ( Var ( PE ) / 2]

[ PE  ( Var ( PE ) / 2]

[ PE  ( Var ( PE )]

[ PE  ( Var ( PE )]

[ PE  (2 Var ( PE )]

PE  (2 Var ( PE )

-∞

PE  (2 Var ( PE ))

(3)

i 1

Sınıfı
Şiddetli sulak
(ŞS)
Sulak (S)
Yarı
Sulak (YS)
Normal (N)
Yarı
Kurak (YK)
Kurak (K)
Şiddetli Kurak
(ŞK)
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Kuraklık şiddetlerinin zamana göre sınanmasının yanı sıra,
Tablo 2 ve Tablo 3’e göre, kurak, sulak ve normal nitelikli
peryotların toplam gözlem süresi içindeki etkinlik payları da
çalışmada ayrıca irdelenmiştir. Tablo 2 ve Tablo 3’te
belirtilen kategoriler nispeten farklı derecelendirilmiş
olduğundan SAI‘deki S1+S2+S3=PE’deki ŞS+S+YS iken
SAI’deki K1+K2+K3+K4= PE’deki YK+K+ŞK olarak kabul
edilmiştir. Kuraklık şiddetlerinin farklı kategoriler altında
yüzdesel dağılımları Şekil 3’te pasta grafik olarak verilmiştir.

Kocadere, 317 numaralı AGİ
5
4

PE

3
2
y = -0.019x + 3.245
R² = 0.058

1

2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5

y = -0.021x + 0.335
R² = 0.034

AGİ

KURAKLIK SINIFININ ETKİNLİK DAĞILIMLARI
SAI

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

z

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0

kurak

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

13%

sulak

50%

27%
23%

302
SAI
kurak
y = -0.032x + 0.508
R² = 0.080

PE

normal

sulak

37%

kurak

normal

33%

17%
46%

sulak

30%

37%

311
SAI
kurak

PE

normal

sulak

37%

normal

43%

17%

y = -0.020x + 3.015
R² = 0.077

kurak

46%

sulak

27%
30%

2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5

316

y = -0.020x + 0.323
R² = 0.032

SAI
kurak

PE

normal

sulak

30%
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

z

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

PE

normal

y = -0.026x + 3.398
R² = 0.126

Simav Çayı, 316 numaralı AGİ
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

kurak

54%

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

z

2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2

sulak

33%

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

PE

Mustafakemalpaşa
Çayı, 302 numaralı AGİ
4.5

PE

normal

kurak

normal

43%

20%
50%

sulak

27%
30%

317

Şekil 2. Kocadere, Mustafakemalpaşa Çayı ve Simav Çayı üzerinde yer alan
317, 302 ve 316 numaralı AGİ’ler için hesaplanan SAI ve PE değerlerinin
yıllara bağlı değişimi.

SAI
kurak

PE

normal

sulak

kurak

30%

Bu aşamada indisler ile zaman ekseni arasında elde edilen
doğrusal regresyon bağıntılarına ilişkin korelasyon
katsayılarının ve dolayısı ile kuraklık şiddetindeki zamansal
değişimin %90 güven düzeyinde anlamlı olup olmadıkları
sınanmıştır. Sınama işlemi t trend testi ile gerçekleştirilmiş
olup, bu sonuçlara göre, tüm istasyonlarda ve her bir yöntem
altında indislerin azalış eğiliminde olması kuraklık şiddetinin
de artış eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ortak bu eğilim
yönüne
ilaveten
akarsuların
çoğunluğunda
(Mustafakemalpaşa Çayı, Orhaneli Çayı ve küçük drenaj
alanlı Emet ve Darıçukuru Çayları hariç) zamana bağlı
kuraklık şiddetindeki değişimlerin istatistiksel açıdan anlamlı
düzeyde olmadığı da göze çarpmaktadır. Diğer yandan, PE
yönteminin SAI yöntemine kıyasla daha kötümser olduğu
zamana bağlı elde edilen korelasyon katsayılarından
anlaşılmıştır. 10 AGİ’de ortak gözlenen negatif eğilim
çizgisini tetikleyen en önemli unsurun 2001 ve 2007 su
yılında gözlenen düşüm akımlar olduğu tespit edilmiştir.

17%
53%

33%

normal

sulak

37%
30%

324

Şekil 3. Havzadaki AGİ’lerde kurak, normal ve sulak dönem etkinliklerinin
SAI ve PE yöntemlerine bağlı kıyaslanması

Şekil 3’e göre yıllık zaman ölçeğinde indislerden elde
edilen kurak, sulak ve normal dönem paylarının
birbirlerinden çok farklı oldukları net bir biçimde
görülebilmektedir. SAI ve PE indislerince elde edilen oransal
farkları daha rahat görebilmek amacıyla pasta grafikte verilen
oranların mutlak farkları Şekil 4’te belirtilmiştir.
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AGİ

SAI indisi temel alındığında havza genelinde kurak
dönemlerin, normal dönemlerin ve sulak dönemlerin 19812010 döneminde sırasıyla %50, %32 ve %18 oranlarda
etkinliğe sahip olduğu tespit edilmiştir (Söz konusu oranlar
AGİ’lerin drenaj alanlarına bağlı olarak ağırlıklı ortalama
cinsinden hesaplanmıştır). Ayrıca kurak dönem etkinlik
yüzdelerinin istasyonlar arası değişkenlik katsayısının %8,
normal ve sulak dönem etkinlik yüzdelerinin istasyonlar arası
değişkenliklerinin ise sırasıyla %13 ve %11 civarında
seyretmesi havza genelinde klimatolojik rejimin neredeyse
eşdeğer olduğuna işaret etmektedir. Çalışmada SAI indisini
esas alarak sulak ve kurak dönemler kendi alt kategorileri
içerisinde de incelenmiştir. Buna göre havza çok şiddetli
sulak (S1) dönem neredeyse yaşamamıştır. Şiddetli sulak
(S2) ve orta şiddetli sulak (S3) dönemler ise yaklaşık olarak
eşit frekansta seyretmiştir. Diğer yandan, çok şiddetli ve
şiddetli kurak (K4 ve K3) dönemlerin havza genelinde
etkinliği %4 civarında iken havza genelindeki kuraklığın
çoğunlukla normale yakın şiddetteki kuraklıktan (K1)
oluştuğu tespit edilmiştir (istasyonlar arası ortalama %33
civarında). Orta şiddette yaşanan kurak dönem uzunluğu
(yarı-kurak dönem uzunluğu) ise toplam kurak geçen
dönemlerin %10’unu temsil etmektedir. Tüm bu tespitlerle
beraber, Şekil 2’de vurgulanan eğilim çizgilerinin iklim
değişikliği etkisi ile gelecekte daha da belirginleşeceği
öngörüldüğünde, K2, K3 ve K4 tipi kuraklık kategorilerinin
havza üzerindeki etkinliklerinin artması kaçınılmaz olacaktır.

KURAKLIK SINIFININ ETKİNLİK DAĞILIMLARI
SAI
kurak

PE

normal

sulak

kurak

40%

normal

43%

17%

sulak

27%

43%

30%

328
SAI
kurak

PE

normal

sulak

kurak

normal

sulak

27%

50%

20%

27%

53%

23%

331
SAI
kurak

PE

normal

sulak

kurak

30%

normal

33%

17%
53%

sulak

30%

37%

332
SAI
kurak

PE

normal

sulak

kurak

normal

30%

30%

40%

17%
53%

sulak

30%

335
SAI
kurak

V. SONUÇLAR

PE

normal

sulak

kurak

30%
40%

17%
53%

normal

sulak

Gelecekte iklimdeki olası değişikliklerin kuraklık
üzerindeki etkilerini ve buna bağlı su kaynaklarının
kullanılabilirliğini sorgulamak için geçmiş dönem gözlenmiş
hidrolojik kuraklıkların özelliklerini araştırmak oldukça
önemli bir temeli teşkil etmektedir. Hazırlanan çalışmada iki
farklı indis kullanılarak Susurluk Havzası yıllık ortalama
akımlarına hidrolojik kuraklık analizi uygulanmıştır.
Literatürde
hidrolojik
kuraklığın
izlenmesinde
ve
simülasyonlarda sıklıkla kullanılan standart akım indeksi
(SAİ) bu çalışmada da referans alınmış ve nispeten yeni bir
yaklaşım olan, [4] çalışmasında yağışlar için uyarlanan
paylaştırılmış entropi (PE) yaklaşımı ile kıyaslanmıştır.
Çeşitli değerlendirmeler neticesinde, SAİ ile PE yaklaşımının
bariz bir şekilde birbirlerinden farklı kuraklık kategorilerini
işaret ettikleri görülmektedir. SAİ kuraklık sınıflandırılması
açısından referans bir yöntem olarak kabul edilirse, PE
yaklaşımının Susurluk havzası akımları özelinde tutarlı
olmadığı ortadadır. Benzer bir tespit [4] çalışmasında Kuzey
Ege Havzası yağışları için yapılmıştır. Araştırmacıların
çalışmasında, hesaplanan PE değerleri, yıllık toplam yağış
değerlerine standart yöntemden daha az bağımlı bulunmuş
fakat buna karşın yıllık (12 aylık) veri kullanan PE yöntemi
ile yalnızca 3 aylık veri kullanan referans yöntemin tutarlı
düzeyde olduğu belirtilmiştir. Başka havzalardaki akım
ve/veya meteorolojik değişkenlerde farklı tepkiler elde
edilebilme ihtimali mümkün olsa bile, [4] çalışmasını
destekleyen bir görüş olarak, PE yönteminin uzun dönem
döngüsel hidrolojik kuraklık analizinde kullanılması için
ekstra uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.
SAI yaklaşımını esas alarak standart bir hidrolojik yorum
getirilecek olursa, havza genelinde 1981-2010 döneminin
yaklaşık yarısının kurak geçtiği tespit edilirken yalnızca %17
gibi düşük bir oranın sulak karakteristikli geçtiği
gözlemlenmiştir. Gelecek çalışmalarda farklı indislerin de

30%

30%

336

Şekil 3 (devamı). Havzadaki AGİ’lerde kurak, normal ve sulak dönem
etkinliklerinin SAI ve PE yöntemlerine bağlı kıyaslanması

Mutlak değerce oransal farklar

35%
kurak_mutlak fark (%)

30%

normal_mutlak fark (%)

25%

sulak_mutlak fark(%)

20%
15%

10%
5%
0%

302

311

316

317

324

328

331

332

335

336

Şekil 4. SAI ve PE yöntemlerinden elde edilen kurak, normal ve sulak
dönem etkinliklerinin mutlak farklarının AGİ’lere bağlı değişimi (yatay
eksen istasyon numaralarıdır).

Şekil 4’ten yöntemlerin en çok kurak dönemde farklılık
sergilediği görülebilmektedir. Kurak dönem uzunlukları için
hesaplanan mutlak farkların istasyonlar arası ortalaması %20
mertebelerinde çıkmıştır. Hatta bu fark 302 ve 331 no.lu
AGİ’lerde %30 seviyelerine erişmiştir. Normal ve sulak
dönem uzunlukları için hesaplanan mutlak farkların
istasyonlar arası ortalaması ise %10 civarındadır. SAİ
indeksinin literatürde sıklıkla atfedilen ve esas teşkil eden bir
yöntem olduğu düşünüldüğünde, PE yönteminin SAI
yönteminin alternatifi olacak niteliğe sahip olmadığı belirgin
biçimde görülebilmektedir.
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karşılaştırılması sağlanarak, referans yöntem ile uyumlu
yaklaşımların sorgulanması planlanmaktadır. Ayrıca akım
tahmin modelleri ile iklim senaryoları altında akım
projeksiyonlarına geçilmesi ve akabinde türetilen senaryo
akımlara hidrolojik kuraklık analizi yapılması ülkemiz su
kaynakları araştırmacılarına ve yetkili kurumlarına faydalı
olacaktır. Bu kapsamda Gediz ve Küçük Menderes
Havzalarında yapılmış çalışmaların [7, 16, 17] bir benzerinin
daha detaylı yöntemler ile Susurluk Havzası’nda
uygulanması gelecek dönemki çalışmalarımızın konusu
olacaktır.
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Hibrit ve standart PSO algoritmalarının kontrol parametreleri için
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Özet – Hidrolojik model kalibrasyonu aşamalarında, optimizasyon algoritmalarının kendi kontrol parametrelerinin amaç
fonksiyonu üzerindeki etkileri (global sonuca doğru ve hızlı ulaşma gibi) oldukça önemlidir. Bu kontrol parametrelerinin
dinamik yapısı ve birbirleri ile etkileşim halinde olmaları ise söz konusu etkiyi ölçme sürecini zorlaştırmaktadır. Son yıllarda
varyans analizi ANOVA ile herhangi bir süreci temsil eden değişkenlerin belirsizliklerinin ayrıştırılması ve parametre bazlı
hassasiyet analizlerinin yapılması pratik bir şekilde sağlanmıştır. Sunulan çalışmada gradyen türden bir algoritma ile parçacık
sürü optimizasyonu (PSO) algoritmasının kombinlenmesine dayanan hibrit PSO (HPSO) algoritmasının klasik PSO’ya kıyasla
başarısı aylık bir yağış-akış modeli örneği üzerinden gösterilmiştir. Her koşuda stabil sonuç yakalama ve hızlı yakınsayabilme
gibi ölçütlerin sınanmasına ilaveten, kullanılan algoritmaların parametrelerinin simülasyonlardaki bireysel ve enteraktif etkileri
ANOVA metodu ile araştırılmıştır. Uygulamada, PSO ve HPSO algoritmalarına ait c1 ve c2 katsayıları için farklı
kombinasyonlar atanmış ve algoritmalar Gediz Havzası-Acısu alt havzası örneğinde 10 kez koşturulmuştur. Değerlendirme
sonuçları katsayılardaki birbirinden bağımsız ve etkileşimli belirsizliklerinin HPSO uygulamasında oldukça azaldığını
göstermektedir. Bu kapsamda, HPSO’nun kendi kontrol parametrelerine aşırı hassas olmaması hidrolojik model kalibrasyonu
aşamasında tercih sebebi olmasını sağlamıştır.
Anahtar kelimeler – Yağış-akış modeli kalibrasyonu, PSO, HPSO, ANOVA, Dinamik parametre hassasiyet analizi.

Sensitivity analysis for control parameters of hybrid and standard PSO
algorithms: Application via a rainfall-runoff model calibration
Abstract – In the phases of hydrological model calibration, the impact of control parameters of optimization algorithms on the
related fitness (cost) function (reaching the global solution correctly and expeditiously) is rather essential. These control
parameters’ dynamic structure and interactions can force the quantification of the mentioned influence. In recent years, both
the decomposition of the uncertainties of variables representing any process and searching parameter sensitivities were
conducted by means of variance analysis termed as ANOVA. In the study, the success of a hybrid PSO (HPSO) algorithm,
which was composed of particle swarm optimization (PSO) and a gradient-type algorithm, was shown compared to a standard
PSO for a monthly rainfall-runoff model example. In addition to the measures such as reaching stable results under each run
and fast convergence, individual and interactive effects of parameters of employed algorithms on simulations were also
investigated by ANOVA. In the application, different combinations were assigned for the coefficients c1 and c2 that were
defined in both PSO and HPSO, and then, algorithms were run 10 times in Acisu sub-basin of Gediz Basin. The evaluations
have shown that the parameters’ uncertainties due to their individual behaviors and their interactions with each other are fairly
reduced in HPSO implementation. In this sense, the fact that HPSO is not excessively sensitive to its control parameters has
made it a preferred choice in the hydrological model calibration process.
Keywords- Rainfall-runoff model calibration, PSO, HPSO, ANOVA, Dynamic parameter sensitivity analysis.
karşı üstünlükleri/zayıflıkları [6] çalışması içeriğinde
vurgulanmıştır.
Önceki birçok çalışmadan anlaşıldığı üzere algoritmaların
kontrol parametrelerinin algoritma performansına önemli
etkisi bulunmaktadır. Ancak algoritma parametrelerinin
hassasiyetini ve birbirleriyle ne ölçüde etkileşim içinde
olduklarını saptamak oldukça karmaşıktır [6]. Bu kapsamda
çeşitli deneme-yanılma kombinasyonlarıyla uygun algoritma

I. GİRİŞ
Hidrolojik model kalibrasyonunda birçok optimizasyon
algoritmasının kullanıldığı göze çarpmaktadır. SCE karmaşık
evrim algoritması [1], çeşitli genetik algoritma türleri [2],
parçacık sürü optimizasyonu [3], diferansiyel evrim
algoritması [3, 4] ve diğer modern meta-sezgiseller [5]
bunlara örnek gösterilebilir. Bu algoritmaların birbirlerine
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parametreleri önerilebildiği gibi [7], bu parametrelerin
dinamik hassasiyetinin ve enteraktif etkileşimlerinin
araştırıldığı nadir çalışmalar da mevcuttur [4, 6, 8, 9].
Mesela, [8] çalışmasında önerilen hassasiyet analizi metodu
[9] çalışmasında uygulanmış fakat hesap içeriği nedeniyle
adapte edilebilir görülmemiştir. Diğer taraftan varyans analizi
(ANOVA) ile SCE algoritması parametrelerinin içsel ve
birbirleriyle olan belirsizliklerinin pratik bir şekilde
ölçülebileceği [6] çalışması içinde ortaya konmuştur. Bu
yaklaşım ile toplam belirsizliğe katkı sunan değişkenlerin
ayıklanması mümkün kılınabilmekte olup benzer bir
uygulaması diferansiyel evrim algoritması üzerinden
gerçekleştirilmiştir
[4].
ANOVA
yöntemi
iklim
projeksiyonlarında küresel dolaşım modellerinden ve
emisyon senaryolarından gelen belirsizliklerin tespitinde de
kullanılmıştır [10].
Parametre belirsizliği daha az olan optimizasyon
algoritmasının tercih sebebi olacağı düşüncesiyle sunulan bu
çalışmada ise, Levenberg-Marquardt (LM) algoritması ile
parçacık sürü optimizasyonu (PSO) meta-sezgisel
algoritmasının
birleşiminden
oluşan
hibrit
HPSO
algoritmasının
klasik
PSO’ya
kıyasla
kontrol
parametrelerindeki dinamik hassasiyetin ne ölçüde değiştiği
ANOVA vasıtasıyla irdelenmiştir. Uygulama örneği olarak
dinamik su bütçesi (dynwbm) hidrolojik modeli kullanılmış
olup çalışmaya ait diğer detaylar aşağıda takdim edilmiştir.

vi , j (t  1)  ω* vi , j (t )  rand * c1*( pbi , j (t )  xi , j (t ))
 rand * c 2*( gb j (t )  xi , j (t ))

Burada, t iterasyon adımıdır. pb, herhangi bir i.parçacığın
o ana kadar ulaştığı en iyi koordinat bilgisini, gb
popülasyondaki tüm parçacıklar içindeki en iyi koordinat
bilgisini temsil etmektedir. c1 ve c2 ise ivmelenme
katsayılarıdır.
t=0 için pb matrisi Denklem 1 ile rastgele oluşturulan
çözüm matrisine eşit kabul edilmektedir. Herhangi bir i
satırında konum güncellemesi sonrası elde edilen çözüme ait
fitness değeri önceki iterasyondakine kıyasla iyileşmiş ise
pb’nin ilgili satırı da yeni konum ile değiştirilir. NpopxNpar
boyutlu pb matrisi içindeki en iyi çözüm de önceki
iterasyondaki en iyi çözüme kıyasla daha kaliteli ise gb
vektörü bu çözüm ile yer değiştirir. Yukarıda anlatılan
işlemler iterasyonlar tamamlanana kadar sürmektedir.
Çalışmada Denklem 3’teki hız terimini iteratif olarak kontrol
eden ω atalet ağırlığı olarak kaotik rastsal atalet ağırlığı
(CRW) atanmıştır. HPSO ise PSO’nun standart biçimde
işletilmesi ile elde edilen gb vektörünün her bir iterasyonda
türevsel türden bir algoritma olan LM algoritmasına girdi
olarak sunularak güncellenmesine dayanmaktadır. Stokastik
türden meta-sezgisel algoritmalar ile gradyen algoritmaların
entegre edilmesinin hidrolojik model kalibrasyonunda hem
global hem de lokal arama davranışını öne çıkaracağı aynı
yazarlar tarafından yürütülen henüz yayımlanmamış [12]
çalışmasında belirtilmiştir. HPSO’ya ait detaylar bu
referansta mevcuttur.

II. PSO & HPSO
PSO ve HPSO algoritmalarında ilk adımda tanımlanan
popülasyon büyüklüğü sayısı kadar, parametrelerin xi rastgele
çözümleri oluşturulur (Denklem 1).

 ,
xi , j  x min
 rand *  x max
 x min
j
j
j
i  1, 2,..., N pop , j  1, 2,.., N par

III. ANOVA İLE DİNAMİK HASSASİYET ANALİZİ
Çalışmada kalibrasyon sürecindeki potansiyel belirsizliğin
tüm kaynakları varyans cinsinden ifade edilmiştir. Öncelikle
kullanılan algoritmaların c1 ve c2 katsayıları için 1’den
başlayarak 0.2 değer artımıyla 3.0 değerine kadar değişen alt
kombinasyon grupları oluşturulmuştur (Şekil 1). Bu durumda
her bir parametre için 11 adet değer denenmiştir. Diğer
yandan, hem PSO hem de HPSO stokastik karakterde ve
popülasyon temelli algoritmalar olduklarından bunların stabil
sonuç üretip üretmediklerini anlama ve aynı zamanda global
en iyi sonucu arama maksadıyla algoritmalar farklı
kombinasyonlar altında Nr=10 kez koşturulmuşlardır.
Böylece Şekil 1’de gösterilen parametre değer çiftleri
arasında oluşturulan kombinasyonlar ile birlikte algoritmalar
toplamda 11x11x10=1210 kez koşturulmuşlardır. Bu
sonuçlardaki içsel değişkenlik (V) parametre çiftlerinden elde
edilen SSE ortalamaları etrafındaki varyans ile Denklem
4’teki gibi ifade edilir [10].

(1)

Burada, Npop popülasyon büyüklüğünü, Npar ise kalibre
edilecek parametre sayısını, rand 0 ve 1 aralığında rastgele
türetilen sayıyı ifade etmektedir. xmin ve xmax ise sırasıyla j.
sıradaki parametrenin alt ve üst limitleridir.
Popülasyondaki olası x çözümlerinin performans
değerlendirilmesi ise uygunluk (fitness) fonksiyonu
yardımıyla sağlanmaktadır. Çalışmada uygunluk fonksiyonu
olarak klasik toplam karesel hata (SSE) istatistiği kullanılmış
ve bunun minimizasyonu esas alınmıştır.
Tcal

f  SSE   (Qobs,i  Qmodeled,i ( x))2 , i  1, 2,..., Tcal

(3)

(2)

i 1

Burada Tcal kalibrasyon döneminde kullanılan veri
uzunluğunu temsil etmektedir.
PSO algoritması [11] tarafından kuş sürülerinin sosyal
davranışlardan esinlenerek önerilmiş meta-sezgisel bir
algoritmadır. Algoritma kuş sürüsünün Denklem 1
yardımıyla yiyecek aramak için çözüm uzayına rastgele
dağılmasıyla başlamaktadır. Parçacıklar, aradıkları yiyeceğin
uzaydaki x koordinatlarını Denklem 3’te ifade edilen v hız
vektörü yardımıyla iteratif olarak belirlemeye çalışırlar.
Başlangıçta tüm parçacıklar için v(t=0)=0 kabul edilebilir.
Hesaplanan hız vektörü önceki adımdaki konum vektörüne
eklenerek parçacıkların konumları güncellenmektedir.

i=1

c1 parametresi
1

i=2

1.2

1.2

j=2

i=3

1.4

1.4

j=3

3

3

j=11

..
.
.
.

i=11

c2 parametresi
j=1
1

..
.
.
.

Şekil 1. PSO ve HPSO katsayıları için oluşturulan kombinasyonlar.
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11
1


 
 S max  S  t  1  EPOT  t    S max  S  t  1  EPOT  t  11  
X (t )  P (t ) 1 
 1 


 
P (t )
P (t )



 

 

Qd (t )  P (t )  X (t )

EPOT
P

W  t   X  t   S  t  1

Smax

Zemin nemi
depolaması

1


 EPOT (t )  S max   EPOT (t )  S max 1 2
Y (t )  W (t ) 1 
 1 

 
W (t )
W (t )




R (t )  W (t )  Y (t )

Qd

S
R:recharge

1


 EPOT (t )   EPOT (t ) 1 2
E (t )  W (t ) 1 
 1 
  W (t ) 
W (t )



S (t )  max(0, Y (t )  E (t ))

Q

Yeraltısuyu
Depolaması

Qb

1 2






1 2


















Qb  dG (t  1)
G (t )  max 0, (G (t  1)  R (t ))  Qb  t  

G

Qm (t )  Qd (t )  Qb (t )

•Havzaya düşen yağış P(t), dolaysız akışa Qd(t) ve diğer su bütçesi elemanları için tutulan su miktarına (X(t)) paylaştırılmaktadır.
•W: havzada mevcut bulunan su miktarı
•Y: gerçekleşen evapotranspirasyon (E) ve depolanan zemin nemi (S) toplamı
•R: yeraltısuyu depolamasına boşalan su
•Qb : taban akışı

Şekil 2. dynwbm modelinin hesap adımlarını gösteren akış şeması [15].

2

2

1 11 11 10
V
 f (i, j, r )  f (i, j, )
1210 i 1 j 1 r 1

Varc2 

(4)

1 11
  f ( , j, )  f ( , , )
11 j 1

(6)

Burada f(o,j,o) herhangi bir j değerine karşılık gelen c2
katsayısı ile eşleştirilen 11 adet c1 için düzenlenen
11x10=110 adet f değerinin ortalamasıdır.

Burada, f(i,j,r) i numaralı c1 değeri, j numaralı c2 değeri ve
r numaralı koşu için elde edilen f amaç fonksiyonu (Denklem
2’deki SSE istatistiği) sonucunu ifade etmektedir. f(i,j,o) ise
ilgili algoritmanın i ve j numaralı parametre çiftleri
kullanılarak Nr=10 kez koşturulması sonrasında elde edilen f
değerlerinin aritmetik ortalamasını temsil etmektedir (Yani
toplam koşu üzerinden 1210/10=121 adet farklı f(i,j,o)
ortalama değeri elde edilir).

Toplam belirsizlik (T) de Denklem 7’deki varyans ifadesi
ile elde edilebileceğine göre, c1 ve c2 katsayıları arasındaki
etkileşim
belirsizliği
(I)
ise
Denklem
8
ile
hesaplanabilmektedir [6].
2

T

c2 parametresinden bağımsız olarak c1 parametresinin
kendi belirsizliği Varc1 ise Denklem 5 yardımıyla
hesaplanmaktadır.

1 11 11 10
 f (i, j, r )  f ( , , )
1210 i 1 j 1 r 1
I=T-(V+Varc1+Varc2)

(7)
(8)

2

Varc1 

1 11
  f (i, , )  f ( , , )
11 i 1

IV. ÇALIŞMADA KULLANILAN YAĞIŞ-AKIŞ MODELİ: DYNWBM
Gerçek evapotranspirasyonun (E), yıllık zaman ölçeğinde
yağış (P) ve potansiyel evapotranspirasyonun (EPOT) bir
fonksiyonu olduğu [13] çalışmasında ortaya koyulmuştur.
[14] çalışmasında, [13]’te önerilen Budyko fonksiyonunun
aylık zaman ölçeğindeki veriler için uygun sonuç vermediğini
tespit etmiş ve söz konusu fonksiyonu güncelleyip “dinamik
su bütçesi modeli (dynwbm)” adını verdikleri aylık bir
hidrolojik model içerisine entegre ederek geliştirmişlerdir.
Sınıf bakımından kavramsal ve ortalanmış türden modelin
yeraltısuyu biriktirme fonksiyonu [15] çalışmasında
güncellenmiş olup sunulan çalışmada bu versiyon
kullanılmıştır. Modelde aylık toplam yağış (P) ve Penman-

(5)

Burada, f(o,o,o) 1210 adet koşudan elde edilen f
değerlerinin aritmetik ortalamasıdır. f (i,o,o) ise herhangi bir i
değerine karşılık gelen c1 katsayısı ile eşleştirilen 11 adet c2
için düzenlenen 11x10=110 adet f değerinin ortalamasıdır.
Denklem 5’e benzer şekilde, c2 parametresinin kendi
belirsizliği olarak tanımlanan Varc2 Denklem 6 ile
hesaplanmaktadır.
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Monteith ampirik formülü ile türetilen aylık EPOT verileri
girdi olarak kullanılmaktadır. Model bünyesindeki
parametreler sırasıyla α1 dolaysız akış haricindeki su bütçesi
elemanları için tutulan su miktarını kontrol eden model
parametresi (retention efficiency), α2 evapotranspirasyon
etkinlik parametresi, d ve ξ yeraltısuyu depolamasına ait
lineer parametreler ve Smax maksimum zemin nemi
depolaması olarak tanımlanmaktadır. Modelin kavramsal akış
şeması Şekil 2’de özetlenmiştir.

savunulduğundan, az sayıda popülasyon ve iterasyon
kullanılarak hesap yoğunluğunun bu yaklaşım ile azalıp
azalmadığı kontrol edilecektir. Bu maksatla tüm algoritma
denemelerinde Npop ve itermax sırasıyla 20 ve 200‘e
sabitlenmiştir. Uygulama alanı için derlenen 1981-2010 su
yılını kapsayan yağış, EPOT ve akış serilerinin 1981-1995
dönemini kapsayan kısmı modellerin parametre kalibrasyonu
aşamasında değerlendirilirken, geri kalan 1996-2010 dönemi
verileri modellerin validasyonunda kullanılmıştır. Bölüm 3’te
değinildiği üzere algoritmalar 1210 kez koşturularak sonuçlar
depolanmıştır. c1 ve c2 denemelerine bağlı oluşturulan
kombinasyonlardan elde edilen SSE sonuçlarının kontur
grafiği ile gösterimi Şekil 3’te sunulmuştur. Denklem 4Denklem 8’in uygulanması sonrasında hesaplanan
varyansların ve belirsizlik kaynaklarının totaldeki oranlarının
algoritmaya bağlı değişimleri ise Şekil 4’te özetlenmiştir.
1210 tane tekrarlı koşudan derlenen SSE değerlerinin
aritmetik ortalaması olan f(o,o,o) PSO ve HPSO için sırasıyla
2037.214 mm2 ve 1879.729 mm2 olarak belirlenmiştir.
Çalışmada kullanılan model örneğinde Acısu alt havzasında
global minimum değeri olan 1869.371 mm2’ye HPSO’ya ait
denemelerin daha yakın sonuç verdiği ve dağılımın üniforma
daha yakın olduğu Şekil 3’ten net bir şekilde
görülebilmektedir. Şekil 3’teki dağılımı analitik anlamda
yorumlamak ve belirsizliğin kaynaklarını ayrıştırmak için
kullanılan ANOVA analizlerine göre, içsel değişkenliğin
(V’nin) toplam varyans üstündeki payının her iki algoritmada
da diğerlerine kıyasla daha baskın olduğu gözlenmiştir. Bu
durum algoritmalardaki stokastik yapının bir sonucudur. Yine
de, HPSO’daki içsel değişkenliğin PSO’ya kıyasla %85 az
olması dikkat çekicidir (Şekil 4a’daki düşey eksen logaritmik
tabandadır). Katsayı kaynaklı belirsizliklerde de benzer bir
durum oluşmuş ve HPSO’daki c1, c2 ve c1-c2 etkileşimli
belirsizliklerin PSO’ya göre sırasıyla %95, %99 ve %87 daha
az olduğu gözlenmiştir. Sonuçlar HPSO örneğinde
algoritmanın kontrol katsayılarına aşırı hassas yapıda
olmadığını işaret ederken, c1 ve c2 katsayılarının 1 ila 2.2
aralığında seçilmesi global minimum çözümü daha çok
garanti etmektedir. PSO için ise bu bağlamdaki belirsizlikler
fazladır. Elbette bu göstergeleri genellemek için daha fazla
denemeye (farklı yağış-akış modelleri ve havzalar) ihtiyaç
vardır.

V. UYGULAMA VE BULGULAR
Uygulama alanı olarak Türkiye’de Ege Bölgesinin tarımsal
faaliyetlerinin önemli bir rezervini temsil eden Gediz Havzası
seçilmiştir. Model örnek olarak sadece havzanın yarı-kurak
iklime sahip Acısu alt havzasında çalıştırılmıştır. E05A23
numaralı akım gözlem istasyonunca temsil edilen bu kol
Demirköprü barajını besleyen önemli dört dereden biridir.
Akım gözlem istasyonunun drenaj alanı ise 3272.4 km2’dir.
Çalışma alanının haritası ve istasyon konumlarına [15]
çalışmasından erişilebilir. DSİ Genel Müdürlüğü’nden 19812010 su yılı için temin edilen akımlar milimetre birimine
çevrilerek modellemede kullanılmıştır. Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nden temin edilen yağışlardan Thiessen ağırlıklı
ortalama yağışlar model girdisi olarak derlenirken, aynı
kurumdan temin edilen diğer meteorolojik değişkenler
vasıtasıyla da Penman-Monteith tabanlı EPOT tahminleri
modelleme öncesinde hazırlanmıştır.
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VI. SONUÇLAR
Hidrolojik model kalibrasyonu direkt algoritma
performansına bağlı olduğundan, algoritmadaki tanımlı
parametrelerin hassasiyetlerinin araştırılması önemli bir
konudur. Bu özellikle kullanıcılara hangi parametrenin ne
düzeyde etkili olduğu hakkında bilgi sağlayabilir. Bu
çalışmada, [4] ve [6] çalışmalarında da önerilen ANOVA
esaslı hassasiyet analizi yaklaşımı ile PSO ve HPSO
optimizasyon algoritmalarına ait parametrelerin dinamik
hassasiyeti ve birbirileri ile etkileşimleri ölçülmüştür.
Bulgulara göre, klasik PSO algoritmasının hidrolojik
model kalibrasyonu aşamasında kontrol parametrelerine aşırı
hassas olduğu ve stabil sonuç almak için algoritma üzerinde
ekstra denemeler yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Diğer
yandan, HPSO algoritmasında tanımlı parametrelerin bireysel
ve enteraktif belirsizlikleri daha minimal düzeydedir. Bu
durum algoritmayı daha güvenilir ve tercih sebebi
kılmaktadır.
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1.5

1.0
1.0

1.5

2.0
c2

2.5

3.0

Şekil 3. c1 ve c2 kombinasyonlarından elde edilen SSE sonuçlarının
(a) PSO ve (b) HPSO için gösterimi.

Metasezgiseller
ile
gerçekleştirilen
optimizasyon
çalışmalarında,
popülasyon
büyüklüğü
(Npop)
ve
algoritmaların çevriminde kullanılacak maksimum iterasyon
adedi (itermax) de sonucu etkilemektedir. Çalışma kapsamında
kullanılan HPSO tekniğinin hızlı ve kararlı karakteri
339

Okkan ve Kırdemir, HPSO ve PSO algoritmalarının kontrol parametreleri için hassasiyet analizi, ISAS WINTER-2019, Samsun, Turkey

a.

83463.79

60324.03

100000

13555.43

8788.79

Varyans (mm4)

10000

10016.41

7394.46

2189.87

991.84

1000
PSO

132.94

102.84
100

HPSO

10
1

V

b.

Var c1

Var c2

I

PSO

T

HPSO 1%
9%

1%

10%

16%
3%
72%

V

Var c1

Var c2

88%

I (c1-c2 etkileşimi)

V

Var c1

Var c2

I (c1-c2 etkileşimi)

Şekil 4. (a) Varyanslar ile temsil edilen belirsizliklerin algoritmaya bağlı değişimleri (b) belirsizlik kaynaklarının totaldeki payları.
[7]

Gelecekte, hem ANOVA ile farklı optimizasyon
algoritmalarının dinamik duyarlılıklarının ölçülmesi, hem de
HPSO algoritmasının farklı yağış-akış modellerindeki
tepkilerinin araştırılması ile alakalı çalışmaların yapılması
planlanmaktadır. Çalışmada kullanılan yaklaşımların farklı
disiplindeki problemlerin çözümüne de ışık tutacağı
düşünülmektedir.
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Abstract – Differential evolution algorithm (DEA) is one featured kind of population based evolutionary algorithms. Although
it is stated in previous studies that the algorithm is more sensitive to the crossover rate, it is tried out in this study whether DEA
depends on mutation operation in which scaled differences of randomly chosen individuals existed in the population are used.
Within this context, the presented study aims to carry out an empirical assessment regarding the comparison of DEA with the
different mutation strategies for the calibration phase of a lumped water balance model. Both stable solution availabilities and
convergence capabilities of DEA variants operated through five mutation approaches were performed on four parameterThorthwaite water balance model prepared for Gordes watershed. The findings derived from the model calibrations have
indicated the usage of the fifth mutation strategy termed as current to best mutation strategy, which is more predominant in
guaranteeing the achievement of stable solutions.
Keywords – Model Calibration, Differential Evolution Algorithm, Mutation Strategies, Gordes watershed.
I. INTRODUCTION
Conceptual water balance models (CWBMs) are typically
used to interpret hydro-climatologic alterations influencing
the watershed system. As the defined parameters in CWBMs
are generally not directly observed, the modeling
performances depend on how CWBMs are calibrated [1]. In
the calibration concept, population-based evolutionary
algorithms (PBEAs) have been proved to be robust to
calibrate CWBMs [2]. PBEAs are found superior compared
to conventional calibration techniques (manual approaches,
Newtonian methods and Simplex variants) in two aspects.
First, they need no derivative operation on the cost function
in determining the search direction. Second, they carry out
parallel searching due to defining a population matrix and
thereby have much more chance to detect the global solution
in the calibration of computationally intensive models [3, 4].
Although the Genetic Algorithms (GAs) were enormously
employed in this concept, the relatively high number of
variables controlling the crossover, mutation and selection
operators may confuse the users in the decision-making
phase. Besides, Differential Evolution Algorithm (DEA)
proposed by Storn and Price [5] introduces one competitive
kind of PBEAs. DEA modifies known mutation operations
by using the difference vector(s) derived from randomly
selected individuals existed in the population. Leon and
Xiong [4] have stated that the mutation in DEA is rendered
based upon the distribution of possible solutions in the
population rather than a predetermined probability density
function. It has been stated in the companion work prepared
by Kirdemir and Okkan [6] that the DEA is more sensitive to
the crossover phase operated through a constant crossover
rate, it is also aimed in this study whether structure of DEA is
sensitive to mutation operation. In the literature, several
mutation strategies have been implemented to improve
original version.
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For example, in the study conducted by Leon and Xiong
[4], several mutation variations were tested in a set of
benchmark functions (various unimodal and multimodal
functions) in terms of both the qualification of solutions and
the computational cost. The results compiled from their
experiments subjected to benchmark functions have led to the
recommendation of a strategy termed as “current to best
mutation”. Leon and Xiong [4] also set an example for us,
and the presented study aims to carry out an empirical
assessment regarding the comparison of DEA with the
different mutation strategies for the calibration phase of
Thorthwaite water balance model (TWBM), which is lumped
and parametric. Thus, it was provided to test the validity of
the findings obtained from benchmark functions in the
solution of an engineering problem. The remaining of the text
is organized as follows. Section II outlines both conventional
DEA and alternative sorts including different mutation
strategies. Section III explains the TWBM model and data
used. In Section IV, the results were interpreted. Lastly,
Section V includes the concluding remarks.
II. DEA WITH DIFFERENT MUTATION STRATEGIES
The DEA is a population-based algorithm introduced by
Storn and Price [5], and involves similar operators with GAs.
Contrary to GAs, the process of producing new individuals in
DEA is performed with much less chromosomes, and the
mutation operator is applied to the individuals prior to
crossover operation. One individual (or chromosome) in the
population is represented by vector Xi,t with i=1,2,…,Np
(population size) and t referring to the index of the generation
(or iteration). Once the random initialization is made, aside
from the ith chromosome, three chromosomes with different
row numbers (xr1, xr2, and xr3) are randomly chosen from the
available population to operate mutation process in each
generation.
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Table 1. Mutated vectors in DEA variants (Vi,t represents the mutant vector; r1, r2, r3, r4, and r5 ∈ {1,2,. . . ,Np} are randomly selected integers)

DEA
variants

Formula

Equation
number

Related
Reference

DEA1

Vi ,t  xr 3,t  F ( xr1,t  xr 2,t )

(1)

Storn and Price [5]

DEA2

Vi ,t  xbest ,t  F ( xr1,t  xr 2,t )

(2)

Xu and Wen [7]

DEA3

Vi ,t  xr 5,t  F1( xr1,t  xr 2,t )  F 2( xr 3,t  xr 4,t )

(3)

Gong and Cai [8]

DEA4

Vi ,t  xbest ,t  F1( xr1,t  xr 2,t )  F 2( xr 3,t  xr 4,t )

(4)

Leon and Xiong [4]

DEA5

Vi ,t  xi ,t  F1( xbest ,t  xi ,t )  F 2( xr1,t  xr 2,t )

(5)

Leon and Xiong [4]

a.

b.

DEA1

x1

c.

DEA2

x1

DEA3

x1

xr1,t
d

xr1,t

Vi , t

Vi , t

d2

F *d

xr 3, t

xr 2, t

xr 2, t

xbest ,t

xr 5, t

x2

d.

DEA5

x1

Vi , t

xr1,t

xr 3, t
xr 2, t d 2

d2

d1

xbest ,t

xr1,t

xr 4, t

x2

e.

DEA4

x1

xr 3, t

d1
d

F *d

xr 2, t

xr1,t

Vi , t

xbest ,t

xr 4, t

d1

xr 2, t

Vi , t
F1* d1

xi , t

x2

x2

x2

for DEA1&DEA2
F  0.9
..........................................
for DEA3,DEA4&DEA5
F1  0.3, F 2  0.7
..........................................
for all DEAs
CR  0.85

Figure 1. Depiction of mutation strategies used (compiled from Leon and Xiong [4])

In classic DEA (hereinafter referred to as DEA1), this
procedure is operated with the help of one mutation (or
scaling) factor F (see first row of Table 1). Besides, Figure 1a
and Eq.(1) represent how this mutation strategy works in
DEA1.
The effectiveness of the mutation is subsequently
supported by a crossover stage. In the crossover, following
the random number (rand) generation for each defined j gene
in the present chromosomes, it is checked whether the
randj ≤ CR is ensured (CR is crossover rate). In that case, the
state of using the j gene of the vector (mutated vectors
formulized in Table 1) occurs. Otherwise, the j gene of the
corresponding chromosome is kept to be used in the next
iteration. Finally, a greedy criterion is implemented by
checking cost function (sum of square errors function was
used here) to lay down the chromosomes that will be
transmitted to the new generation. If the cost (fitness)
function calculated from the candidate chromosome improves
compared to that of old one, it is stored for the next
generation, and the old solution is thrown down, or else the
location of the old vector is preserved. The operations stated
above continue until the maximum generation number
(itermax) is reached [4, 5, 6].
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Although several mutation approaches have been reviewed in
the context of DEA [4, 7, 8], five well-known mutation
strategies are treated here. Figure 1 denotes how mutant
vectors are generated according to several strategies, where d,
d1 and d2 are the difference vectors. For example, contrary to
DEA1, best mutation approach with one difference vector
termed as DEA2, which is formulated in Eq.(2), mutates the
best individual (xbest) in the population using two random
individual [7]. On the other part, Gong and Cai [8] have
recommended another random mutation strategy (abbreviated
as DEA3), which is actually similar to the DEA1, but
includes two difference vectors controlled by two scaling
factors that are namely F1 and F2 (see Eq.3). Similar to
DEA2, the best mutation strategy with two difference vectors
(DEA4), which were formulized in Eq.(4), also attempts to
mutate xbest. The variant which is relatively different from the
others is current to best mutation strategy termed as DEA5 [4,
8]. It moves the current individual (Xi,t) towards xbest before
considering a scaled difference vector. With both
components, the mutated vector in DEA5 is created by
Eq.(5).
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Model inputs:
P

Model Components:

P:

Precipitation

EPOT:

Potential
Evapotranspiration

EPOT
INF = P(1-α)

S

Qs = α.P

INF:

Infiltration

PER:

Percolation

Qs:

Surface Runoff

Qss:

Subsurface Runoff

QGW:

Groundwater Runoff

Qm:

Modeled Runoff

S:

Soil Moisture Store

SGW:

Groundwater Store

Qss = β.(St-Smax)
PER = (1-β).(St-Smax)

SGW

Qm,t
QGW = d.SGW,t-1

(SGW,t = SGW,t-1 + Pert –QGW,t)

Figure 2. Conceptual scheme of TWBM including Smax, α, β and d parameters

III. TWBM AND STUDY AREA DESCRIPTION
Water balance models are generally assessed in three
groups as physical-based, conceptual and empirical, and can
also be implemented as distributed or lumped in terms of
spatial resolution [2]. In this study, four-parameter version of
TWBM, which was developed by Thornthwaite and Mather
[9], was considered. The model, which requires only monthly
total precipitation (P) and potential evapotranspiration
(EPOT) as input, represent entire basin hydrology with a
series of conceptual soil moisture and groundwater storage
functions. In the model, the sum of three components
obtained as surface runoff, subsurface runoff and
groundwater flow provides the Qm modeled runoff. Some
definitions and calculation steps for the model are
summarized in Figure 2.
To assess the performance of all DEA variants with
different mutation strategies, a watershed at eastern region of
Turkey was selected. It covers the Gordes watershed which is
named by one of the prominent tributaries of Gediz River and
it is located at Aegean Region of Turkey. The study region
has typical Mediterranean climate characteristics. Gordes
watershed has a drainage area of 1070 km2 and annual mean
runoff values obtained from Hacihidir flow gauging station is
nearly 11 mm/month. Potential evapotranspiration values
(EPOT) were estimated with Penman-Monteith equation. To
achieve detailed information about the study area, readers can
look through the work previously presented by Okkan and
Kirdemir [10]. Further details about TWBM are available in
[11] as well.
IV. EXPERIMENTS AND RESULTS
In this section, we tested the effectiveness of the five
mutation strategies embedded into DEA on TWBM’s
calibration. The four control parameters for DEA are:
population size (Np), generation number (itermax), crossover
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rate (CR), and the scaling factors (F for DEA1 and DEA2, F1
and F2 for DEA3, DEA4, and DEA5).
In all algorithm experiments, which are run through a
MATLAB code prepared by us, itermax was fixed to 500. Also
two different population sizes were tried and Np was set to 30
and 60, respectively. Based on the study performed by Leon
and Xiong [4], the main control parameters used in DEA
experiments were specified as follows: CR = 0.85, and F=0.9
when only one difference vector is taken into account (as in
DEA1 and DEA2), and F1=0.3 and F2=0.7 when two
difference vectors are contained (as in DEA3, DEA4 and
DEA5). A wide range of parameters has been defined for
TWBM model to make algorithms further force in the
process of finding the global solution. The range of
parameters Smax is 10-1000 mm, while the range 0.001-0.999
is assigned for parameters α, β, d. In the study, the splitsample procedure, where the observed runoff series were
divided into two equal parts for calibration and validation,
was implemented [12]. According to this, the provided data
covering the water period of 1981-1995 compiled for
watershed were evaluated during the parameter calibration
stage of the model, while data covering the water period of
1996-2010 were used in the validation.
In order to quantify the stability and convergence
performance of DEA variants statistically, they were run 30
times. Following operation of them with multiple runs, stored
fitness values at last iteration were primarily used to render
mean fitness and standard deviation (Sd) statistics (see Table
2). Thereafter, geometric mean convergence rate (mean
Convrate) formula recommended by He and Li [13] was
utilized in the study. This index was also previously
discussed in [6]. Sufficient number of iterations, where
fitness is assumed to not be significantly changed after tth
iteration, for each run can also be determined here. All
indices with mean t value obtained from all runs were
specified in Table 2 for each population size.
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Table 2. Performance indices compiled from 30 runs for DEA variants

Np size

Np=30

Np=60

DEA
types

mean fitness
(in mm2)

Sd
(in mm2)

mean Convrate

mean t

DEA1

10056.8511

90.8762

0.0044

156

DEA2

10120.7839

120.8346

0.0084

82

DEA3

10080.8259

107.8329

0.0057

130

DEA4

10104.8007

117.5082

0.0114

60

DEA5

10048.8595

82.8918

0.0059

128

DEA1

10032.8763

60.8260

0.0030

163

DEA2

10024.8848

43.7718

0.0056

85

DEA3

10016.8932

2.27E-12

0.0035

140

DEA4

10056.8511

90.8762

0.0082

59

DEA5

10016.8932

2.08E-12

0.0038

126

DEA1

DEA2

DEA4

DEA3

DEA5

Figure 3. Convergence plots during generations for Np=60 (unit of fitness is mm2)

In Table 2, the type of DEA which gives the best results
in terms of the related index is indicated by underlined values
for each population size. The increase in population size has
certainly made it possible to obtain more reasonable results.
Sd statistics for Np = 30 prove this remark. In this respect, it
was more appropriate to compare the tried variants for size of
Np = 60. The convergence results of experiments were also
demonstrated in Figure 3. It can be seen from Table 2 that,
under a small population size, DEA5 appeared as the
strongest alternative since it provided the lowest standard
deviation statistics. Besides, DEA5 and DEA3 also behaved
very reasonable under a medium size of population (Np=60).
Although DEA4 exhibited rapid convergence for each
population size, it did not produce stable results in terms of
mean fitness and Sd statistics. Conventional DEA1 was also
attractive, as it responds as the second best approach by
performance indices in a small population size. But it is not
preferable for Np = 60, because other candidates including
DEA3 and DEA5 variants acquired more optimal solutions.
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Based on the above findings, we can point out that, for
various population sizes, it is better to consider DEA5. These
detections are in parallel with those done by Leon and Xiong
[4].
V. CONCLUSIONS
The presented study tries to put across an empirical study
to compare five particular mutation strategies in a water
balance model’s calibration stage. All the variants considered
have been tested in Gordes watershed example in terms of the
performance measures representing stability of solutions and
the computational costs, i.e. the number of generations
needed. The results derived from the experiments have
pointed out the utilization of DEA5, which is more superior
in guaranteeing the stable global solutions. Of course, these
determinations obtained by a four parameter water balance
model applied in a single study area cannot be generalizing.
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So, in future works of ours, we would like to exploit the
indication acquired in this study for more generic cases to get
more generalized and reliable detections. Moreover, it would
be useful to perform a dynamic sensitivity analysis over the
scaling parameters.

[6]

[7]

REFERENCES
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Goswami, M., and O’Connor, K. M. 2007. Comparative assessment
of six automatic optimization techniques for calibration of a
conceptual rainfall-runoff model. Hydrological Sciences Journal,
52(3), 432-449. doi:10.1623/hysj.52.3.432
Arsenault, R., Poulin, A., Côté, P., and Brissette, F. 2014. Comparison
of stochastic optimization algorithms in hydrological model
calibration. Journal of Hydrologic Engineering, 19(7), 1374–1384.
doi: 10.1061/(asce)he.1943-5584.0000938
Zhang, X., Srinivasan, R., Zhao, K., and Liew, M. V. 2009.
Evaluation of global optimization algorithms for parameter calibration
of a computationally intensive hydrologic model. Hydrological
Processes,23(3), 430-441. doi:10.1002/hyp.7152
Leon M., and Xiong N. 2014 Investigation of Mutation Strategies in
Differential Evolution for Solving Global Optimization Problems. In:
Rutkowski L., Korytkowski M., Scherer R., Tadeusiewicz R., Zadeh
L.A., Zurada J.M. (eds) Artificial Intelligence and Soft Computing pp
372-383. ICAISC 2014. Lecture Notes in Computer Science, vol
8467. Springer, Cham
Storn, R., and Price, K. 1997. Differential evolution - a simple and
efficient heuristic for global optimization over continuous spaces.
Journal of Global Optimization, 11, 341–359.

346

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Kirdemir, U., Okkan, U. (2019). “Determining Dynamic Sensitivity
of Differential Evolution Algorithm Parameters Employed for
Hydrological Model Calibration”, IV. International Conference on
Civil, Environmental, Geology, and Mining Engineering
(ICOCEM’19), 20 – 22 April 2019, The Convention Center of
DoubleTree Hilton Hotel in Trabzon-Turkey, pp.984-990.
Xu, H., and Wen, J. (2012). Differential evolution algorithm for the
optimization of the vehicle routing problem in logistics. In: Proc. 2012
Eighth International Conference on Computational Intelligence and
Security (CIS), Guangzhou, China, pp. 48–51.
Gong, W., and Cai, Z. (2013) Differential evolution with rankingbased mutation operators. IEEE Transactions on Cybernetics, 43(6),
2066 – 2081.
Thornthwaite CW, Mather JR (1955) The water balance. Publications
in climatology, vol 8. Laboratory of Climatology, Drexel Institute of
Technology, Centerton, pp 1–104
Okkan, U., and Kirdemir, U. (2016). Investigation of a dam reservoir
behavior under climate change scenarios of IPCC-AR5, pp. 769-779.
In Proceeding of 3rd International Scientific Meeting: State and
Trends of Civil and Enviromental Engineering – EGTZ 2016, Editors:
Adnan Ibrahimović and Damir Zenunović, 2– 4 June 2016, Bosnia,
Tuzla.
Okkan, U., ve Kırdemir, U. (2016) Bayes Model Ortalaması
Yöntemiyle Farklı Hidrolojik Model Çıktılarının Değerlendirilmesi.
DSİ Teknik Bülteni, 121, 41-57
Refsgaard, J. C., and Knudsen, J. 1996. Operational validation and
intercomparison of different types of hydrological models. Water
Resources Research, 32(7), 2189–2202. doi: 10.1029/96wr00896.
He, J., and Lin, G. 2016.Average convergence rate of evolutionary
algorithms. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 20(2),
316-321. doi:10.1109/tevc.2015.2444793.

4th International Symposium on Innovative
Approaches in Engineering and Natural Sciences
November 22-24, 2019, Samsun, Turkey

SETSCI Conference
Proceedings

https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.088

4 (6), 347-350, 2019

2618-6446/ © 2019 The Authors. Published by SETSCI

Ortam Nemliliğinin Taş Yünü Yalıtım Malzemesi Termal İletkenlik Katsayısı Üzerine Etkisi
Korhan Ökten1*+
1Makine

Mühendisliği/Teknoloji Fakültesi, Amasya Üniversitesi, Amasya, Türkiye
*Corresponding author: korhan.okten@amasya.edu.tr
+Speaker: korhan.okten@amasya.edu.tr
Presentation/Paper Type: Oral / Full Paper

Özet – Konutlarda enerji tüketiminin artışına karşı yalıtım malzemelerinin kullanımı uzun yıllara dayanan yaygın bir
uygulamadır. Yalıtım malzemesinin performansını gösteren en önemli parametre termal iletkenlik katsayısıdır. Termal
iletkenlik katsayısını etkileyen, nem ve sıcaklık gibi birçok çevresel etken vardır. Bu çalışmada taş yününün ısı iletim
katsayısının bağıl neme bağlı olarak değişimi deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler sırasında ortamın bağıl nem değerleri
kuru nemlilik, %60, %75 ve %90 olarak seçilmiş ve deneyler her bağıl nem değeri için tekrarlanmıştır. Deneysel düzenek
olarak iki adet huni, buz kalıbı, sıcaklık sensörü, nem sensörü ve dereceli kap kullanılmıştır. Huni içerisinde bulunan buz
kütlesinin erime miktarına ve sıcaklık değişimine bağlı olarak her bir nem değeri için ısı iletkenlik katsayıları hesaplanmıştır.
Ayrıca kuru izolasyon için ısı iletkenlik katsayısı literatürdeki çalışmalarla doğrulanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda taş
yünlü izolasyon için ısı iletim katsayıları bağıl neme bağlı olarak %28 oranında arttığı gözlenmiştir. Buda göstermektedir
yalıtım malzemesi seçiminde ve optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesinde ortamın bağıl nemi önemli bir etkendir.
Anahtar Kelimeler – Yalıtım, Bağıl nem, Termal iletkenlik, Taş yünü
I. GİRİŞ
Gelişen teknoloji ile birlikte dünya üzerinde enerji
tüketimi de her geçen gün artmaktadır [1]. Bununla birlikte
konutlarda harcanan enerji tüketimi de oldukça fazladır. Bu
durumu önlemek için konutlarda ısı yalıtımı uygulamaları
oldukça yaygındır. Isı yalıtımını etkileyen birçok çevresel
etken vardır. Nem de ısı yalıtımını etkileyen önemli bir
parametredir. Çünkü nem termal iletkenlik katsayısını artırır,
küf oluşumuna neden olur ve yoğuşma problemlerine sebep
olur[2][3].
Nemin yalıtım malzemeleri termal iletkenlik katsayısı
üzerine etkisini inceleyen literatürde birçok çalışma vardır.
Karamanos ve Papadapulos [4] ortam sıcaklığı ve nemin taş
yünü ısı iletim malzemesi üzerine etkilerini incelemişlerdir.
Sonuçlar sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak ısı iletim
katsayısının arttığını göstermiştir. Lakatos ve Kalmar farklı
yoğunluklardaki expanded polystyrene malzemesinin absorbe
ettiği su buharı miktarı ve ortamın bağıl nemine bağlı olarak
ısı iletim katsayısındaki değişimi incelemişlerdir. Sonuçlar
yoğunluğa bağlı olarak düşen ısı iletim katsayısının neme
bağlı olarak arttığını göstermiştir[5]. Lakatos,[1] EPS 200, GEPS, XPS, Gypsum board, Mineral wool, Glass fiber
malzemelerinin neme bağlı ısı iletkenlik katsayılarını
incelemiştir. Sonuçlar tüm malzemelerin nemden zarar
gördüğünü ortaya çıkarmıştır. Wang ve ark[6]. Gözenekli
yalıtım malzemelerinde statik nemin ısı iletkenlik katsayısı
üzerine etkisini incelemiştir. Soğuk iklim şartlarında yalıtım
malzemesinden nemden önemli ölçüde etkilendiğini ve statik
nemin süreçte fazla değişmediğini göstermiştir.
Yukarıda da belirtildiği üzere nemliliğin yalıtım
malzemesi üzerine etkileri birçok çalışmada incelenmiştir.
Ancak bu çalışmaların çoğu mekân ısıtması uygulamalarıdır.

Soğuk oda uygulamaları üzerine literatürde çok az sayıda
çalışma vardır. Bu sebeple, bu çalışmada ise nemliliği soğuk
oda uygulamaları için taş yünü yalıtım malzemesi üzerine
etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler sırasında ortam
bağıl nemi kuru nemlilik, %60, %75 ve % 90 olarak seçilmiş
ve ısı iletim katsayıları hesaplanmıştır.
II. MATERİAL VE METOD
Nemliliğin taş yünü malzemesi üzerine etkisini incelemek
için deneysel düzenek kurulmuştur. Deneyler kuru nemlilik,
%60, %75, %90 değerleri için tekrarlanmıştır.
A. Deney Düzeneği
Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan deney
düzeneği 2 adet eş eksenli yerleştirilmiş iki adet huni, huni
içerisine yerleştirilmiş 3 adet sıcaklık sensörü, bağıl nemin
ölçülebilmesi için nem sensörü ve dereceli kaptan
oluşmaktadır. Şekil 1 de huni geometrisi ve ölçüleri
görülmektedir. Huni, 3D yazıcıda PLA malzemesinden
üretilmiştir.
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Deneylerin başlangıcında yalıtım malzemesi, nemli
ortamda literatür ile bağlantılı olarak 240 dakika
bekletilmiştir [7]. Sonrasında nemlendirilmiş yalıtım
malzemesi iki huni arasına yerleştirilerek dış ortam ile teması
kesilmiştir. Bu arada iç huni içerisine buz kalıbı
yerleştirilmiştir. Buz kalıbı içerisine geçen ısı ile birlikte
zamana bağlı olarak buz erimiş ve damlama miktarları ile
sıcaklıklar eş zamanlı olarak ölçülmüştür. Elde edilen veriler
kullanılarak
ısı
iletim
katsayıları
hesaplanmıştır.
Hesaplamalar tek boyutlu direnç ağları kullanılarak
yapılmıştır.

Tablo 1. İç huni içerisindeki buzun sıcaklıkları
Taş yünü
Tbuz ( oC )

Zaman

Şekil 2. Deney düzeneği
III. SONUÇLAR
Bu bölümde deney sonucu elde edilen veriler ve bu veriler
kullanılarak hesaplanacak olan ısı iletim katsayıları
belirlenecektir. Öncelikli olarak huni içerisindeki buzun
zamana bağlı damlama miktarları Şekil 3’te verilmiştir.

%45

%60

%75

%90

80
120

-0,3
-0,2

-0,3
-0,2

-0,3
-0,3

-0,3
-0,3

160

-0,1

-0,1

-0,3

-0,3

200

0

-0,1

-0,3

-0,3

240

-0,1

-0,1

-0,1

-0,3

280

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

320

0

-0,1

-0,1

-0,1

360

0

0

0

-0,1

400

0

0

0

0

440

0

0

0

0

480

0

0

0

0

3,0
BN=%90
BN=%75

BN=%60
Kuru izolasyon

2,5

mm (mg)

2,0

Elde edilen sonuçlarla ısı iletim katsayısının çözümü için 1
boyutlu ısıl direnç ağları kullanılmıştır. Isı iletim denklemi
için her bir katmandaki ısı akısının eşit olduğu bilinmektedir.
Deney sonuçları ile elde edilen veriler her 40 dakikalık süre
için geçerlidir. Isı iletim katsayıları deney süresi boyunca
elde edilen değerlerin ortalaması alınarak belirlenmiştir.
Öncelikli olarak çevreden iç huni içerisindeki buza geçen
ısı miktarı Denklem 1 ‘de verilmiştir.

1,5

1,0

0,5

0,0

100

200

300

400

Qtot 

Zaman(dakika)

Şekil 3. Huni içerisindeki buzun zamana bağlı damlama
miktarı
Şekil 3’te görüldüğü üzere bağıl nemin artışına bağlı
olarak buzun erime miktarı artmaktadır. Ayrıca görüldüğü
üzere zamana bağlı damlama miktarı karakteristikleri neme
bağlı olarak aynıdır.
Tablo 1’de iç huni içerisindeki buzun zamana bağlı
sıcaklık değerleri tablo 1’de verilmiştir.

To  Tice
Rtot

(1)

Denklem 1’de görülen Qtot çevreden buza geçen ısı
transfer miktarı, To çevre sıcaklığı, Tice

buz sıcaklığı

ve Rtot toplam direnci göstermektedir.
Toplam direnci hesaplamak için aşağıda görülen direnç ağı
kullanılmıştır.
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Ro 

1
ho A

R pla 

(2)

Lpla

(3)

k pla A

Rins 

Lins
kins A

(4)

Rice 

Lice
kice A

(5)

Yukarıda görülen denklemlerde ho , havanın ısı transferi
katsayısı, A, alan, R pla ,

Rins , Rice ifadeleri sırasıyla pla,

yalıtım malzdemesi ve buzun ısıl dirençleridir. L pla ,

Liso ,

Lice ifadeleri sırasıyla pla, yalıtım malzdemesi ve buzun
kalınlıklarıdır. k pla , kiso , kice ifadeleri sırasıyla pla, yalıtım

Şekil 4’te görüldüğü ısı iletim katsayısı bağıl neme
bağlı olarak önemli ölçüde artmaktadır. Sonuçlar
incelendiğinde bağıl neme bağlı ısı iletkenlik katsayısı %28
artmaktadır.
Şekil 5 ‘te elde edilen deneysel veriler literatür’ de aynı
koşullar altında yapılan çalışma doğrulanmıştır[10].

malzemesi ve buzun ısı iletim katsayılarıdır. Hesaplamalar
yapılırken kpla = 0.13 W/mK [8] ve kice = 2.2 W/mK [9]
olarak alınmıştır.
Rtot ifadesi denklem 6 ile hesaplanmıştır.

Rtot  Ro  R pla  Rins  R pla  Rice

(6)

Qtot ifadesinin hesaplanabilmesi için enerjinin korunumu
denklemi kullanılmıştır. Denklem 7’de görüldüğü gibi
çevreden buza geçen ısı, buzun toplam kütlesinin sıcaklığını
artırırken bir kısım suyunda erimesine yol açmaktadır.

Qtot  ( M ice cice (Tice  Tm )  M ice hm ) / t

Şekil 4 Deneyler sonucunda elde edilen

(7)

doğrulanması

Denklem 7’de görülen M ice buzun kütlesi, cice buzun
özgül ısısı, Tm , buzun erime ısısı, hm buzun erime entalpisi
ve t, zamandır.
kins değeri Denklem 8 gösterildiği gibi hesaplanmıştır.

kins 

A
  To  Tice 


   Ro  2 RPLA  Rice   Lins
  Qtot 


(8)
Denklem 8 ile hesaplanan ortalama ısı iletim katsayılarının
bağıl neme bağlı değişimi Şekil 4’te verilmiştir.
Şekil 5. Isı iletim katsayısının bağıl neme bağlı değişimi

kins değerlerinin

Sonuçlar literatür ile kıyaslandığında ısı iletim katsayıları
arasındaki fark yaklaşık %7 dir.
IV. CONCLUSION
Bu çalışmada bağıl nemin taş yünü ısı yalıtım katsayısı
üzerine etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler kuru
nemlilik, %60, %75, %90 bağıl nem değerleri için
tekrarlanmıştır. Oluşturulan deney düzeneği yardımı ile elde
edilen verilerden tek boyutlu ısıl direnç ağlarıyla ısı iletim
katsayıları hesaplanmıştır.
Elde edilen sonuçlar nemliliğin taş yünü ısı iletkenliği
üzerinde etken olduğunu göstermiştir. Bağıl neme bağlı
olarak ısı iletim katsayısı %28 artmaktadır. Ayrıca saptanan
bir diğer olguda %75 bağıl nem değerinden sonra ısı iletim
katsayısındaki artış azalma eğilimi göstermiştir.
Deneyler literatür ile doğrulanmış ve yaklaşık %7 sapma
görülmüştür.
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Özet – Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte artan sera gazı emisyonları ve küresel ısınma problemleri yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımını önemli ölçüde artırmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal
enerji, hidrolik enerji, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sınıflandırılabilir. Güneş enerjisi büyük ölçüde ısıl
radyasyon yayması, temiz ve sınırsız olması bakımından yenilenebilir enerji kaynakları arasında çok önemli bir yere sahiptir.
Konsantrasyonlu fotovoltaik termal sistemler (KFVT) güneş enerjisinden elektrik ve ısıl enerji elde edilmesinde kullanılan
cihazlardan bir tanesidir. KFVT sistem ile güneş enerjisi direkt olarak elektriğe çevrilmekte ve bu sırada fotovoltaik modül
üzerinde oluşan atık ısıdan akışkanların ısıtılmasında faydalanılmaktadır. Bu çalışmada bir KFVT sistemde farklı akışkan
kullanılması ve kanal geometrisinin değiştirilmesi durumunda oluşan elektrik üretimi ve ısı kapasitesi termodinamik olarak
incelenmiştir. KFVT sistem dikdörtgen bir akışkan kanalına sahip olup dikdörtgen kanalın en/boy oranı değiştirilerek elde
edilen modül sıcaklıkları, elektrik üretimi ve akışkan sıcaklıkları birbiri ile karşılaştırılmıştır. Isı transfer akışkanı olarak
organik soğutucular kullanılmıştır. Akışkanların değişken termofiziksel özellikleri sistemin elektriksel verimini ve atık ısı
miktarını farklı oranlarda etkilemiştir. Termodinamik analizler sonucu elde edilen bulgular elektrik üretimini, modül
sıcaklılarını, akışkan çıkış sıcaklıklarını ve sistem verimini içeren grafikler halinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler – Fotovoltaik termal sistem, Güneş enerjisi, Soğutucu akışkan
I. GİRİŞ
Güneş enerjisinin büyük oranda ısıl enerji yayması, sınırsız
ve çevre dostu olması endüstriyel alandaki kullanımının
yaygın hale gelmesine olanak sağlamıştır. Konsantrasyonlu
fotovoltaik termal (KFVT) sistemler güneş enerjisi
uygulamalarında önemli bir rol oynamaktadır. KFVT
sistemlerle güneş enerjisi direkt olarak elektrik enerjisine
çevrilebilmekte ve fotovoltaik (FV) modül üzerinde oluşan
atık
ısıdan
akışkanların
ısıtılması
amacı
ile
faydalanılabilmektedir. KFVT sistemlerdeki elektriksel
verimin ve atık ısı kazanımının artırılmasına yönelik
literatürde deneysel ve sayısal çalışmalar mevcuttur.
Bahaidarah vd. yaptığı deneysel ve sayısal çalışmada FV
modül üzerinde cam koruyucu bulunması ve bulunmaması
durumunda atık ısı kazanımı ve elektriksel verimi ekonomik
faktörleri göz önünde bulundurarak araştırmışlardır [1].
Amanlou vd. ise hava soğutmalı bir KFVT sistemde FV
modül üzerindeki sıcaklık dağılımının üniform olması için
sekiz farklı geometriye sahip yayıcı kullanmıştır [2]. Çalışma
sonuçlarıyla yayıcı kullanımı ile elektriksel verimin arttığı
ortaya konulmuştur. Hava soğutmalı bir KFVT sistemde çift
hava geçiş geometrisinin ve kanat kullanımının atık ısı
kazanımına etkisi Elsafi ve Gandhidasan tarafından
araştırılmıştır [3]. Elde edilen sonuçlar kanat ve çift hava
geçiş geometrisi kullanımı ile yıllık elektrik enerjisi ve atık
ısı kazanımının sırasıyla 3% ve 8% oranında arttığını
göstermiştir. Sharaf ve Orhan tarafından yapılan çalışmada
ise KFVT sistemlerin termal olarak seri ve paralel

bağlanması koşullarındaki elektriksel ve ısıl verim
incelenmiştir [4]. Çevresel ve ekzergoekonomik faktörler
göz önüne alındığında paralel bağlantının, güç çıktısı ve
termodinamik faktörler göz önüne alındığında ise seri
bağlantının daha avantajlı olduğu aktarılmıştır. Karathanassis
vd. FV modüle monte edilmiş farklı kanat konfigürasyonları
ile soğutma kapasitesini artırarak atık ısı kazanımı ve elektrik
üretiminde iyileşme sağlamıştır [5]. Baljit vd. ise KFVT
sistemde akışkan kanalında çift hava geçiş geometrisi ve
içerisinde su akışı olan serpantin sistemi kullanmışlardır [6].
Yapılan analizlere göre soğutucu kanalda çift akışkan
kullanımının, atık ısı kazanımını ve elektriksel verimi önemli
ölçüde artırdığı gözlenmiştir. Fotovoltaik modülün sıvı-katı
fazındaki faz değişim malzemesi ile soğutulmasının yaygın
olarak kullanılan su soğutmalı yöntemle karşılaştırılması Liu
vd. tarafından gerçekleştirilmiştir [7]. Elde edilen sonuçlarla
faz değişim malzemesinin kullanımı ile günlük ortalama ısıl
ve elektriksel verimin arttığı ortaya konulmuştur. Ceylan vd.
benzer şekilde KFVT sistemde faz değişim materyali olarak
parafin kullanmış böylece atık ısının depolanmasını
sağlamıştır [8]. Enerji depolamanın eklenmesiyle birlikte
daha etkin bir soğutma sağlanarak KFVT sistemin ısıl ve
elektriksel verimi artırılmıştır. Ahmed ve Radwan KFVT
sistemde geleneksel silikon tabaka yerine nano-kompozit
tabakalardan oluşan yeni bir yapı kullanarak sistemin ısıl ve
elektriksel verimini artırmışlardır [9]. Radwan ve Ahmed’in
diğer bir çalışmasında ise KFVT sistemde atık ısı kazanımı
için dikdörtgen şekilli mikro kanallar kullanılmıştır [10].
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Mikro kanalların farklı konfigürasyonları için değişken
oranlarda ısıl ve elektriksel verim artışı sağlanmıştır.
Bu çalışmada ise dikdörtgen bir akışkan kanalına sahip
KFVT sistemde değişken kanal en/boy oranları için beş farklı
soğutucu organik akışkan kullanılmıştır. Belirli bir akışkan
debisi için kanal geometrisinin değişimiyle FV modülden
akışkana farklı oranlarda ısı transferi aktarıılmıştır. Ayrıca
farklı soğutucu akışkan tipleri için elektrik üretimi ve atık ısı
kazanımı araştırılarak en uygun kanal geometrisi ve akışkan
tipi belirlenmeye çalışılmıştır.
II. MATERYAL VE YÖNTEM
Termodinamik analizler için kullanılan KFVT sistem
bileşenleri ve çözümleme için oluşturulan matematiksel
model aşağıda verilmiştir.
A. Konsantrasyonlu Fotovoltaik Termal Sistem
KFVT sistem fotovoltaik modül, etilen vinil asetat
yapştrıcılar, cam koruyucu, aluminyum akışkan kanalı ve
yalıtımdan meydana gelmektedir (Şekil 1). Fotovoltaik
modül ile güneş enerjisi direkt olarak elektrik enerjisine
çevrilmektedir. Modülde meydana gelen atık ısının büyük bir
kısmı soğuk akışkan tarafından emilirken diğer kısmı iletim,
konveksiyon ve radyasyon ısı transfer mekanizmaları ile ısı
kaybı olarak dış ortama aktarılmaktadır.

alınmıştır.  ref değeri geniş sıcaklık aralığında az miktarda
değişebilmektedir. Bu çalışmadaki sıcaklık aralığı göz
önünde bulundurularak sabit kabul edilmiştir . Tref ise
referans sıcaklık değeri (25˚C) ve I direkt solar radyasyon
(I=964 W/m2) değeridir. Eş. (1)’de  log I ifadesi düşük
konsantrasyon değerleri için ihmal edilebilmektedir [12,13].
Fotovoltaik panele gelen net güneş enerjisi Eş. (2) ile
hesaplanmıştır,

QFV  ICAFVopt

(2)

Denklemde C konsantrasyon oranı (C=30), AFV fotovoltaik
modül alanı (AFV=2.475 m2) ve opt ise optik verimdir. Optik
verim 0.85 olarak alınmıştır [14].
Güneş radyasyonunun elektrik enerjisine dönüşen kısmı ise
( Welek ) Eş. (3) ile bulunur,

Welek  QFV FVinv
Burada

 FV

fotovoltaik modül verimini,

verimini ifade etmektedir. İnverrter verimi
alnmıştır [14].

(3)

inv ise inverter
inv =0.90 olarak

Fotovoltaik modülde oluşan atık ısı değeri ise aşağıdaki
denklemle hesaplanır,

Qatık  QFV 1   FV 
Şekil. 1 Konsantrasyonlu fotovoltaik termal sistem bileşenleri

KFVT sistemin boyutları ve bileşenlerin ısıl özellikleri
Tablo 1’de verilmiştir.

Dış ortama aktarılan ısı transferiyle birlikte enerji dengesi
Eş. (5) ile ifade edilebilir,

Qatık  Qabs , soğ  Qkayıp

Tablo 1. KFVT sistem boyutları ve malzemelerin ısıl özellikleri [11]

Malzeme
Cam
FV hücre
Yapıştırıcı
Alüminyum
Cam yünü

Kalınlık
(m)

Genişlik
(m)

3x10-3

0.185
0.165
0.185
0.185
0.245

3x10-4
1.3x10-6
4x10-3
3x10-2

Isıl
iletkenlik
(W/mK)
0.8
147
0.38
211
0.035

Burada
0.90
0.50

 FV  ref 1   ref TFV  Tref    log I 
ref ve

sırası

ile

Qkayıp Şekil 2’de gösterilen ısıl direnç ağına göre

(1)

hesaplanmıştır. KFTV sistemin tüm katmanlarındaki sıcaklık
dağılımının üniform olduğu kabul edilmiştir. Katmanların
çok ince olması nedeniyle yan yüzeylerinden dış ortama olan
ısı kayıpları, kanal yan yüzeyinden olan ısı kayıplarına oranla
ihmal edilebilir seviyededir. Bu nedenle cam, FV hücre ve
yapıştırıcı katmanlarının yan yüzeylerinden olan ısı kayıpları
ihmal edilmiştir. Isı transfer mekanizmalarını içeren ısıl
dirençler Eş. (6), (7) ve (8) ile hesaplanmıştır.

sırası ile 25˚C’deki modül verimini

0.25

ve

9.03x10-4

1/K

Qabs , soğ soğuk akışkan tarafından emilen ısı,

Qkayıp ise dış ortama olan toplam ısı kaybıdır. Qabs , soğ ve

ve referans sıcaklık katsayısını ifade etmektedir. Bu
çalışmada M-Si fotovoltaik hücre tipi kullanılmış ve  ref ve

 ref

(5)

Yayıcılık

Fotovoltaik modülün verimi aşağıda verilen Eş. (1) ile
hesaplanmıştır [12].

Burada,

(4)

olarak
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(6)

Rkonv  1 / hAs ,konv

(7)
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Rkonv  1/ hbirleşik As ,birleşik Tçevre  Tortam

1.12

 Re Pr Dh 

 0, 49  0, 02 / Pr  

L
 3.66 


Re  2300

0,7 

Re
Pr
D



h
 1  0, 065 
 


L

 



Nu 

f

Re Pr

8
Re  2300

1
2

f 2 3 
 Pr  1 
 K1  f   K 2  Pr 

8 




(8)

Denklemlerde Lkalınlık katman kalınlıklarını, As,kond, As,konv ve
As,birleşik sırasıyla iletim, taşınım ve birleşik ısı transferi yüzey
alanlarıdır. h ve hbirleşik ise sırasıyla akışkan ile ilgili taşınım
değerini ve taşınım ile ışınım etkilerini içeren birleştirilmiş ısı
transfer katsayısını ifade etmektedir. Hesaplamalarda
kolaylık oluşturması açısından çevre ve ortam sıcaklıkları
yaklaşık olarak birbirine eşit alınmıştır. Taşınım ve ışınım
etkilerini içeren birleştirilmiş ısı transfer katsayısı Eş. (9) ile
bulunmuştur [15].

hbirleşik  hkonv  hrad

 

 

K1 ve K2 fonksiyonları ve sürtünme katsayısı (f) aşağıdaki
eşitliklerle hesaplanmıştır,

(9)

K1  f   1  3.4 f

Burada hkonv ve hrad sırası ile taşınım ve ışınım ile ilgili ısı
transfer katsayılarını belirtmektedir. Bu ısı transfer katsayıları
Eş. (10) ve (11) ile bulunmuştur,

hkonv  2.8  3Vrüzgar

hrad   T  T
2
s

2
çevre

(12)

(13)

K 2  Pr   11.7  1.8 Pr

1

3

(14)

(10)

 T  T 
s

çevre

f  1.82 log Re  1.64 
(11)

Burada As,rad ışınım ısı transfer yüzey alanı, σ Stefan
Boltzmann sabiti, ε yayıcılık katsayısı ve Ts yüzey
sıcaklıkğıdır. Rüzgar hızı Vrüzgar=1 m/s alınmıştır.

2

(15)

Reynolds (Re) ve Prandtl (Pr) sayısı ise Eş. (16) ve (17) ile
bulunur,

Re  VDh / 

(16)

Pr   c p / kakışkan

(17)

Akışkanın tüm termofiziksel özellikleri ortalama akışkan
sıcaklığına göre belirlenmiştir. Akışkan kanalındaki ısı
transfer katsayısı ise Nu sayısına bağlı olarak aşağıdaki
eşitlik ile hesaplanır,

h  kakışkan Nu / Dh

(18)

Qabs , soğ ve Qkayıp ısı transfer değerleri ise sırasıyla Eş. (19)
ve (20) ile hesaplanmıştır,

Qabs , soğ 
Qkayıp 

TFV  Tsoğ

(19)

R3  R4  R5



Tsoğ  Tçevre
TFV  Tçevre

 2 
R1  R2  Rbirleşik ,1  R6  R7  R8  Rbirleşik ,2 


(20)




Tsoğ  Tçevre

 R9  R10  R11  Rbirleşik ,3 



 



Şekil. 2 Isıl direnç ağı ve ısı transfer mekanizmaları

Akışkan bölgesindeki ısı transfer katsayısı (h) Eş. (12)’deki
dikörtgen bir kanal için verilen Nu saıyısı bağıntısı
kullanılarak hesaplanmıştır [11].



B. Çözüm Prosedürü
Çözümleme işleminin başlangıcında KFVT sistem için
boyutsal özellikler ve güneş ışınımı ilgili değerler
tanımlanmıştır. Belirli bir akışkan giriş sıcaklığına göre
(Tgiriş=40˚C) ortalama akışkan sıcaklığı (Tsoğ) tahmin edilmiş
ve analiz sonucunda bulunan akışkan çıkış sıcaklığı
kullanılarak ortalama akışkan sıcaklığı (Tsoğ) yeniden
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hesaplanmıştır. Daha sonra tahmin edilen ve hesaplanan
ortalama akışkan sıcaklıkları birbiri ile karşılaştırılmıştır.
İterasyonlar tahmin edilen ve hesaplanan ortalama akışkan
sıcaklıkları arasındaki fark 0.1 ˚C’den az olana kadar devam
etmiştir.
C. KFVT Sistemin Matematiksel Modelinin Doğrulanması
KFVT sistemin termodinamik analizi EES ticari paket
programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. KFVT sistemi
literatürde
mevcut
olan
çalışma
sonuçlarıyla
karşılaşıtırılmıştır. Şekil 4’de 60 ˚C’de su giriş sıcaklığı
ve I=800 W/m2 ısı akısı değeri için KFVT sistemin analiz
sonuçlarının ortalama su ve FV modül sıcaklığı açısından
literatürde mevcut olan çalışma sonuçları ile
karşılaştırılması verilmiştir. Analiz ve literatür çalışması
sonuçları arasındaki ortalama su sıcaklığı açısından en
yüksek fark 1.5%, FV modül sıcaklığı açısından ise
0.56% civarındadır. Bu durum analiz sonuçlarının
literatür çalışmaları ile uyum içerisinde olduğunu
göstermektedir.

Şekil. 4 H/W oranına göre elektriksel verim değişimi

Şekil 5’de ise H/W oranı değişimi sonucunda elde edilen
elektrik üretimi (Ẇelek) görülmektedir. Şekil 4’deki verim
değerlerine paralel olarak elektrik üretimi H/W oranının
artışıyla düşmüş ve en yüksek elektrik üretimi R600 ve
İzobütan için elde edilmiştir.
Şekil 6’da verim ve elektrik üretiminde en önemli paya
sahip olan FV modül sıcaklığının (TFV) H/W oranına göre
değişimi görülmektedir. Beklenildiği gibi en yüksek modül
sıcaklıkları R123 akışkanı için meydana gelmiştir. T FV
sıcaklığının R600 ve İzobütan için en düşük olması
elektriksel verimlerinin de en yüksek olmasını sağlamıştır.

Şekil. 3 Analiz sonuçlarının doğrulanması

III. BULGULAR
Termodinamik analizler beş farklı soğutucu akışkan tipi ve
dört farklı kanal en/boy oranı (H/W) için gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen bulgular elektriksel verim, elektrik üretimi, FV
modül sıcaklığı ve akışkanın KFVT sistemden çıkış sıcaklığı
göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Tüm parametre
değerleri için akışkan debisi (ṁakışkan) 2 kg/s olarak alınmıştır.
Şekil 4’de H/W oranına göre verim değişimi
görülmektedir. Tüm akışkan tipleri için H/W oranının
artışıyla verimde düşme meydana gelmiştir. H/W oranındaki
artışa en duyarlı akışkanın R123 olduğu görülmektedir. En
yüksek elektriksel verim ise R600 ve İzobütan akışkanları
için elde edilmiştir.

Şekil. 5 H/W oranına göre elektriksel elektrik üretimi

Şekil. 6 H/W oranına göre FV modül sıcaklığı değişimi
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Şekil 7 ise akışkanların KFVT sistemden çıkış
sıcaklıklarının parametrelere göre değişiminin incelenmesi
amacı ile oluşturulmuştur. Elektriksel verim değerinin en
düşük olduğu R123 akışkanı kullanımı durumunda en yüksek
çıkış sıcaklıkları elde edilmiştir. Tüm akışkan tipleri için
H/W oranın değişimi çıkış sıcaklıklarını çok düşük miktarda
etkilemiştir. R600 ve İzobütan için bu değişim ihmal
edilebilir seviyededir.

olmuştur. Bu nedenle H/W oranının artışıyla
verim, sıcaklık ve güç üretiminde düşüş meydana
gelmiştir.
 Elektriksel verim ve güç üretimi göz önüne
alındığında R600 ve İzobütan soğutucuların daha
etkin olduğu gözlenmiştir. Fakat yüksek akışkan
sıcaklıklarına ise R123 akışkanı kullanımı ile
ulaşılmıştır.
 KFVT sistemin kullanım amacı ve yerine bağlı
olarak sistem gereksinimleri farklı olabilmektedir.
Elektrik üretimi ve akışkan sıcaklığı ihtiyaçları
göz önüne alınarak uygun soğutucu akışkan
seçiminin yapılması gerekmektedir.
KAYNAKLAR
[1]

[2]

[3]

Şekil. 7 H/W oranına göre akışkan çıkış sıcaklığı değişimi

IV. TARTIŞMA
Akışkan kanalı için H/W oranının artışı sabit debi değeri
için akış hızını düşürdüğünden FV modülden akışkana olan
ısı transferinin de azalmasına neden olmuştur. Isı
transferindeki azalma modül sıcaklığının artışına sebep
olduğundan H/W oranının artışıyla tüm akışkan tipleri için
elektriksel verimde ve elektrik üretiminde düşme meydana
gelmiştir. Akışkan çıkış sıcaklıkları da yüksek H/W
değerlerinde atık ısı kazanımının düşmesi sonucu azalmıştır.
Soğutucu akışkanların termofiziksel özelliklerinin farklılık
göstermesi akış hızlarının ve ısı çekebilme özelliklerinin de
farklı olmasına neden olmuştur. Örneğin İzobütanın
yoğunluk değerinin diğer akışkan tiplerine göre düşük olması
aynı debi değeri için akışkan hızının daha yüksek olmasını ve
böylece ısı transferinin de artmasını sağlamıştır. Bu nedenle
en düşük modül sıcaklıkları ve en yüksek elektriksel verim
değerleri İzobütan için elde edilmiştir. Diğer yandan
İzobütan’ın özgül ısı değerinin yüksek olması sıcaklığının
KFVT sistem çıkışında diğer akışkan tiplerine göre düşük
olmasına neden olmuştur. R123 akışkanının yoğunluk
değerinin yüksek olması belirli bir debi değeri için akışkan
hızını düşürmesine rağmen düşük özgül ısı değeri,
sıcaklığının KFVT sistem çıkışında daha fazla olmasını
sağlamıştır. Yukarıda bahsedilen temel nedenlerden ötürü
İzobütan ve R123 kullanımı için sırasıyla elektriksel verim
değerleri 23.62-24.17% arasında ve 22.35-23.53% arasında
değişmiştir. KFVT sistemden çıkış sıcaklığı ise İzobütan için
yaklaşık 48.5 ºC değerinde iken R123 için bu değer 59.460.25 ºC aralığında değişmiştir.
V. SONUÇLAR
KFVT sistem için farklı H/W oranları ve soğutucu akışkan
tipleri için elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.
 H/W oranın artışı akışkan hızını düşürerek taşınım
katsayısı ve ısı transferinin de azalmasına neden
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Özet – Biyomalzemeler, canlı doku işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılan doğal ya da sentetik malzeme türleridir.
Biyomalzemeler, biyolojik sistemlerle etkileşim halinde olan ve tıbbi cihaz amacıyla kullanılan cansız malzeme olarak
adlandırılırlar. Malzeme biliminde geliştirilen yapay biyomalzemeler, seramikler, polimerler, metaller ve kompozitler olarak
gruplandırılmaktadırlar. Biyomalzeme olarak tercih edilen metal ve alaşımları, metalik bağlarla kuvvetli bağlanmaları ve üstün
mekanik özelliklerinden dolayı büyük öneme sahiptirler. Metalik biyomalzemelerden kemik ve çevresindeki dokulara, iyon
salınması ile elektron akışı olmakta ve doku ile metalik biyomalzeme arasında korozyon olayı gerçekleşmektedir. Biyomalzeme
alanında kullanılan metalik biyomalzemelerin vücutta herhangi bir olumsuz etki oluşturmadan işlevini yerine getirmesi,
etrafındaki dokuların fonksiyonlarına engel olmaması ve iltihaplanma oluşturmaması, malzemenin biyouyumlu olması anlamına
gelmektedir. Biyomalzeme olarak kullanılan titanyum ve alaşımlarının, düşük yoğunluğu, yüksek mukavemeti, düşük elastik
modülü, yüksek korozyon direnci ve iyi biyouyumlu özellikleri tercih edilmelerinin en önemli sebepleridir. Titanyum ve
alaşımlarının korozyon dayanımının yüksek olması ve vücut içerisinde stabil davranmasının sebebi, yüzeyindeki oksit
tabakasındandır. Bu çalışmada, biyomalzeme sektöründe kullanılan titanyum ve alaşımları araştırılmıştır. Titanyum ve
alaşımlarının biyouyumluluk ve mekanik özellikleri hakkında biyomalzeme imalatçılarına, uygulayıcılarına ve kullanıcılara bilgi
verilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler – Biyomalzeme, Titanyum ve Alaşımları
I. GİRİŞ
Yüzyılı aşkın süredir uygulama alanı artan ve gelişmesi
amacıyla tıp ve mühendislik alanında çalışmalar yapılan
biyomalzemeler, doğal veya sentetik malzeme türlerinden
imal edilirler. Doku ve organların işlevlerini yerine getirmek
ya da desteklemek amacıyla kullanılan bu malzemeler, sürekli
veya belirli aralıklarla vücut sıvıları ile temas halindedirler.
Biyomalzemeler, tıp alanında kullanılmalarının yanı sıra
biyoteknoloji alanında da kullanılmaktadırlar [1].
Yeni bir bilimsel alan olmasına karşı, mısır mumyalarında
yapay göz, burun ve dişlere rastlanılması, uygulama açısından
kullanımının binlerce yıl öncesine dayandığını kanıtlamıştır.
Diş kaplamalarında altının kullanılması yüzyıl öncesine
dayanmaktadır. Fildişi ve sonraki yıllarda metal protez
kullanımı, vücut içi implantların imal edilmesi ve
kullanılması, damarların değiştirilmesi, kalça protezi üretimi,
sentetik ameliyat ipliği uygulaması, kalp pillerinin
uygulanması, yapay organ üretimi ile biyomalzeme sektörü
son yıllarda büyük gelişme göstermiştir [2]. Günümüzde
malzeme biliminin gelişmesi ve 3 boyutlu yazıcıların keşfi ile
uygulama alanı genişlemektedir.
Biyomalzemeler, doku içerisinde değişken koşullarda ve
ortamlarda kullanılmaktadır. Biyomalzemelerden beklenilen
özellikler, kullanılan alana göre farklılık göstermektedir.
Kemik dokuda kullanılması tercih edilen ortopedik
biyomalzemeler, mekanik ve yorulma dayanımı açısından
değerlendirilirler. Biyomalzemeler, sadece protez ve implant
malzemeler olarak değil, ekstrakorporeal cihazlarda (vücut
dışına yerleştirilen fakat vücutla etkileşim halindeki cihazlar),
teşhis kitlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır [2].

Biyomalzemeler, doku ile etkileşim halinde iken biyolojik
etkiler meydana getirmekte ve bu etkilere göre biyotolerant,
biyoinert, biyoaktif ve biyobozunur olarak çeşitlendirilen
malzemelerdir. Biyotolerant etki gösteren biyomalzemeler,
doku tarafından kabul edilen ve olumsuz etkisi ihmal
edilebilecek düzeyde olan malzeme türleridir. Metaller ve
polimerlerin çoğunluğu ara yüzey reaksiyonu ile
çevrelendiğinden biyotolerant biyomalzemelere örnek
gösterilebilirler. Biyoinert biyomalzemeler, malzemenin
çevrelendiği doku ile etkileşimde bulunmadığı ve kimyasal
kararlılığı olan malzeme türleridir. Al2O3 ve ZrO2 biyoinert
biyomalzemelere örnek verilebilir. Biyoaktif etki eden
biyomalzemeler, doku ile etkileşimde bulunup yeni doku ve
hücre oluşturulmasına yardımcı olan malzemelerdir. Biyoaktif
cam ve biyoaktif cam-seramik bu tür biyomalzemelere örnek
gösterilebilir. Biyobozunur malzemeler, görevini tamamlayan
biyomalzemelerin çevrelenen doku tarafından emilerek
kimyasal olarak parçalanıp yok edildiği türlerdir. Bazı
polimerler, magnezyum alaşımları ve seramikler biyobozunur
malzemelerdir [3].
II. BİYOMALZEMELERİN SINIFLANDIRILMASI
Malzeme
biliminde
yapay
olarak
geliştirilen
biyomalzemeler seramikler, kompozitler, polimerler ve
metaller olarak çeşitlendirilirler. Şekil 1’ de biyomalzemelerin
sınıflandırılması görülmektedir.
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Şekil 1. Biyomalzeme türleri [4]

Biyomalzeme alanında tercih edilen ve biyoseramik olarak
adlandırılan seramik türleri, inert (tepkime vermeyen),
biyoaktif, yarı inert (reaktif), biyobozunur ve tepkimeye giren
(aşınır) malzeme özelliklerine sahiptir. Seramikler, polikristal
yapıda olup metal oksit, silikat ve inorganik gibi farklı madde
türlerinde, yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerdir. Cam
seramikler, ceravital, Al2O3 (alumina), ZrO2 (zirkonya) ve
Ca3(PO4)2 (kalsiyum fosfat) bazı biyoseramik malzemelere
örnek gösterilebilir. Vida, protez kaplamaları, dolgu
malzemeleri, ilaç salınım sistemleri ve sterilizasyon cihazları
gibi uygulamalarda biyosemikler kullanılır [5].
Polimerler, monomerlerin bir araya gelmesiyle oluşan
büyük moleküllü kimyasal yapılardır. Sağlık sektöründe farklı
kullanım alanlarında kullanılabildiklerinden dolayı önemli bir
malzeme türüdür. Polimerler, molekül ve monomer yapılarına,
imal edildikleri tepkime türüne ve fiziksel özelliklerine göre
farklı şekilde sınıflandırılırlar. Biyomalzeme sektöründe
kullanılan biyopolimerler, elde edildikleri yapılara göre
sentetik ve doğal polimerler olarak ikiye ayrılırlar. Her
canlının organizmasında oluşturduğu yapılar, doğal
polimerlerdir. Sentetik polimerler, elastomerler ve plastikler
olup iki çeşittir. Elastomerlerler, kimyasal bozunmalara karşı
yüksek dayanıma sahiptirler. Stiren-bütadien kauçuğu yaygın
olarak tercih edilen elastomer türüdür. Elastomer grubunda
kullanılan biyopolimerler, üzerindeki baskı kuvveti
kaldırıldığında başlangıç haline dönebilirler. Bir diğer polimer
türü olan plastikler, termosetler ve termoplastikler olarak ikiye
ayrılırlar. Termosetler, tersinmez bozunuma sahip plastik
türüdür. Epoksi reçine, polimer sektöründe en fazla bilinen ve
tercih edilen termosettir. Termoplastikler, tersinir bozunur
özelliğe sahiptirler. Tekrar şekil verilebilen ve kullanılabilen
plastiklerdir. Biyomalzeme olarak kullanılan poliolefinler,
termoplastikler, teflon (florlu hidrokarbon), polimetil
metakrilat, polivinil klorür ve polikarbonat termoplastik
ürünlerdir [19]. Kalça ve bilek protezleri, damar ve işitme
protezleri, sert doku protezleri, göz lensleri, yapay kalp,
diyaliz cihazı ve parçaları, ameliyat ipi, şırınga ve kan
torbalarında biyopolimerler kullanılır [6, 7].
Kompozitler, birbirinden farklı kimyasal yapıdaki fazların
homojen dağılım göstererek bir araya gelmesi sonucunda
oluşan malzeme türleridir. Kompozitler, tek bir malzeme
türünden beklenemeyen mekanik özelliklerin iki ya da daha
fazla malzeme ile değiştirildiği ürünlerdir. Kompozit malzeme
üretimi ile malzeme özellikleri kontrol altına alınabilir.
Yapıtaşı olan malzeme türlerine göre avantaj gösterirler. Diş
dokusu, kemik ve deri gibi biyolojik maddeler doğal

kompozitlerdir. Bu kompozitler gözenekli, partiküllü ve fiber
yapıda olup mikro ölçektedirler. Biyomalzeme sektöründeki
kompozitleri oluşturan her bir malzeme türünün biyouyumlu
olması beklenir ve her bir yapının ara yüzeylerinin de doku ile
temas durumunda bozunmaması gerekmektedir. Biyomalzeme
sektöründe kullanılan biyokompozitler genellikle diş
sabitleştirici, vida, kemik sabitleştirici, kalça protez sapları,
kemik, tedon ve lifler ile damar parçalarında kullanılırlar [5, 6,
8].
Biyomalzeme sektöründe büyük öneme sahip olan bir diğer
malzeme türü de metal ve alaşımlarıdır. Metalik bağlarla
kuvvetli bağlanmaları ve üstün mekanik özelliklerinden dolayı
ortopedik uygulamaların yanı sıra, kalp ve damar cerrahisi,
yapay kalp parçalarının uygulanması, kalp kapakçığı ve vana,
kemik yenileme malzemesi, eklem protezi, yüz ve çene
cerrahisi, diş implant ve katater uygulamalarında vücudun
farklı
bölgelerinde
kullanılırlar.
Biyomalzeme
uygulamalarında kullanılan metaller, malzemeye istenilen
ilave özellikleri kazandırmak, özellikle de fiziksel
özelliklerinden dolayı işlevsellik sağlamak amacıyla kullanılır.
Metalik biyomalzemeler, doku ile biyolojik ortamda
bozunmamalı yani korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
Metalik biyomalzemelerin toksik ve alerjik etki
oluşturmaması, biyouyumlu olması beklenir. Metalik
biyomalzemeler, uygulamadaki metal ve alaşım türlerine göre
dört başlıkta sıralanabilir [6].
 Paslanmaz çelik (DIN/ISO 5832-1 ya da AISI
316L),
 CoCr alaşımları (DIN/ISO 5832-4 ya da DIN/ISO
5832-6),
 CP-titanyum (DIN/ISO 5832-2) ve titanyum
alaşımları (DIN/ISO 5832-3),
 CP-niobyum ve CP-tantalyum [9, 10].
Kemik dokuda kullanılan metalik biyomalzemelerin
özellikleri kemiğin mekanik davranışlarını karşılayacak
düzeyde olmalıdır. Metalik biyomalzemelerin uygulama ve
geliştirilmesinde dikkate alınan mekanik özellikler,
maksimum çekme dayanımı, elastite modülü ve tokluktur.
Tablo 1’ de bazı metalik biyomalzemelerin ve kemiğin
mekanik özellikleri verilmiştir [9, 10].
Tablo 1. Bazı metalik biyomalzemeler ile kortikal kemiğin mekanik
özellikleri [9, 10]
Mak. Çekme
Elastisite
Kırılma
Metalik
Dayanımı
Modülü
Tokluğu
Biyomalzeme
(MPα)
(GPα)
(MPα √m)
CoCrMo alaşımları
900-1540
240
~ 100
316 L paslanmaz
540-1000
200
~ 100
çeliği
Titanyum
900
105-125
~ 80
alaşımları
Magnezyum
100-250
40-45
15-40
alaşımları
NiTi alaşımı
1355
30-50
30-60
Kortikal kemik
130-150
10-30
2-12

III. BİYOMALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ
Biyomalzemelerin sorun teşkil etmeden doku içerisinde
kullanılabilmeleri için taşıması gereken özellikler vardır.
Biyouyumluluk, biyoaktivite, osseointegrasyon, mekanik
özellikler,
korozyon
direnci
ve
aşınma
direnci
biyomalzemelerden beklenen malzeme davranışlarıdır. Bu
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özellikler, biyomalzemenin doku ile entegrasyonunu ve
kullanım ömrünü belirlemektedir [11].

3.1. Biyouyumluluk
Biyomalzemelerin başarılı şekilde işlevini yerine
getirebilmesine
biyouyumluluk
denir.
Biyouyumlu
malzemeler doku içerisinde iltihap ve zehir oluşturmazlar [11,
12].
Biyouyumluluğu malzemenin ve dokunun verdiği kimyasal
ve biyolojik tepkiler belirler. Biyomalzemenin doku ve vücut
sıvısı ile biyolojik etkiden kaynaklı kimyasal yapısının
bozulmaması, malzeme yüzeyinden elektrokimyasal ve/veya
mekanik olaylar ile iyon salınımı olmaması, sonuç olarak
zehirleyici etki göstermemesi şarttır. Vücut ise tepkisini
biyomalzeme yüzeyinde iltihaplanma oluşturarak gösterir.
Vücut tarafından kabul edilen biyomalzemeler dokuyla
bütünleşirler [11, 13].
3.2. Biyoaktivite
Biyoaktivite, biyomalzemenin doku ile ara yüzeyinde
kuvvetli fiziksel bağ oluşturması ve bütünleşmesiyle
ilişkilendirilir [11, 14]. Biyoaktif malzeme, doku ile
biyomalzeme arasında biyolojik reaksiyon sonucu olumlu
etkileşim ve birleşim sağlayan malzemelerdir [11, 15].
Biyoaktif malzemeler, kullanıldığı alan ve malzeme türüne
göre hücre üretimi ve yayılımı sağlamalı, etki edilen dokuyu
yenileyip iyileştirmeli, organ işlevlerini yerine getirmek
amacıyla biyoaktif molekül salınımı yapmalıdır [11].
3.3. Osseointegrasyon
Osseointegrasyon, terim olarak 1983 yılında Branemark
tarafından canlı kemik dokusunun implant yüzeyi ile teması,
klinik olarak ise cerrahi operasyon sonrası işlevsel
yüklenmeler sırasında beklenmeyen belirtiler oluşturmadan
birleşmenin sağlanması ve korunması olarak tanımlamıştır [6,
11]. Özetle, kemik-implant ara yüzeyinin doku ile birleşme
kapasitesi olarak tanımlanır [11].
3.4. Mekanik Özellikler
Çekme ve basma mukavemetleri, elastik modülü, sertlik,
işlenilebilirlik ve uzama miktarı biyomalzemenin kullanılan
dokuya
göre
değişen
mekanik
özellikleridir.
Biyomalzemelerin mekanik etkilerden dolayı hasara uğraması,
malzemenin biyomekanik uygunsuzluğunu ifade eder. Bu tarz
istenmeyen etkilerin oluşmaması için biyomalzeme ile temas
halindeki kemik dokusunun mekanik özelliklerinin birbirine
yakın olması önemlidir. Mesela, kullanılan biyomalzemenin
elastik modülü ile kemiğin elastik modülünün büyük
farklılığından dolayı gerilme kalkanı adı verilen durum oluşur
ve kemik dokusu zayıflayacağı için kemik ile biyomalzeme
birleşemez. Ayrıca biyomalzemelerin işlenebilirlikleri,
malzeme ömrünü önemli ölçüde etkileyen bir durumdur [11,
16].
3.5. Korozyon Direnci

Metalik biyomalzemeler, insan vücudunda kullanılan en
önemli malzeme grubudur. Metalik biyomalzemelerin yüksek
mekanik ve aşınma özellikleri ile korozyon dirençleri bu
malzemelerin
kullanım
ömrünü
belirler.
Metalik
biyomalzemelerin korozyon davranışları, metallerin cerrahi
operasyonlarda kullanılmaya başlanması ile ele alınmıştır
[11].
Korozyon direnci yüksekliği biyouyumluluğu olumlu olarak
etkilemektedir. Biyomalzeme sektöründe kullanılan metallerin
korozyon direnci, iki malzeme grubunun kullanımına imkan
vermektedir. Au, Pt ve Ag gibi soy metallerin kullanımı ile
kimyasal yapısı gereği itici bir kuvvete ihtiyaç olmadan
yüzeyinde oksit tabakası oluşturan Ti, Co-Cr, Zr, Nb ve Ta bu
malzeme grupları arasındadır [11].
3.6. Aşınma Direnci
Aşınma, iki faklı malzeme türünün teması sonucunda
sürtünmesiyle birlikte malzeme yüzeylerinden küçük
parçacıkların kopmasıdır. Herhangi bir eylem durumunda
bütün biyomalzemelerde gözlenen bir durumdur. Aşınma
direnci yüksek biyomalzemeler uzun ömürlüdür. Günümüzde
aşınma direncini engellemek amacıyla metalik biyomalzeme
yüzeyine biyoinert seramik kaplama ve karşı malzeme olarak
da polietilen kap kullanılmaya başlanmıştır [11].
IV. TİTANYUM
Titanyum, yeryüzünde bulunan element sıralamasında
dokuzuncu, metal sıralamasında ise demir, alüminyum,
magnezyumdan sonra dördüncü sıradadır [17].
Titanyum, doğada mineral halinde bulunur. Yirmiden fazla
farklı mineral türü vardır. Kimyasal tepkimelere karşı direnç
gösteren en önemli titanium mineralleri rutil, anataz ve
brakittir [18].
Üretim maliyeti diğer metallerden daha yüksektir.
Cevherinden direkt elde edilmeleri zordur ve üretimde çok
gelişmiş ergitme teknikleri kullanılma gerekliliği nedeniyle
üretim maliyeti yükselir. Yüksek reaktifliği hidrojen, oksijen,
azot ve karbon ile reaksiyona girme eğilimindendir. Bundan
dolayı saf titanyum eldesi çok zordur [19, 20].
Ağartıcı özelliği boya ve kağıt sektöründe, vernik ve plastik
yapımında,
seramiklerde,
fiberglas
ile
kozmetik
endüstrilerinde yaygın kullanımını sağlar. Korozyona karşı
yüksek direnç gösterdikleri için uçak, gemi ve denizaltı
sanayinde, biyomalzemelerde ve medikal sektöründe
kullanılırlar. Yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı olmasından
dolayı askeri amaçlı uçak motorları ile bağlantı elemanlarında,
ateş duvarları ile dış kaplamalarında, yakıt ve yağ tanklarında
kullanılırlar [18, 21].
4.1. Titanyumun Mikroyapısı ve Özellikleri
Titanyum, 22 atom numarasına ve 47,90 atom ağırlığına
sahip allotropik bir geçiş elementidir. 885oC altındaki
sıcaklıklarda sıkı paket hekzagonal (SPH) kafes yapısında ve
α fazındadır. 885 oC ile erime noktası olan 1668 oC aralığında
hacim merkezli kübik (HMK) yapısında ve β fazında kararlıdır
[24, 36, 46]. Titanyumun başlıca özellikleri ve bazı metallerle
karşılaştırılması Tablo 2’ de belirtilmektedir [21, 22, 23].
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yapı oluşturur. Hızlı soğuma, β fazının martenzitik
dönüşümüne sebep olduğu için çok ince, iğnemsi bir
mikroyapı oluşturur [24]. Çok hızlı ve ani soğutmalar fazların
ayrışmasına izin vermez. β fazının α fazı içerisinde ani
soğutmadan dolayı dağıldığı mikroyapıya Widmanstätten
denir [27, 28]. Şekil 3’ de Widmanstätten yapısı
gösterilmektedir.
Tablo 2. Fe, Co, Ni ve Ti elementlerinin bazı fiziksel özellikleri (Hacim
Merkezli Kübik-HMK, Yüzey Merkezli Kübik-YMK, Sıkı Paket
Hegzagonal-SPH) [23]
Erime
Yoğunluk
Element
Kafes Yapısı
Noktası
3
(gr/m )
(oC)
912 oC’ ye kadar HMK
7.9
912–1394 oC arasında YMK
1538
Fe
1394 üzerinde HMK
417 oC ye kadar SPH
8.8
1493
Co
417 oC üzerinde YMK
8.9
YMK
1455
Ni
885 oC ye kadar SPH
4.5
1668
Ti
885 oC üzerinde HMK

Şekil 3. Widmanstätten yapısı, alfa tabakaları ve beta plakaları [27, 28,
29]

Birim kristal kafes yapıları metallere bazı mekanik özellikler
kazandırır. Plastik deformasyona yatkınlık SPH kristal yapıda
ez az seviyede iken yüzey merkezli kübik (YMK) kristal
yapısında en fazladır. Titanyum ve alaşımlarında SPH kristal
yapısındaki α titanyum fazı, HMK kristal yapıdaki β titanyum
fazındaki malzemelere göre plastik deformasyona daha az
yatkındır [24]. Titanyumun sahip olduğu kristal kafes yapısı
ile deformasyon ve difüzyon miktarları da değişmektedir. SPH
kafes
yapısındaki
titanyumun
mekanik
özellikleri
anizotropiktir [24, 25].
Allotropik bir element olan titanyumun Şekil 2’ de SPH ile
HMK birim kristal kafes yapısındaki atomik birimlerinin
paketlenmiş
düzlemlerdeki
yönleri
işaretlendirilerek
gösterilmektedir [24, 25, 26].

Mikroyapıların ince ve kaba taneli ya da lamelli ve eşeksenli
olması, titanyum ve alaşımlarının mekanik özelliklerini
etkilemektedir. İnce taneli mikroyapılar, mukavemet ve
sünekliliği artırır. İnce taneli yapılar, çatlak ilerlemesini
yavaşlattığı için plastik deformasyonu artırır. Kaba taneli
mikroyapılar, yorulma çatlağı oluşumu ile sürünmeye karşı
dayanıklıdırlar. Eşeksenli mikroyapılar, süneklik, yorulma
dayanımı ve plastik deformasyonu artırır. Lamelli
mikroyapılar, kırılma tokluğunu, yorulma çatlak oluşumunu
ile sürünme dayanımını artırır. Bimodal taneli mikroyapılar,
eşeksenli ve lamelli yapıları birlikte bulundurmaları için her
iki tane yapısının da özelliklerini taşırlar [24, 25].
4.2. Titanyum ve Alaşımlarının Sınıflandırılması
Titanyum α→β dönüşüm sıcaklığı olan 885 °C’nin
artırılması ya da azaltılmasına etki eden element ilavesiyle
alaşımlandırılmakta ve alaşım elementleri α veya β
kararlaştırıcı elementler olarak ayrılmaktadır [21, 23]. Bu
alaşım elementleri, nötr, α veya β kararlaştırıcı olarak
sınıflandırılırlar [24]. Şekil 4’de bazı alaşımlandırma
elementlerinin titanyumun faz diyagramına etkileri
görülmektedir.

Şekil 1 Titanyumun SPH ile HMK kafes yapıları [ 25]

Difüzyon, SPH kafes yapısında α titanyum atomlarının
yoğun paketlenmesinden dolayı β titanyum atomlarının
oluşturduğu HMK kafes yapısındaki malzemelere göre daha
zor meydana gelmektedir. Sürünme dayanımı, SPH kafes
yapısındaki faz dağılımı limitli hacimsel difüzyona sahip
olduğundan HMK kafes yapısındaki malzemelere göre daha
üstündür [24].
Titanyumun ve alaşımları α, yakın-α, α+β, yakın-β ve β
fazlarından oluşurlar [23]. Titanyum ve alaşımlarının iki temel
mikroyapısı vardır. Bunlar, lamelli ve eşeksenli tane
yapılarıdır. Lamelli tane yapısı β fazının soğuması sırasında
oluşur. Eşeksenli tane yapısı ise rekristalizasyon sonucu
meydana gelir. Her iki tane yapısında da taneler ince veya kaba
yapıda olabilmektedirler. İnce veya kaba lamelli yapı
oluşumunu soğutma hızı belirler. Hızlı soğutma çok ince
lamelli yapı meydana getirirken yavaş soğutma kaba lamelli

Şekil 4. Bazı alaşım elementlerinin titanyum faz diyagramına etkileri [21,
25]

α fazını kararlaştırıcı elementler titanyum-α fazı bölgesini
artırırken, β fazı kararlaştırıcı elemetler ise titanyum-β fazı
bölgesini daha düşük sıcaklıklarda kararlı hale getirir [48]. Al,
O, N ve C titanyum-α fazını kararlaştırır. Titanyum-α fazını
kararlaştıran Al elementi en fazla tercih edilen elementtir.
Yapılan araştırmalar sonunda, alaşım içerisinde Ti3Al
çökeltisi oluşturmamak için Al miktarı alaşımlandırma
oranının %6 sınırında olması gerekliliği yönündendir [21, 22].
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Oksijen, alaşımın mukavetini ve imalat yeteneğini artırır [21,
30].
Titanyum-β fazını kararlaştırıcı elementler, β izomorf ve β
ötektik elementleri olarak ikiye ayrılırlar. V, Mo ve Nb en
fazla tercih edilen titantum-β izomorf kararlaştırıcı
elementlerdir. Ta ve Re elementleri de titantum-β izomorf
kararlaştırıcı elementlerdir. Cr, Fe ve Si en fazla tercih edilen
titanyum-β ötektik kararlaştırıcı elementlerdir. Ni, Cu, Mn, W,
Pd ve Bi elementleri ise daha az kullanılan titanyum-β ötektik
kararlaştırıcı elementlerdir. Sn ve Zr elementleri hiçbir etki
göstermeyen nötr davranışa sahip elementlerdir [21, 22].
Titanyumun ve alaşımları α, yakın-α, α+β, yakın-β ve β
fazlarından oluşurlar [23]. Al ve V elementleriyle
alaşımlandırılan α ve β titanyum kararlaştırıcı yapıların yer
aldığı faz diyagramı Şekil 5’ de görülmektedir [24].

Malzemenin yüzey tabakasından başlayarak iç bölgelere
doğru kimyasal ya da elektrokimyasal reaksiyonlar sonunda
malzeme yapısının bozulması durumu korozyon olayıdır. [20].
Titanyum yüzeyinde oksit tabakası bulundurur. Bu tabaka,
titanyumun korozyon direncini yükseltir ve doku ile
biyouyumlu olmasını sağlar. Titanyum vücut içerisinde
protein yapılarını etrafına toplar. Bu durumu destekleyen çok
fazla araştırma yapılmıştır. Titanyum ve alaşımlarının oksit
tabakalı yüzeyi, hücre büyümesine elverişlidir [20]. Aynı
zamanda osseointegrasyona da imkan sağlar. Bu oksit tabakası
H+ iyonunu tutar ve yüzeyde OH¯ grubu ile tepkimeye girerek
TiOH oluşturur. TiOH, apatit ile çekirdeklenip Ca ve P
birikimi oluşturarak kemik dokuyla birleşme sağlar.
İmplantasyon uygulamalarında genellikle titanyum yüzeyi
oksitle kaplanır [20, 32, 33].
4.4. Biyomalzeme Sektöründe Kullanılan Titanyum ve
Alaşımları
Titanyum
yoğunluğu
düşük
olmasına
rağmen
mukavemetinin yüksek olduğu bir elemettir. Elastik modülü
değeri kemiğe yakın, korozyon direnci ve biyouyumluluğu
yüksek bir malzemedir [20, 25, 34].
Gelişen teknoloji ile imal edilen titanyum alaşımları
günümüzde biyomalzeme sektörünün gelişmesine katkı
sağlamıştır. Özellikle kompozit türünde üretilen titanyum
alaşımları, kemik yapısına benzer (gözenekli veya kompakt)
özellik gösterirler. Çentik yorulma dayanımı ile aşınma direnci
yüksek ve elastik modülü düşük titanyum kompozitleri
implantasyon uygulamalarında öncelikli olarak tercih
edilmektedir [10, 20]. Tablo 3’ de biyomalzeme sektöründe
kullanılan önemli titanyum alaşımlarının mekanik özellikleri
verilmiştir [23].

Şekil 5. Al ve V elementlerinin kullanılarak alaşımlandırılan üç boyutlu
titanyum faz diyagramı [24, 25]

Çok az miktarda β-titanyum kararlaştırıcı elementlerin
alaşıma girmesi, yakın-α alaşımlarını oluşturur. α+β titanyum
alaşımlarının en fazla tercih edilen alaşımlarıdır. α+β titanyum
alaşımları oda sıcaklığında %5 - %40 hacim oranında βtitanyum fazından oluşmaktadır. Faz diyagramında son olarak
tek fazlı β-titanyum fazı yer almaktadır [24].
Tek fazlı α-titanyum alaşımlarının mukavemet değerleri
Kabul edilebilecek seviyededir. α+β ile yakın-β titanyum
alaşımlarını sertleştirmek için uygulanan artar. β-titanyum
alaşımları yarı kararlı yapıya sahiptirler ve sertlikleri yüksek
olduğu için süneklikleri düşüktür. Yorulma tokluğuna faz
yapısı etki etmez. Mikroyapının türü yorulma tokluğunu
belirler. Kaba ve lamelli mikroyapıya sahip titanyum
alaşımlarının yorulma tokluğu yüksektir. Korozyon direncini
ise alaşımın oksijen tabakası kalınlığı ve yoğunluğu belirler
[25, 31].
4.3. Titanyum ve Alaşımlarının Biyouyumluluğu ve Korozyon
Davranışları
İnsan vücudunda normal şartlarda 7.4 pH, % 0,9 NaCl
oranına sahip akışkanlar bulunur. Bu şartlarda korozyon
direncini en iyi gösteren metaller, Ti, 316L, Nb, Ta’ dır.
Korozyon direnci yüksekliğine rağmen bu implantlarda,
iyonların serbest kalması sonucunda doku ile çevrelenen
bölgede alerjik etkileşimler ve zehirlenme görülür [20, 25].

Tablo 3. Biyomalzeme sektöründe kullanılan titanyum ve alaşımları ile
bazı metalik biyomalzemelerin mekanik özellikleri [23]
Alaşım Türü
ASTM
Grade 1
ASTM
Grade 2
ASTM
Grade 3
ASTM
Grade 4
Ti-6Al-4V
Ti-6Al-7Nb
Ti-5Al-2.5Fe
Ti-3Al-2.5V
Ti–13Nb–
13Zr
TMZF
Ti-15Mo
Ti-15Mo5Zr-3Al
21SRx
Ti–16Nb–
10Hf
TNZT

Mikroyapı

Elastik
Modülü
(GPa)

Mak. Çekme
Kuvveti
(MPa)

%
Uzama

115

240

24

115

340

20

115

450

18

115

550

15

110
105
110
100

930
860
900
690

10-15
10
6
15

79-84

970-1040

10-16

74-85
78

1060-1100
800

18-22
22

75-88

880-980

17-20

83

980-1000

16-18

81

850

10

55-60

830

20

α

α+β

β

Tablo 4’ de biyomalzeme sektöründe kullanılan önemli
titanyum alaşımlarının ASTM/UNs standart numaraları yer
almaktadır [23].
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Tablo 4. Biyomalzeme sektöründe kullanılan titanyum ve alaşımlarının
ASTM/UNs standart numaları [23]

[19]

Alaşım Türü

[20]

CP-Ti Gr1
CP-Ti Gr2
CP-Ti Gr3
CP-Ti Gr4
Ti–6Al–4V ELI
Ti–6Al–4V
Ti–6Al–7Nb
(standartlanmamış)
Ti–3Al–2.5V
(standartlanmamış)
Ti–13Nb–13Zr
Ti–12Mo–6Zr–2Fe
Ti–15Mo

Mikroyapı

ASTM Nu.

α

F67

α+β

β

UNs Nu.

F136
F1472

R50250
R50400
R50550
R50700
R56401
R56400

F1295

R56700

[23]

F2146

R56320

[24]

F1713
F1813
F2066

R58120
R58150

[25]

[21]

[22]

[26]

V. SONUÇ
Bu çalışmada, biyomalzeme sektöründe kullanılan titanyum
ve alaşımları araştırılmıştıe. Bu malzemelerin biyouyumluluk
ve mekanik özellikleri hakkında biyomalzeme imalatçılarına,
uygulayıcılarına ve kullanıcılara bilgi verilmiştir.
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Özet – Geriye dönük adım akışı, ısı depolama kaplarının iç ve dış akışında veya güç dönüştürme sistemlerinin toplayıcıları gibi
birçok cihazda önemli olup akışın karmaşık yapısı nedeniyle önemli geometrik modellerden biri olarak göze çarpmaktadır. Bu
çalışmada, dikey olarak yerleştirilmiş geriye dönük adım akışı geometrisinde h/2 ve 3h/4 olmak üzere farklı pah uzunluklu adım
köşe yapılarının düz (pahsız) geometriye göre ısı transferi ve türbülanslı akış özellikleri sayısal olarak incelenmiştir.Geriye dönük
adım geometrisinde duvarlardan yalnızca bir tanesi sabit sıcaklıkta tutulurken, diğer duvarlar adyabatiktir. Çalışma akışkanı
olarak saf su ve hacimce %0.01 konsantrasyonlu MWCNT-saf su nanoakışkanı kullanılmıştır. Adım genişleme oranı 1.5’ dir.
Çalışmanın sonuçları, üç boyutlu, zamandan bağımsız olarak korunum denklemlerinin k-ε türbülans modelli, Boussinesq
yaklaşımıyla sonlu hacimler yöntemi olan ANSYS-FLUENT programının kullanılarak çözülmesiyle elde edilmiştir. Sunulan
çalışma, literatürde bulunan çalışmanın sayısal sonuçlarıyla karşılaştırılmış olup birbirleriyle uyumlu ve kabul edilebilir olduğu
görülmüştür. Sonuçlar, Nu sayısı, akışkanın sıcaklık, türbülans kinetik enerji ve basınç değişimleri olarak sunulmuştur. Ayrıca,
geriye dönük adım akışı geometrisinde, sıcaklık, hız ve akım çizgileri dağılımları görselleştirilmiştir. Re=10000 için adım
geometrisinin aşağı akım bölgesinde MWCNT-saf su nanoakışkanının kullanıldığı normal geometrinin 3h/4 adım geometrisine
göre yaklaşık %8.9 daha fazla ortalama Nu sayısı artışı sağladığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler – Ayrılmış akış, geriye dönük adım akışı, ısı transferi, karbon nanotüp, soğutma

Research of Heat Transfer and Flow Characteristics of
Carbon Nanotube Nanofluid at Backward-Facing Step Flow
Abstract – The backward-facing step flow is important in many devices, such as the internal and external flow of heat storage
containers or the collectors of power conversion systems, and stands out as one of the important geometric models due to the
complex structure of the flow. In this study, heat transfer and turbulent flow properties of step corner structures with different
chamfer lengths as h/2 and 3h/4 according to smooth (without chamfer) geometry have been numerically investigated at vertically
placed backward-facing step flow geometry. In the backward-facing step geometry, only one of the walls has been kept at a
constant temperature, while the other walls are adiabatic. Distilled water and MWCNT-distilled water nanofluid with a
concentration of 0.01% by volume have been used as working fluid. Step expansion rate is 1.5. The results of the study have
been obtained by solving three-dimensional, steady conservation equations using k-ε turbulence model, ANSYS-FLUENT
program which is finite volume method with Boussinesq approach. The present study has been compared with the numerical
results of the work found in the literature and it has been found that they are compatible and acceptable with each other. The
results have been presented as the variations of Nu number, fluid temperature, turbulence kinetic energy and pressure. In addition,
temperature, velocity and streamline distributions have been visualized in backward-facing step flow geometry. For Re=10000,
normal geometry the where MWCNT-distilled water nanofluid has been used in the downstream region of the step geometry has
provided an average Nu number increase of approximately 8.9% according to 3h/4 step geometry.
Keywords – Separated flow, backward-facing step flow, heat transfer, carbon nanotube, cooling
uygulamalarında kullanılan ısı değiştiriciler, güneş
ısıtıcıları, nükleer reaktörler, soğutucular ve hidrojen
depolama üniteleri gibi sistemlerin ısıl performansları temel
olarak su, etilen glikol ve yağ gibi geleneksel ısı transferi
akışkanlarının termofiziksel özelliklerine bağlıdır. Bununla
birlikte, su, yağlar ve glikoller sahip oldukları düşük ısıl
iletkenlikleri nedeniyle zayıf ısı transferi performansı
sergilemektedirler. Günümüzde de bu doğrultuda

I. GİRİŞ
Akışkanlar
mekaniğinde
en
önemli
teknik
uygulamalardan birisi ısı transferidir. Özellikle son yıllarda
sıvı metallerdeki gibi yüksek ısı iletkenlik değerlerine
ulaşılabildiği nanoakışkanlar da özel araştırma konusu
haline gelmiştir. Bilindiği üzere, enerji dönüşümü
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akışkanların ısı transferi özelliklerini iyileştirmek amacıyla
araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bunun
yanı sıra, katı malzemeler, sıvılardan daha yüksek ısıl
iletkenlik değerlerine sahip olduklarından sıvıya eklenen
katı parçacıklar kullanılan (taban) akışkanının ısıl
iletkenliğini ve ısı transferi performansını artırmaktadırlar
[1]. İlk başlarda, mikrometre hatta milimetre boyutlu katı
parçacıklar
süspansiyon
oluşturmak
için
taban
akışkanlarına
karıştırılmıştır.
Buna
ek
olarak,
nanoparçacıklara kıyasla büyük boyutlu olan bu katı
parçacıklar, boru hatlarını aşındırıcı etkide bulunması,
mikro kanallarda tıkanmalara yol açması ve basınç
düşüşünü artırması gibi uygulamada kısıtlayıcı birtakım
istenmeyen sonuçlara sebep olmaktadır. Bunun yanında,
parçacıkların büyük boyuta sahip olması ve üretim
aşamasında küçük boyutlu parçacıklarda yaşanan zorluklar
uygulamayı kısıtlayıcı diğer faktörler olmuştur. Bununla
birlikte, başlangıçta yalnızca teorik bir ilgi alanı olan sıvı
süspansiyon şeklindeki karışımlar araştırmacıların
yaptıkları deneysel çalışmalar neticesinde gelecek vaat edici
etkiler gösterdiği belirlenmiştir. Bu sebeple, 1881 yılında
Maxwell' in öncülüğünde başlatılan ve ısıl iletkenlik
değerini artırmak amacıyla geleneksel ısı transferi
akışkanlarına katı parçacıkların eklenmesi düşüncesi yeni
bir fikirdir [2-3]. Bu akışkanların özelliklerindeki
iyileşmeler son derece kritik bir öneme sahip olduğu için
nanoakışkan olarak adlandırılan yenilikçi çalışma
akışkanları üzerindeki araştırmalar da son zamanlarda ilgi
odağı haline gelmiştir [4-5]. Nanoakışkan, 100 nm ve daha
küçük boyuttaki metal, metal oksit, tek ve çok katmanlı
karbon nanotüp, grafit, grafen, grafen oksit, grafen nano
ribbon gibi parçacıkların genelde deformasyon hızının
kayma gerilmesi ile doğru orantılı olarak değiştiği Newton
kuralına
uyan
akışkanlar
içerisine
düşük
konsantrasyonlarda eklenmesiyle oluşturulan süspansiyon
şeklindeki akışkanlara denilmektedir. Nanoakışkanlar, ısıl
yayılım ve ısıl iletkenlik gibi termofiziksel özellikleri
iyileştirirken, mükemmel bir kararlılık ve taşınım ısı
transferi katsayısı değerleri sağlamaktadırlar ve ayrıca
basınç düşüşü ve pompalama gücünde taban akışkanına
göre çok az bir artış meydana getirmektedirler [6-7].
Geleneksel olarak kullanılan akışkanlara nanoparçacıkların
eklenerek yeni akışkan elde edilmesi düşüncesinin ısıl
iletkenlikte iyileşme sağlanarak akışkanın ısı transferi
performansını artırmak amacıyla olduğu düşünüldüğünde
nanoakışkanlar üzerinde yoğun olarak araştırma yapılması
olağan kabul edilmektedir. Metal ve metal oksitlerle
karşılaştırıldığında karbon kökenli malzemeler yüksek ısıl
iletkenliğe ve düşük yoğunluğa sahip oldukları için daha
çok ilgi görmektedirler [8].

Ayrıca, yeteri kadar büyük Re sayısı ve tam gelişmiş
türbülanslı akış için yeniden birleşme noktası Re sayısından
bağımsız olmaktadır. Nadge ve Govardhan [10] yeniden
dolaşım bölgesinin şekli üzerinde Re sayısı ve adım
yüksekliği gibi genel parametrelerin etkilerini çalışmışlar ve
bu bölgenin eğer yeniden birleşme uzunluğu ve adım
yüksekliği boyutsuzsa incelenen değişken aralığı boyunca
tamamen değişmeden kaldığını göstermişlerdir. Kasagi ve
Matsunaga [11] üçlü korelasyonları ve tam gelişmiş
türbülanslı geriye dönük basamak akışında türbülans kinetik
enerji yığınlarını ölçmüşlerdir. Le ve ark. [12]’ nın yapmış
oldukları sayısal araştırmalardan birinde detaylı olarak
türbülans hareketlerinin etkileşimleri incelenmiştir. Onların
yüksek çözünürlükteki verileriyle deneylerde ölçümü
oldukça zor olan duvar kayma oranı ve Reynolds gerilme
yığınları hesaplanabilmiştir. Bununla birlikte, zamanla
büyük ölçüde değişen bir yerleşimde tam gelişmiş
türbülanslı akış ani yeniden birleşmesi meydana
gelmektedir. Bu konu, ileri sıvı akışının belirli bir yüzdesine
kadar yeniden bağlanma ile ilgili olarak bazı araştırmacıları
teşvik etmiştir [13].
Geriye dönük basamaklı akışlardaki ısı transferi
çalışmaları hala oldukça azdır. Vogel ve Eaton [14]
tarafından yapılan deney çalışmasında sık kullanılan bir
kıyaslama durumu olarak havada türbülanslı ısı transferi
incelenmiştir. Araştırmacılar, klasik Re karşılaştırmasının
ortalama akışı sürdürmediğini fakat özellikle yeniden
birleşme bölgesinde dalgalanan değerlerin fazla olduğunu
göstermişlerdir. Reynolds karşılaştırması, duvardaki ısı
transferinin duvardaki kaymayla orantılı olduğunu
varsaymaktadır. Keating ve ark. [15] sayısal olarak bu
durumu başarılı bir şekilde çalışmışlar ve duvar yakınındaki
ısı
transferini
etkileyen
türbülanslı
yapıları
tanımlamışlardır. Bir adım arkasındaki türbülanslı ısı
transferinin diğer bir durumu taşıma aracı olarak havanın
kullanıldığı durumu düşünen Avancha ve Pletcher [16]
tarafından sayısal olarak araştırılmıştır. Yapılan her iki
sayısal çalışma da Reynolds benzeşiminin yeniden birleşme
bölgesini sürdürmediğini göstermiştir.
Bu çalışmada, dikey olarak yerleştirilmiş geriye dönük
adım akışı geometrisinde h/2 ve 3h/4 olmak üzere farklı pah
uzunluklu adım köşe yapılarının pahsız (düz-normal)
geometriye göre ısı transferi ve türbülanslı akış özellikleri
sayısal olarak incelenmiştir. Geriye dönük adımın
arkasındaki duvarlardan biri sabit sıcaklıkta tutulurken
diğerleri adyabatiktir. Çalışma akışkanları olarak %0.01
hacimsel konsantrasyonlu MWCNT-saf su nanoakışkanı ve
saf su kullanılmıştır. Akışkanların kanala giriş sıcaklıkları
423 K iken geriye dönük adımın arkasındaki duvarın
sıcaklığı 436.5 K’ dir. Geriye dönük adımın genişleme oranı
1.5’ dir. Çalışma, Reynolds sayısının 5000 ve 10000 olduğu
değerlerde gerçekleştirilmiştir. Literatürde yapılan
çalışmalarda, da görüldüğü gibi uygulamada sıvı
akışkanlarla çalışılması durumunda özellikle dikey
konumlandırmalarda sıcaklık farkı büyük olursa kaldırma
etkilerinin dikkate alınması önem arz etmektedir. Bu

Son yıllarda, ayrılma ve yeniden birleşmeli akışlar için
prototip olarak geriye dönük basamak akışında çeşitli
çalışma akışkanlarıyla çalışılmıştır. Armaly ve ark. [9] hava
ile yaptıkları deneylerinde girişte Re sayısını artırarak akış
tipini değiştirmişlerdir. Yeniden birleşme noktasının bu
genel parametreye bağlı olduğunu ve esasen laminer, geçiş
ve türbülanslı akış arasında değiştiğini bulmuşlardır.
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nedenle, yapılan çalışmada da bu amaçla kaldırma etkileri
Boussinesq yaklaşımı kullanılarak dikkate alınmıştır.
Çalışmanın sonuçları, üç boyutlu ve zamandan bağımsız
olarak korunum denklemlerinin k-ε türbülans modelli,
Boussinesq yaklaşımıyla ANSYS-FLUENT bilgisayar
programıyla çözülmesiyle elde edilmiştir. Sunulan çalışma,
literatürde bulunan çalışmanın sayısal sonuçlarıyla
karşılaştırılmış olup birbirleriyle uyumlu ve kabul edilebilir
oldukları görülmüştür. Sonuçlar, Nu sayısı, akışkan
sıcaklık, türbülans kinetik enerji ve basınç değişimleri
olarak sunulmuştur. Ayrıca, geriye dönük adım akışı
geometrisinde, sıcaklık, hız ve akım çizgisi dağılımları
görselleştirilmiştir.

Momentum denklemi
x momentum denklemi
⌊𝑢̅

y momentum denklemi
⌊𝑢̅

II. SAYISAL YÖNTEM
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z momentum denklemi

Sayısal çalışma, üç boyutlu ve zamandan bağımsız olarak
süreklilik, momentum ve enerji denklemlerinin ANSYSFLUENT sonlu hacimler yöntemine dayalı bilgisayar
programı kullanılarak çözülmesiyle yapılmıştır. Çalışmada
türbülans modeli olarak k-ε modeli kullanılırken,
Boussinesq yaklaşımıyla kaldırma etkileri de dikkate
alınmıştır.

⌊𝑢̅

Sonlu hacimler yöntemi, hesaplaması yapılacak
geometriyi çözüm yapmak için parçalara bölme ve sonra her
bir parça için elde edilen bu çözümleri bir araya getirerek
probleme ait genel bir çözüm elde etme temellidir. Bu
yöntemde, kontrol hacmi esaslı bir teknik kullanılarak
korunum denklemleri sayısal olarak çözümlenebilen
cebirsel denklem sistemlerine dönüştürülür. Bu yöntem, her
bir kontrol hacmi için korunum denklemlerinin integre
edilmesiyle ulaşılan ve değişkenler için kontrol hacmine ait
ayrık eşitliklerin bulunması tekniğidir. Ayrık eşitliklerin
doğrusal denklem sistemlerine dönüştürülmesinden sonra
iterasyona bağlı çözümüyle istenen yakınsaklık ölçüsü
sağlanıncaya kadar hız, basınç ve sıcaklık gibi değişkenler
güncellenir. En kullanışlı ağ yapısı için hız, sıcaklık ve
basınç değişkenliğinin önemli olduğu bölgelerde ağ
yapısının sıklığı artırılmalıdır. Süreklilik ve momentum
denklemleri için hesapların yakınsaması, yakınsaklık ölçeği
10-6’dan daha az olduğunda durdurulurken, bu değer enerji
denklemi için 10-7‘dir. Simülasyon için dörtyüzlü
(tetrahedral) ağ yapısı kullanılmıştır.
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Bu denklemlerde, ρ yoğunluk (kg/m3), ν kinematik
viskozite (m2/s), p basınç (N/m2), k ısıl iletkenlik (W/mK),
𝑇̅ ortalama sıcaklık (K), cp özgül ısı (J/kgK), ve 𝑢,
̅ 𝑣,
̅𝑤
̅̅̅
sırasıyla x, y ve z yönlerindeki ortalama hızlardır (ms-1).
Bu çalışmada kullanılan türbülans modelinde (k-ε), ε
türbülans dağılım terimini belirtirken (m2/s3), k’ve ϕ
sırasıyla türbülans kinetik enerji (m2/s2) ve viskoz dağılım
terimini (m2/s3) göstermektedir.
Daimi akış için türbülans kinetik enerjisi denklemi

Geometri boyunca akış ve ısı transferi aşağıda açıklandığı
gibi gövde kuvvetinin olmadığı kararlı durum koşullarında
kütle, momentum ve enerjinin korunumu denklemlerinden
elde edilen kısmi diferansiyel denklemler ile çözülmüştür
[17].
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Türbülans viskozitesi

(1)

µ𝑡 = 𝐶µ′ 𝜌
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Türbülans kinetik enerji
𝑘′ =

Ortalama ısı taşınım katsayısı

1 ̅̅̅̅
(𝑢′2 + ̅̅̅̅
𝑣 ′2 + ̅̅̅̅̅
𝑤 ′2 )
2
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Burada, µ dinamik viskozitedir (kgs-1 m-1).
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(
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𝑘
𝑘

Model sabitleri olan Cµ, C1ε, C2ε, σk ve σε standart k-ε
türbülans modelinde kullanılan genel saptanmış değerlerdir
[17]. Bu sabitlerin değerleri, birçok türbülanslı akış için çok
sayıda veri uyumuyla sağlanmıştır. Bu sabitlerin değerleri
aşağıdaki gibidir;
Cµ =0.09, C1ε = 1.44, C2ε = 1.92, σk = 1 ve σε = 1.3.
Re sayısı aşağıda verilen denklemle hesaplanmaktadır
(9)

Burada Dh geriye dönük adım akışlı kanalda girişteki
hidrolik çap (m) ve V∞ kanala girişte akışkanın ortalama
hızıdır (m/s).
(10)

(14)

Bu çalışma şu kabuller altında gerçekleştirilmiştir.
a) Geriye dönük adım akışı için akış alanı üç boyutlu,
zamandan bağımsız ve türbülanslıdır.
b) Hesaplamalar sıkıştırılamaz akış için yapılmıştır.
c) Çalışma akışkanları olarak saf su ve hacimce %0.01
MWCNT-saf su nanoakışkanı kullanılmıştır.
d) Geriye dönük adımın arkasındaki duvar yüzeyine sabit
436.5 K yüzey sıcaklığı uygulanırken diğer duvarlar
adyabatiktir.
e) Akışkanların ısıl özellikleri sabittir.
f) Hem akışkanlar hem de duvarlar için ısı üretimi yoktur.

Burada Ac ve P sırasıyla geriye dönük adım akışı
kanalının giriş kesit alanı (m2) ve kanalın çevre uzunluğudur
(m).
Nu sayısı taşınımla ısı geçişinin iletimle ısı geçişine oranı
olarak değerlendirilir.
𝜕𝑇
ℎ𝐷h
−k ( ) = ℎ(𝑇∞ − 𝑇s ) ve 𝑁𝑢 =
𝜕𝑛 𝑠
𝑘

𝐿 𝜌𝑉 2
𝐷ℎ 2

Şekil 1a’ da geriye dönük adım geometrisinin pahsız
(normal) geometrik yapısı gösterilirken, Şekil 1b’ de ise h/2
ve 3h/4 olmak üzere farklı pah uzunluklu adım köşe yapıları
verilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi ısıtılan bölümün
uzunluğu 20h uzunluğunda olup, h’ ın değeri 0.05 m’ dir.
Kanalaın sonundaki yanal uzunluk (3h) ile akışkanların
kanala giriş yaptıkları kısım (2h) arasındaki uzunlukların
oranı olan geriye dönük adımın genişleme oranı 1.5’ dir.
Köşelere verilen pah uzunlukları h/2 ve 3h/4
uzunluklarındadır. Kullanılan akışkanlar saf su ve %0.01
MWCNT-saf su nanoakışkanı olup, Reynolds sayısının
10000 olduğu değer için sırasıyla akışkanların kanala giriş
hızları (Ub) 0.1612 m/s ve 0.1859 m/s’ dir. Akışkanın kanala
giriş sıcaklığı 423 K iken geriye dönük adımın arkasındaki
kısmın sıcaklığı ise 436.5 K’ dir. Ayrıca, 13.5 K’ lik sıcaklık
farkı nedeniyle kaldırma etkilerinin dikkate alınması
amacıyla çözümlemelerde g yerçekimi ivmesi (9.81 m/s2)
de hesaba katılmıştır. %0.01 MWCNT-saf su
nanoakışkanının termofiziksel değerleri [18] ρ=998 kg/m3,
cp=4179.8 J/kgK, k=0.676 W/mK, µ=0.000928 Ns/m2 iken
saf suyun termofiziksel değerleri ρ=995.8 kg/m3, cp=4178.4
J/kgK, k=0.6172 W/mK, µ=0.0008034 Ns/m2’ dir.

𝜀2

4𝐴c
4(2ℎ)(4ℎ) 4ℎ
=
=
𝑃
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3

𝛥𝑃 = 𝑓

III. GEOMETRİK MODEL
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𝜕(𝜌𝑢̅𝜀) 𝜕(𝜌𝑣̅ 𝜀) 𝜕(𝜌𝑤
+
+
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
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(13)

Burada ΔP kanal boyunca akış yönündeki basınç düşüşü
ve f sürtünme faktörüdür.

Türbülans kinetik enerji dağılım denklemi

𝑉∞ 𝐷h
𝜈

ℎ𝑚 𝐷ℎ
𝑘

(7)

̅
𝜕𝑢̅ 𝜕𝑤
+( +
) ]
𝜕𝑧 𝜕𝑥

𝑅𝑒 =

𝑁𝑢𝑚 =

Basınç düşüşü

2

+

(12)

Ortalama Nu sayısı

Viskoz dağılım terimi

=

1 𝐿
∫ ℎ𝑑𝑥
𝐿 0

(11)

Burada h yüzey üzerindeki yerel ısı taşınım katsayısı
(W/m2 K), n yüzeye dik yön olup yerel Nu sayısı aşağıdaki
gibi hesaplanır

366

Alnak ve Karabulut, Karbon Nanotüp Nanoakışkanının Geriye Dönük Adım Akışında Isı Transferi ve Akış Karakteristiğinin Araştırılması,
ISAS WINTER-2019, Samsun, Turkey

Şekil 2. Togun ve ark. [19]’ un sayısal çalışması ile sunulan
çalışmanın sonuçlarının karşılaştırılması

Ağ sayısının ortalama Nu sayısı (Num) ve akış hızı (Vm)
üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla düz model geriye
dönük adım akışı kanalında akışkan olarak su kullanılarak
Re=5000 değeri için ağ bağımsızlık testleri yapılmıştır
(Tablo 1). Yapılan testler sonucu, düz kanal için 988942
adet ağ elemanının yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.
Ayrıca, düz, h/2 ve 3h/4 pah uzunluklarına sahip geriye
dönük adım akışına sahip kanalarda kullanılan ağ elemanı
sayıları da Tablo 2’ de gösterilmiştir.

a)

Geriye
dönük
adımın
aşağı
akım
bölgesi

Tablo 1. Pahsız (normal) kanalda Num ve Vm için ağ testi sonuçları

Ağ Sayısı
939495
988942
1080420

Num
1185.25
1196.56
1196.48

Vm (m/s)
0.034254
0.034824
0.344715

Tablo 2. Pahsız, h/4 ve h/2 pah uzunluklu kanaldaki ağ sayıları

Kanal Tipi
Düz Model
3h/4 Model
h/2 Model

b)

Ağ Sayısı
988942
990582
988594

Şekil 3 a ve b’ de sırasıyla %0.01 MWCNT-saf su
nanoakışkanı ve saf su için Reynolds sayısının 5000 ve
10000 değerlerinde düz model ve h/2 ve 3h/4 pah uzunluklu
geriye dönük adımın aşağıakım bölgesindeki (sabit yüzey
sıcaklığında tutulan kısım) Nu sayısı değişimleri
gösterilmektedir. Geriye dönük adım akışında ayrılmış
bölgenin olduğu kanalın aşağıakım bölgesindeki yaklaşık
0.3 m’ lik kısma kadar Nu sayısı değerleri birbirine çok
yakın olmakla birlikte, ayrılmış akış bölgesinin sonuna
doğru kanal yüzeyi ile akışkan arasındaki sıcaklık farkının
en fazla olduğu düz model için Nu sayısı değerleri pahlı
modeller olan h/2 ve 3h/4 modellerine göre artmaktadır.
Ancak, akışın yeniden birleşmeye başladığı yaklaşık 0.5 m’
lik kanal uzunluğundan sonra akışkan ve yüzey arasındaki
sıcaklık farklarının daha fazla olduğu h/2 ve 3h/4 pah
uzunluklu modeller için düz modele göre daha yüksek Nu
sayısı değerleri elde edilmektedir. Re=10000 için adım
geometrisinin aşağı akım bölgesinde MWCNT-saf su

Şekil 1. Geriye dönük adım geometrisi a) Pahsız (normal) b)
h/2 ve 3h/4 pah uzunluklu

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Şekil 2’ de giriş uzunluğu 1.25 cm, genişleme oranı 2,
yukarı akım uzunluğu 200 cm ve 150 cm ‘ lik ısıtılmış (4000
W/m2) aşağı akım uzunluğuna sahip bir geriye dönük adım
geometrisi modelinde Re=10000’ de su akışkanı için Togun
ve ark. [19] tarafından yapılan sayısal çalışma ile sunulan
çalışma karşılatırılmış ve sonuçların birbirleriyle oldukça
uyumlu oldukları görülmüştür. Bu nedenle, bu çalışmanın
sonuçlarının makul ve kabul edilebilir olduğu sonucuna
varılmıştır.
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nanoakışkanının kullanıldığı normal geometrinin 3h/4 adım
geometrisine göre yaklaşık %8.9 daha fazla ortalama Nu
sayısı artışı sağladığı saptanmıştır. Su akışkanı için de
benzer davranış elde edilmekle birlikte ısı iletim katsayısı,
sudan daha yüksek olan hacimce %0.01 MWCNT-saf su
nanoakışkanı için daha yüksek Nu sayısı değerleri elde
edilmiştir. Buna ilaveten, her iki akışkan için de Re=10000
için elde edilen Nu sayısı değerlerinin Re=5000’ den daha
fazla olduğu Şekil 3 a ve b’ den görülebilmektedir.

yüzey arasında azalan sıcaklık farkı sonucu ısı transferinin
azalmasıyla akışkan sıcaklıkları birbirine yaklaşarak
yaklaşık sabit devam etmektedir. Ayrıca, özellikle
Re=10000 değeri için nanoakışkana göre viskozitesi ve
yoğunluğu daha düşük olan su akışkanı için ayrılmış akış
bölgesinde karışmanın daha iyi olması nedeniyle akışkan
sıcaklıkları birbirine çok yakın seyretmektedir. Bununla
birlikte, Nu sayısı değerlerine bakıldığında 3h/4 pah
uzunluğunun Nu sayısı değerinin az da h/2 pah
uzunluğundan yüksek olduğu görülse de h/2 ve 3h/4 pah
uzunluklu modellerin sıcaklık değerleri birbirlerine çok
yakındır.

a)

a)

b)

b)

Şekil 3. Nu sayısı değişimi a) MWCNT-Saf su b) Saf su

Şekil 4a ve b’ de sırasıyla %0.01 MWCNT-saf su
nanoakışkanı ve saf su akışkanlarına ait düz model ve h/2
ve 3h/4 pah uzunluğuna sahip geriye dönük adım akışı
geometrilerindeki aşağıakım bölgesinde h yükseklikli
adımın yarı yüksekliği olan 0.5h yüksekliği için kanal
boyunca akışkanların sıcaklık değişimleri gösterilmektedir.
Sıcaklık değerleri incelendiğinde, MWCNT-saf su
nanoakışkanı için özellikle ayrılmış akış bölgesinde oluşan
sıcaklık farklılıkları daha net bir şekilde görülebilmektedir.
Düz kanal için bu bölgede pahlı modellere göre durgun olan
akışkan nedeniyle fazla olan ısınma sonucu akışkanda
sıcaklık artışı daha belirgindir. Bununla birlikte, akışkanın
birleşme bölgesinden sonra düz modele göre pahlı
modellerde daha belirgin artışlar görülmektedir. Geriye
dönük adımın giriş bölgesinde yüksek olan sıcaklık farkı
nedeniyle ısı transferi daha fazla olmakta ancak akışkan ve

Şekil 4. Akışkan sıcaklık değişimi a) MWCNT-Saf su b) Saf su

Şekil 5a ve b’ de Re=5000 ve 10000 değerleri için
sırasıyla %0.01 MWCNT-saf su ve saf su akışkanlarına ait
0.5h adım yüksekliğindeki kanal hattı boyunca türbülans
kinetik enerji değişimleri gösterilmektedir. Türbülans
kinetik enerji, akışın türbülans değerinin bir ölçüsüdür.
Şekillerden de kolaylıkla görülebildiği gibi akış
ayrılmasının olduğu bölgede en yüksek TKE değeri 3h/4
pah uzunluklu geriye dönük adım akışı bölgesi için elde
edilirken, en düşük TKE değerleri düz kanal için elde
edilmektedir. Bununla birlikte, akışın birleşme bölgesinden
sonra her iki akışkan için de TKE değerleri pahlı kanallar
için azalarak, düz kanalın TKE değerine yaklaşmaktadır.
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Re=10000 değeri için MWCNT-saf su nanoakışkanında
yeniden birleşme bölgesinde h/2 pah uzunluklu model için
TKE değeri daha fazla iken aynı bölgede saf su için 3h/4
değeri daha baskın hale gelmektedir. Pahlı kanalların
türbülans kinetik enerjileri ayrılmış akış bölgesinde
azaldığından yeniden birleşme bölgesinde düz kanalın TKE
değerlerine
yaklaşmaktadır.
Bununla
birlikte,
nanoakışkanın viskozite değerinin su akışkanına göre daha
fazla olmasına rağmen araştırılan pah uzunluklarında
sağlanan yüksek karışma nedeniyle nanoakışkan için daha
fazla TKE değerleri elde edilmektedir.

birlikte, nanoakışkan için akışkan içinde artan hareketlilik
nedeniyle saf suya göre daha yüksek basınç değerleri elde
edilmektedir. Ayrıca, hız artışıyla basınç değerinin artışına
bağlı olarak Re=10000 için basınç değerleri Re=5000’ e
göre daha yüksek değerlerdedir.

a)

a)

b)

b)

Şekil 6. Basınç değişimi a) MWCNT-saf su b) Saf su

Şekil 7 ve 8’ de sırasıyla hacimce %0.01 MWCNT-saf
su nanoakışkanı ve saf su akışkanları için geriye dönük adım
akışı modellerinin olduğu kanallarda A-Re=5000 BRe=10000 ve a) Düz b) h/2 c) 3h/4 pah uzunluklu kanallar
için hız dağılımı konturları verilmektedir. Hız dağılımı
konturlarında geriye dönük adım kısmında koyu mavi renk
olan kısım hızın en az olduğu bölgeyi yani yeniden dolaşım
bölgesinin olduğu kısmı gösterirken hızın en fazla olduğu
kısım ise koyu kırmızı renkle belirtilen jet akışın da
oluştuğu giriş kısmıdır. Bu kısımdan sonra hız kanal sonuna
doğru azalarak ilerlemektedir. Adım kısmına pah uzunluğu
verildiğinde akış geriye dönük adım bölgesine daha fazla
yönlenmektedir. Böylece, bu kısımda akış hareketliliği
artırılmakta ve koyu mavi renkli kısım açık maviye doğru
renk değiştirmektedir. 3h/4 pah uzunluğunda h/2’ ye göre
özellikle akış ayrılmasının olduğu geriye dönük adım
geometrisinin olduğu kısımda hız değerleri daha yüksek, bu

Şekil 5. Türbülans kinetik enerji değişimi
a) MWCNT-saf su b) Saf su

Farklı Re sayılarında sırasıyla %0.01 MWCNT-saf su
nanoakışkanı ve saf su akışlarına ait 0.5h adım
yüksekliğinde kanal boyunca akışkanların basınç
değişimleri Şekil 6a ve b’ de sunulmaktadır. Her iki akışkan
için de ayrılmış akış bölgesinden yeniden birleşme
bölgesine doğru basinç değerlerinde artış meydana gelirken,
özellikle MWCNT-saf su nanoakışkanı için düz model ve
farklı pah uzunlukları için basınç değerleri birbirine çok
yakındır. Saf su nanoakışkanı için ise özellikle yeniden
birleşme bölgesinde kanal sonuna doğru düz kanal için
akışkanın basınç değerinin h/2 ve 3h/4 pah uzunluklu
kanallardan daha fazla olduğu görülmektedir. Bununla
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nedenle bu bölgede kontur rengi daha açıktır. Bunula
birlikte, Şekil 8’ de görülebildiği gibi su için Şekil 7’ deki
MWCNT-saf su nanoakışkanına göre koyu kırmızı renkli
kısmın şiddetinde azalma vardır. Yani, MWCNT-saf su
nanoakışkanı için kanal içerisinde akışkan hızlanmasının
daha fazla olduğu söylenebilir. Buna ek olarak, her iki
akışkan için Re=10000 değerinde Re=5000’ e göre hız
değişimi daha fazladır.

A

yüksektir. Bu nedenle, sıcaklık konturu dağılımı daha açık
renktedir. Bu durum, sabit yüzey sıcaklığındaki geriye
dönük adımın aşağıakım kısmında özellikle ayrılmış akışın
olduğu bölgede MWCNT-saf su nanoakışkanına olan ısı
transferinin de kanıtıdır. Bununla birlikte, özellikle düz ve
h/2 pah uzunluklu modelde akış ayrılma bölgesinin köşe
kısmında hareketsiz akış bölgesi nedeniyle sıcaklığı artmış
akış bölgesi meydana gelmektedir. Ancak, bu kısım 3h/4
pah uzunluğunda azalma göstermektedir. Ayrıca,
MWCNT-saf su nanoakışkanında ayrılmış akış bölgesinden
yeniden birleşme bölgesine doğru olan ısı transferi artışı
nedeniyle sabit sıcaklıktaki yüzeyden üst taraftaki diğer
yüzeye doğru sıcaklıkta daha fazla değişim meydana
gelmesiyle birlikte, sıcaklık konturu rengi 3h/4 pah
uzunluklu modelde h/2 pah uzunluğu ve düz modele göre
daha açık renk almaktadır.

B

B

A

b)

a)

c)

b)

a)

c)

Şekil 7. MWCNT-saf su nanoakışkanı için hız dağılımları
A-Re=5000 B-Re=10000 a) Düz b) h/2 c) 3h/4
A

B

b)

a)

c)

a)

b)

c)

Şekil 9. MWCNT-saf su nanoakışkanı için sıcaklık dağılımları
A-Re=5000 B-Re=10000 a) Düz b) h/2 c) 3h/4
B

A

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Şekil 8. Saf su için hız dağılımları A-Re=5000 B-Re=10000
a) Düz b) h/2 c) 3h/4

MWCNT-saf su nanoakışkanı ve saf su akışkanına ait
sıcaklık dağılımı konturları sırasıyla Şekil 9 ve 10’ da ARe=5000 B-Re=10000 için a) Düz b) h/2 c) 3h/4 pah
uzunlukları için gösterilmektedir. Şekil 9 ve 10’ dan da
görülebildiği gibi ısı iletim katsayısı sudan yüksek olan
MWCNT-saf su nanoakışkanı için özellikle Re=5000
değerinde sıcaklık değerleri belirgin bir şekilde sudan daha

a)

b)

c)

a)

b)

Şekil 10. Saf su için sıcaklık dağılımları
A-Re=5000 B-Re=10000 a) Düz b) h/2 c) 3h/4
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Şekil 11 ve 12’ de sırasıyla MWCNT-saf su
nanoakışkanı ve saf su akışkanları için A-Re=5000 BRe=10000 a) Düz b) h/2 c) 3h/4 pah uzunluklu geriye dönük
adım akışı modelli kanallar için akım çizgileri dağılımları
gösterilmektedir. Yeniden birleşme uzunluğu hakkında fikir
sahibi olabilmek için şekiller üzerinde yeniden dolaşım
bölgesinin merkez noktasının uzunlukları y koordinatı
üzerinde çizilerek belirtilmiştir. Ayrılmış akıştaki yeniden
dolaşım bölgesinin merkez noktası uzunluğunun
azaltılması, geriye dönük adım akışında hareketliliğin
artırılması anlamına gelmekte olup, akışkanın karışmasının
sağlanarak ısı transferinin artırılmaktadır. Şekil 11 ve 12’
den de görüldüğü gibi her iki akışkan için 3h/4 pah
uzunluğunda ayrılmış akış bölgesindeki yeniden dolaşımın
merkezi ve yeniden birleşme noktaları geriye dönük adıma
doğru daha fazla çekilmekte ve böylece kanal boyunca ısı
transferinin arttığı bölge artırılmaktadır. Bununla birlikte,
Re sayısının artışıyla akışkanın yeniden birleşme uzunluğu
artarken, adım yüksekliği boyunca yeniden dolaşım
bölgesinin genişliğinin azalması sağlanmaktadır. Böylece,
ısı transferi miktarı ve adımdaki akışkan hareketliliği
artırılmaktadır.

A

a)

b)

c)

B

a)

b)

c)

Şekil 12. Saf su için akım çizgisi dağılımları
A-Re=5000 B-Re=10000 a) Düz b) h/2 c) 3h/4

V. GENEL SONUÇLAR
A

a)

b)

c)

Geriye dönük adım akışı, ısı depolama kaplarının iç ve
dış akışında veya güç dönüştürme sistemlerinin toplayıcıları
gibi birçok cihazda önemli olup akışın karmaşık yapısı
nedeniyle önemli geometrik modellerden biri olarak göze
çarpmaktadır. Bu çalışmada, dikey olarak yerleştirilmiş
geriye dönük adım akışı geometrisinde h/2 ve 3h/4 olmak
üzere farklı pah uzunluklu adım köşe yapılarının düz
geometriye göre ısı transferi ve türbülanslı akış özellikleri
sayısal olarak incelenmiştir. Geriye dönük adım
geometrisinde duvarlardan yalnızca bir tanesi sabit
sıcaklıkta tutulurken, diğer duvarlar adyabatiktir. Çalışma
akışkanı olarak saf su ve hacimce %0.01 konsantrasyonlu
MWCNT-saf su nanoakışkanı kullanılmıştır. Adım
genişleme oranı 1.5’ dir. Çalışmanın sonuçları, üç boyutlu,
zamandan bağımsız olarak korunum denklemlerinin k-ε
türbülans modelli, Boussinesq yaklaşımıyla sonlu hacimler
yöntemi olan ANSYS-FLUENT programının kullanılarak
çözülmesiyle elde edilmiştir. Literatürde yapılan
çalışmalarda, da görüldüğü gibi uygulamada sıvı
akışkanlarla çalışılması durumunda özellikle dikey
konumlandırmalarda sıcaklık farkı büyük olursa kaldırma
etkilerinin dikkate alınması önem arz etmektedir. Bu
nedenle, yapılan çalışmada da bu amaçla kaldırma etkileri
Boussinesq yaklaşımı kullanılarak dikkate alınmıştır.
Sunulan çalışma, literatürde bulunan çalışmanın sayısal
sonuçlarıyla karşılaştırılmış olup birbirleriyle uyumlu ve
kabul edilebilir oldukları görülmüştür. Sonuçlar, Nu sayısı,
akışkan sıcaklık, türbülans kinetik enerji ve basınç
değişimleri olarak sunulmuştur. Ayrıca, geriye dönük adım
akışı geometrisinde, sıcaklık, hız ve akım çizgisi dağılımları
görselleştirilmiştir. Bununla birlikte, bu çalışmanın sayısal
sonuçlarından elde edilen değerler aşağıdaki gibi
sunulabilir;

B

a)

b)

c)

Şekil 11. MWCNT-saf su nanoakışkanı için akım çizgisi
dağılımları A-Re=5000 B-Re=10000 a) Düz b) h/2 c)
3h/4
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- Re=10000 için adım geometrisinin aşağı akım
bölgesinde MWCNT-saf su nanoakışkanının kullanıldığı
düz (pahsız) geometrinin 3h/4 adım geometrisine göre
yaklaşık %8.9 daha fazla ortalama Nu sayısı artışı sağladığı
saptanmıştır.
- Buna ek olarak, her iki akışkan için Re=10000 için elde
edilen Nu sayısı değerleri Re=5000’ den daha fazladır.
- Sıcaklık değerleri incelendiğinde, MWCNT-saf su
nanoakışkanı için ısıl iletkenlik değeri suya göre fazla
olduğundan nispeten suya göre daha yüksek akışkan
sıcaklık değerleri elde edilmektedir.
- Yeniden birleşme bölgesine kadar akışkan sıcaklık
değerinde azalma meydana gelirken, bu bölgeden sonra
kanal boyunca akışkan hızı nispeten kararlı duruma
geldiğinden akışkan sıcaklık değerleri de kanal boyunca
sabit olarak devam etmektedir.
- Akış ayrılmasının olduğu bölgede en yüksek TKE
değeri 3h/4 pah uzunluklu geriye dönük adım akışı bölgesi
için elde edilirken, en düşük TKE değerleri düz kanal için
elde edilmektedir.
- Bunun yanısıra, nanoakışkan için akışkan viskozite
değeri saf suya göre daha fazla olmasına rağmen özellikle
pah uzunluklu modellerde suya göre daha yüksek TKE
değerlerine ulaşılmaktadır.
- Ayrılmış akış bölgesinde TKE değişiminin ve de
dolayısıyla akışkan hareketliliğinin fazla olduğu
nanoakışkan için daha yüksek basınç değerlerine
ulaşılırken, tüm modeler için basınç değerleri birbirine çok
yakın seyretmektedir.
- Hız dağılımı konturlarından da görülebildiği gibi geriye
dönük adım kısmında koyu mavi renk olan kısım hızın en
az olduğu yeniden dolaşım bölgesinin olduğu kısımdır.
Adım kısmına pah uzunluğu verildiğinde akış geriye dönük
adıma doğru yönlendirilebilmektedir. Böylece, bu kısımda
akış hareketliliği artırılmakta ve koyu mavi renkli kısım
açık maviye doğru renk değiştirmektedir.
- 3h/4 pah uzunluğunda h/2’ ye göre özellikle akış
ayrılmasının olduğu geriye dönük adım geometrisinin
olduğu kısımda hız değerleri daha yüksek, bu bölgede
kontur rengi daha açıktır.
- Isı iletim katsayısı sudan yüksek olan nanoakışkanın
sıcaklık değerleri sudan bir miktar daha yüksektir. Bu
nedenle, sıcaklık konturu dağılımı biraz daha açık renktedir.
Bununla birlikte, özellikle 3h/4 pah uzunluklu modelde akış
ayrılma bölgesinde sabit sıcaklıktaki yüzeyden üst taraftaki
diğer yüzeye doğru sıcaklıkta daha fazla değişim meydana
gelmekle birlikte, sıcaklık konturu rengi h/2 pah uzunluklu
modele göre daha açık renktedir.
- Her iki akışkan için 3h/4 pah uzunluğunda yeniden
dolaşım merkezi ve yeniden birleşme noktaları geriye
dönük adıma doğru daha fazla çekilerek kanal boyunca ısı
transferinin arttığı bölge artırılmaktadır.
- Sonuç itibariyle, ısı transferini artırmak için ayrılmış
akış bölgesini azaltacak kanal tasarımları yapılmalıdır.
Ayrıca, yüksek ısı iletim katsayılı akışkanların seçimi ısı
transferi miktarının fazla olması istenen uygulamalarda son
derece önem arz etmektedir.
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2Otomotiv

Özet – Gaz türbini motorları, yakıcılar, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi birçok mühendislik uygulamasında geriye dönük adım
akışı nedeniyle ayrılma ve yeniden birleşme bölgeleri meydana gelmektedir. Bu bölgelerin kontrolü, ısı ve kütle transferi
miktarını artırmak için oldukça önemlidir. Bu çalışmada, akış ayrılması ve yeniden birleşmesinin etkisini incelemek amacıyla
dikey olarak konumlandırılmış geriye dönük adım akışı geometrisinde h/4 ve h/2 olmak üzere farklı pah uzunluklu adım köşe
yapılarının pahsız (normal) geometriye göre ısı transferi ve akış karakteristikleri sayısal olarak incelenmiştir. Geriye dönük
adımın arkasındaki duvarlardan biri sabit sıcaklıkta tutulurken diğerleri adyabatiktir. Çalışmanın sonuçları, üç boyutlu ve
zamandan bağımsız olarak korunum denklemlerinin k-ε türbülans modelli, Boussinesq yaklaşımıyla ANSYS-FLUENT
bilgisayar programıyla çözülmesiyle elde edilmiştir. Çalışma akışkanı olarak su ve sıvı sodyum kullanılmıştır. Geriye dönük
adımın genişleme oranı 1.5’ dir. Çalışma, 5000 ve 10000 olmak üzere farklı Reynolds sayılarında gerçekleştirilmiştir. Sunulan
çalışma, literatürde bulunan çalışmanın sayısal sonuçlarıyla karşılaştırılmış olup birbirleriyle uyumlu ve kabul edilebilir oldukları
görülmüştür. Sonuçlar, Nu sayısı, akışkan sıcaklık, türbülans kinetik enerji ve basınç değişimleri olarak sunulmuştur. Ayrıca,
geriye dönük adım akışı geometrisinde, sıcaklık, hız ve akım çizgisi dağılımları görselleştirilmiştir. Re=5000 için sıvı sodyum
akışında pahsız (normal) geometrinin ortalama Nu sayısı değerinin, h/2 pah uzunluklu geriye dönük adım geometrisinden %9
daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler – Ayrılmış akış, geriye dönük adım akışı, ısı transferi, sıvı sodyum, soğutma

Investigation of the Effect of Step Geometry on Heat Transfer and
Flow Structure at Backward-Facing Step Flow
Abstract – In many engineering applications such as gas turbine engines, burners, heating and cooling systems, separation and
reattachment areas occur due to the backward-facing step flow. Control of these areas is very important to increase the amount
of heat and mass transfer. In this study, in order to examine the effect of flow separation and reattachment, the heat transfer and
flow characteristics of step corner structures with different chamfer lengths as h/4 and h/2 according to without chamfer (normal)
geometry have been numerically researched in the vertically positioned backward-facing step flow geometry. One of the walls
behind the backward-facing step has been kept at a constant temperature while the others are adiabatic. The results of the study
have been obtained by solving conservation equations with three dimensional and steady k-ε turbulence model with Boussinesq
approach using ANSYS-FLUENT computer program. Water and liquid sodium have been used as working fluids. Expansion
rate of the backward-facing step is 1.5. The work has been performed at different Reynolds numbers as 5000 and 10000. The
present study has been compared with the numerical results of the work found in the literature and it has been found that they
are compatible and acceptable with each other. The results have been presented as the variations of Nu number, fluid temperature,
turbulence kinetic energy and pressure. In addition, temperature, velocity and streamline distributions have been visualized in
backward-facing step flow geometry. For Re=5000, the average Nu number value of the step geometry without chamfer (normal)
in the liquid sodium flow has been determined to be 9% higher than the backward-facing step geometry with h/2 chamfer length.
Keywords – Separated flow, backward-facing step flow, heat transfer, liquid sodium, cooling

I. GİRİŞ

karşılaştırıldığında daha büyük ısı akıları sağladıkları için
son yıllarda artan bir ilgi kazanmışlardır. Dahası, bu
akışkanlar yüksek sıcaklıklara dayanabilmektedirler. Bu
sebeplerle, sıvı metaller ısı transferi ve depolanması için

Hareketli akışkanların en önemli teknik uygulamalarından
biri, ısıl enerjinin taşınmasıdır. Düşük Prandtl sayılı sıvı
metaller, yüksek ısıl yayılımları nedeniyle hava veya su ile
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nükleer teknolojide [1,2] ve yoğunlaştırılmış güneş
uygulamalarında göz önüne alınmaktadır [3-5]. Bununla
birlikte, sıvı metaller yüksek sıcaklıklara karşı aşırı zor
koşullarda bile direnebilirler. Eğer bir uygulamadaki
sıcaklık farkı büyük olursa kaldırma etkileri dikkate
alınmalıdır. Düşük Prandtl sayısı nedeniyle, sıvı metallerle
çalışırken bu durum özel koşullara yol açmaktadır. Bu tür
akışlarda kaldırmanın türbülans üzerindeki etkisi hakkında
çok daha az şey bilinmektedir ve türbülans modellemesi bu
durumda daha fazla hassasiyete sahiptir [6]. Kaldırmanın
önemli etkiye sahip olduğu sıvı metallerin bir diğer
uygulaması günümüzde araştırması yapılan sıvı metal
bataryalardır [7,8].

transferinin diğer bir durumu taşıma aracı olarak havanın
kullanıldığı durumu düşünen Avancha ve Pletcher [16]
tarafından sayısal olarak araştırılmıştır. Yapılan her iki
sayısal çalışma da Reynolds benzeşiminin yeniden birleşme
bölgesini sürdürmediğini göstermiştir.
Literatür incelendiğinde, geriye dönük adım akışı
geometrilerinde çoğunlukla akış özellikleri araştırılırken,
akış özellikleri yanında ısı transferi miktarını inceleyen
çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmada, akış ayrılması
ve yeniden birleşmesinin etkisini araştırmak amacıyla dikey
olarak yerleştirilmiş geriye dönük adım akışı geometrisinde
h/4 ve h/2 olmak üzere farklı pah uzunluklu adım köşe
yapılarının pahsız (düz-normal) geometriye göre ısı
transferi ve akış özellikleri sayısal olarak incelenmiştir.
Geriye dönük adımın arkasındaki duvarlardan biri sabit
sıcaklıkta tutulurken diğerleri adyabatiktir. Çalışma
akışkanları olarak sıvı sodyum ve su kullanılmıştır.
Akışkanların kanala giriş sıcaklıkları 423 K iken geriye
dönük adımın arkasındaki duvarın sıcaklığı 436.5 K’ dir.
Geriye dönük adımın genişleme oranı 1.5’ dir. Çalışma,
Reynolds sayısının 5000 ve 10000 olduğu değerlerde
gerçekleştirilmiştir. Literatürde yapılan çalışmalarda, da
görüldüğü gibi uygulamada sıvı akışkanlarla çalışılması
durumunda özellikle dikey konumlandırmalarda sıcaklık
farkı büyük olursa kaldırma etkilerinin dikkate alınması
önem arz etmektedir. Bu nedenle, yapılan çalışmada da bu
amaçla kaldırma etkileri Boussinesq yaklaşımı kullanılarak
dikkate alınmıştır. Çalışmanın sonuçları, üç boyutlu ve
zamandan bağımsız olarak korunum denklemlerinin k-ε
türbülans modelli, Boussinesq yaklaşımıyla ANSYSFLUENT bilgisayar programıyla çözülmesiyle elde
edilmiştir. Sunulan çalışma, literatürde bulunan çalışmanın
sayısal sonuçlarıyla karşılaştırılmış olup birbirleriyle
uyumlu ve kabul edilebilir oldukları görülmüştür. Sonuçlar,
Nu sayısı, akışkan sıcaklık, türbülans kinetik enerji ve
basınç değişimleri olarak sunulmuştur. Ayrıca, geriye
dönük adım akışı geometrisinde, sıcaklık, hız ve akım
çizgisi dağılımları görselleştirilmiştir.

Son yıllarda, ayrılma ve yeniden birleşmeli akışlar için
prototip olarak geriye dönük basamak akışı çeşitli çalışma
akışkanlarıyla çalışılmıştır. Armaly ve ark. [9] hava ile
yaptıkları deneylerinde girişte Re sayısını artırarak akış
tipini değiştirmişlerdir. Yeniden birleşme noktasının bu
genel parametreye bağlı olduğunu ve esasen laminer, geçiş
ve türbülanslı akış arasında değiştiğini bulmuşlardır.
Ayrıca, yeteri kadar büyük Re sayısı ve tam gelişmiş
türbülanslı akış için yeniden birleşme noktası Re sayısından
bağımsız olmaktadır. Nadge ve Govardhan [10] yeniden
dolaşım bölgesinin şekli üzerinde Re sayısı ve adım
yüksekliği gibi genel parametrelerin etkilerini çalışmışlar ve
bu bölgenin eğer yeniden birleşme uzunluğu ve adım
yüksekliği boyutsuzsa incelenen değişken aralığı boyunca
tamamen değişmeden kaldığını göstermişlerdir. Kasagi ve
Matsunaga [11] üçlü korelasyonları ve tam gelişmiş
türbülanslı geriye dönük basamak akışında türbülans kinetik
enerji yığınlarını ölçmüşlerdir. Le ve ark. [12]’ nın yapmış
oldukları sayısal araştırmalardan birinde detaylı olarak
türbülans hareketlerinin etkileşimleri incelenmiştir. Onların
yüksek çözünürlükteki verileriyle deneylerde ölçümü
oldukça zor olan duvar kayma oranı ve Reynolds gerilme
yığınları hesaplanabilmiştir. Bununla birlikte, zamanla
büyük ölçüde değişen bir yerleşimde tam gelişmiş
türbülanslı akış ani yeniden birleşmesi meydana
gelmektedir. Bu konu, ileri sıvı akışının belirli bir yüzdesine
kadar yeniden bağlanma ile ilgili olarak bazı araştırmacıları
teşvik etmiştir [13].

II. SAYISAL YÖNTEM
Sayısal çalışma, üç boyutlu ve zamandan bağımsız olarak
süreklilik, momentum ve enerji denklemlerinin ANSYSFLUENT sonlu hacimler yöntemine dayalı bilgisayar
programı kullanılarak çözülmesiyle yapılmıştır. Çalışmada
türbülans modeli olarak k-ε modeli kullanılırken,
Boussinesq yaklaşımıyla kaldırma etkileri de dikkate
alınmıştır.

Geriye dönük basamaklı akışlardaki ısı transferi
çalışmaları hala oldukça azdır. Vogel ve Eaton [14]
tarafından yapılan deney çalışmasında sık kullanılan bir
kıyaslama durumu olarak havada türbülanslı ısı transferi
incelenmiştir. Araştırmacılar, klasik Re karşılaştırmasının
ortalama akışı sürdürmediğini fakat özellikle yeniden
birleşme bölgesinde dalgalanan değerlerin fazla olduğunu
göstermişlerdir. Reynolds karşılaştırması, duvardaki ısı
transferinin duvardaki kaymayla orantılı olduğunu
varsaymaktadır. Keating ve ark. [15] sayısal olarak bu
durumu başarılı bir şekilde çalışmışlar ve duvar yakınındaki
ısı
transferini
etkileyen
türbülanslı
yapıları
tanımlamışlardır. Bir adım arkasındaki türbülanslı ısı

Sonlu hacimler yöntemi, hesaplaması yapılacak
geometriyi çözüm yapmak için parçalara bölme ve sonra her
bir parça için elde edilen bu çözümleri bir araya getirerek
probleme ait genel bir çözüm elde etme temellidir. Bu
yöntemde, kontrol hacmi esaslı bir teknik kullanılarak
korunum denklemleri sayısal olarak çözümlenebilen
cebirsel denklem sistemlerine dönüştürülür. Bu yöntem, her
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bir kontrol hacmi için korunum denklemlerinin integre
edilmesiyle ulaşılan ve değişkenler için kontrol hacmine ait
ayrık eşitliklerin bulunması tekniğidir. Ayrık eşitliklerin
doğrusal denklem sistemlerine dönüştürülmesinden sonra
iterasyona bağlı çözümüyle istenen yakınsaklık ölçüsü
sağlanıncaya kadar hız, basınç ve sıcaklık gibi değişkenler
güncellenir. En kullanışlı ağ yapısı için hız, sıcaklık ve
basınç değişkenliğinin önemli olduğu bölgelerde ağ
yapısının sıklığı artırılmalıdır. Süreklilik ve momentum
denklemleri için hesapların yakınsaması, yakınsaklık ölçeği
10-6’dan daha az olduğunda durdurulurken, bu değer enerji
denklemi için 10-7‘dir. Simülasyon için dörtyüzlü
(tetrahedral) ağ yapısı kullanılmıştır.

Bu denklemlerde, ρ yoğunluk (kg/m3), ν kinematik
viskozite (m2/s), p basınç (N/m2), k ısıl iletkenlik (W/mK),
𝑇̅ ortalama sıcaklık (K), cp özgül ısı (J/kgK), ve 𝑢,
̅ 𝑣,
̅ ̅̅̅
𝑤
sırasıyla x, y ve z yönlerindeki ortalama hızlardır (ms-1).
Bu çalışmada kullanılan türbülans modelinde (k-ε), ε
türbülans dağılım terimini belirtirken (m2/s3), k’ve ϕ
sırasıyla türbülans kinetik enerji (m2/s2) ve viskoz dağılım
terimini (m2/s3) göstermektedir.
Daimi akış için türbülans kinetik enerjisi denklemi
̅𝑘 ′ )
𝜕(𝜌𝑢̅𝑘 ′ ) 𝜕(𝜌𝑣̅ 𝑘 ′ ) 𝜕(𝜌𝑤
+
+
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

Geometri boyunca akış ve ısı transferi aşağıda açıklandığı
gibi gövde kuvvetinin olmadığı kararlı durum koşullarında
kütle, momentum ve enerjinin korunumu denklemlerinden
elde edilen kısmi diferansiyel denklemler ile çözülmüştür
[17].

=

+

Süreklilik denklemi
̅
𝜕𝑢̅ 𝜕𝑣̅ 𝜕𝑤
+
+
=0
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)
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(4)

𝜕 µ𝑡 𝜕𝑘 ′
(
) + µ𝑡 𝜙 − 𝜌𝜀
𝜕𝑧 𝜎𝑘 𝜕𝑧

Türbülans viskozitesi
(1)

µ𝑡 = 𝐶µ′ 𝜌

Momentum denklemi

𝑘 ′2
𝜀

(5)

Türbülans kinetik enerji

x momentum denklemi
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̅̅̅̅̅̅̅
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Burada, µ dinamik viskozitedir (kgs-1m-1).

z momentum denklemi

Türbülans kinetik enerji dağılım denklemi
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𝜕𝑥
𝜕𝑦
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̅ , v′
̅ , ̅̅̅
burada u′
w′ sırasıyla x,y,z yönlerindeki ortalama
dalgalı hız bileşenleridir.

=

𝜕 µ𝑡 𝜕𝜀
𝜕 µ𝑡 𝜕𝜀
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(
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(8)

Model sabitleri olan Cµ, C1ε, C2ε, σk ve σε standart k-ε
türbülans modelinde kullanılan genel saptanmış değerlerdir
[17]. Bu sabitlerin değerleri, birçok türbülanslı akış için çok
sayıda veri uyumuyla sağlanmıştır. Bu sabitlerin değerleri
aşağıdaki gibidir;

Enerji denklemi
⌊𝑢̅

(6)

Viskoz dağılım terimi

y momentum denklemi
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Cµ =0.09, C1ε = 1.44, C2ε = 1.92, σk = 1 ve σε = 1.3.
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Re sayısı aşağıda verilen denklemle hesaplanmaktadır
𝑅𝑒 =

𝑉∞ 𝐷h
𝜈

Ayrıca, 13.5 K’ lik sıcaklık farkı nedeniyle kaldırma
etkilerinin dikkate alınması amacıyla çözümlemelerde g
yerçekimi ivmesi (9.81 m/s2) de hesaba katılmıştır. Sıvı
sodyumun termofiziksel değerleri [18] ρ=915.52 kg/m3,
cp=1361.85 J/kgK, k=84.4 W/mK, µ=0.4575 Ns/m2, ısıl
genleşme katsayısı β=0.00025644 K-1 iken suyun
termofiziksel değerleri ρ=916.6 kg/m3, cp=4311 J/kgK,
k=0.682 W/mK, µ=0.000183 Ns/m2, ısıl genleşme katsayısı
β=0.001025 K-1’ dir.

(9)

Burada Dh geriye dönük adım akışlı kanalda girişteki
hidrolik çap (m) ve V∞ kanala girişte akışkanın ortalama
hızıdır (m/s).
𝐷h =

4𝐴c
4(2ℎ)(4ℎ) 4ℎ
=
=
𝑃
2(2ℎ + 4ℎ)
3

(10)

Bu çalışma şu kabuller altında gerçekleştirilmiştir.
a) Geriye dönük adım akışı için akış alanı üç boyutlu,
zamandan bağımsız ve türbülanslıdır.
b) Hesaplamalar sıkıştırılamaz akış için yapılmıştır.
c) Çalışma akışkanları olarak su ve sıvı sodyum
kullanılmıştır.
d) Geriye dönük adımın arkasındaki duvar yüzeyine sabit
436.5 K yüzey sıcaklığı uygulanırken diğer duvarlar
adyabatiktir.
e) Akışkanların ısıl özellikleri sabittir.
f) Hem akışkanlar hem de duvarlar için ısı üretimi yoktur.

Burada Ac ve P sırasıyla geriye dönük adım akışı
kanalının giriş kesit alanı (m2) ve kanalın çevre uzunluğudur
(m).
Nu sayısı taşınımla ısı geçişinin iletimle ısı geçişine oranı
olarak değerlendirilir.
𝜕𝑇
ℎ𝐷h
−k ( ) = ℎ(𝑇∞ − 𝑇s ) ve 𝑁𝑢 =
𝜕𝑛 𝑠
𝑘

(11)

Burada h yüzey üzerindeki yerel ısı taşınım katsayısı
(W/m2 K), n yüzeye dik yön olup yerel Nu sayısı aşağıdaki
gibi hesaplanır
Ortalama ısı taşınım katsayısı
ℎ𝑚 =

1 𝐿
∫ ℎ𝑑𝑥
𝐿 0

(12)

Ortalama Nu sayısı
𝑁𝑢𝑚 =

ℎ𝑚 𝐷ℎ
𝑘

(13)

𝛥𝑃 = 𝑓

𝐿 𝜌𝑉 2
𝐷ℎ 2

(14)

Basınç düşüşü

Burada ΔP kanal boyunca akış yönündeki basınç düşüşü
ve f sürtünme faktörüdür.
III. GEOMETRİK MODEL
Şekil 1a’ da geriye dönük adım geometrisinin pahsız
(normal) geometrik yapısı gösterilirken, Şekil 1b’ de ise h/4
ve h/2 olmak üzere farklı pah uzunluklu adım köşe yapıları
verilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi sabit sıcaklıkta
tutulan bölümün uzunluğu 20h uzunluğunda olup, h’ ın
değeri 0.05 m’ dir. Kanalaın sonundaki yanal uzunluk (3h)
ile akışkanların kanala giriş yaptıkları kısım (2h) arasındaki
uzunlukların oranı olan geriye dönük adımın genişleme
oranı 1.5’ dir. Köşelere verilen pah uzunlukları h/4 ve h/2
uzunluklarındadır. Kullanılan akışkanlar su ve sıvı sodyum
olup, Reynolds sayısının 10000 olduğu değer için sırasıyla
akışkanların kanala giriş hızları (Ub) 0.1612 m/s ve 0.1192
m/s’ dir. Akışkanın kanala giriş sıcaklığı 423 K iken geriye
dönük adımın arkasındaki kısmın sıcaklığı ise 436.5 K’ dir.
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sonuçlarının makul ve kabul edilebilir olduğu sonucuna
varılmıştır.

Şekil 2. Togun ve ark. [19]’ un sayısal çalışması ile sunulan
çalışmanın sonuçlarının karşılaştırılması

a)

Ağ sayısının ortalama Nu sayısı (Num) ve akış hızı (Vm)
üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla pahsız (normal)
geriye dönük adım akışı kanalında akışkan olarak su
kullanılarak Re=5000 değeri için ağ bağımsızlık testleri
yapılmıştır (Tablo 1). Yapılan testler sonucu, düz kanal için
988942 adet ağ elemanının yeterli olduğu sonucuna
varılmıştır. Kanallarda dikdörtgensel ağ elemanı
kullanılmıştır. Ayrıca, pahsız, h/4 ve h/2 pah uzunluklarına
sahip geriye dönük adım akışına sahip kanalarda kullanılan
ağ elemanı sayıları da Tablo 2’ de gösterilmiştir.

Geriye
dönük
adımın
aşağı
akım
bölgesi

Tablo 1. Pahsız (normal) kanalda Num ve Vm için ağ testi sonuçları

Ağ Sayısı
939495
988942
1080420

Num
1185.25
1196.56
1196.48

Vm (m/s)
0.034254
0.034824
0.344715

Tablo 2. Pahsız, h/4 ve h/2 pah uzunluklu kanaldaki ağ sayıları

Kanal Tipi
Pahsız Kanal
h/4 Pahlı Kanal
h/2 Pahlı Kanal

b)
Şekil 1. Geriye dönük adım geometrisi a) Pahsız (normal) b) h/4
ve h/2 pah uzunluklu

Ağ Sayısı
988942
988406
988594

Şekil 3 a ve b’ de sırasıyla sıvı sodyum ve su akışkanları
için Reynolds sayısının 5000 ve 10000 değerlerinde pahsız
(normal) ve h/4 ve h/2 pah uzunluklu geriye dönük adımın
aşağıakım bölgesindeki (sabit yüzey sıcaklığında tutulan
kısım) Nu sayısı değişimleri gösterilmektedir. Geriye dönük
adım akışında ayrılmış bölgenin olduğu kanalın aşağıakım
bölgesindeki yaklaşık 0.3 m’ lik kısımda kanal yüzeyi ile
akış arasındaki sıcaklık farkının en fazla olduğu pahsız
model için Nu sayısı değerleri pahlı modeller olan h/4 ve
h/2 modellerine göre daha fazla iken akışın yeniden
birleştiği yaklaşık 0.6 m’ lik kanal uzunluğundan sonra
akışkan ve yüzey arasındaki sıcaklık farklarının daha fazla
olduğu h/4 ve h/2 pah uzunluklu modeller için pahsız
modele göre daha fazla Nu sayısı değerleri elde
edilmektedir. Bununla birlikte, Re=5000 için sıvı sodyum

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Şekil 2’ de giriş uzunluğu 1.25 cm, genişleme oranı 2,
yukarı akım uzunluğu 200 cm ve 150 cm ‘ lik ısıtılmış (4000
W/m2) aşağı akım uzunluğuna sahip bir geriye dönük adım
geometrisi modelinde Re=10000’ de su akışkanı için Togun
ve ark. [19] tarafından yapılan sayısal çalışma ile sunulan
çalışma karşılaştırılmış ve sonuçların birbirleriyle oldukça
uyumlu oldukları görülmüştür. Bu nedenle, bu çalışmanın
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akışında pahsız (normal) geometrinin ortalama Nu sayısı
değerinin, h/2 pah uzunluklu geriye dönük adım
geometrisinden %9 daha fazla olduğu belirlenmiştir. Su
akışkanı için de benzer davranış elde edilmekle birlikte ısı
iletim katsayısı, sudan daha yüksek olan sıvı sodyum için
elde edilen Nu sayısı değerlerinin değer olarak suyunkinden
daha
küçük
olduğu
incelenen
grafiklerden
görülebilmektedir. Ayrıca, su akışkanı için Reynolds
sayısının 5000 olduğu değerdeki Nu sayısı değerleri ile
10000 olduğu değerdeki değerlerin sıvı sodyuma göre
birbirine daha yakın olması yeniden birleşme bölgesinde
sudaki akış karışmasının sıvı sodyuma göre daha fazla
olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, her iki akışkan
için Re=10000 için elde edilen Nu sayısı değerleri
Re=5000’ den daha fazla olduğu Şekil 3 a ve b’ den
görülebilmektedir.

olduğundan daha yüksek akışkan sıcaklık değerleri elde
edilmektedir. Ayrıca, akış ayrılmasının olduğu kısımlarda
pahsız modelin Nu sayısı değeri daha fazla olduğundan
buna bağlı olarak akışkanların sıcaklık değerleri daha
fazladır. Aşağıakım bölgesinin ilerleyen kısımlarında akış
birleşmesinin olduğu kısımlarda ise h/4 ve h/2 pah
uzunluklu modeller daha yüksek akışkan sıcaklık değerleri
sergilemektedirler. Bununla birlikte, Nu sayısı grafiklerinde
yeniden birleşme bölgesinden itibaren h/4 pah uzunluklu
modelin Nu sayısı değerinin h/2 pah uzunluklu olana yakın
olmakla birlikte çok az bir miktar daha fazla olduğu fakat
sıcaklık grafiklerinde ise aynı bölgede h/2 modelinin
sıcaklık değerinin daha fazla olduğu görülebilmektedir. Bu
farklılığın, Nu sayısı değerlerinin kanal yüzeyinde
alınırken; sıcaklık değerlerinin 0.5h yüksekliğinde
alınmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca,
maksimum ısı transferinin ve çevrim bölgesinin ve buna
bağlı olarak akış hareketliliğinin fazla olduğu yeniden
birleşme bölgesine kadar akışkan sıcaklık değerinde azalma
meydana gelirken, bu bölgeden sonra akış hareketliliğinin
azalmasıyla taşınımla ısı transferi direnci artarken; iletimle
ısı transferi direnci azalmakta ve dolayısıyla akışkan
sıcaklık değerleri artışa geçmektedir.

a)

Şekil 5a ve b’ de sırasıyla sıvı sodyum ve su
akışkanlarına ait 0.5h adım yüksekliğindeki kanal hattı
boyunca türbülans kinetik enerji (TKE) değişimleri
Re=5000 ve 10000 değerleri için gösterilmektedir.
Türbülans kinetik enerji, akışın türbülans değerinin yani
karışmasının bir ölçüsüdür. Şekillderden de kolaylıkla
görülebildiği gibi akış ayrılmasının olduğu bölgede en
yüksek TKE değeri h/2 pah uzunluklu geriye dönük adım
akışı bölgesi için elde edilirken, en düşük TKE değerleri
pahsız kanal için elde edilmektedir. Bununla birlikte, akışın
birleşme bölgesinden sonra her iki akışkan için de TKE
değerleri pahlı kanallar için azalmaktadır. Çünkü pahlı
kanalların türbülans kinetik enerjileri ayrılmış akış
bölgesinde azaldığından yeniden birleşme bölgesinde düz
kanal için TKE değerleri daha yüksek değerlere
ulaşmaktadır. Bunun yanısıra, akışkan viskozite değerinin
sıvı sodyuma göre daha düşük olduğu su akışkanı için daha
yüksek TKE değerlerine ulaşılmaktadır.

b)

Sırasıyla sıvı sodyum ve su akışlarına ait farklı Re
sayılarında 0.5h adım yüksekliğinde kanal boyunca
akışkanların basınç değişimleri Şekil 6a ve b’ de
verilmektedir. Ayrılmış akış bölgesinde TKE değişiminin
de dolayısıyla akışkan hızının fazla olduğu h/2 pah
uzunluklu modelde en fazla basınç değerine ulaşılırken;
akışın birleşme bölgesinde hızın azalmasıyla basınç değeri
en düşük değerine gelmektedir. Su akışkanı için de benzer
durum elde edilmekle birlikte TKE’ nin daha fazla olduğu
suda daha yüksek basınç değerleri elde edilmektedir.
Ayrıca, en yüksek basınç değerlerine Re sayısının 10000
olduğu değerde ulaşılmaktadır.

Şekil 3. Nu sayısı değişimi a) Sıvı sodyum b) Su

Şekil 4a ve b’ de sırasıyla sıvı sodyum ve su akışkanlarına
ait pahsız ve h/4 ve h/2 pah uzunluğuna sahip geriye dönük
adım akışı geometrilerindeki aşağıakım bölgesinde h
yükseklikli adımın yarı yüksekliği olan 0.5h yüksekliği için
kanal boyunca akışkanların sıcaklık değişimleri
gösterilmektedir. Sıcaklık değerleri incelendiğinde, sıvı
sodyum için ısıl iletkenlik değeri suya göre yüksek
olduğundan ve buna bağlı olarak ısının yayılımı daha iyi
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a)

b)

Şekil 5. Akışkan türbülans kinetik enerji değişimi
a) Sıvı sodyum b) Su
b)
a)

Şekil 4. Akışkan sıcaklık değişimi a) Sıvı sodyum b) Su
b)

a)

Şekil 6. Akışkan basınç değişimi
a) Sıvı sodyum b) Su

Şekil 7 ve 8’ de sırasıyla sıvı sodyum ve su akışkanları
için geriye dönük adım akışı modellerinin olduğu
kanallarda A-Re=5000 B-Re=10000 ve a) Pahsız b) h/4 c)
h/2 pah uzunluklu kanallar için hız dağılımı konturları
verilmektedir. Hız dağılımı konturlarından da görülebildiği
gibi geriye dönük adım kısmında koyu mavi renk olan kısım
hızın en az olduğu yeniden dolaşım bölgesinin olduğu
kısımdır. Adım kısmına pah uzunluğu verildiğinde akış
geriye dönük adıma doğru yönlendirilebilmektedir.
Böylece, bu kısımda akış hareketliliği artırılmakta ve koyu
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mavi renkli kısım açık maviye doğru renk değiştirmektedir.
Kanala girişte ise hız maksimum olduğundan koyu kırmızı
renkle görülmektedir. h/2 pah uzunluğunda h/4’ e göre
özellikle akış ayrılmasının olduğu geriye dönük adım
geometrisinin olduğu kısımda hız değerleri daha yüksek, bu
bölgede kontur rengi daha açıktır. Bunula birlikte, Şekil 8’
de görülebildiği gibi su için Şekil 7’ deki sıvı sodyuma göre
koyu kırmızı renkli kısmın şiddeti daha fazladır. Buna ek
olarak, her iki akışkan için Re=10000 değerinde Re=5000’
e göre hız değişimi daha fazladır.

gösterilmektedir. Şekil 9 ve 10’ dan da kolaylıkla
görülebildiği gibi ısı iletim katsayısı sudan yüksek olan sıvı
sodyumun sıcaklık değerleri sudan daha yüksektir. Bu
nedenle, sıcaklık konturu dağılımı daha açık renktedir. Bu
durum, sabit yüzey sıcaklığındaki geriye dönük adımın
aşağıakım kısmından sıvı sodyuma olan ısı transferi
nedeniyle gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, özellikle h/2
pah uzunluklu modelde akış ayrılma bölgesinde sabit
sıcaklıktaki yüzeyden üst taraftaki diğer yüzeye doğru
sıcaklıkta daha fazla değişim meydana gelmekle birlikte,
sıcaklık konturu rengi h/4 pah uzunluklu modele göre daha
koyu kırmızı renktedir. Ayrıca, Şekil 10’ dan da
görülebildiği gibi su akışkanında kanala pah verildiğinde
ayrılmış akış bölgesinde hareketlilik sağlansa da oluşan
yeniden dolaşım bölgesi nedeniyle geriye dönük adımın alt
köşe noktasında akışkanın sıcaklığının maksimum olduğu
koyu kırmızı renkli kısım bulunmaktadır.

B

A

B

A

a)

b)

c)

b)

a)

c)

Şekil 7. Sıvı sodyum için hız dağılımları A-Re=5000 BRe=10000 a) Pahsız b) h/4 c) h/2

A

B
a)

b)

c)

a)

b)

Şekil 9. Sıvı sodyum için sıcaklık dağılımları
A-Re=5000 B-Re=10000 a) Pahsız b) h/4 c) h/2

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Şekil 8. Su için hız dağılımları A-Re=5000 B-Re=10000
a) Pahsız b) h/4 c) h/2

Sıvı sodyum ve su akışkanına ait sıcaklık dağılımı
konturları sırasıyla Şekil 9 ve 10’ da A-Re=5000 BRe=10000 için a) Pahsız b) h/4 c) h/2 pah uzunlukları için
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B

A

a)

b)

c)

a)

A

b)

B

c)

Şekil 10. Su için sıcaklık dağılımları
A-Re=5000 B-Re=10000 a) Pahsız b) h/4 c) h/2

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Şekil 11. Sıvı sodyum için akım çizgisi dağılımları
A-Re=5000 B-Re=10000 a) Pahsız b) h/4 c) h/2

Şekil 11 ve 12’ de sırasıyla sıvı sodyum ve su akışkanları
için A-Re=5000 B-Re=10000 a) Pahsız b) h/4 c) h/2
uzunluklu geriye dönük adım akışı modelli kanallar için
akım çizgileri dağılımları görselleştirilmiştir. Yeniden
birleşme uzunluğu hakkında fikir sahibi olabilmek için
şekiller üzerinde yeniden dolaşım bölgesinin merkez
noktasının uzunlukları y koordinatı üzerinde çizilerek
gösterilmiştir. Ayrılmış akış bölgesinde, yeniden dolaşım
bölgesinin merkez noktası uzunluğunun azaltılması, geriye
dönük adım akışında hareketliliğin artırılması anlamına
gelmekte olup, akışkanın karışmasının sağlanarak ısı
transferi artırılmaktadır. Şekil 11 ve 12’ den de görüldüğü
gibi her iki akışkan için h/2 pah uzunluğunda yeniden
dolaşım ve yeniden birleşme noktaları geriye dönük adıma
doğru daha fazla çekilerek kanal boyunca ısı transferinin
arttığı bölge artırılmaktadır. Bununla birlikte, Re sayısının
artışı ayrılmış akıştaki yeniden dolaşım noktasının
konumunu etkileyerek bu bölgenin uzunluğunun artmasına
sebep olurken, adım yüksekliği boyunca genişliğinin ise
azalmasını sağlamaktadır. Böylece, Re sayısı artışıyla adım
yüksekliği boyunca küçülen yeniden dolaşım bölgesinde
hem hareketlilik de hem de ısı transferin de artışlar elde
edilmektedir. Ayrıca, şekillerden her iki akışkan arasındaki
ayrılmış bölgenin uzunluğunun tam olarak belirlenmesi
oldukça zor görülmektedir.

B

A

a)

b)

c)

a)

b)

Şekil 12. Su için akım çizgisi dağılımları
A-Re=5000 B-Re=10000 a) Pahsız b) h/4 c) h/2

V. GENEL SONUÇLAR
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Gaz türbini motorları, yakıcılar, ısıtma ve soğutma
sistemleri gibi birçok mühendislik uygulamasında geriye
dönük adım akışı nedeniyle ayrılma ve yeniden birleşme
bölgeleri meydana gelmektedir. Bu bölgelerin kontrolü, ısı
ve kütle transferi miktarını artırmak için oldukça önemlidir.
Bununla birlikte, hareketli akışkanların en önemli teknik
uygulamalarından biri, ısıl enerjinin taşınmasıdır. Düşük
Prandtl sayılı sıvı metaller, yüksek ısıl yayılımları nedeniyle
hava veya su ile karşılaştırıldığında daha büyük ısı akıları
sağladıkları için son yıllarda artan bir ilgi kazanmışlardır.
Dahası,
bu
akışkanlar
yüksek
sıcaklıklara
dayanabilmektedirler. Bu sebeplerle, sıvı metaller ısı
transferi ve depolanması için nükleer teknolojide ve
yoğunlaştırılmış güneş uygulamalarında ayrı bir öneme
sahip olup, göz önüne alınmaktadır.

devam ettiğinden akışkan sıcaklık değerleri de kanal
boyunca sabit değerde devam etmektedir.
- Akış ayrılmasının olduğu bölgede en yüksek TKE değeri
h/2 pah uzunluklu geriye dönük adım akışı bölgesi için elde
edilirken, en düşük TKE değerleri pahsız kanal için elde
edilmektedir.
- Bunun yanısıra, akışkan viskozite değerinin sıvı sodyuma
göre daha düşük olduğu su akışkanı için daha yüksek TKE
değerlerine ulaşılmaktadır.
- Ayrılmış akış bölgesinde TKE değişiminin de dolayısıyla
akışkan hızının fazla olduğu h/2 pah uzunluklu modelde en
fazla basınç değerine ulaşılırken; akışın birleşme bölgesinde
hızın azalmasıyla basınç değeri en düşük değerine
gelmektedir.
- Hız dağılımı konturlarından da görülebildiği gibi geriye
dönük adım kısmında koyu mavi renk olan kısım hızın en
az olduğu yeniden dolaşım bölgesinin olduğu kısımdır.
Adım kısmına pah uzunluğu verildiğinde akış geriye dönük
adıma doğru yönlendirilebilmektedir. Böylece, bu kısımda
akış hareketliliği artırılmakta ve koyu mavi renkli kısım
açık maviye doğru renk değiştirmektedir.
- h/2 pah uzunluğunda h/4’ e göre özellikle akış
ayrılmasının olduğu geriye dönük adım geometrisinin
olduğu kısımda hız değerleri daha yüksek, bu bölgede
kontur rengi daha açıktır.
- Isı iletim katsayısı sudan yüksek olan sıvı sodyumun
sıcaklık değerleri sudan daha yüksektir. Bu nedenle,
sıcaklık konturu dağılımı daha açık renktedir. Bu durum,
sabit yüzey sıcaklığındaki geriye dönük adımın aşağıakım
kısmından sıvı sodyuma olan ısı transferi nedeniyle
gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, özellikle h/2 pah
uzunluklu modelde akış ayrılma bölgesinde sabit
sıcaklıktaki yüzeyden üst taraftaki diğer yüzeye doğru
sıcaklıkta daha fazla değişim meydana gelmekle birlikte,
sıcaklık konturu rengi h/4 pah uzunluklu modele göre daha
koyu kırmızı renktedir.
- Her iki akışkan için h/2 pah uzunluğunda yeniden
dolaşımın merkezi ve yeniden birleşme noktaları geriye
dönük adıma doğru daha fazla çekilerek kanal boyunca ısı
transferinin arttığı bölge artırılmaktadır. Bununla birlikte,
Re sayısının artışıyla yeniden dolaşım bölgesinin merkez
noktası ve buna bağlı olarak yeniden birleşme bölgesinin
uzunluğu artmaktadır.
- Sonuç itibariyle, ısı transferini artırmak için ayrılmış
akışın olduğu bölgeyi azaltacak şekilde kanal tasarımları
yapılmalıdır. Ayrıca, yüksek ısı iletim katsayılı ve yüksek
sıcaklıklara dayanıklı akışkanların seçimi ısı transferi
miktarının fazla olması istenen uygulamalarda son derece
önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, akış ayrılması ve yeniden birleşmesinin
etkisini araştırmak amacıyla dikey olarak yerleştirilmiş
geriye dönük adım akışı geometrisinde h/4 ve h/2 olmak
üzere farklı pah uzunluklu adım köşe yapılarının pahsız
(düz-normal) geometriye göre ısı transferi ve akış
özellikleri sıvı sodyum metali ve su kullanılarak
karşılaştırmalı ve üç boyutlu ve zamandan bağımsız olarak
korunum denklemlerinin k-ε türbülans modelli, Boussinesq
yaklaşımıyla ANSYS-FLUENT bilgisayar programıyla
sayısal olarak çözdürülmesiyle incelenmiştir. Literatürde
yapılan çalışmalarda, da görüldüğü gibi uygulamada sıvı
akışkanlarla çalışılması durumunda özellikle dikey
konumlandırmalarda sıcaklık farkı büyük olursa kaldırma
etkilerinin dikkate alınması önem arz etmektedir. Bu
nedenle, yapılan çalışmada da bu amaçla kaldırma etkileri
Boussinesq yaklaşımı kullanılarak dikkate alınmıştır.
Sunulan çalışma, literatürde bulunan çalışmanın sayısal
sonuçlarıyla karşılaştırılmış olup birbirleriyle uyumlu ve
kabul edilebilir oldukları görülmüştür. Sonuçlar, Nu sayısı,
akışkan sıcaklık, türbülans kinetik enerji ve basınç
değişimleri olarak sunulmuştur. Ayrıca, geriye dönük adım
akışı geometrisinde, sıcaklık, hız ve akım çizgisi dağılımları
görselleştirilmiştir. Bununla birlikte, bu çalışmanın sayısal
sonuçlarından elde edilen değerler aşağıdaki gibi
sunulabilir;
- Re=5000 için sıvı sodyum akışında pahsız (normal)
geometrinin ortalama Nu sayısı değerinin, h/2 pah
uzunluklu geriye dönük adım geometrisinden %9 daha fazla
olduğu belirlenmiştir.
- Buna ek olarak, her iki akışkan için Re=10000 için elde
edilen Nu sayısı değerleri Re=5000’ den daha fazladır.
- Sıcaklık değerleri incelendiğinde, sıvı sodyum için ısıl
iletkenlik değeri suya göre yüksek olduğundan ve buna
bağlı olarak ısının yayılımı daha iyi olduğundan daha
yüksek akışkan sıcaklık değerleri elde edilmektedir.
- Yeniden birleşme bölgesine kadar akışkan sıcaklık
değerinde azalma meydana gelirken, bu bölgeden sonra
kanal boyunca akışkan hızı nispeten sabit hızla hareketine
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Abstract – Traffic flow forecasting has an important place in designing a successful intelligent transportation system. The
success of the forecasting is related to the accuracy and timely acquisition of the traffic flow data. The inadequacy in the
number of data has led to the use of shallow architectures in the traffic forecasting models realized so far or to design models
with generated data. These models failed to occur forecast results with sufficient success. Nowadays, in the age of big data, in
parallel with the increase in traffic density, there has been a significant increase in the diversity and size of the collected traffic
flow data. This result constitutes the main motivation in our study. Our study aims to forecast traffic density at the exit of a
motorway that have linked roads. The forecasting models proposed in our study were designed using generally accepted, Deep
Learning techniques, which can occur meaningful prediction results with big data.
The techniques used in our study are Recurrent Neural Network (RNN), Long-Short Time Memory (LSTM), Stacked Long
Short-Term Memory (S-LSTM), Bidirectional Long Short-Term Memory (B-LSTM) and Gated Recurrent Unit (GRU) neural
networks. The dataset used in the study consists of 929 thousand 640 measurement data collected by loop sensors placed at 6
different points. Three different training data sets were created, split 90%, 80% and 70% of all data and the remainder of the
data used as the test dataset. Forecast achievements of the designed models on the test dataset were recorded by calculating the
Mean Square Error (MSE) values. In addition, all models are run with different number of epochs and the effect of the training
set size and iterations on learning was investigated. The results show that Deep Learning techniques in traffic flow forecasting
with low MSE values occur successful results and can be used in traffic flow prediction models. When the results of selected
Deep Learning techniques and designed models are compared, it is observed that B-LSTM has the best forecast performance
with the lowest MSE value of 36,60.
Keywords – Deep Learning, RNN, GRU, LSTM, intelligent transportation system and traffic flow forecasting
I. INTRODUCTION
Nowadays, in parallel with the increasing population, the
increase in the number of vehicles increases the time people
spend in traffic. In order to solve the problems caused by
these increases, Intelligent Transportation Systems (ITS) start
to gain more place in our lives. With the increasing use of
loop sensors in the collection of traffic flow data, large
amounts of real-time data are being collected. This
development enables the design of ITS applications that
enable people to choose better routes in traffic, or to enable
authorities to make instant improvements in traffic signaling.
One of the important elements of designing a successful
ITS is to know the traffic density in advance. Forecast
success depends on accurate and timely data. As a result of
the developments in the storage and acquisition of data and
the innovations in the calculation devices, the studies in the
field of estimating the traffic flow by processing real-time
data are increasing day by day. The causes of traffic density
do not consist of linear elements. This is the main reason why
the short-term forecasting success with traditional methods is
low. As a result of the increase in the volume of real-time
data with temporal and spatial characteristics, deep learning,

which is a pioneering technique in the interpretation of
stochastic data, is beginning to rise to a frequently used
position in traffic flow studies. Recurrent Neural Networks
(RNN), one of the Deep Learning models, is a powerful
predictive algorithm over time series. Based on this idea, in
our study, we use Long short-term memory (LSTM), a type
of RNNs, and its variations, and perform comparisons
between variation results.
Knowing the traffic flow in advance has an important role
in minimizing or eliminating traffic congestion. Since the
1990s, researchers have conducted a number of techniques
ranging from Autoregressive Integrated Moving Average
(ARIMA) to Artificial Neural Network (ANN) to predict
traffic flow. Voort et al. proposed a model with ARIMA and
Kohonen Self-Organizing Maps to estimate short-term traffic
density [1]. Using only historical data from the highway in
traffic flow estimation is to ignore the representations of the
connection roads, which is one of the reasons for the density.
Williams [2] and Shiliang et al. [3] conducted separate
studies with ARIMA and Bayesian Networks, concluding
that the linked roads were improved to prediction success.
Choosing the right variables is important for the designed
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model [4]. Kamarianakis et al. examined the effects of
univariate and multivariate input data on traffic flow
prediction accuracy and proved the superiority of multivariate
models. [5]. Vlahogianni et al. demonstrated that it is
possible to represent complex traffic data in a temporal and
spatial relationship with ANN models [6] [7] [8]. Other
studies have examined the effects of ANN models on
predictive success by modifying parameters that represent
this complex structure of traffic data [9] [10] [11]. Most of
the studies for traffic flow prediction are based on eventuality
and the assumption of normal ongoing traffic flow. Manoel et
al. propose a model designed with Support Vector Machine
(SVM), a statistical model representing weather conditions,
accidents and holidays [12]. Lippi et al. developed a SVM
model combined using the Kalman Filter, and found a
positive correlation between seasonal effect [13] and traffic
flow prediction accuracy [14]. Nowadays, in the era of big
data, Yisheng et al. Based on the magnitude of training data
that directly affect the success of Deep Neural Networks
(DNN), he proposed a prediction model using the DNN
technique Autoencoder [15].
The aim of this study is to estimate the traffic density at the
motorway exit point using data collected by loop sensors
placed on the UK M57 motorway and five different roads
linked to this road. As a result of the literature reviews, no
studies were found in traffic flow prediction studies
comparing LSTM variations and the effect of hyper
parameters on the results. In this respect, our study provides a
new contribution to the literature.
The rest of the article continues as follows. In the next
section, the techniques in the estimation model are explained.
Section 3 describes the environment, the used dataset and the
evaluation criteria. Section 4 contains experimental results
and comparisons. The last section contains conclusions.
II. METHODOLOGY
This section discusses the used techniques and Deep
Learning. II.B contains an overview of RNNs. II.C and
subsequent sections provide information about LSTM and its
variations.
A. Deep Learning
Deep Learning is a specific subfield of machine learning: it
is defined as a new perspective that seeks to obtain a learning
representation from data, focusing on more iterative and
progressive learning of more consecutive strata [16].
Deep Neural Networks (DNN) contains multiple nonlinear
hidden layers, and with this architecture, the network
acquires a skill that can learn very complex relationships
between inputs and outputs [17]. These layers are structured
with layers called ANN stacked on top of each other [18].
The term Neural Network (NN) refers to neurobiology, but
Deep Learning models are not a one-to-one brain model,
although some of the central concepts in Deep Learning have
been inspired by the human brain [18].

algorithms [19]. Feature extraction is the process of deciding
which of the properties of a data set the network can be used
as an indicator for reliably labelling this data [19].
B. Recurrent Neural Network (RNN)
RNN was first introduced in the 1980s, and has gained
popularity again due to recent hardware developments [20].
RNNs distinguish themselves from the Feed Forward Neural
Network (FFNN) provided that it has at least one feedback
loop [21]. In a repetitive NN model shown in Fig. 1, it can be
seen that a neuron may have multiple connections, while at
the same time the neuron may be associated with other
neurons of the same layer.
Assuming that a completely recurrent NN consists of r
neurons, it is assumed to have as many connections as r2 [20].

Fig. 1 A recurrent layer contains connections between neurons in the same
layer [20]

RNN is a NN model developed to take advantage of
sequential information and learn the patterns that exist in this
information [22]. This network architecture is expected to
perform the same task for all elements of an array. RNNs
have been very useful in language processing problems due
to the sequence dependence of words in any spoken language
[22].
C. Long-Short Time Memory (LSTM)
Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber have discovered
long-term network architecture as a solution to the problem
of missing gradients [23]. The basic principle behind this
network architecture is that the network can reliably transmit
important information to the future in multiple iterations [20].
As shown in Fig. 2, the LSTM unit consists of several main
components. One of the main components of the LSTM
architecture is the memory cell, also known as tensor,
represented by the thick frame in the middle of the figure.
During many iterations, this memory cell of the network
designed to store useful information stores critical
information learned over time [20].
At each step, the LSTM unit changes the tensor cell in
three different stages with new information. First, the unit
determines how much of the previous memory it will hold.
This is defined as keep gate.

Automatic feature extraction is one of the great advantages
that Deep Learning has over traditional machine learning
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an update port and changes the way the output is produced. It
has less complexity than standard LSTM models [25]. It has
been observed that LSTM works better for larger data sets
and GRU works better for smaller data sets [24].
III. CASE STUDY

Fig. 2 Architecture of the LSTM unit shown at the tensor and process [20]

The basic idea of Keep gate is simple. The memory state
tensor in the previous time step is information-rich, but some
of this information may be obsolete and may need to be
deleted. If the position in the bit sensor is one, it means that
the position in the memory is still valid and must be stored. If
the position is zero, the position in the tensor cell is no longer
relevant and must be changed. The bit tensor draws that this
time step input, and the output of the previous time step of
the LSTM unit and bring the resulting tensor into a sigmoid
layer. A sigmoidal neuron produces a value that is very close
to zero or very close to one. According to this rule, the output
of the sigmoidal layer is close to the working approach of the
bit tensor. Therefore, this function is used to complete keep
gate [20].
The information writing area of the LSTM unit is known as
write gate. It consists of two main components. The first of
these components is to find out which information is written
to the tensor. This is calculated by the tanh layer. The second
component is to find out which information will be discarded
without writing. We make this choice with the same strategy
we use in keep gate. The bit vector is multiplied by the
intermediate tensor and a new state vector is created for the
LSTM.
Output Gate architecture shows at Fig. 2. It is a similar
structure to as write gate. The tanh layer forms an
intermediate tensor from the state vector. The sigmoid layer
creates a bit tensor mask using the current input and the
previous output. This intermediate tensor is multiplied by the
bit tensor to obtain the final output.

E. Data
Traffic flow data consisted of 929640 measured values
collected every 15 minutes between 1 April 2015 and 31
August 2019. It was measured by several intersections (J1,
J2, J3, J4, J5, J6, J7) linked to the M57 motorway in the UK
and by loop sensors located at the motorway exit. The data
was obtained from the publicly accessible website
tris.highwaysengland.co.uk/detail/trafficflowdata.
The used data in the training set and the missing
measurement value on a time series significantly reduces the
predictive performance of the model. In our study,
approximately 6% of 929640 different measurement values
(i.e. 56375), could not be measurement for unknown reasons.
578 of these missing data do not match the total number of
vehicles passing and the total number of segments segmented
by vehicle type. In this case, the total number of segmented
vehicles is considered as the total number of passes. It has
been determined that a large weight of the data without
measurement value is for 9 months of 2015.

Fig. 4 M57 motorway and linked roads

In order to fill the missing data, a special program prepared
in C # language was used. As the method of completion, the
average values of the measurements taken from the same
measurement sensors of the same day and time zone for the
other 4 years were taken and the result was rounded to the
small integer value and entered into the vehicle segment total
field.

Fig. 3 LSTM and GRU structures [24]

The network created by increasing the number of hidden
layers of LSTMs is defined as Stacked Long Short-Term
Memory (S-LSTM). B-LSTM is a type of LSTM that
previous and two series previous node connect to an output
node in a hidden layer.
D. Gated Recurrent Unit (GRU)
There are many LSTM types used today. The most
commonly used of these is the Gate Recurrent Unit, GRU
[24]. The GRU combines forgetting and entry doors to form

Fig. 5 Histogram distribution of vehicles exiting the M57 motorway

In Fig. 5, the p-value for D'Agostino's K-squared normality
test is less than 0.05. This value indicates that the M57
motorway exit numbers do not correspond to the normal
distribution, and that the motorway exit numbers may have a
nonlinear dependence between the other dataset properties.
Table 1. Descriptive values
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mean
333.914

Min
0

σ
280.079

Max
1283

Skewness
0.636

Kurtosis
-0.494

p
0.000

Normal distribution was also tested by calculating
skewness and kurtosis on the data set. The skewness value
being different from 0 and the kurtosis value being between 1 and +1 proves that our data does not have a Gaussian
distribution. In addition, the average standard deviation to
identify vehicle output data on the M57 motorway, et al.
values are given in Table 1.
F. Evaluation Criteria
An NN training involves setting the link weight values
[26]. The performance of the network is observed by
summing the squares of the difference between the expected
output value of the network and the resulting output value.
This method is called MSE [26] and is defined by the
formula in Equation 1:
𝑓 = 𝑚𝑠𝑒 =

𝑁

𝑁

𝑖=1

𝑖=1

1
1
∑ 𝑒𝑖 2 = ∑(𝑡𝑖− 𝑎𝑖 )2
𝑁
𝑁

(1)

In this section, the results between MSE loss function, the
relationship between model run times and hyper parameters,
the results of the training and the data set size, the number of
iterations and the number of hidden layers are presented.
A. Results of RNN
RNN model, dataset size, epoch size, datasize entered in
input layer node at once (batch size), hidden layer, number of
weights (param) and node amount (node) Tested separately.
The values of the generated models are as given in Table 3.
Hyperbolic Tangent function was used as the activation
function in all variations for this designed model. MSE was
used for loss function, ADAM was used as optimization
method (known as optimizer) and learning rate was kept
constant as 0.001.
When the characteristics of the models are examined in
Table 3, when the training dataset increases in size, the MSE
value of the model decreases considerably and the predictive
success increases.

4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
9051

Size of Training
Dataset

51
51
51
51
51
51
51
51
101

70%
80%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

MSE

1
1
1
1
1
1
1
1
2

0:09:56
0:15:28
0:11:16
0:05:36
0:27:59
0:52:15
0:21:53
0:06:04
0:17:19

87.51
69.67
43.63
44.47
42.43
42.14
44.14
44.16
40.26

When the RNN model results are examined, it is seen that
the model that produces the best estimation result belongs to
the RNN09 architecture which has 40.26 MSE value and the
number of hidden layers is increased. It has been found that
increasing epoch size increases the learning, in other words,
increases the accuracy of the estimation.
B. Results of LSTM
Since S-LSTM was used for multilayer LSTM, the number
of hidden layers kepts constant in LSTM experiments.
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15851
15851
15851
15851
15851
15851

Size of Training
Dataset

51
51
51
51
51
51

%70
%80
%90
%90
%90
%90

MSE

1
1
1
1
1
1

Training Time

72
72
72
72
72
72

Param

100
100
100
50
250
500

Node

LSTM01
LSTM02
LSTM03
LSTM04
LSTM05
LSTM06

Hidden Layer

By using the data in the data set used in the study, 3
different data set environments were created. 90%, 80% and
70% of the training (10%, 20%, 30%) was divided into test
data, with an equal amount of data in 3 environments. For
models designed with different hyper parameters, these 3 sets
of data sets were tried separately and the results were
recorded.

Table 4. Parameter information and results of LSTM models

Batch Size

IV. RESULT AND DISCUSSION
In our study, 5 different algorithms are used to estimate the
traffic output density of the highway. These algorithms are
RNN, LSTM, S-LSTM, B-LSTM and GRU NNs,
respectively. Each algorithm was run separately by keeping
the hyper-parameter different, such as the number of training
iterations (also known as epoch size), the size of the training
and test data set, the number of hidden layers, and the number
of data simultaneously received in the training (batch size),
and the results were recorded.

72
72
72
72
72
72
36
144
72

Training Time

In our paper, Keras library (accessible from keras.io),
which is open source and worked in TensorFlow
infrastructure, was used to design and implement DNN
networks. Version information is provided in Table 2.

100
100
100
50
250
500
100
100
100

Param

RNN01
RNN02
RNN03
RNN04
RNN05
RNN06
RNN07
RNN08
RNN09

Node

OS X El Captain
2.8 GHz Intel Core i5
Intel Iris 1516 MB
8 GB 1600 MHz DDR3
Version 2.2.4
Version 1.13.1
Version 1.0.4
1.9.7

Epoch Size

OS :
CPU :
GPU :
Bellek :
Keras :
TensorFlow :
Theano :
Anaconda Navigator :

Hidden Layer

Table 3. Parameter information and results of RNN models

Batch Size

Table 2. Information about the computer on which the models are run

Epoch Size

G. Environment
The physical and software information of the models where
the models are designed and tested is given in Table 2.

When epoch size increases, the MSE values decrease, but
the time spent for training increases linearly. Although there
was an inverse relationship between the size of the input
groups initially given to the model and time, a linear
relationship with the success of the model could not be
determined.

In this paper, the success of the designed networks is tested
by calculating MSE.

0:21:06
0:27:44
0:24:22
0:13:07
1:02:07
1:59:59

98.06
73.41
40.32
41:38
39:11
38:66
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LSTM07
LSTM08

100
100

36
144

1
1

51
51

15851
15851

%90
%90

0:45:45
0:13:50

40.13
40.59

ReLU function is used as the activation function in all
variations for this designed model. MSE was used for loss
function and ADAM was used as optimizer and learning rate
kept constant as 0.001. When the findings were examined, it
was observed that the increasing epoch size increased the
educational success of the model. The LSTM06 architecture
has the best MSE results.
C. Results of S-LSTM
Hyperbolic tangent function was used as activation
function in S-LSTM model variations designed in our study.

B-LSTM is a type of LSTM that connects two previous and
previous node outputs to a node in a hidden layer. When the
result data were examined, it was found that the most
successful estimation results among B-LSTM models were
BR09 architecture obtained by increasing the number of
hidden layers. Increasing batch size in the input layer
increases the training performance and significantly reduces
the training time.
E. Results of GRU
In our study, hyperbolic tangent function was used as
activation function in all variations of GRU models. MSE
was used for the loss function, ADAM was used as optimizer
method and learning rate was kept constant as 0.001.

Param

Size of Training
Dataset

Training Time

MSE

72
72
72
72
72
72
36
144
72

Node

Batch Size

100
100
100
50
250
500
100
100
100

Hidden Layer

Epoch Size

Table 7. Parameter information and results of GRU models

151
151
151
151
151
151
151
151
251

42201
42201
42201
42201
42201
42201
42201
42201
72501

%70
%80
%90
%90
%90
%90
%90
%90
%90

0:44:05
0:46:44
0:51:13
0:25:27
2:07:02
4:06:14
1:18:56
0:30:13
1:17:48

124.68
87.01
37.58
38.53
37.62
38.95
38.08
37.75
37.71

When the results are analysed, it is seen that the model
increases epoch size and the success of the prediction
increases. When the MSE values were considered, it was
observed that GR03 gave the best estimation result.

%70
%80
%90
%90
%90
%90
%90
%90
%90

MSE

92101
92101
92101
92101
92101
92101
92101
92101
212901

Size of Training
Dataset

101
101
101
101
101
101
101
101
201

Training Time

2
2
2
2
2
2
2
2
4

Param

72
72
72
72
72
72
36
144
72

Node

100
100
100
50
250
500
100
100
100

Hidden Layer

Batch Size

BR01
BR02
BR03
BR04
BR05
BR06
BR07
BR08
BR09

Epoch Size

Table 6. Parameter information and results of B-LSTM models

1:10:01
1:12:30
1:19:17
0:39:09
3:19:04
6:22:14
2:20:29
0:46:54
2:41:46

101.48
87.18
37.46
38.46
37.67
38.85
37.98
37.71
36.60

GRU
B-LSTM
S-LSTM
LSTM
RNN

3
4
2
1
2

151
201
101
51
101

42201
212901
36051
15851
9051

%90
%90
%90
%90
%90

0:51:13
2:41:46
1:44:16
1:59:59
0:17:19

MSE

72
72
72
72
72

Training Time

100
100
250
500
100

Size of Training
Dataset

Table 8. For five main RNN techniques best results of MSE

Param

D. Results of B-LSTM
ReLU function was used as the activation function in all
variations of B-LSTM models. MSE was used for loss
function, ADAM was used as optimizer and learning rate was
kept constant as 0.001.

F. Comparison Results
In this study, 44 different models which are formed by
LSTM, S-LSTM, B-LSTM, GRU and RNN techniques which
are among Deep Learning techniques are designed and the
success of the obtained results are compared. Table 8 gives
the best results for the 5 main techniques selected model
parameters are given.

Node

MSE was used for loss function, ADAM was used as
optimizer and learning rate was kept constant as 0.001. When
the results were examined, it was found that the best MSE
value among the S-LSTM models was associated with the
increase in epoch size and the number of hidden layers. SLSTM is an LSTM model obtained by increasing the number
of hidden layers in the LSTM architecture. Based on the
experimental results, the architecture with the best estimation
results was determined as SK05.

Hidden Layer

94.22
84.68
37.88
39.26
36.68
36.74
40.05
37.40
36.88

3
3
3
3
3
3
3
3
5

Batch Size

0:35:56
0:38:36
0:43:07
0:21:34
1:44:16
3:21:44
1:19:30
0:23:45
1:17:44

GR01
GR02
GR03
GR04
GR05
GR06
GR07
GR08
GR09

Epoch Size

%70
%80
%90
%90
%90
%90
%90
%90
%90

MSE

36051
36051
36051
36051
36051
36051
36051
36051
76451

Size of Training
Dataset

101
101
101
101
101
101
101
101
201

Training Time

2
2
2
2
2
2
2
2
4

param

72
72
72
72
72
72
36
144
72

Node

100
100
100
50
250
500
100
100
100

Hidden Layer

Batch Size

SK01
SK02
SK03
SK04
SK05
SK06
SK07
SK08
SK09

Epoch Size

Table 5. Parameter information and results of S-LSTM models

37.58
36.60
36.68
38:66
40.26

When the results given in Table 8 are taken into
consideration, the Deep Learning Technique B-LSTM, which
shows the lowest MSE value for highway traffic density
estimation is the best estimation performance. In terms of
training time, B-LSTM technique provided the worst
performance in terms of time performance by obtaining more
time than other LSTM derivatives. There was little difference
between B-LSTM and S-LSTM in terms of MSE values.
Despite the slight difference, S-LSTM in terms of training
time has achieved a much better time performance. Even
though Simple RNN MSE value is not the best value in cases
where there is a restriction in training time is a technique that
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can be preferred. Considering the training periods, although
the MSE value is among the best, the training time of BLSTM networks is quite high. Fig. 6, during the training
iterations, the MSE values for the test and training data sets
are given in a single graph.

Fig. 6 Graphical representation of the actual and estimated values of the
number of motorway vehicle exits in 15-minute intervals between 25 August
2019 and 31 August 2019 for the best models of the five techniques. (x axis:
time, y axis: number of vehicles exiting)

When the results are analysed in terms of the techniques
used in the study, they can be summarized as follows:








Forecasting performance for models developed with
RNN is a significant success with the increase in the
number of hidden layers. If RNNs have the best time
value in the whole technique in terms of training time,
if the number of hidden layers and nodes have the same
number, it will lose time because of the increase in the
number of training iterations, but it does not give a
significant increase in MSE values.
In LSTM networks, it was concluded that increasing
the number of training iterations increased the
predictive success of the model, but there was a
significant loss of training time in return. It was
concluded that the number of layers used to increase
LSTM success should be increased and this was
observed with the model results developed with SLSTM networks. In LSTM networks, increasing the
size of the data given to the training in the input layer
at a time does not increase the success of the training
but provides a significant gain from the training time.
For S-LSTM networks, it is concluded that the
predictive success increases with increasing number of
hidden layers and number of training iterations.
Increasing the magnitude of the data given to the
training at the input layer of the network at a time has a
negative effect on the predictive success of the model,
but the training time is greatly reduced. Although SLSTM is the second model that has the closest value to
the best model in terms of prediction performance,
time has been identified as the best model for
important situations.
B-LSTM networks have been technically determined to
give the best MSE value for traffic flow prediction. In
order to increase the success of B-LSTM networks, it
was observed that the number of hidden layers used
should be increased. The most negative aspects of B-



LSTM networks are the excessive size of training
periods. This training time can be reduced by
increasing the data size at the same time as the input
layer.
It is concluded that the number of training iterations
and the size of the training data set should be increased
in order to increase the predictive success of GRU
models. Reducing the data size at the same time in the
input layer of the network does not increase predictive
success in GRU models, unlike other LSTM models.

V. CONCLUSIONS
The use of Deep Learning techniques in traffic flow
prediction problems has become a frequently used method
due to the fact that we are entering the age of big data and
have easy access to the data. In this paper shows that the
estimation of the number of vehicles to be created for multilink motorways, so that people will be able to generate
alternative road choices for the time they will spend in traffic,
to ensure that the emission of emissions that cause
environmental pollution that may occur due to too much
traffic in the vehicles and the estimation of traffic.
Many factors, such as seasonal conditions, traffic accidents,
activities and road works, affect the traffic density.
Representation of these factors in the designed model will
lead to an increase in forecast performance. In future studies,
it will be tried to reduce the MSE value obtained by adding to
the data set of traffic vehicles obtained.
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Abstract – In this study, the effects nano-SiO2 and nano-Al2O3 on cement mortars were experimentally studied. The percentage
of nano-powders were used as 1%, 3% and 5% into the material. Different types of analysis were used to nano-powder’s impact
on the cement mortars. Compressive strength tests were applied to the samples of different ages. Mechanical tests were examined
at early and late ages. Tests were carried out 3 and 7 days of early ages and also 28 and 90 days of late ages. Scanning electron
microscope (SEM) analysis were carried out to investigate the microstructure of the samples. Compressive strengths results
indicated that the nano-powder additive cement mortar mixtures were higher than the control specimens. Compressive strengths
results of the nano-powder additive cement mortars were higher than the control specimens. Moreover, can be seen in the
microstructure, nano-powders reduced the pore structure significantly in the specimens. The objective of this study is obtaining
a material which has less pore ratio, higher strength and performance.
Keywords – Cement composites, nano powders, compressive strength, microstructure analysis, performance

I. INTRODUCTION
In recent years, researchers investigated on cement-based
composite materials. Different waste materials are used as an
additive in cement-based composite materials like various
fibers, mineral additives, volcanic tuff, fly ash, silica fume etc.
Such composites have minimal pore which is important in
terms of their performance [1]. But various additives can’t fill
in the micro level pores. Thus, they have adverse effects on the
properties of materials [2]. In order to reduce the these effects,
nanoparticles can be added into cement mortar.
Recent studies in nano-technology have revealed that nanodimensional structures, such as, nano-particles, nano-powders,
tubes and nano-coatings have a very large surface to volume
ratio [3]. So they are a tool for optimal use of composite
materials in manufacturing applications. In recent studies,
nano-sized powders are investigated for using as an additive in
cement mortars. Hui Li [4] investigated cement mortars with
different nano powders (nano-SiO2, nano-Fe2O3) to increase
their mechanical strength. Mechanical tests showed high
strength result. Jo et.al. [5] studied the separately influence of
nano-SiO2 and silica fume for using additive in cement mortar.
Mechanical strength of nano-SiO2 and pozzolanic effect of
silica fume were compared. The mechanical properties of the
mortar were better improved by the additions of nano-SiO2.
Nanoparticles were used as cement replacing the materials for
producing ecologic concrete [6]. The addition of nano-sized
particles improves the performance of cement. Meng et al. [7]
in another work reports that early age strength increased due
to nano-TiO2 slag powder and superplasticizer in cement
mortar mixtures. Moreover good dispersion of slag powder
and superplasticizer effect made an increase of
strength. Zhang et al. [8] replaced % 2 portland cement by
nano-SiO2 powders in order to make cement mortar mixtures.
3 and 7 days early age strengths were studied. Nano-SiO2

showed quite good distribution of cement mortar which was
observed in the microstructure. Thus nano-particles which
significantly reduce pore ratio.
Physical properties of nanopowders
Nano
powde
r

Particle
size (nm)

Specific
surface
area
(m2/gr)

Nano
SiO2

10-20

250

Nano
Al2O3

<50

50-245

Physical Properties of
Portland Cement

Properties

Content
(%)

CaO

63.54

Fe2O3

3.07

Al2O3

4.91

SiO2

18.79

Loss of
ignition

2.68

Specific
surface area
cm2/gr

3550

This study focuses on the mechanical properties and
microstructure changes observation of the cement mortars
with the addition of nano-SiO2 and nano-Al2O3 powders in
different percentages. Scanning electron microscope (SEM)
analysis were carried out to investigate the structural changes
of the samples. Mechanical tests were examined at early and
late ages. The objective of this study is obtaining a material
which has less pore ratio, higher strength and performance.
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A. Materials
The ordinary portland cement (OPC) used in this study was
CEM I 42.5 as classified by the European standards and also
Turkish standards [9]. The physical and chemical composition
of the OPC are shown in Table 1. During experimental studies,
the fine sand was used as an aggregate when composing the
cement mortar. 1350 gr sand in packages that comply with the
standard reference sand was used [9].

decreased at the ages of 28 and 90 days. Excluding of 1%
contribution, addition of 3% and 5% nano-A does not improve
the compressive strength of cement paste at early age (Fig 1b). This result is consistent with previous finding [13].

Compressive strength

II. MATERIALS AND METHOD

Table 1. Chemical and physical properties of portland cement
(wt%) and Physical properties of nano powders

100

2 days
7 days
28 days
90 days

80
60
40
20
0
0

2

4

6

% Nano-S

Compressive strength

The nano-SiO2 and nano-Al2O3 were obtained from Sigma
Aldrich Company. The properties of nano-powders are shown
in Table 1. Visco Crete-PC15 superplasticizer was used in the
experiments. The superplasticizer, a polycarboxylate is
manufactured by Sika in Turkey. [10].
B. Mix proportions
R series mixtures were prepared as control specimens.
Sample mixtures were consisted of 1350 g sand, 450 g cement
and 225 ml of water. Water/cement ratio was taken as 0.5 and
binder/sand weight ratio (B/S) is 1:3 [9]. As a result of the
literature search, the percentages of 1%, 3%, 5% nano-SiO2
and nano-Al2O3 were added to mortar instead of cement.
Specimens were prepared for compressive strength test.
Mortar specimens of size 4x4x4 cm3 cubic prisms were
manufactured. Nine cubic specimens were made from each
mixture.

100

2 days
7 days
28 days
90 days

80
60
40

20
0

0

2

4

6

% Nano-A

Figure 1.a-b Nano-SiO2 and Nano-Al2O3 powders additives
samples of 2, 7, 28 and 90 days compressive strength results
were compared to the reference sample

C. Method
The cement prism specimens obtained after 24 hours of curing
at 20 ±10C and 95 % water saturated air. For each mixture,
nine cubic specimens of 4x4x4 cm3 were made for
compressive strength test. Before the test, they were cured for
early ages strength 2, 7 days and late ages strength 28, 90 days.
After the strength tests, the specimens were analyzed by XRD
(X-ray diffraction) and SEM observations.

XRD analysis was taken from 5 to 75 deg. for the cement based
materials. XRD diagram of the percentages of 1%, 3%, 5%
nano-S and nano-A specimens are shown in Fig 2. As a result,
Q (Quartz), portlandite (CH), C-S-H, CaCO3 peaks were
observed in the specimens.

III. DISCUSSION
Mechanical properties were performed for all the mortar
mixtures at different ages. When the percentage of 1% nano-S
(nano-SiO2 ) and nano-A (nano-Al2O3) powders were replaced
by cement. Compressive strength tests gave the highest results
which are shown in Figure 1-a and 1-b. Nano-S added samples
showed high durability compared to the reference. The
strengths of samples S1, S3 and S5 were increased at the ages
of 2, 7 and 28 days likewise, late ages strength of 90 days.
These results are in agreement with the previous studies [1112].
On the other hand, compared with sample R (control
specimens), the strengths of samples A3 and A5 were
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mechanical properties of binary blended concrete”, Composites: Part B,
2010; 41:673–677.

VI. CONCLUSION
In this study, effects of nano- Al2O3 and nano-SiO2 on
microstructure and mechanical properties of cement mortar
were studied. Nano powders were added 1%, 3% and 5% in
cement mortar. Compared to the control samples nanopowders
added samples showed less pore structure. Because of
nanoparticles filled in the pores, they increased the cement
mortar strength. The compressive strength results of cement
mortar increased for 28 days by 16.4% (1% nano-A added) and
15.4% (1% nano-S added) and for 90 days by %11 (1% nanoS added) and %10.6 (1% nano-A added). Mechanical strength
results of different ratio of nano-A and nano-S added
specimens are higher with respect to control specimen.
However, they are within the limits of both European and
Turkish standards [9].

[13] Barbhuiya S., Mukherjee S., Nikraz H., “Effects of nano-Al2O3 on earlyage microstructural properties of cement paste”, Construction and
Building Materials, 2014; 52: 189–193.
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Özet – Bu çalışmada, motorlu kara taşıtlarının seyir dinamiği karakteristiklerinin sanal ortamda değerlendirilebilmesi amacıyla
geliştirilmiş MATLAB® tabanlı bir taşıt simülasyonu uygulaması tanıtılmıştır. Uygulama, taşıt gövdesinin ve tekerleklerin
uzaysal hareketlerinden türetilen ikinci mertebe diferansiyel denklem ifadelerini temel alan, beş kütleli ve on beş genel
koordinatla kinematik ve kinetik olarak ifade edilebilen bir matematiksel model yardımıyla oluşturulmuştur. Bağımsız
süspansiyon sistemi, taşıt gövdesi, güç iletim sistemi ve lastik tekerlek gibi alt programlardan oluşan bu uygulamadan
yararlanılarak, çizgisel hız, direksiyon açısı gibi belirli girdiler altında iki akslı bir kara taşıtının, düzlemsel yol yüzeyindeki
davranışları değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlar, endüstriyel amaçlı bir paket yazılımdan elde edilen sonuçlarla
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler– Taşıt dinamiği, hareket denklemleri, simülasyon, matematiksel model, süspansiyon sistemi, güç iletim
sistemi
Abstract – In this study, a MATLAB®-based vehicle simulation application was introduced, which was developed to evaluate
the dynamic driving characteristics of motor road vehicles in computer environment. The application uses a mathematical
model, which bases on the second-order differential equations for spatial motion of vehicle body and wheels, has five masses
within and can be expressed kinematically and kinetically in terms of fifteen general coordinates. The behaviour of a two-axle
road vehicle on planar road surface was evaluated depending on the linear wheel speed and steering wheel angle by means of
the application, which has subsystems such as the independent suspension system, vehicle body, drivetrain and tyres;
subsequently, the obtained results were compared with the results of an industrial-purpose package software.
Keywords- Vehicle dynamics, equations of motion, simulation, mathematical model, suspension system, drivetrain
incelemesini mümkün kılan bir simülasyon programının
oluşturulması hedeflenmiştir. Çalışmada, uygulanan işlem
sırası, Şekil 1’de verilmektedir [1].

I. GİRİŞ
Sanal mühendislik uygulamaları, günümüz mühendislik
anlayışı içerisindeki ağırlığını gün geçtikçe artırmaktadır.
Bu durumun başlıca nedeni, bilgisayar destekli
mühendislik faaliyetlerinin araştırma – geliştirme
maliyetlerini önemli ölçüde azaltması olarak gösterilebilir.
Zira geçmişte, prototip oluşturma ve deney aşamalarına
ulaşıncaya kadar, oluşturulan bir tasarımın, içinde
çalışacağı ortamla olan etkileşimi hakkında tahminlerden
daha fazla bir bilgiye sahip olmak çok mümkün olmazken,
sanal mühendisliğin endüstriye girmesiyle birlikte, tasarım
sürecinin oldukça erken sayılabilecek aşamalarında, bu
etkileşimin niteliğinin düşük sayılabilecek hata paylarıyla
öngörülebilmesi söz konusu olmuştur. Bu şekilde, tasarım
açısından doğru parametrelerin seçimi ve optimum sonucu
verecek parametrik değerlerin uygun bir şekilde
belirlenmesi, sonuç olarak da prototip ve deney sayısının
en aza indirilmesi gündeme gelmiştir. Bu da, endüstriyel
açıdan son derece değerli olan iş gücü zaman ve
malzemenin tasarrufu anlamına gelmektedir.
Sanal mühendislik, otomotiv biliminin önemli bir alt
kolu olan taşıt dinamiği disiplininde de yoğunlukla
kullanılmaktadır. Bu çalışma ile yol taşıtlarının düzlemsel
yol yüzeyindeki dinamik davranışlarının parametrik

Sağlama

Simülasyon
Sonuçları

Problemin
Tarifi

Sonuçların
Doğrulanması

Doğrulama

Fiziksel
Model

Modelin
Doğrulanması

Matematik
Modelleme

Simülasyon

Program

Matematik
Model

Simülasyon
Modeli

Programın
Doğrulanması

Çevre

Fiziksel
Modelleme

Şekil 1. Simülasyon için gerekli adımlar [1]

Çalışma kapsamında, dört tekerlekli bir yol taşıtı önce,
• Süspansiyon sistemi,
• Yönlendirme sistemi,
• Taşıt gövdesi,
• Lastik tekerlek,
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• Güç iletim sistemi,
olmak üzere başlıca beş alt sisteme ayrılmıştır [2]. Daha
sonra, her alt bölüm için gerçek sistemin basitleştirilmiş
kinematik ve/veya kinetik eşdeğeri fiziksel modeller
oluşturulmuştur. Bir sonraki aşamada, alt sistemi oluşturan
elemanın / elemanların uzaydaki mümkün serbestlikleri,
uygun genel koordinatlar yardımıyla tanımlanmıştır.
Matematiksel modelleme aşamasında ise seçilen bu genel
koordinatlar üzerinden, ilgili alt sistemin diferansiyel
formdaki ikinci mertebe hareket denklemleri türetilmiş,
böylelikle taşıtı kinetik bir model olarak ifade eden bir
diferansiyel denklem sistemi elde edilmiştir. Bu sistem,
zamana bağlı olarak ifade edilen tahrik momenti,
direksiyon açısı gibi uyarı fonksiyonları ve seçilen genel
koordinatların başlangıç değerlerini kullanılarak, belirli bir
zaman aralığı için, belirlenen bir sayısal yöntem
yardımıyla çözdürülmüştür. Böylece anılan zaman dilimi
sonunda, söz konusu genel koordinatların ve bunların
birinci türevlerinin değerleri belirlenmiştir. Elde edilen bu
değerler üzerinden, seçilen belirli parametrelerin taşıtın
özgül yönlenme karakteristiğine etkisi değerlendirilmiştir.
Uygulama, çalışmanın temelde matris cebrine dayanması
nedeniyle, uygunluk açısından MATLAB® ortamında
oluşturulmuştur.

süspansiyon sistemi elemanlarına ait kinematik noktalar da
bu eksen takımına göre ifade edilmektedir.
W

W, Z
εg

O

O

εg

U

εg

Y

U

V

V

X

a

b
ε

SPA
η

ξ

ν
rSPA

Z

ψ
X

O

Y

c

II. MODEL

Şekil 2.a. Referans, b. kılavuz ve c. taşıt gövdesine sabit eksen
takımları

A. Eksen Takımları
Taşıt gövdesinin, askı sistemlerinin ve tekerleklerin
uzaydaki hareketleri beş temel eksen takımı yardımıyla
tanımlanmaktadır. Referans eksen takımı, taşıtın yol
yüzeyindeki hareketlerinin tarifinde referans alınan O
noktasına sabit sistemdir. Eksenleri U, V ve W şeklinde
adlandırılan bu sistem taşıtın tüm hareketleri boyunca
doğrusal ve açısal konumunu korumaktadır [3-5]. Burada,
U-V düzlemi yol yüzeyini tarif etmektedir. Bu sistem,
herhangi bir sürüş manevrasının söz konusu olmadığı
başlangıç durumunda, taşıtın savrulma (εg) hareketinin
üzerinde tanımlandığı bir kılavuz eksen takımıyla
çakışmaktadır [6]. Eksenleri X, Y ve Z şeklinde
adlandırılan bu ikinci eksen takımında Z ekseni referans
takıma göre konum değiştirmemekte, X ve Y ise U ve
V’ye göre, taşıt gövdesinin savrulma miktarı ölçüsünde ε g
açısı kadar dönme hareketi yapmaktadır. U, V ve W ile εg
açısına bağlı U ve V eksenleri, sırasıyla şekil- 2.a ve
2.b’de gösterilmiştir. Taşıt gövdesine sabit eksen takımı,
taşıtın tüm manevraları sırasında gövde kütle merkezi SPA
ile beraber hareket eden ve buna göre doğrusal ve/veya
dairesel herhangi bir serbestliği bulunmayan eksen
takımıdır. Bu takımın eksenleri sırasıyla ξ, η ve ε olarak
adlandırılmaktadır. Taşıtın öngörülen bir sürüş manevrası
sırasında, gövde üzerinde ortaya çıkacak yalpa ψ ve baş
sallama ν açıları, bu sistemin, sırasıyla ξ ve η eksenleri
çevresinde, Şekil 2.c’de görüldüğü gibi tanımlanmaktadır
[7], [8]. Anılan iki açının 0 değerini aldığı başlangıç
durumunda ξ, η ve ε, sırasıyla, X, Y ve Z eksenlerine
paraleldir. Gövdenin herhangi bir t anında O referans

noktasına göre konumu ise yine şekil 2.c’de gösterilen rSPA
vektörüyle tarif edilmektedir [9,10]. Tekerlek ve

Viraj hareketinde taşıt kütle merkezinin referans eksen
takımına göre konumu, Şekil 3’te verilmektedir. Belirli bir
t zamanı için taşıt gövdesinin konumunun ve hareket
doğrultusunun tarifinde kullanılan bu gösterimde αi, taşıt
tekerleğinin yuvarlanma doğrultusu ve hız vektörü vRi
arasındaki diyagonal hareket açısını, γ taşıt gövdesi hız
vektörü vF ile referans eksen takımının U bileşeni
arasındaki kurs açısını ve εg, taşıt boyuna ekseni ξ ile U
arasındaki savrulma açısını ifade etmektedir [11,12].
U

IIU

vF
εg

ξ
α

γ

Taşıt yörüngesi
vRi
αi
SPA

SPRi

vF
εg
α
γ
vRi
αi

Gövde kütle merkezi anlık hızı
Savrulma açısı
Yüzme açısı
Kurs açısı
Tekerlek kütle merkezi anlık hızı
Diyagonal hareket açısı

η

O

V

Şekil.3. Viraj hareketinde taşıt kütle merkezinin referans eksen
takımına göre konumu

Tekerleğin, yaylanma ve/veya yönlendirme sırasında
taşıt gövdesine göre dinamik davranışının birden fazla
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eksen takımı ve düzlemle tarif edilmesi gerekmektedir
[13], [14]. Bu eksen takımları ve düzlemler Şekil 4’te
görülmektedir. Buna göre, en genel durumda,
yönlendirilebilir bir taşıt tekerleği için üç farklı eksen
takımı tanımlanabilmektedir.
Bunlardan ilki, tekerleğin yola temas ettiği F noktası
üzerinde bulunan XF-YF-ZF takımıdır. Taşıtın hareketsiz
konumunda XF ve YF, ξ ve η eksenlerine göre tekerlek ön
ya da arka iz açısı ölçüsünde sapmıştır. Anılan iki eksen
aynı zamanda yol yüzeyini tarif etmektedir. Dolayısıyla ZF
bu yüzeye dik olarak konumlanmıştır. Taşıt tekerleğinin
yönlendirilmesi, yönlendirme açısının βi= 0 olduğu
başlangıç durumunda XF-YF-ZF çakışmış durumda olan
ikinci bir Xβ-Yβ-Zβ eksen takımı yardımıyla ifade
edilmektedir. Burada i sırasıyla, 1 ve 2 olmak üzere taşıtın
ön tekerleklerini simgelemektedir. Yönlendirme sırasında
Zβ ve ZF yine çakışık kalmak üzere, Xβ ve Yβ sırasıyla XF
ve YF eksenlerine göre yönlendirme açısı βi ölçüsünde
sapmaktadır.
Kamber açısı σ’nın varlığı nedeniyle, tekerlek kütle
merkezi SPR’nin F noktasına göre konumunun tam olarak
tarif edilebilmesi için tekerlek kütle merkezine sabit
üçüncü bir eksen takımı olan XR-YR-ZR’nin tanımlanması
gerekir. Burada, XR, Xβ eksenine paraleldir. YR ise
tekerlek orta ekseni üzerinde olup, σ ölçüsünde açısal
konum değiştirmektedir. ZR de benzer şekilde düşeydeki
ZF ekseninden σ kadar sapmıştır.
σi: 0º , β: 0º
σi: 0º , β> 0º
σi> 0º , β> 0º

kütle üzerinde belirlenen toplam on beş genel koordinatla
tanımlanmaktadır.
Modelin dinamik tarifinde kullanılan genel koordinatlar,
taşıt gövdesinin ve tekerleklerin sahip oldukları şeklinde
iki ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar toplu olarak
Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1 Taşıt modelinde kullanılan genel koordinatlar

Taşıt gövdesi
No
Genel koordinat
1
Boyuna eksende doğrusal hareket
2
Enine eksende doğrusal hareket
3
Düşey eksende doğrusal hareket
4
Boyuna eksen çevresinde yalpa
5
Enine eksen çevresinde baş sallama
6
Düşey eksen çevresinde savrulma
Lastik tekerlek
No
Genel koordinat
7
Ön tekerleklerin yönlendirilmesi
8-11
Düşey eksende doğrusal hareket
12-15
Tekerlek ekseninde dönme hareketi

ZF , Zβ
Tekerlek orta
düzlemi

SİMÜLASYON
PROGRAMI

ZR

UYARI
DEĞERLERİ
SPRi

YR

XF

βi
Xβ

MA (t)
βL (t)
μH (t)
...

Yol yüzeyi

Fi

Kısaltma
β0
εRi
φi

C. Genel Yapı ve Alt Sistemler
Oluşturulan simülasyon uygulamasına ait basit akış
şeması Şekil 5’de verilmektedir. Bir hesaplama adımında
program içerisindeki işlem sırası sonunda, genel
koordinatlar için elde edilen yeni değerler, bir sonraki
hesaplama adımında giriş değeri olarak kullanılır. Bu
şekilde, belirlenen bir simülasyon süresi sonunda, taşıtın
seçilen parametrik değerler için özgül yönlenme
karakteristiği belirlenir.

σi

XR

Kısaltma
XSPA
YSPA
ZSPA
ψ
υ
εg

Yβ

Genel
koordinatlar
k1, k2, k3, ...
. . .
k1, k2, k3, ...

İntegrasyon
adımı
.. .. ..
k1, k2, k3, ...
Hareket
denklemleri

Taşıtın konumu,
özgül yönlenme
karakteristiği, vb.

YF

ÇIKTI
DEĞERLERİ

Şekil.4. Tekerleğin yol düzlemine göre konumu
Şekil.5. Simülasyon programının basit akış şeması

B. Genel Koordinatlar
Bir mekanizma ya da mekanik sistemin konumunu
belirlemek için değer verilmesi gereken minimum
değişken sayısına o sistemin serbestlik derecesi, bu
değişkenlere de sistemin genel koordinatları adı verilir
[15]. Bu bakışla, bu çalışmada kullanılan matematiksel
taşıt modeli, gövde ve lastik tekerleklerden oluşan beş adet

İşlem sırası aşağıdaki gibidir:
• Seçilen manevra tipine göre tahrik momenti M A,
direksiyon açısı βL, tekerlek tutunma katsayısı µH gibi giriş
değerleri, zamanın fonksiyonu olarak programa tanıtılır.
• XSPA, YSPA, ZSPA, ψ, υ, εg, βL, εRi ve φRi genel
koordinatlarına ve bunların birinci türevleri olan hız
ifadelerine ait başlangıç değerleri programa girilir.
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• Uygulanan tahrik momentine karşılık, güç ileten
tekerleklerin yeterli Pi düşey yüküne ve μHi tutunma
katsayısına, diğer bir deyişle kuvvet bağıntı potansiyeline
sahip olması, ya da daha açık olarak;

M Ai   Hi .Pi .R Di

• Süspansiyon sistemi alt programı yardımıyla, tekerlek
kütle merkezi SPR'nin, taşıt gövdesi kütle merkezi SPA’ya
göre ψ ve ν açılarına bağlı olarak hesaplanan düşey yer
değiştirmesi üzerinden süspansiyon sisteminin, σi, δi, εR
gibi temel kinematik büyüklükleri ve tekerlek
kuvvetlerinin taşıt gövdesine iletildiği kinematik OAi
noktalarının [2] anlık konumu hesaplanır.
• Tekerlek temas noktasında tanımlı Ai, Si, ve MRi,
yönlendirme açısı βi, kamber açısı σi ve transformasyon
matrisleri yardımıyla, tekerlek kütle merkezine sabitlenmiş
XR-YR-ZR eksen takımında üç kuvvet ve üç moment
bileşeni olarak ifade edilir.
• OAi ve SPRi noktaları ve süspansiyon sisteminin taşıt
enine ve boyuna eksenlerindeki ani dönme merkezlerini
(MQi, MLi) birleştiren birim vektör kullanılarak, tek sanal
salıncaktan oluşan basitleştirilmiş süspansiyon sistemi
geometrisi belirlenir.
• Taşıt gövdesinin yalpa ve baş sallama hareketleri de
dikkate alınarak hesaplanan yay, amortisör ve stabilizatör
kuvvetleri, FF, FD ve FS hesaplanır. Söz konusu
yaylandırma ve sönümleme elemanlarının katsayıları
tekerlek temas noktasına indirgenmiş değerler olup,
oluşturdukları kuvvetler SPRi noktalarına etkimektedir.
• Sanal salıncak üzerinde, belirli bir integrasyon aralığı
için kurulan kuvvet dengesi yardımıyla, OAi noktasına
etkiyen kuvvet ve moment bileşenleri hesaplanır.
• Tüm tekerlekler için hesaplanan bu bileşenler, OAi
noktasının, taşıt gövdesi kütle merkezine göre konum
vektörü rOAi ve ilgili transformasyon matrisi de
kullanılarak, ξ-η-ε eksen takımında, Şekil 7’de görülen üç
kuvvet ve üç moment bileşenine indirgenir.

(1)

koşulunun sağlanması durumunda, tekerleklere eşit olarak
dağıtılır. Burada, RDi, i numaralı tekerleğin dinamik
yarıçapıdır.
• Tekerleklerin dönme dinamiğinden türetilen ikinci
mertebe diferansiyel denklemler, tekerleklere iletilen
momentler kullanılarak çözülür.
• Tekerlek temas noktalarında oluşacak kuvvet ve
momentlerin (tahrik kuvveti Ai, yan kuvvet Si, ve geri
getirme momenti MRi) hesaplanabilmesi için gerekli
diyagonal hareket açısı αi (°) ve kayma sAi (%) değerleri,
tekerlek kinematiği alt programından, taşıtın söz konusu

zaman aralığında boyuna eksende sahip olduğu X
SPA hızı
yardımıyla sağlanır.
• Elde edilen açısal hızlar, Ai, Si, ve MRi değerlerinin
hesaplandığı alt programda giriş değeri olarak kabul edilir.
Kullanılan lastik tekerlek alt uygulamasının prensip
şeması Şekil 6’de görülmektedir. Burada, tahrik momenti
zamanın fonksiyonu olarak programa tanıtılmaktadır.
Belirli bir integrasyon adımındaki moment değeri
 i ) veren denklem
yardımıyla, tekerleğin açısal ivmesini ( 
sayısal olarak çözdürülmekte ve buradan  i açısal hızı
hesaplanmaktadır.  i değerine denk düşen tekerlek kütle
merkezi hızı vRi, taşıtın hesaplama aralığındaki çizgisel
hızıyla karşılaştırılmakta ve tekerlek kayması sA (%)
hesaplanmaktadır. Daha sonra, elde edilen bu değer ve
tekerleğin düşey yükü Pi kullanılarak, Ai, Si ve MRi
belirlenmektedir.
Tahrik momenti MAi(t)

FSPA . eε

Ai, MRi

MSPA . eε
OA2



göre)
Tekerlek hareket denklemi (dönme eksenine
 i . I  i 2 .I
M Ai ( t )  ( A i  FRi ).R Di  M Ri . sin  i  1  iRR . ITT  iDD2 .IGG
 M Ai ( t )  ( A i  FRi ).R Di  MRi . sin i  1
 44..IIYRi
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YRi
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SPA

FSPA . eη

FSPA . eξ


 



rOA1
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 v . cos  İ
s Ai   1  Ri
 i .R D



F1





vRi, αi

Taşıt gövdesi
hareket
denklemleri

OA3

FOA1 . eWL

MOA1 . eWL



SPR1
Runge-Kutta
yöntemi
Nümerik yöntem

MSPA . eη

MSPA . eξ



OA1

FOA1 . eVL
MOA1 . eVL
FOA1 . eUL
MOA1 . eUL

MQ1
Lastik tekerlek modeli

Pi, μH
Ai, Si, MRi

Şekil.7. Tekerlek kuvvet ve momentlerinin taşıt kütle merkezine
aktarılması

Tahrik kuvveti, Ai
Yan kuvvet, Si
Geri getirme momenti, MRi

• Bu bileşenler ve ilgili vektör transformasyonları
kullanılarak, XSPA, YSPA, ZSPA, ψ, υ, εg genel koordinatları
için türetilen diferansiyel denklemler yardımıyla taşıt
gövdesinin, söz konusu hesap aralığı için konum ve hız
bileşenleri hesaplanır.

Şekil.6. Lastik tekerlek modeli için akış şeması

• Süspansiyon sistemi alt programı yardımıyla, direksiyon
açısı βL üzerinden, tekerleklerin yönlendirme açısı βi
bulunur.
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• Hesaplanan değerler, referans eksen takımında, U ve
V koordinatı olarak ifade edilir. İşlem sırasının üçüncü
basamağında, diferansiyel tarafından tekerleğe iletilen
tahrik momentinin, bu tekerleğin o andaki tutunma

potansiyelini aşması halinde, diferansiyelin kilitleme etkisi
devreye girer ve moment tekerleklere, öngörülen moment
dağıtım oranı ölçüsünde paylaştırılır. Sisteme ait ayrıntılı
akış şeması, Şekil 8’de görülmektedir.
βL

Güç iletim sistemi

Tekerlek kinematiği

MB (t)

αi, sBi

μH (t)

Tekerlek
kuvvet bağıntı
potansiyeli
(KBP)

Tekerlek kuvvet ve
momentleri

Taşıt diferansiyeli
(Moment dağıtım oranı)

Yönlendirme sistemi

σi
βi
εR
δ

βi

Bi, Si, MRi, Pi
MBi (t), MBi+1 (t) ,

...

.

φi, φi

Süspansiyon
sistemi
Askı sistemi

Koordinat
transformasyonu

Tekerlek hareket denklemleri
(dönme dinamiği)

βi, σi

ΣFSPRi ; ΣMSPRi
OAi, A8i

ΣFSPA ; ΣMSPA

.

φi

Aerodinamik
kuvvetler

.

ψ,ν

FF, FD, FS

Taşıt gövdesi hareket
denklemleri

.

XSPA, YSPA

Tekerlek düşey
yükü

Tekerlek hareket denklemleri
(düşey dinamik)

FOAε

FL

Pi
ρL, cW, AF

α
ψ
ν
εg
vR

İndirgenmiş yaylanma ve
sönümleme elemanları

εA8= f (ψ,ν)

ψ,ν
XSPA , YSPA , ZSPA , ψ , ν, εg
.

.

.

.

. .

..

..

..

..

. . ..
ν, εg

XSPA , YSPA , ZSPA , ψ , ν, εg

P0

XSPA , YSPA , ZSPA , ψ ,

Ana program

U, V

zRi

Şekil.8. Simülasyon programının ayrıntılı akış şeması

Çalışma
kapsamında
oluşturulan
simülasyon
programının doğrulanması, taşıtın R0= 100 m yarıçaplı bir
virajı dönme hareketinin her iki modele uygulanması
yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Taşıtın bu viraja vF0= 20
m/s’lik (≈72 km/h) sabit hızla girdiği ve hareket boyunca,
yuvarlanma direnci dışında herhangi bir tahrik ya da fren
kuvveti etkisinde kalmadığı varsayılmıştır. Bu durumda
2
taşıt gövdesi viraja giriş anında, a q  4m / s ’lik sabit
merkezcil ivmeye maruzdur. Taşıtın, viraj manevrası
başlangıcında Ackermann prensibi olarak da bilinen,

III. DOĞRULAMA MODELİ
Oluşturulan simülasyon uygulamasından elde edilen
sonuçların uygunluğunu değerlendirmek amacıyla,
RecurDyn™V7R1 ticari programı yardımıyla, Şekil 9’da
görülen karşılaştırma modeli oluşturulmuştur. Modelde,
arka akstan tahrikli orta sınıf bir taşıtın [2]’de verilen
teknik değerleri kullanılmıştır.
1
2
3a, 3b
4
5
6
7a, 7b

Çift salıncaklı
enine yönsüspansiyon
vericili askı sistemi
Yay ve amortisör
Ön aks stabilizatörü
Yönlendirme sistemi
Diyagonal salıncaklı
Diyagonal
yön vericilisüspansiyon
askı sistemisistemi
Yay ve amortisör
Arka aks stabilizatörü
ε

cot 1  cot  2 

7a

s RV
LF

(2)

7b

bağıntısına uygun şekilde hareket ettiği düşünülmüş, ön
tekerleklerin buna göre yönlendirilmesi sağlanmıştır [11],
[16-18]. Burada β1 ve β2, ön tekerleklerin taşıt gövdesine
göre aldıkları yönlendirme açılarıdır. Açı değerleri, R0=
100 m için, her iki tekerlekte de oldukça yakın değerler
aldığından yaklaşık eşit kabul edilmiştir. Şekil 10’da
taşıtın simülasyon sırasında izlediği yörünge, nötr
karakteristiğe sahip bir taşıtın R0 = 100 m yarıçaplı bir
dairesel yörüngede izlemesi gereken ideal yörünge ile
karşılaştırılmıştır. Manevra boyunca taşıt, dönme yarıçapı
R’yi azaltacak şekilde hareket etmekte, bir başka deyişle
viraj merkezine doğru yönlenmektedir. Taşıt, t= 8 s’lik

SPA
ξ

3a 4

5
η
6

3b

1

2

Şekil.9. Binek taşıtın doğrulama modeli

IV. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
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simülasyon süresinde yaklaşık olarak 90º’lik bir daire yayı
kadar yol almaktadır. Anılan sürenin sonunda, taşıtın son
konumunun U-V-W referans eksen takımına göre
koordinatları, oluşturulan simülasyon programı üzerinden,
U= 95 m ve V= 100 m olarak hesaplamıştır. Karşılaştırma
modelinden elde edilen sonuç ise U= 96,4 m ve V= 100 m
şeklindedir. Programlardan elde edilen sonuçlar oldukça
uyumlu olup, taşıtın aşırı döner karakteristiği her iki model
üzerinden de açıkça gözlenebilmektedir. Taşıtın dönme
yarıçapının zamana göre değişimi Şekil 11’de
görülmektedir.

Dönme yarıçapı, R (m)

101
101
101

R0 = 100 m

100
100
100
99
99
99
98
98
98
97
97
97
96
96
96

Series1
Bu
çalışma
Series1
Series2
Dairesel
Series2 yörünge

95
95
95

Series3
RecurDyn™
Series3

94
94
94
00
0

11
1

22
2

33
3

44
4

55
5

66
6

Zaman, t (s)
Şekil.11. Taşıt gövdesi dönme yarıçapının zamana göre değişimi
İvmelenme
başlangıcı
Hareket
başlangıcı

SPA

O

Hareket sırasında taşıt gövdesi kütle merkezi üzerinden
okunan teğetsel hız, vFres ve merkezcil ivme aq Şekil 12 ve
Şekil 13’de görülmektedir. vFres, gövdenin U ve V
koordinatlarında ölçülen anlık hızlarının bileşkesi olarak,

V

tA
O'

U

R0

v Fres 

Gerçek yörünge
R
Referans taşıt için
öngörülen ideal yörünge

vF
SPA

.
εg

21
21

Teğetsel hız, vFres (m/s)

O : Referans taşıt için viraj merkezi,
O' : Savrulan taşıt için dönme merkezi
tA : Başlangıç zamanı

t

100
100
YÖRÜNGE
Dairesel

90

Tahrik : Arka aks
vF0
: 20 m/s (72 km/h)
R
: 100 m
.0
εg0
: vF0 / R0
β1 ≈ β2 : 1,57º
t
:8s

70
60
60
50

20
20
10

10

20
20

30

40
40

18
18

17
17

Series1
Bu çalışma
Recurdyn
RecurDyn™

16
16

11

22

33

44

55

66

Zaman, t (s)
Şekil.12. Sabit çıkış hızıyla gerçekleştirilen viraj hareketi sırasında taşıt
gövdesi teğetsel hızının zamana göre değişimi

30

00

19
19

00

40
40

00

20
20

15
15

Merkezcil ivme, aq (m/s2)

V (m)

viraj yörüngesi

BOŞ-ARKA
AKS-STURZS=KAPALI
Taşıt yörüngesi

80
80

U2  V2

(3)
şeklinde hesaplanmıştır. Oluşturulan simülasyon programı
yardımıyla, her iki büyüklük için hesaplanan değerler,
RecurDyn™V7R1 ticari programından sağlanan değerlerle
karşılaştırılmıştır. Elde edilen teğetsel hız ve merkezcil
ivme karakteristiklerinin uyumlu olduğu görülmektedir.
Manevra sırasında, tekerlek açısal hızlarının zamana göre
değişimi Şekil 14’de görülmektedir.

vF0

50

60
60

70

80
80

90

100
100

U (m)

Şekil.10. Sabit hızla viraja giren model taşıtın yörüngesi

4,5
4,5
44
3,5
3,5
33
2,5
2,5
22
1,5
1,5
11
0,5
0,5
00

Series1
Bu çalışma
RecurDyn
RecurDyn™

00

11

22

33

44
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Zaman, t (s)
Şekil.13. Taşıt gövdesi merkezcil ivmesinin zamana göre değişimi
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.
Tekerlek açısal hızı, φi (rad/s)

70
70

[7]

68
66

65

[8]

64
62

[9]

Tekerlek numarası
1 (Sol ön)
Series1
2 (Sağ ön)
Series2
3 (Sol arka)
Series3
4 (Sağ arka)
Series4

60
60
58
56

55

54
52

[10]

50
50

00

11

2
2

33

44

55

66

[11]

Zaman, t (s)
Şekil.14. Tekerlek açısal hızlarının zamana göre değişimi

[12]
[13]

V. SONUÇ
Bu çalışmada, tekerlekli kara taşıtlarının dinamik
davranışlarının incelenmesi amacıyla oluşturulmuş
MATLAB® tabanlı bir simülasyon uygulaması kısaca
tanıtılmıştır. Uygulamaya temel oluşturan taşıt modeli, rijit
taşıt gövdesi ile elastik özellikteki tekerleklerden oluşan
beş kütleye ve matematiksel olarak bunlardan türetilen on
beş genel koordinata sahiptir. Geliştirilen uygulamadan
elde edilen sonuçların, endüstriyel amaçlı ticari bir paket
yazılımdan elde edilen sonuçlarla yeterli yakınlıkta olduğu
görülmüştür.
Kara taşıtlarının süspansiyon, tahrik ve benzeri diğer alt
sistemlerine ait çeşitli parametrelerin seyir dinamiği
karakteristiklerine etkisi, bu çalışmada sunulana benzer
bilgisayar destekli uygulamalar yardımıyla elde edilebilir.
Böylelikle,
taşıt
tasarımın
erken
aşamalarında,
kullanılması öngörülen alt sistem tipinin taşıt hareket
dinamiğini etkileme biçimi hakkında fikir edinilmesi
mümkündür.
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[15]
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[17]
[18]
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Abstract – The popularity of wireless communication is increasing day by day. This has led to the fact that data transfers via
GSM have reached very high levels. Data transfers via GSM, which are continuously growing, increase the density of data traffic,
thus necessitating high level of area throughput (TR) performance in the near future. One of the most effective ways to increase
area throughput is seen as increasing spectral efficiency (SE). Very high amount of energy required to increase the spectral
efficiency. High energy consumption is costly and harmful to the environment so thus makes it necessary to increase the energy
efficiency (EE). Massive multiple-input and multiple-output (Massive MIMO) systems are one of the techniques that can be
used to increase the both of area throughput and energy efficiency. In this study, length of coherence block – communication
bandwidth combinations are investigated by using Massive MIMO systems in cases which there are various numbers of users
and active antennas. As a result of the studies, the effects of length of coherence block and communication bandwidth on EE area throughput tradeoffs were evaluated.
Keywords – Massive Multiple-Input and Multiple-Output Systems, Spectral Efficiency, Energy Efficiency, Area Throughput
I. INTRODUCTION
The use of wireless communication is becoming
increasingly widespread. This has led to the fact that data
transfers via GSM have reached very high levels. This
situation is expected to have a negative impact on the intensity
of wireless data traffic in the near future [1].
According to the estimate put forward by Ericsson, the rate
of increase in the use of wireless communications between
2016 and 2022 is expected to be 42% annually [2]. Therefore,
future cellular network technologies are expected to have the
capacity to increase the area throughput (TR) hundreds of
times in order to cope with the increase in data traffic [3].
Area throughput [bit/s/km2] refers to the number of bits
transmitted per second on per unit area successfully and it is
directly related to the data traffic. Area throughput is generally
formulated to be directly proportional to three factors. These;
frequency spectrum, cell density (average number of cells per
square kilometer) and spectral efficiency (SE). Since it is not
possible to increase the frequency spectrum and cell density
factors hundreds of times, area throughput improvement
efforts are performed by increasing spectral efficiency.
The spectral efficiency of an encoding or decoding
algorithm is equivalent to the average number of bits of each
complex valued sample of information [bit/s/Hz] [1]. The
transmission power and the number of receiving antennas can
be increased or the space division multiple access (SDMA)
method can be used to increase spectral efficiency.
Uncontrolled increase in the transmission power and at the
number of active antennas will increase the amount of energy
consumed to very high levels. This situation is considered to

be an important problem because it is harmful to the
environment and high cost [4]. Increasing SE with lower
energy consumption is possible by increasing energy
efficiency (EE). Energy efficiency refers to the amount of bits
successfully transmitted using unit energy [bit/Joule].
Massive multiple-input and multiple-output (Massive
MIMO) system is one of the preferred methods for increasing
spectral efficiency [5], [6]. This system uses hundreds or
thousands of antennas at each base station (BS) [7]. In this
system, it is intended that the number of active antennas (M)
in each cell be greater than the number of active users (K).
Massive MIMO system is used in many areas such as
increasing energy efficiency, hardware improvement, pilot
series improvement, as well as increasing spectral efficiency
directly affecting the area throughput. Figure 1 shows an
example of Massive MIMO system [8].
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Fig. 1 Example of Massive MIMO system [8]
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In the situations which TR and EE values are tried to
increase at the same time, it is observed that TR increases
continuously as the number of active antennas and the
transmission power increase. EE increases to a point and then
decreases. Therefore, there is a trade-off between TR and EE.
An example of the relationship of TR and EE is illustrated in
Figure 2 [1].

(2)
In (2) B symbolizes bandwidth.
(3)
(4)
In (4) PFIX symbolizes fixed power, PTC symbolizes power
of transfer chains, PCE symbolizes power of channel estimates,
PC/D symbolizes power of coding and decoding, PBH
symbolizes power of backhaul and PSP symbolizes power of
signal processing.
III. RESULTS
In the calculations, two-cell Wyner model was used and
varying M from 10 to 200, in steps of 10 and various number
of K (50 and 100) were used.

Fig. 2 Example of relationship of TR and EE [1]

Figure 2 shows the situations that different pre-coding
methods are used and active antenna numbers are changed.
When the figure is examined, it is seen that the change of EE
due to TR is unimodal type. This means EE increases
monotonously up to the peak and then falls monotonously.
In this study, the effects of bandwidth and length of
coherence block on this trade-off were investigated separately.

A. Examining of Bandwidth
The results obtained using three different bandwidth values
on value set 1 and on value set 2 are shown in figure 3 and
figure 4 respectively.

II. MATERIALS AND METHOD
In this study, multicell minimum mean-squared error (MMMSE) pre-coding method was used in these examinations
performed on cases where two different power sets given in
the Table 1 are used also different numbers of user equipment
(UE) and different numbers of antennas are used.
Table 1. Values of power sets

Parameter
Fixed power: PFIX
Power for BS LO: PLO
Power per BS antennas: PBS
Power per UE: PUE
Power for data encoding:
PCOD
Power for data decoding:
PDEC
BS computational
efficiency: LBS
Power for backhaul traffic:
PBT

Fig. 3 Curves of TR – EE trade-off on value set 1

Value set 1
10 W
0.2 W
0.4 W
0.2 W

Value set 2
5W
0.1 W
0.2 W
0.1 W

0.1 W/(Gbit/s)

0.01 W/(Gbit/s)

0.8 W/(Gbit/s)

0.08 W/(Gbit/s)

75 Gflops/W

750 Gflops/W

0.25
W/(Gbit/s)

0.025
W/(Gbit/s)
Fig. 4 Curves of TR – EE trade-off on value set 2

The main formulas used in the calculations are as follows:
(1)

Maximum values of EE for different conditions are given in
Table 2.
Table 2. Maximum values of EE while bandwidth is changing

In (1) ETP is effective transmit power and CP is circuit
power.
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Conditions
K = 100, B = 10 MHz
K = 100, B = 20 MHz
K = 100, B = 40 MHz
K = 50, B = 10 MHz

Value set 1
5,040
7,889
11,74
9,274

Value set 2
12,52
21,96
36,79
19,85
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K = 50, B = 20 MHz
K = 50, B = 40 MHz

15,79
25,44

37,19
67,33

B. Examining of Length of Coherence Block
The results obtained using three different length of
coherence block on value set 1 and on value set 2 are shown in
figure 5 and figure 6 respectively.

V. CONCLUSION
It has been observed that throughput increases with
increasing bandwidth or increasing length of coherence block.
Also, these two parameters change the throughput levels at
which maximum EE values are seen. Since these two
parameters cause higher costs or higher workloads it is useful
to investigate the ideal values of these parameters for various
conditions.
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Maximum values of EE for different conditions are given in
Table 3.
Table 3. Maximum values of EE while length of coherence block is changing
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IV. DISCUSSION
When the results obtained are examined, the throughput,
which is high when the number of active users is low, has
reached to higher levels with increasing bandwidth. It seen
increasing the length of coherence block increases the
throughput by a certain amount in all conditions. Also, it is
observed that when length of coherence block increases peaks
of TR – EE curves are shifting to higher TR and to higher EE
levels. When the low power set is used it is seen that energy
efficiency increases at any conditions and the maximum EE
values can be reached at higher TR levels.
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Özet – Canlı varlıklar yaşamlarını sürdürebilmek için suya ihtiyaç duyarlar. Su yeryüzünde sürekli olarak bir dolanım halinde
bulunmaktadır. Bu dolanım sırasında çeşitli sebeplerden dolayı suya karışan maddeler suyun özelliklerinin değişmesine sebep
olur. Gerek suyun kullanımı gerekse etrafındaki alanların kullanımı suyun kalitesinin değişmesine neden olmaktadır. Bu
nedenle akarsular ve su rezervlerinde su kalitesinin araştırılması önem arz etmektedir.
Bu çalışmada, Batı Karadeniz Havzasının en büyük alt havzası olan ve Filyos Çayı Alt Havzasında bulunan Filyos Çayı’nda
askıda katı madde konsantrasyonu yapay sinir ağları yöntemi ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ana kol üzerinde seçilen üç
noktadan su numuneleri alınarak laboratuvarda su kalite parametrelerinden askıda katı madde, bulanıklık, demir ve krom
analizleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Askıda Katı Madde parametresinin tahmini, bulanıklık, debi, demir ve krom
parametrelerine dayanarak, yapay sinir ağları yöntemiyle yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler – Filyos Çayı, Askıda Katı Madde, Yapay Sinir Ağları
Abstract – Living beings need water to continue their life. Water is in an endless cycle and during this cycle, substances
which are mixed with water for various reasons cause properties of water to change. Both the use of water and the surrounding
areas cause changes in the quality of water. For this reason, it is important to investigate the water quality in rivers and water
reservoirs.
In this study, Filyos Stream, which is located in the largest sub-basin of the Western Black Sea Basin, was estimated to
suspended solids parameters by using artificial neural networks. Water samples were taking from three selected points on the
main line of the Filyos Stream. In the laboratory, suspended solids, turbidity, iron and chromium analyzes of water quality
parameters were carried out. After, the estimation of the Suspended Solids parameter based on parameters turbidity, flow,
iron and chromium was performed by artificial neural networks.
Keywords – Filyos Stream, Suspended Solids, Artificial Neural Networks.

I. GİRİŞ
Su, insanlığın varoluşundan günümüze kadar yaşamını
devam ettirmesi için gerekli en temel kaynaktır. Nüfusun hızla
artması, sanayinin gelişmesi ve yerleşim alanlarının hızla
genişlemesi nedeniyle beliren altyapı sorunlarının doğması ve
arıtma tesislerinin yeterli olmaması, evsel ve endüstriyel
atıkların yeterince arıtılmadan nehirlere ve tatlı su
kaynaklarına verilmesi doğa dengesi için telafi edilmesi zor
problemler oluşturmaktadır. Bu problemler doğadaki yaşamı
ve insan hayatını tehdit edecek boyutlara ulaşmaktadır. Bu
kaynakların azalması hatta yok olma durumuna gelmemesi
için su kullanımına ve bu kullanımın sürdürülebilir olmasına
dikkat edilmiştir. Bu nedenle yüzey suları ve rezervlerin
üzerinde araştırma yapılması önem kazanmıştır. Bu
çalışmaların amacında, sularda oluşabilecek kirliliği

belirlemek ve su kalitesi hakkında bilgi edinmektir. İnsanlar
bugüne kadar suyu tekrar tekrar kullanmışlar ve bu kullanım
sırasında suya karışan maddeler, suyun temel özelliklerinin
bozulmasına neden olmuşlardır. Sudaki bu değişim su kirliliği
olarak adlandırılmıştır.
Su kalite modelleme çalışmaları, akarsular ve rezervuarlar
için yapılan hidrodinamik çalışmalar, bilgisayar teknolojileri
ile hız kazanmıştır. Böylece akarsular ve nehirler hakkında su
kalitesi modelleri geliştirilmiştir. Bu modellemelerde
matematiksel, istatiksel ve yapay sinir ağları (YSA) gibi
metotlarla da analizler yapılabilmektedir.
Dünya yüzeyinin 3/4’ü su ile kaplıdır ve toplam
suyun %97.6’si denizler ve okyanusları oluştururken, %2.4’ü
ise yeraltı su kaynakları olarak karalarda depolanmıştır.
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Güneşten gelen ısının %23’ü yeryüzünde bulunan sular
tarafından tutulur. Bu sayede buharlaşma ve su buharı ihtiva
eden hava kütleleri ısınarak enerji döngüsü içerisinde hareket
ederler, iklimler oluşur ve böylece dünya canlılar için
yaşanabilir bir ortam halini alır (URL-1).

Şekil 1 Türkiye su potansiyeli (özölçer,2017)

Ülkemiz su kaynakları, ilgili devlet kurumları aracılığıyla
26 farklı drenaj havzasında, su kaynaklarının yerlerinin tespit
edilmesi, kullanıma açılması ve geliştirilmesi amacıyla
çalışmalarını sürdürmektedir.
Alınan verilere göre,
Türkiye’deki ortalama yağış yaklaşık 643 mm ’dir. Toplam
suyun 274 milyar m3’ü buharlaşma yoluyla atmosfere geri
döner, su rezervinin 69 milyar m3’ü yer altı su kaynaklarını
besler ve 158 milyar m3 lük kısmı ise akarsu ve derelerle
denizlere veya göllere boşalır. Yeraltı suyunu besleyen 69
milyar m3 lük kaynağın 28 milyar m3 ü yeryüzüne çıkarak
yüzeydeki kaynakları besler. Komşu ülkelerden nehirler
vasıtası ile 7 milyar m3 su, ülkemizin toplam 193 milyar m3
brüt yerüstü potansiyeline katkı sağlamaktadır. Toplam 41
milyar m3’lük yeraltı suyu dikkate alındığında, ülkemizin
toplam yenilenebilir su potansiyeli brüt 234 milyar m3 olarak
hesaplanmıştır (Şekil 1) (URL-1, Özölçer 2017).
Dünya ve Türkiye'de çevre ile ilgili problemler günlük
yaşamı etkilemektedir. Dolayısıyla su kaynaklarının kalitesi
üzerine çalışmalar da artmaktadır. Özellikle yüzeysel su
kalitesi üzerinde uluslararası ve ulusal düzeyde birçok
araştırmalar söz konusudur. Bu araştırmalarda yerinde ve
laboratuvarda ölçülen yüzeysel su kalitesine ait parametreler;
çözünmüş oksijen (ÇO), sıcaklık (°C), pH, elektriksel
iletkenlik (Eİ), Askıda Katı Madde (AKM), Kimyasal Oksijen
İhtiyacı (KOİ), Bulanıklık, Toplam Organik Karbon (TOC),
Amonyum (NH4), Kalsiyum (Ca+2), Magnezyum (Mg+2),
Sertlik, Sodyum (Na), Bakır (Cu), Klorür iyonu (Cl-),
potasyum (K), Fosfat (PO4-3), Nitrit (NO2‾), Nitrat (NO3‾),
Alüminyum (Al+3), Mangan (Mn+2), Demir (Fe+3), Krom
(Cr+3), Kurşun (Pb+4) ve Çinko (Zn+2) şeklinde olduğu
görülmüştür [4- 10]. Bu ve benzeri parametrelerin ölçülerek
yüzeysel su kalitesi sınıflamaları yapılmıştır. Ölçülen yüzeysel
su kalitesi parametreleri üzerinde pek çok istatistik analiz
çalışmaları gerçekleştirilmiş ve modern yöntemler (YSA ve
Bulanık mantık gibi) kullanılarak çeşitli parametrelerin
tahminleri başarılı bir şekilde yapılmıştır [11 - 18].
Söz konusu çalışmada, Batı Karadeniz Havzası’nın en
büyük alt havzası olan Filyos Çayı (228 km) alt havzasında
nehir üzerinde belirlenen üç gözlem istasyonundan otuz gün

aralıklarla bir yıllık sürede yüzeysel su kalitesi ölçümleri
yapılmıştır. Çalışmada su kalitesi parametrelerinden, Askıda
Katı Madde (AKM), Bulanıklık, Demir (Fe+3) ve Krom
(Cr+3) parametreleri nehirden alınan numunelerin laboratuvar
analizleri sonucunda elde edilmiş ve Debi değerleri ise Devlet
Su İşleri’nden (DSİ) alınmıştır. Daha sonra AKM
parametresinin tahmini, Demir, Krom, Bulanıklık ve Debi
parametrelerine
bağlı
olarak
YSA
yöntemi
ile
gerçekleştirilmiştir.
II. YÖNTEM
Filyos Nehri farklı doğrultularda akan ve farklı adlardaki
akarsuların birleşmesiyle oluşan 228 km uzunluğuna sahip bir
nehirdir. Ormanlık ve yağışı yeterli yörelerden geçen Filyos
Çayı’nda su miktarının kış ve ilkbahar aylarında artıp yaz
sonuna doğru azaldığı gözlemlenmiştir. Nehrin bulunduğu
vadinin tabanı kil ve kum tabakalarıyla kaplıdır. Filyos Çayı
Vadisi'nin en geniş bölümü Çaycuma ve çevresindeki
düzlüktür (URL-3).
Filyos Çayı üzerinde, laboratuvarda analiz edilmek üzere
toplam 3 istasyonda su numuneleri alınmıştır. Bu istasyonlar,
DSİ’nin su kalite ölçümü yaptığı noktalarda göz önüne
alınarak, Filyos Çayı ana kolu boyunca Devrek Çayı üzerinde
Çaydeğirmeni Köprü (F3), Tefen HES (F4) ve Yenice Irmağı
üzerinde TOKİ Köprü (Karabük) (F5) olarak belirlenmiştir.
İstasyonların lokasyonlarını gösteren havza haritası, Şekil 2’de
görülmektedir.

Şekil 2 İnceleme Alanı Haritası (Aksoy,2018)

Yüzeysel ham su örnekleme çalışmalarına, Eylül 2015Ağustos 2016 tarihleri arasında bir yıl boyunca, otuz günde bir
defa olmak üzere yapılmıştır. Belirlenen konumlardan alınan
su numuneleri, laboratuvarda analizleri yapılmak üzere
standart yöntemlere uygun olarak laboratuvara ulaştırılmıştır.
Askıda katı madde konsantrasyonunun tahmin edilmesi
amacıyla alınan su numuneleri için YSA modeli hazırlandı.
Model analizlerinde MATLAB tabanlı artifical neural network
(ANN) toolbox kullanıldı (MATLAB 2010). Modelde veriler,
modelin çalışma prensibi doğrultusunda eğitim, deneme ve
doğrulama veri takımı olarak üç kısma ayrılmıştır. Toplam 480
verinin, 420 âdeti modelin eğitiminde, 60 âdeti ise model
sonuçlarını doğrulamak için kullanıldı.
Ön hazırlık olarak, YSA gizli katman nöron sayısını
belirlemek için YSA topoloji analizi gerçekleştirildi. Farklı
gizli katman nöron sayıları için YSA performansları,
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MSE(Ortalama Karesel Hata) ve R2(Determinasyon katsayısı)
istatistik performans analiz kriterleri kullanıldı. Gizli katman
nöron sayıları sırasıyla 4, 6, 8 ve 10 olarak alınarak oluşturulan
YSA topolojileri eğitilip test edildi.

olarak; debi, bulanıklık, demir ve krom parametreleri, Askıda
katı madde ise çıktı parametresi olarak kullanılmış ve model
oluşturulmuştur (Tablo 1). Model sonuçları her bir istasyon ve
her bir gizli katman için ayrı ayrı tablolaştırılıp, en iyi test
performansına sahip topoloji grafikleştirilmiştir.

Sudaki askıda katı madde (AKM) parametresinin tahmini
için kullanılan YSA analiz yönteminde girdi parametresi
Tablo 1. Girdi Katmanları İçin Oluşturulan Model

Model No

Giriş Katman Değişkenleri

Çıktı Katmanı

1

Debi, Bulanıklık,Fe, Cr

AKM

F3 (Çaydeğirmeni İstasyonu)
F3 istasyonu için yapılan analizler sonucunda bulanıklık,
debi, Fe ve Cr parametrelerinin yıl boyunca askıda katı madde
tahminine etkisi analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre
10 gizli katman nöron sayısına sahip YSA topolojisinin en iyi
test performansı; MSE= 0.000268 ve R2=0.9951 değerlerde
elde edilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Çaydeğirmeni Topoloji Analizi

R2

MSE

1

Gizli katman nöron
sayısı
4

0,9759

0,0013

2

6

0,9648

0,0019

3
4

8
10

0,9652
0,9951

0,0019
0,000268

No

1

Gizli katman nöron
sayısı
4

0,9291

0,0056

2
3
4

6
8
10

0,9982
0,9951
0,9875

0,000139
0,000384
0,000992

No

R2

MSE

4 giriş, 6 gizli katman nöronlu ve 1 çıkış nöronuna sahip
YSA topolojisinin (4-6-1) askıda katı madde tahmini için
gerçek değer performansı test edilmiş ve elde edilen 12 aylık
tahmin sonuçları Şekil 4’te sunulmuştur. Tasarlanan YSA
modeli, yüksek bir performans sergilemiştir.
120
Ölçülen
YSA

110

4 giriş, 10 gizli katman nöronlu ve 1 çıkış nöronuna sahip
YSA topolojisinin (4-10-1) askıda katı madde tahmini için
gerçek değer performansı test edilmiş ve elde edilen 12 aylık
tahmin sonuçları Şekil 3’te sunulmuştur. Tasarlanan YSA
modeli, yüksek bir performans sergilemiştir.

100

Bulanıklık

90
80
70
60
50
40
30
20

0

2

4

6

8

10

12

Aylar

Şekil 4 Tefen 4 Gizli Katman için YSA Performansı

F5 (TOKİ İstasyonu)
F5 istasyonu için yapılan analizler sonucunda bulanıklık, debi,
Fe ve Cr parametrelerinin yıl boyunca askıda katı madde
tahminine etkisi analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 4
gizli katman nöron sayısına sahip YSA topolojisinin en iyi test
performansı; MSE= 0.000105 ve R2=0.9981 değerlerde elde
edilmiştir (Tablo 4).

Şekil 3 Çaydeğirmeni 10 Gizli Katman için YSA Performansı

F4 (Tefen İstasyonu)
F4 istasyonu için yapılan analizler sonucunda bulanıklık,
debi, Fe ve Cr parametrelerinin yıl boyunca askıda katı madde
tahminine etkisi analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 4
gizli katman nöron sayısına sahip YSA topolojisinin en iyi test
performansı; MSE= 0.000139 ve R2=0.9982 değerlerde elde
edilmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Tefen istasyonu topoloji analizi
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Tablo 4 TOKİ İstasyonu Topoloji Analizi

R2

MSE

1

Gizli katman nöron
sayısı
4

0,9540

0,0025

2

6

0,9710

0,0016

3

8

0,9981

0,000105

4

10

0,9603

0,0022

No
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4 giriş, 8 gizli katman nöronlu ve 1 çıkış nöronuna sahip YSA
topolojisinin (4-8-1) askıda katı madde tahmini için gerçek
değer performansı test edilmiş ve elde edilen 12 aylık tahmin
sonuçları Şekil 5’te sunulmuştur. Tasarlanan YSA modeli,
yüksek bir performans sergilemiştir.

laboratuvar sonuçlarıyla çok yakın sonuç verdiği
görülmektedir. Sonuç olarak, bulanıklık, debi, krom ve demir
parametrelerini AKM konsantrasyonunun tahmininde büyük
ölçüde etkisinin bulunduğu gözlenmiştir.
KAYNAKLAR
[1]

180
Ölçülen
YSA

Bulanıklık

160
140

[2]

120

[3]

100

[4]

80
60

[5]
40
20

0

2

4

6

8

10

12

[6]

Aylar

Şekil 5. TOKİ 8 Gizli Katman için YSA Performansı

III. SONUÇLAR VE YORUMLAR
Askıda katı madde konsantrasyonu, akarsuyun debisine,
bulanıklığına, demir ve krom muhtevasına, bulunduğu yerin
topografyasına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bununla
birlikte, akarsuya inşaa edilen sanat yapıları, akarsu
çevresindeki tarım arazisi ve yerleşim yerlerine bağlı olarak da
askıda katı madde miktarı değişkenlik gösterebilmektedir.
Bu çalışmada Filyos Nehri boyunca belirlenen 3 gözlem
istasyonundaki 12 aylık debi verileri DSİ’den alınmıştır ve
bulanıklık, demir, krom ve AKM parametrelerinin ölçümleri
laboratuvar analizleri sonucu belirlenmiştir. AKM
parametresini belirlemek amacıyla Yapay Sinir Ağı (YSA)
hazırlandı. Model analizlerinde MATLAB tabanlı Artifical
Neural Network (ANN) toolbox kullanıldı (MATLAB 2010).
Veriler gruplandırılıp normalize edilerek eğitim aşamasına
geçilmiştir. Gizli katman nöron sayıları sırasıyla 4, 6, 8 ve 10
olarak alınarak oluşturulan YSA topolojileri eğitilip test edildi.
Elde edilen performans değerleri bir önceki bölümde
verilmiştir.
Elde edilen bulgulara göre; F3 (Çaydeğirmeni)
istasyonunda, 10 gizli katman nöron sayısına sahip YSA
topolojisinin en iyi test performansı; MSE= 0.000268 ve
R2=0.9951 değerlerde elde edilmiştir. F3 (Saltukova)
istasyonunda, 6 gizli katman nöron sayısına sahip YSA
topolojisinin en iyi test performansı; MSE= 0.0000266 ve
R2=0.9996 değerlerde elde edilmiştir.
F4 (Tefen)
istasyonunda, 4 gizli katman nöron sayısına sahip YSA
topolojisinin en iyi test performansı; MSE= 0.000139 ve
R2=0.9982 değerlerde elde edilmiştir. F5 (TOKİ)
istasyonunda, 4 gizli katman nöron sayısına sahip YSA
topolojisinin en iyi test performansı; MSE= 0.000105 ve
R2=0.9981 değerlerde elde edilmiştir.

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

Elde edilen bilgiler doğrultusunda; bulanıklık, debi, demir
ve krom parametrelerinin, oluşturulan Yapay Sinir Ağı (YSA)
modelinde, girdi olarak kullanılması sonucu her istasyonun en
iyi performans gösterdiği gizli katman değerlerinin
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Abstract – It is well known that detection performances of conventional detection methods deteriorate under non-Gauss noise.
This problem is also encountered in cognitive radio where impulsive nature of noise negatively affects spectrum sensing.
Multistage detection techniques can be considered as a possible solution as they analyse signal samples using different detection
techniques in a sequential manner. In this study, spectrum sensing performance of a multistage detection method is investigated
for detection of a dynamic primary user signal contaminated by non-Gaussian noise. At first, observed signal samples are
analysed by energy detector and an ensuing absolute value cumulation computation. Then, a decision as to whether the channel
is in use or not is given based on the result of this analysis. Accordingly, if any one of those techniques detects the primary user
signal, then the channel is assigned as busy.
Keywords – Signal detection, Multi-stage detection, Energy detector, Absolute value cumulation, Spectrum sensing, Cognitive
radio.
I. INTRODUCTION
Ever increasing number of wireless devices makes it
mandatory to use the electromagnetic spectrum in the most
efficient way. Cognitive radio (CR) is proposed by Joseph
Mitola III in 1999 as a promising solution of this problem of
electromagnetic spectrum scarcity [1, 2].
CR users, which are also named as secondary users (SUs),
periodically scan the frequency spectrum and communicate
over idle channels. In this way, frequency bands currently not
used by licensed (or primary) users are determined and SUs
utilize those channels for their own communication needs.
Therefore, accurate sensing of the current status of the channel
is highly crucial to prevent occurrence of any interference
among primary users (PUs) and SUs [3]-[5].
In the cognitive radio literature, noise is generally assumed
Gaussian distributed. However, there are still a number of
studies in which noise is modelled as non-Gaussian. It is well
known that non-Gaussian noise negatively affects the
detection performance of conventional detection techniques
[6]-[8]. Another factor, which deteriorates detection
performance, is the existence of a dynamic PU in the channel
[9]-[15]. It is shown in [16] that simultaneous existence of a
dynamic PU and non-Gaussian noise in the channel
dramatically decreases the detection performance of the
energy detector.
In this study, a multi-stage spectrum sensing scheme is
proposed for detection of a dynamic PU in non-Gaussian
noise. Multi-stage sensing methods are used in the CR
literature particularly for designing robust signal detectors [17,
18]. In our proposed scheme, observed signal samples are
firstly processed by energy detector (ED) [3] followed by the

application of the absolute value cumulation (AVC) method
[19, 20]. In the end, a decision is taken based on the result of
this two-stage analysis.
The rest of the manuscript is organized as follows: The
signal model is presented is Section II. The proposed multistage sensing scheme is introduced in Section III. Simulation
results are given in Section IV, and finally, our conclusions are
presented in Section V.
II. SIGNAL MODEL
Spectrum sensing in CR is generally formulated as a binary
hypothesis problem [3]. Accordingly, ℋ0 and ℋ1 denote the
sensing states corresponding to absence and presence of the
signal, respectively. That is; ℋ0 is the null hypothesis
indicating that PU is not communicating, and ℋ1 is the
alternative hypothesis indicating the existence of the PU in the
channel.
It is possible to define four distinct cases as listed below:
1. Declaring ℋ1 under ℋ1 hypothesis which is called
probability of detection (𝑃𝐷 ),
2. Declaring ℋ0 under ℋ1 hypothesis which
corresponds to probability of miss (𝑃𝑀 ),
3. Declaring ℋ1 under ℋ0 hypothesis which is named
as probability of false alarm (𝑃𝐹𝐴 ),
4. Declaring ℋ0 under ℋ0 hypothesis.
PU may be static or dynamic during the sensing period; i.e.
PU status might change within the sensing period. Assuming
first that the PU is static, binary hypothesis testing problem is
given as follows:
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ℋ0 : 𝑥[𝑛] = 𝑤[𝑛], 𝑛 = 1,2,3, … , 𝑁
ℋ1 : 𝑥[𝑛] = 𝑠 [𝑛] + 𝑤[𝑛], 𝑛 = 1,2,3, … , 𝑁

(1)

where 𝑥[𝑛] is the received signal, 𝑠 [𝑛] is the real-valued PU
signal, and 𝑤 [𝑛] denotes noise samples. 𝑁 is the total number
of observed signal samples.
In this study, we assume that noise is zero-mean Laplacian
with the variance of 𝜎 2 . As a specialized form of generalized
Gaussian distribution (GGD), Laplacian noise is frequently
employed in the literature for modelling impulsive noise [19][23]. Accordingly, GGD is given as
𝑓𝑋 (𝑥 ) =

𝑐1 (𝛽)
√𝜎 2

exp (−𝑐2 (𝛽) |

𝑥

√𝜎 2

2
1+𝛽

|

)

(2)

where 𝛽 > −1, and
1

𝑐1 (𝛽 ) =

3
2

Γ2 [ (1+𝛽)]
3

1
2

Figure 1. Comparison of Laplacian distributions having different
𝜎 2 values with the standard normal (Gaussian) distribution.

,

(3)

(1+𝛽)Γ2 [ (1+𝛽)]

(1+𝛽)

𝑐2 (𝛽 ) = [1
2

(1+𝛽)

1
1+𝛽

]

.

(4)

In this study, dynamic PU scenario has also been realized
by changing the PU status within the sensing period. This
scenario can be mathematically represented as follows:
ℋ0 : 𝑥[𝑛] = 𝑠 [𝑛] + 𝑤[𝑛] ,
= 𝑤 [𝑛 ]
,
ℋ1 : 𝑥[𝑛] = 𝑤[𝑛]
,
= 𝑠 [𝑛 ] + 𝑤 [𝑛 ] ,

In Eqns. (3) and (4), Γ(∙) denotes the gamma function which
is defined as
𝑥

Γ(𝑥 ) = ∫0 𝑢 𝑥−1 𝑒 −𝑢 𝑑𝑢.

(5)

Gaussian probability density function (pdf) is obtained by
assigning 𝛽 = 0 in Eq. (2). If parameter 𝛽 is taken as 𝛽 = 1,
then the pdf of Laplacian distribution is obtained as [24]
1
√2𝜎

2

exp (−√𝜎2 |𝑥 |).
2
2

𝐽0 = − 𝜆 ln(1 − 𝑢)
𝑑

(6)
1

𝐽1 = − 𝜆 ln(1 − 𝑢)

For different 𝜎 values, the shape of the pdf is shown in
Fig. 1. In the figure, the standard normal (Gaussian)
distribution 𝒩 (0,1) has also been simulated to emphasize tail
characteristics of Laplace distribution. Accordingly,
probability of obtaining outliers is higher for Laplace pdf as its
tails have larger values compared to Gaussian pdf. In addition,
higher 𝜎 2 values increase probability of occurrence for outliers
in Laplace distribution.

(7)

where 𝐽0 and 𝐽1 are departure and arrival indices of the PU.
We would like to note that 𝐽0 and 𝐽1 are randomly assigned
using Poisson distribution. Accordingly, arrival and departure
times of the PU can be generated by
1

𝑓𝐿 (𝑥 ) =

𝑛 = 1,2,3, … , 𝐽0
𝑛 = 𝐽0 + 1, … , 𝑁
𝑛 = 1,2,3, … , 𝐽1
𝑛 = 𝐽1 + 1, … , 𝑁

𝑎

(8)
(9)

where 𝜆𝑑 , 𝜆𝑎 and 𝑢 are departure rate, arrival rate and uniform
random variable with 𝑢~𝑈(0,1), respectively.
In the next section, proposed sensing scheme is introduced.
III. PROPOSED SENSING SCHEME
In this section, our proposed multi-stage-sensing scheme is
introduced. Accordingly, the observed data samples are
sequentially analysed by ED and AVC techniques.
Sensing procedure is illustrated as a flowchart in Fig. 2.
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obtained using this sensing procedure are given in the next
section.
IV. SIMULATION RESULTS
In this section, simulation results performed to determine
the performance of the proposed sensing scheme are presented.
In Figs. 3 and 4, the total number of the observed data samples
is 𝑁 = 200 and 105 realizations have been run in Monte Carlo
simulations. The solid and dashed lines in the figures represent
the results for static and dynamic PU, respectively. Arrival and
departure rates of the dynamic PU have been assigned as 𝜆𝑎 =
𝜆𝑑 = 1. When generating both figures, the PU signal has been
modelled as 𝒩 (0,1). Noise variances in Figs. 3 and 4 are taken
as 𝜎1 = 1 and 𝜎2 = 2 corresponding to 0 and -3 dB GSNR
(generalized signal-to-noise ratio) levels, respectively, where
GSNR is defined as 𝐺𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔10 (𝜎𝑠2 ⁄𝜎𝑤2 ). For
comparison, energy detection and AVC methods are simulated
individually in addition to the proposed sensing technique.

Figure 2. Proposed ED & AVC based multi-stage sensing scheme

According to Fig. 2, observed data samples are firstly
applied to ED. The hypothesis test for ED is given as

𝑇𝐸𝐷

ℋ1
>
2
= ∑𝑁
𝛾 .
𝑛=1 𝑥 [𝑛]
< 𝐸𝐷
ℋ0

(10)
Figure 3. 𝑃𝐷 vs. 𝑃𝐹𝐴 for GSNR = 0 dB.

In Eq. (10), 𝛾𝐸𝐷 is calculated as [23]
𝛾𝐸𝐷 = 𝑄−1 (𝑃𝐹𝐴 )2√5𝑁𝑏2 + 2𝑁𝑏2

(11)

where 𝑁 is the total number of observed data samples,
𝑄 (𝑡 ) =

1
√

+∞

∫
2𝜋 𝑡

𝑒

𝑣2
)
2

(−

𝜎2

𝑑𝑣 and 𝑏 = √ .
2

The algorithm is terminated at this step if ED decides ℋ1
hypothesis is true. If ℋ0 is decided, then the observed data
samples are applied to AVC and the following hypothesis test
is carried out
ℋ1
>
𝑁
𝑇𝐴𝑉𝐶 = ∑𝑛=1|𝑥[𝑛]|
𝛾
(12)
< 𝐴𝑉𝐶
ℋ0
where 𝛾𝐴𝑉𝐶 is the detection threshold of AVC given as [23]
𝛾𝐴𝑉𝐶 = 𝑄−1 (𝑃𝐹𝐴 )√5𝑁𝑏 + 𝑁𝑏.

(13)

In the proposed sensing scheme, the final decision is taken
by AVC detector. If it decides ℋ1 is true, the channel is
assigned as busy, and idle if it decides ℋ0 . Simulation results

Figure 4. 𝑃𝐷 vs. 𝑃𝐹𝐴 for GSNR = -3 dB.

According to the obtained results, it can be said that the
proposed method outperforms other techniques in terms of
probability of detection when the PU is dynamic. It is intuitive
to observe a performance degradation in Fig. 4 compared to
Fig. 3 since detection performance is decreased for all
considered methods under lower GSNRs. On the other hand,
detection performances of AVC and the proposed technique
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are nearly equal. They have higher 𝑃𝐷 values than ED when
the PU is assumed to be static during the sensing period.

[15]

V. CONCLUSIONS
In this study, a multi-stage spectrum sensing scheme is
proposed for detection of dynamic PUs contaminated by
Laplacian noise. Accordingly, the observed data samples are
applied sequentially to ED and AVC. Firstly, signal samples
are processed by the energy detector and then, they are
analysed by AVC. Finally, a decision is taken based on the
result of this analysis. If either ED or AVC manages to detect
the PU, then the channel is assigned as busy. Simulations have
been carried out for both static and dynamic PU scenarios. The
proposed sensing scheme provides a significant performance
enhancement in terms of probability of detection although its
contribution is limited for static PU case. It is considered that
the proposed strategy will pave the way for other studies to
investigate multi-stage sensing strategies for detection of
dynamic PUs under non-Gaussian noise.

[16]
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2Mechatronic

Abstract – In this study, mathematical modeling of outer rotor brushless direct current motor (BLCD) is performed. Brushless
direct current motor is highly preferred in industrial applications when compared the other motor types with considering
advantages and disadvantages. Producing higher torque with smaller dimensions, being easily controllable and developing high
efficiency electronic materials can be given such an example of these advantages. In this study, an outer rotor brushless DC
motor which was used in the laboratory is modeled. This motor hasn’t currently information parameters. For this reason, first of
all, the metric measurements, phase winding orders are obtained for the motor parameters. With the motor parameters that we
have, the motor was created and analyzed in Maxwell program environment. And then the parameters (torque constant, back
EMF constant, phase resistance, etc.) were obtained required for the simulation. Mathematical model was completed with the
obtained parameters in Matlab / Simulink environment. So, Torque characteristics, motor speed and trapezoidal back-EMF were
determined. The motor currents matched with the Maxwell and Matlab / Simulink programs. So the accuracy of the simulation
modeling has been confirmed.
Keywords – Brushless Direct Current Motor, BLDC, Simulation Analysis, Matlab/Simulink, Maxwell.
I. INTRODUCTION
Brushless Direct Current Motors (BLDC) are a special
electrical machine that includes the features of the
synchronous machine. BLDC motors are preferred in the
industry because of their high efficiency, high torque and
robust construction. They are especially used in aerospace,
medical, computer technologies, industrial automation,
military applications and robotics.
Tibor et al. simulated the mathematical model of the BLDC
motor and showed the results via Matlab / Gui [3]. Jeon et al.
proposed a new BLDC motor simulation model with an almost
true Electromagnetic Force (EMF) waveform to reduce
simulation error [1]. Patel and Pandey have created the PID
model of a BLDC motor with the use of Matlab / Simulink [6].
Cai et al. proposed a control strategy for the BLDC used in the
Electric Power Steering (EPS) system and analyzed the
simulation model of this system [7]. Karapınar et al. modelled
a BLDC motor in Matlab / Simulink program. In this study,
they presented a cascade controller design including current,
velocity and position cycles [8]. Vinatha et al. designed the
simulation in the Matlab / Simulink program by controlling the
speed and current of the BLDC motor. They made the
evaluation of the model by performing various simulation
studies [9]. Kürkçü et al. have modeled and applied a brushless
DC Motor belonging to a military system under variable
environmental dynamic conditions via Matlab/Simulink [10].

motor. By using measured parameters, BLDC motor
parameters (Ke (Back-EMF Constant), Kt (Torque Constant),
Rs (Phase Resistance), L (Phase Inductance), J (Inertia
Moment) etc.) required for mathematical model is determined
by Maxwell program. The motor is simulated in
Matlab/Simulink program by using the obtained motor
parameters. As a result of the simulation, data related to motor
phase currents, rotor speed, back EMF and motor torque are
obtained.
II. MATERIALS AND METHOD
BLDC motors are divided into two as Inner and Outer
according to their rotor structure. In this study, Outer rotor
model is used. In Outer rotor models, the rotor of the motor is
on the outside. The body of the motor rotates and the fixed part
remains inside. Figure 1 shows the outer rotor BLDC motor
structure.

In this study, the mathematical model and simulation of a
BLDC motor used in the laboratory is applied. The parameters
required for the simulation (stator diameter, number of
magnets, number of turns, air gaps, etc.) are taken from the
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Fig. 1 The outer rotor BLDC motor structure
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BLDC motors are not affected by changes in mains
frequency since they operate with DC voltage. As the structure
is electronic, the efficiency is high. Since electrical conduction
is not transmitted by any brush, they do not form an arc due to
friction [4]. Advantages and disadvantages of BLDC motors
compared to other motor types are listed below.
Advantages of BLDC motor compared to other motor
types [5];
 Torque/Volume is very high for BLDC motors.
 They have high efficiency.
 Reliable. They work quietly.
 They do not form arc.
 They do not need excitation current.
 High speeds can be achieved.
 There is no coal dust because they are brushless.
Disadvantages of BLDC motor compared to other motor
types;
 Their prices are higher than other motor types
because of the magnet shelter inside.
 The rotor position must be known in order to trigger
the phase which can generate torque.
 The control circuits are more complex than the
control circuits of other motors.

𝐼𝑎𝑠 , 𝐼𝑏𝑠 , 𝐼𝑐𝑠 : Phase Currents, 𝑉𝑎𝑠 , 𝑉𝑏𝑠 , 𝑉𝑐𝑠 : Phase Voltages and
𝑒𝑎 , 𝑒𝑏 , 𝑒𝑐 : Back-EMF.
The torque of the BLDC motor is mainly influenced by the
waveform of the back EMF ([1] - [3]). The opposite voltage
that occurs in the stator windings when the motor is working
is called the Back-EMF. The Back-EMF depends on the
magnetic flux, speed and position parameters. Equations 4, 5
and 6 formulate the back-EMF voltages that occur in each
phase.
𝑒𝑎 = 𝐾𝑒 . 𝑓 (𝜃𝑒 ). 𝑤𝑚
(4)
𝑒𝑏 = 𝐾𝑒 . 𝑓 (𝜃𝑒 − (2𝜋/3)). 𝑤𝑚 (5)
𝑒𝑐 = 𝐾𝑒 . 𝑓 (𝜃𝑒 + (2𝜋/3)). 𝑤𝑚 (6)
Where, 𝐾𝑒 : Back-EMF Constant, 𝑤𝑚 : Mechanical Angular
Speed and 𝜃𝑒 : Electric Motor Angle. The trapezoidal EMF
generator function 𝑓 (𝜃𝑒 ) is given in Equation 7.
0 ≤ 𝜃𝑒 ≤ 30, 0
30 < 𝜃𝑒 ≤ 90,
1
90 < 𝜃𝑒 ≤ 150,
1
𝑓 (𝜃𝑒 ) = 150 < 𝜃𝑒 ≤ 210, 0
210 < 𝜃𝑒 ≤ 270, −1
270 < 𝜃𝑒 ≤ 330, −1
{330 < 𝜃𝑒 ≤ 360, 0

A. BLDC Motor Structure

In order to drive BLDC motors, an inverter structure
that can trigger the phases correctly and Hall Effect
sensors or an encoder to determine the rotor position are
required. Position information is taken from the hall
effect sensors in the motor. Table 1 shows the physical
parameters of the 27/30 BLDC motor used in the study.

The electromagnetic torque values of each phase are
expressed in Equations 9, 10 and 11. Total electromagnetic
torque is given in Equations 8 and 12.
𝑇𝑒 = (𝑒𝑎 . 𝐼𝑎 + 𝑒𝑏 . 𝐼𝑏 + 𝑒𝑐 . 𝐼𝑐 )⁄𝑤𝑚
𝑇𝑎 = 𝐾𝑡 . 𝑓 (𝜃). 𝐼𝑎
𝑇𝑏 = 𝐾𝑡 . 𝑓(𝜃 − 2𝜋⁄3). 𝐼𝑏
𝑇𝑐 = 𝐾𝑡 . 𝑓 (𝜃 + 2𝜋⁄3). 𝐼𝑐
𝑇𝑒 = 𝑇𝑎 + 𝑇𝑏 + 𝑇𝑐

Table 1. the physical parameters of the 27/30 BLDC motor

Parameters
Pole Number/ Magnet Number
Stator Outer Diameter
Stator Inner Diameter
Rotor Outer Diameter
Rotor Inner Diameter
Package Length
Connection Type

Value
27/30
114.8 mm
60 mm
129.9 mm
115 mm
30 mm
Y3

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Where, 𝐾𝑡 : Torque Constant. The formula for mechanical
torque is given in Equation 13.
𝑇𝑚 = 𝑇𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝐽.

B. Mathematical Model of BLDC Motor
The phase variable approach is generally preferred in terms
of simplicity in BLDC motors. The source can be applied as a
sinusoidal, square wave, trapezoidal or other wave as long as
the peak voltage does not exceed the maximum voltage limit
of the motor. Electrical and mechanical equations of BLDC
motor are given below. Equations of phase voltage values are
given in Equations 1, 2 and 3.
𝑑𝑖
𝑉𝑎𝑠 = 𝑅. 𝑖𝑎𝑠 + (𝐿 − 𝑀) 𝑑 𝑎 + 𝑒𝑎
(1)

𝑑𝑤𝑚
𝑑𝑡

+ 𝛽. 𝑤𝑚

(13)

Where, 𝛽 the friction coefficient and J is the inertia
moment. Phase voltages can be calculated as Equations 14 and
15 by using 𝑉𝑎𝑏 = 𝑉𝑎 − 𝑉𝑏 and 𝐸𝑎𝑏 = 𝐸𝑎 − 𝐸𝑏 since it can be
modeled more easily from phase voltage equations.
𝑑
(𝐼 − 𝐼𝑏 ) + 𝐸𝑎𝑏
𝑑𝑡 𝑎
𝑑
− 𝑀) (𝐼𝑏 − 𝐼𝑐 ) + 𝐸𝑏𝑐
𝑑𝑡

𝑉𝑎𝑏 = 𝑉𝑎 − 𝑉𝑏 = 𝑅𝑠 (𝐼𝑎 − 𝐼𝑏 ) + (𝐿 − 𝑀)

(14)

𝑉𝑏𝑐 = 𝑉𝑏 − 𝑉𝑐 = 𝑅𝑠 (𝐼𝑏 − 𝐼𝑐 ) + (𝐿

(15)

If the mutual inductance is ignored and 𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝑐 = 0,
the flow equations are given in Equation 16, 17 and 18.

𝑡

𝑉𝑏𝑠 = 𝑅. 𝑖𝑏𝑠 + (𝐿 − 𝑀)
𝑉𝑐𝑠 = 𝑅. 𝑖𝑐𝑠 + (𝐿 − 𝑀)

𝑑𝑖𝑏𝑠

𝑑𝑡
𝑑𝑖𝑐𝑠
𝑑𝑡

+ 𝑒𝑏
+ 𝑒𝑐

(2)

𝑑𝑖𝑎

(3)

𝑑𝑡
𝑑𝑖𝑏
𝑑𝑡

𝑅

2

𝑅

3𝐿
1

𝐿

3𝐿

= − 𝐿 𝑖𝑎 +
= − 𝑖𝑏 −

(𝑉𝑎𝑏 − 𝐸𝑎𝑏 ) +
(𝑉𝑎𝑏 − 𝐸𝑎𝑏 ) +

𝐼𝑐 = −(𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 )

Where, L: Phase Inductance (𝐿 = 𝐿𝑎 = 𝐿𝑏 = 𝐿𝑐 ), M:
Mutual Inductance, R: Phase Resistance (𝑅 = 𝑅𝑎 = 𝑅𝑏 = 𝑅𝑐 ),

C. Maxwell Program
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1
3𝐿
1
3𝐿

(𝑉𝑏𝑐 − 𝐸𝑏𝑐 )

(16)

(𝑉𝑏𝑐 − 𝐸𝑏𝑐 )

(17)

(18)
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The Maxwell program is a software package that solves
problems in the electromagnetic field using Maxwell's
equations. In this study, parameters required for simulation
of BLDC motor are obtained by using Maxwell software
package. The design of the motor is made in this program from
the beginning. It’s parameters needed in this process are
obtained from the motor.
This Parameters;









Pole Number:30
Slot Number:27
Turn Number:34
Stator Inner/Outer Diameter:60 mm / 114,8 mm
Rotor Inner/Outer Diameter:115 mm / 129,9 mm
Magnet Thickness:3,45 mm
Package Length:30 mm
Connection Type: Star connection.

Fig. 3 BLDC Motor General Block Diagram and Parameter Input Window

After the parameter measurements, the motor is designed in
Maxwell program. Figure 2 shows the phase sequence used in
this design.

As shown in the BLDC block, the load torque and voltage
values of each phase are given as input and the phase currents,
mechanical angular velocity, electrical angular velocity,
electromagnetic voltage and electrical angle are given as
output. The BLDC motor block (Figure 4) contains blocks
with current equations, torque equations, and opposite EMF
equations. For the system to operate at full speed at nominal
speed, the load is selected to be approximately 7.80 Nm. Thus,
the maximum torque of the motor is determined.

Fig. 4 Current, Torque and Opposite EMF Equation Blocks

Fig. 2 Phase Sequence of Maxwell Motor

As a result of the design, the parameters required for
simulation were obtained. These parameters are given in Table
2.
Table 2. Parameters Obtained from Maxwell Program

Parameters
Ke (Vs/rad)
Kt (Nm/A)
J (kg.m^2)
L (H)
Rs (ohm)

Value
1.46
1.39
6.651e-3
3.456e-3
0.454

III. RESULTS
As a result of this study, a mathematical model of an outer
rotor BLDC motor with 350W and 320RPM speed is applied
and simulated. In the Maxwell and Matlab/Simulink programs,
the currents at full load are observed. In the Matlab / Simulink
program, the maximum current of each phase is observed as
13.65A and the effective value is calculated as 9.65A from the
formula Imax / √2. In Maxwell program, the maximum current
of each phase is 13.86A and the effective value is 9.79A. It has
been proved that the simulation works correctly with an error
of 1.51% from the obtained current values. The current graph
for each phase calculated in Matlab / Simulink is shown in
Figure 5. There are 120 degree phase differences between the
phases.

D. Simulation of BLDC Motor
Matlab/Simulink program is used to simulate the
mathematical model of the BLDC motor. Figure 3 shows the
BLDC block and the window for the parameters to be entered.
The mathematical model of the system is extracted and
expressed as a block diagram in Simulink program. As a result
of the simulation, mechanical angular velocity (wm), electrical
angular velocity (we), phase currents (Ia, Ib, Ic) and phase
electromagnetic voltages (Ea, Eb, Ec) can be calculated.

Fig. 5 Current Graph at Full Load of BLDC Motor Obtained from
Matlab/Simulink

In Figure 6, the current graph obtained from Maxwell
program which corresponds to the same load value is given.
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As seen in both figures, the data obtained from Maxwell and
Matlab/Simulink support each other.

[9]

[10]

Fig. 6 Current Graph at Full Load of BLDC Motor Obtained from
Maxwell Program

IV. CONCLUSION
In this study, a brushless direct current motor used in the
laboratory is simulated. 350W and 320 RPM speed design of
the motor is made in Maxwell program. Thanks to this design,
the necessary parameter information is obtained in the
simulation. In the Matlab/Simulink program, the mathematical
model of the BLDC motor is simulated. Maxwell and
Matlab/Simulink programs are compared at full load currents.
The approximate equality of the currents indicate the accuracy
of the simulation.
The mechanical and electrical properties of the motor are
determined by using the physical properties of the BLDC
motor. Like these models can be used to control many
applications such as robot, electric vehicle, and industrial
environment. These model parameters and simulation study
are the infrastructure for future applications.
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Abstract – In today's applications, a significant increase in the use of deep learning algorithms is noticeable. The convolution
neural network (CNN) of deep learning has been used frequently recently, especially for the successful discrimination of people
and vehicles from other objects. Especially with the ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) in 2012,
the use of CNNs has become widespread. With the development of technology and traditional image processing techniques, the
proses of image processing has been considerably reduced, furthermore, the success rate has increased dramatically. Object
detection can be difficult due to the low resolution of objects in aerial images. In this study, a system which automatically
recognizes human and different types of vehicles (cars, bicycles, motorcycles) from aerial images taken with drone has been
developed. In the system, Residual Networks (ResNet) model, which is the first in the ImageNet competition of the CNN been
one of the deep learning techniques, is used. Google Colaboratory with Nvidia Tesla K80 GPU support is used for successful
and fast training and testing of the system. In the developed system, results are explained according to different threshold values
of the objects detected from the images applied to the input.
Keywords – Deep Learning, CNN, Image Processing, ResNet, Drone
I. INTRODUCTION
With the development of technology, drones are widely used
in military and civilian applications. They have undertaken
many challenging tasks today. Recently drones have been
actively involved in many military applications. To ensure the
security of a region, it is necessary to have full control of the
region. To ensure this security, drones will control the area and
prevent any threats. Due to its use in the military field, it needs
to be controlled very precisely. Therefore, airborne object
detection is emerging as a research area. Detection and
tracking of the object to be detected from the air with
traditional target detection algorithms will be a problem due to
the difficulty of the viewing distance. This problem arises from
different regions, noise in surrounding environments and
shooting angles. In recent years, with the improvement of data
sets and the technological advancement of image processing
hardware, Convolution Neural Network (CNN) has made great
progress in image recognition and object recognition.

The biggest leap of deep learning is the 2012 with the CNN,
which is accepted as the basic architecture in deep learning [4].
At the 2012 ImageNet competition, Krizhevsky and his
colleagues reduced the Top-5 error rate to 15.3% and achieved
significant success in this area [5]. The second Top-5 error rate
was 26.1%. Since that competition, the Net AlexNet” network
has been focused on a wide range of computerized tasks, such
as object detection [6], video classification [7], object tracking
[8] and super resolution [9]. These achievements created a new
field of research that focused on finding high-performance
CNN. Since 2014, the quality of network structures has been
significantly improved by using deeper and wider. In 2015, the
ResNet network reduced the Top-5 error rate to 3.6%, bringing
it even below the human error threshold level.

Han et al. are used drone algorithms like Faster RCNN,
YOLO etc. for human detection and tracking [1]. Li et al. are
worked with the MATLAB program to estimate the number
and location of vehicles in a region at the same time [2].
Redmon et al. used YOLO, a connected model for object
detection [3].
The inclusion of deep learning algorithms to the ImageNet
Large Scale Visual Recognition Competition (ILSVRC)
significantly reduced Top-5 errors in 2012. Since then, each
year, deep learning models have overcome the challenges and
reduced the error rate in the competition.

Ross et al. are used the region-based R-CNN framework for
target identification [10]. Bayram has proposed a license plate
recognition system that enables the identification of the license
plate characters from vehicle images with the regional CNN.
In order to successfully classify the study, a masked regional
CNN based on deep learning is used [11].
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In this study, a system for detecting people, cars and
bicycles/motorcycles using drone images with convolutional
neural network on deep learning which a very popular machine
learning approach is presented and results are shown. In the
second part, is presented the widely used deep learning
algorithm CNN and the ResNet model. In the third part, is
presented information about the training and test results of the
neural network used in the study. In the fourth part, general
results are given about this work.

The greater the number of data sets and layers in deep
learning, the more time it takes to form a model. There are
some methods to reduce this time. In recent years, some
techniques have been proposed for this problem. It uses
ImageNet/ResNet to compare training performance in these
techniques ([15],[16]). Figure 3 shows the design of a 34-layer
ResNet.

II. MATERIALS AND METHOD
A. Convolution Neural Network (CNN)
Deep learning is becoming very popular due to innovations
in various well-known tasks in the field of artificial
intelligence. The reason for using Deep Learning models is
that it can answer problems with high accuracy. CNN is a deep
learning algorithm that can separate objects in an input image.
Its architecture includes Convolution, Pooling, ReLu,
DropOut, Fully linked and Classification layers. AlexNet,
ZFNet, GoogLeNet, Microsoft RestNet and R-CNN are used
in problem solving in Deep Learning [12].
Figure 1 shows the determination of the output by applying
the CNN model to the image with a size of 28x28x1 applied to
the input. There are certain layers used in neural networks.
These; convolution layer, RELU and pooling layers (average
and maximum pooling) [13].

Fig. 1 CNN structure

B. Residual Neural Network (ResNet)
ResNet is a neural network used as a backbone in many
computer vision tasks. ImageNet achieved great success by
reducing the error rate to 3.6% in the 2015 competition [14].
Because even people depend on their skills and expertise, they
have a 5-10% error rate. Figure 2 shows a sequential
convolutional network and a ResNet connected convolutional
network connection.

Fig. 3 RestNet architecture 34 layers [14]
C. Experimental Study
In this study, after the identification of the problem in the
recognition system, the processes take place step by step.
These steps; determining the architecture to be used for deep
learning, determining the data set, training and testing ResNet
CNN, obtaining the recognition detector, and then evaluating
it. The Stanford drone dataset used in the study is a large
dataset of aerial imagery collected by the drone over the
Stanford university campus. This Dataset is ideal for object
detection and tracking issues. Figure 4 shows some examples
of images in the drone data set.

Fig. 2 Sequential convolutional network and ResNet
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The input image applied to the model after the training is
shown in Figure 6 and the output image taken from the output
of our model is shown in Figure 7.

Fig. 4 Some examples from the compiled data set for the application

Annotation is required for RetinaNet. All annotations are
required according to the format in Equation 1.
path/to/image. jpg, x1, y1, x2, y2, class_name

(1)

Fig. 6 Image applied to the input of the model

The annotation of the images used during training and testing
is used in accordance with this format. The system is trained
by using 3 different classes as pedestrian, car and
bicycle/motorcycle. Table 1 shows the number of images used
for training and the total number of annotation objects.
Table 1. Image prepared for training and total number of annotation object

Training Images
Number
2612

Total Number of
Annotation Objects
35678

Table 2 shows the number of images used for testing and the
total number of annotation objects.

In a study, parameters such as precision, recall and f1 score
should be determined to evaluate performance. In this study,
precision, recall and F1 score values at various threshold levels
are given in Table 3. As can be seen from this table, we have
obtained the best F1 score when the threshold value is 0,4.

Table 2. Image prepared for testing and total number of annotation object

Testing Images
Number
665

Total Number of
Annotation Objects
6867

Google Colaboratory (Colab) system was used for CNN
training and testing. Deep learning activities are developed by
using libraries such as Keras, Tensorflow, Pytorch and
OpenCV with Colab. Unlike other cloud systems, Colab
provides free GPU support. Because the NVIDIA Tesla K80
is a graphics processor in the Colab system, it can present
results quickly, as more computations can be made on large
data sets. It is expected that losses are decreased in the
iterations performed during the training and is fixed while
iteration is continuing for a while. Figure 5 shows that initially
losses have been reduced and stabilized after a certain
iteration.

Fig.5 System losses as a result of training at Tensorboard

Fig. 7 Image taken to the output of the model

Table 3: Precision, recall and F1 score values for different threshold levels

Threshold Value
0,3

Precision
0,73

Recall
0,84

F1 Score
0,78

0,4

0,81

0,79

0,80

0,5

0,86

0,73

0,79

III. RESULTS
With drone, it has an extremely high application value in the
areas of target detection, targets in sensitive military
applications, situation analysis of enemies, personnel search
and rescue, agriculture and livestock monitoring. In this study,
a system that detects airborne people and vehicles has been
developed with deep learning and pre-trained network. Deep
learning based convolutional neural network is used to
successfully identify people and tools shown in the developed
system. For our system 3277 images were used.
Approximately 80% of these images were used for training and
the remaining 20% were tested in our system. By applying
different threshold values, error matrices were extracted. Thus,
accuracy, sensitivity and f1 score values were determined.
Retina Net detection network based on deep learning has been
improved and high performance has been achieved.
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Abstract – Streptomyces is a genus of Gram-positive bacteria that has a filamentous form similar to fungi. Streptomyces produces
bioactive secondary metabolites, such as antifungals, antivirals, antitumorals and various antibiotics. The aim of this study is to
carry out phylogenetic analysis of Streptomyces sp. H2AK isolated from soil sample taken from the Kuşadası located near Aydın
province. Streptomyces sp. H2AK, was picked after 14 days of incubation at 28˚C on Humic acid-vitamin agar containing
Cycloheximide (50 µg/ml) ve Nalidixic acid (10 μg/ml). Genomic DNA isolation was performed according to DNA isolation
method [1]. The 16S rRNA gene was amplified by PCR using universal primers 27f and 1525r. Phylogenetic analyses were
performed by using three different algorithms with MEGA 7 software. H2AK showed the highest 16S rRNA gene sequence
similarity with Streptomyces marokkonensis Ap1T (98.90 %). When the polyphasic taxonomic analyses were completed,
Streptomyces sp. H2AK isolate may be introduced into the literature as a new species of the genus Streptomyces. This study was
supported by Hitit University (ODMYO19003.18.001).
Keywords – Taxonomy, Phylogenetic Analysis, 16S rRNA Gene, Streptomyces
I. INTRODUCTION
The borders of the city, which is 71 km away from Aydın,
cover the coastal plain to the east and southeast of Kuşadası
Bay and the low plateau behind it. The east and south are
surrounded by mountains. Pigeon island area in front of the
name of the county, tourism is one of the most important and
advanced centers in terms of Turkey [2].
The genus Streptomyces are Gram-positive aerobic
members of the Actinomycetales order of the Actinobacteria
class [3]. Streptomyces produces bioactive secondary
metabolites, such as antifungals, antivirals, antitumorals and
various antibiotics [4]. The majority of antibiotics used in
medicine, veterinary practice and agriculture are derived from
Streptomyces bacteria [5]. The genus Streptomyces includes
more than 800 species with validly published names [6].
The study aims to carry out the isolation and phylogenetic
analysis of Streptomyces sp. H2AK isolate obtained from the
Kuşadası located near Aydın province.
II. MATERIALS AND METHOD
Isolation and maintenance of the organism
Streptomyces sp. H2AK, was isolated from a soil sample from
Kuşadası located near Aydın province using a dilution plate on
on Humic acid-vitamin agar [7] containing Cycloheximide
(50 µg/ml) ve Nalidixic acid (10 μg/ml).

The organism was maintained on related agar slopes and
stocked in glycerol (20 %, v/v) at -20°C. 1 gram soil sample
was added to 9 ml Ringer’s solution and then mixed for
homogenization at room temperature. Then this 10−1 dilution
was kept for 15 minutes at 55 ° C in a preheated water bath.
Serial dilutions (0.1 ml of 10-1 to 10-2) were spread over the
surface of dried related agar plates and the plates were
incubated at 28°C for 14 days.
Cultivation and DNA extraction
Streptomyces sp. H2AK isolate was subcultured onto related
medium and incubated for up to 2 weeks at 28°C. Suspensions
of spores and mycelia were maintained in 20 % glycerol (w/v)
at -20°C. Genomic DNA isolation was performed according to
the Guanidine thiocyanate DNA isolation method [1].
16S rRNA gene sequence
PCR mixture (50 µl) included primers (20 μM), Taq
polymerase buffer (HotStarTaq®) and deoxynucleoside
triphosphates mixture (Promega) (25 μM). Taq polymerase
(2.5 U, HotStarTaq®) and chromosomal DNA (50-300 ng)
were added to the solution. The 16S rRNA gene was amplified
with specific primers 27F and 1525R. The DNA thermal cycler
was utilized for PCR amplification. The PCR conditions were
initial denaturation at 95°C (5 min), 35 cycles at 95°C (1 min),
55°C (2 min), and 72°C (3 min), and a final extension at 72°C
(10 min). Then the PCR product was resolved using
electrophoresis in 1 % agarose gel (Merck) and was imaged
with the Gene Genius Bioimaging system.
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Phylogenetic analysis

gene sequence of strain was detected with oligonucleotide
primers (Figure 2).

The PCR product of the test isolate was purified with
QIAquick purification kit (Qiagen). 16S rRNA gene sequence
of the test isolate was revealed using an ABI PRISM 3730 XL
automatic
sequencer
with
previously
mentioned
oligonucleotide primers (Table 1). Chromatogram files in ABI
format are converted to FASTA format using Chromas 1.7.5.
The determination of phylogenetic neighbors and computation
of pairwise 16S rRNA gene sequence similarity were obtained
using the Ezbiocloud server (https://www.ezbiocloud.net) [8].
Multiple alignments with sequences from closely related
species were applied with the program CLUSTAL W in
MEGA 7.0 [9]. Phylogenetic trees were formed with the
neighbor-joining [10], maximum likelihood [11] and
maximum parsimony [12] algorithms in MEGA 7.0 [9].
Evolutionary distances were computed with the model of
Jukes and Cantor [13]. Topologies of the resultant trees were
determined with bootstrap analyses [14] based on 1000
resamplings.

Figure 2. Amplification product of the 16S rRNA gene region of H2AK
isolate M, DNA Marker (Sigma, 50 bp DNA Ladder).

The phylogenetic trees, according to the neighbor-joining,
maximum parsimony and maximum likelihood algorithms
indicated that the strain was member of the genus
Streptomyces (Figures 3, 4 and 5).

Table 1. Oligonucleotide primers employed for 16S rRNA PCR
amplification and sequencing
Primer
Code

Sequences (5’-3’)

Length

References

27F

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG

20

[15]

518F

CCAGCAGCCGCGGTAAT

17

[16]

800R

TACCAGGGTATCTAATCC

18

[17]

MG5F

AAACTCAAAGGAATTGACGG

20

[17]

MG6F

GACGTCAAGTCATCATGCC

19

[17]

1525R

AAGGAGGTGWTCCARCC

17

[15]

100 Streptomyces griseoloalbus NBRC 13046T (AB184275)
59
Streptomyces albaduncus JCM 4715T (AY999757)
Streptomyces malachitofuscus NBRC 13059T (AB184282)
Streptomyces althioticus NRRL B-3981T (AY999791)
51

99 Streptomyces matensis NBRC 12889 T (AB184221)
Streptomyces marokkonensis Ap1T (AJ965470)

58

78 Streptomyces thinghirensis DSM 41919T (FM202482)

M = A:S; R = A:G; W = A:T.

Streptomyces capillispiralis NBRC 14222T (AB184577)

82

III. RESULTS
Streptomyces sp. H2AK, was isolated on Humic acid-vitamin
agar [7] with Cycloheximide (50 µg/ml) and Nalidixic acid (10
μg/ml) and then incubated at 28°C for about 14 days (Figure
1).

Streptomyces caelestis NRRL 2418T (X80824)
Streptomyces sp. H2AKT(MN626600)

T
100 Streptomyces olivaceus NRRL B-1224 (EF178681)
51 Streptomyces pactum NBRC 13433T (AB184398)

Streptomyces hyderabadensis OU-40 T (FM998652)
Streptomyces parvulus NBRC 13193 T (AB184326)
T
71 Streptomyces lusitanus NBRC 13464 (AB184424)

Streptomyces longispororuber NBRC 13488 T (AB184440)
Streptomyces lomondensis NBRC 15426T (AB184673)
Streptomyces coeruleorubidus ISP5145T (AJ306622)
Streptomyces albogriseolus NRRL B-1305 T (AJ494865)
88 Streptomyces viridodiastaticus NBRC 13106T (AB184317)
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Figure 1. Isolation of a soil sample obtained from Kuşadası located near
Aydın province on Humic acid-vitamin agar [7].

Streptomyces sp. H2AK isolate was obtained from a soil
sample from Kuşadası located near Aydın province. 16S rRNA

Figure 3. Neighbor-joining tree [10] based on 16S rRNA gene sequences
showing the position of isolated H2AK strain among its phylogenetic
neighbors. Numbers at the nodes demonstrate the levels of bootstrap support
(%); only values ≥ 50% are shown. GenBank accession numbers are placed in
parentheses. Bar, 0.01 substitutions per site.
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Streptomyces malachitofuscus NBRC 13059T (AB184282)
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Streptomyces thinghirensis DSM 41919T (FM202482)
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59

Streptomyces viridodiastaticus NBRC 13106T (AB184317)

V. CONCLUSION
In conclusion, isolation and phylogenetic analysis of
Streptomyces sp. H2AK obtained from Kuşadası were
performed.
According to the polyphasic characterization approach, in
addition to the phylogenetic analysis of the 16S rRNA gene
region, DNA-DNA hybridization studies, whole-genome
analysis, phenotypic and chemotaxonomic analyses should be
performed.

Streptomyces longispororuber NBRC 13488 T (AB184440)
Streptomyces lusitanus NBRC 13464 T (AB184424)

In subsequent studies, It is possible to make Streptomyces sp.
H2AK obtained in this study as a new species in the literature
by making the relevant analyzes.

Streptomyces lomondensis NBRC 15426T (AB184673)
T

Streptomyces coeruleorubidus ISP5145 (AJ306622)
Streptomyces hyderabadensis OU-40 T (FM998652)
Streptomyces olivaceus NRRL B-1224T (EF178681)

99

Streptomyces pactum NBRC 13433T (AB184398)
Streptomyces parvulus NBRC 13193 T (AB184326)
Actinomadura glomerata IMSNU 22179T (AJ293704)

Figure 4. Maximum parsimony [12] based on 16S rRNA gene sequences
showing the position of isolated H2AK strain among its phylogenetic
neighbors.
T
99 Streptomyces olivaceus NRRL B-1224 (EF178681)

51

Streptomyces pactum NBRC 13433T (AB184398)
Streptomyces hyderabadensis OU-40 T (FM998652)
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Streptomyces lomondensis NBRC 15426T (AB184673)
Streptomyces lusitanus NBRC 13464 T (AB184424)
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Streptomyces coeruleorubidus ISP5145T (AJ306622)
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Streptomyces sp. H2AKT(MN626600)

T
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T
96 Streptomyces althioticus NRRL B-3981 (AY999791)
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54
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99 Streptomyces albaduncus JCM 4715T (AY999757)
Actinomadura glomerata IMSNU 22179T (AJ293704)

0.01

Figure 5. Maximum likelihood [11] based on 16S rRNA gene sequences
showing the position of isolated H2AK strain among its phylogenetic
neighbors.

IV. DISCUSSION
This Streptomyces sp. H2AK isolate was provided from a soil
sample from Kuşadası located near Aydın province. Based on
16S rRNA gene sequence analysis, 1 Streptomyces isolate was
detected. H2AK showed the highest 16S rRNA gene sequence
similarity with Streptomyces marokkonensis Ap1T (98.90 %).
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Abstract – Nowadays, nature-inspired structural colorization takes increasing attention due to its exceptional optical properties.
One-dimensional (1-D) photonic crystals are new kind of optical materials which can be used to obtain structural colorization.
In recent years many studies carried out about 1-D photonic crystals because of its simplicity and cost effectiveness. In this study,
CuO/TiO2 multilayer thin films were prepared by the sol-gel spin coating technique on the boron silicate substrate. To understand
the effect of rare-earth element doping on structural colorization, Cerium and Europium ions doped CuO layers were prepared
with different dopant concentrations. Structural and morphological properties of 1-D photonic crystals were investigated by Xray diffraction (XRD), Scanning electron microscopy (SEM) and optical microscopy. Obtained results show that CuO/TiO 2
multilayer thin films with different Cerium and Europium concentrations were successfully prepared. Additionally, red and green
colorization was achieved with different type and concentrations of dopant elements and more vivid colors were obtained as a
result of the increment in dopant concentration.
Keywords – Photonic Crystal, Thin film, Sol-gel, Rare-earth Doping, Structural Color
I. INTRODUCTION
Colors can be obtained from chemical pigments or
photonic structures. Structural colorization is a physical
phenomenon that originates from refraction, scattering,
diffraction of light with designed structures [1-3]. Due to
properties like nonfading, pigment-free and brilliant colors,
structural colorization will replace chemical pigments [4]. One
of the main research topics about structural colorization is
photonic crystals. Photonic crystals are arranged structures
that can manipulate and control light throughout its structure
and they can be produced different dimensions (1-dimensional
(1D), 2- dimensional (2D) and 3-dimensional (3D)). Among
them, due to practicality and production easiness 1-D photonic
crystals have been much more studied in recent years [5]. 1-D
photonic crystals consist of stacks of layers in periodicity with
high refractive index contrast which generates photonic
bandgap. Within the photonic bandgap, some frequencies in
incident light are inhibited, reflected and these reflected
frequencies form color [6-8].
The one-dimensional photonic crystals can be fabricated
with different types of production techniques like
electrodeposition [9], sputtering [10], chemical vapor
deposition [11] and sol-gel processes [12]. Because of its
advantages like cost-effectiveness, control over fabrication,
and easiness make the sol-gel process an attractive method to
produce 1-D photonic crystals. [13].
In this study one dimensional CuO/TiO2 photonic crystals
fabricated by the sol-gel process. In order to investigate the
effect of rare-earth doping on colorization, copper oxide layer
doped with Eu and Ce with different concentrations (0.30-

0.45-0.60 wt%). The optical properties of 1-D photonic crystal
heavily depend on the refractive index contrast between layers
[14]. Therefore, copper oxide with n= 0.86 and titanium
dioxide with n= 2.46 was chosen for the preparation of
photonic crystals.
MATERIALS AND METHOD
Preparation of TiO2 and CuO layers were prepared by the
sol-gel process. Titanium (IV) isopropoxide (TTIP) and
Copper (II) Acetate precursors were used as titanium and
copper sources, respectively. Cerium (III) chloride
hexahydrate and Europium(III) acetate hexahydrate were used
as Ce (0.30-0.45-0.60 wt%) and Eu (0.30-0.45-0.60 wt%)
doping source, respectively Ethanol and isopropanol were
used as a solvent for the preparation of TiO2 and CuO solution,
respectively. Prepared solutions were coated on the
borosilicate glass substrate by spin coating technique. Each
sample was prepared by the sequential deposition of 5 layers
and the first layer was started with the CuO layer in all
samples.
A. Characterization
The crystal structures and phase analysis of samples were
investigated with X-ray diffraction (XRD) using Rigaku
D/Max-2200/PC X-ray diffractometer with Cu Kα radiation
(λ = 0.1542 nm) at 40 kV and 30 mA over 2θ range of 3-90⁰.
The morphology of samples was examined with Scanning
electron microscope (SEM) (JEOL-JSM 6060) and structural
colors of samples were observed with the optical microscope.
In order to investigate the optical properties of coatings UV-
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Vis Spectroscopy (Thermo Scientific Evolution 600 UV-VIS)
was conducted in the visible range (400-700 nm).

II. RESULTS AND DISCUSSION
In order to investigate phase structure, XRD analyze was
conducted. XRD pattern of undoped, Ce and Eu doped CuO
and TiO2 samples is given in Fig.1. As seen from fig.1, CuO
shows characteristic peaks at 32.5°, 35.5°, 38.7°, 46.28°and
48.84° corresponding to (110), (002), (111), (112) and (202)
planes, respectively, which can be indexed as Tenorite phase
in accordance with JCPDS card No. 41-0254. Also, The
diffraction peaks located at 25.2°, 37.8°, 48.0°, 53.9°, 55.1°,
62.7°, 68.8°, 70.3°, 74.0°, and 76.1° corresponding to (101),
(004), (200), (105), (211), (204), (116), (220), (107), and
(301), respectively observed which indicate Anatase phase in
accordance with (JCPDS card No. 21-1272).

(a)

(b)
Fig.2. Main peak (002) of CuO samples doped with different
rare-earth elements ((a)Ce and (b) Eu) and concentrations
(0.30-0.45-0.60 wt%).
Fig. 3 shows SEM images of 0.45 wt% Eu (a-b) and 0.30 wt%
Ce (c-d) doped coatings. It can be seen that from the images,
some cracks observed on the surface of the Eu doped CuO
coating. The presence of cracks in the structure is thought to
be caused by the stress that occurs during the heat-treatment
process. Besides, it can be seen from SEM images that Ce
doping did not cause a significant change in coating
morphology compared to Eu doping, even if it caused crack
formation in the coating structure.

(a)

(b)
Fig 1. XRD pattern of (a) Ce and (b) Eu doped CuO samples.
In order to investigate the effect of doping on the crystal
structure of CuO, the main peak of CuO of all samples were
given in Fig. 2. The positions of (002) plane for the undoped
CuO film shifted to small diffraction angles because of Eu and
Ce doping process. The shift in diffraction angle indicating
some change in the crystal structure of CuO due to the
distortion effect of doping elements.
Fig.3. SEM images of (a-b) 0.45 wt% Eu doped and (b-d) 0.30
wt% Ce doped Coatings

424

O.Yasin et al., Colorization of 1-D photonic crystals with Rare-earth element doping, ISAS WINTER-2019, Samsun, Turkey

Optical images of undoped and Ce doped samples are given in
Fig. 4. In order to confirm the colorization of samples UV-Vis
spectroscopy was conducted in the visible region (400-750
nm) and the reflectance spectrum of undoped and Ce doped
samples is given in fig. 5.

Fig.5. Reflectance spectrum of Ce doped 1D photonic crystals.
According to optical images of samples, green color is
dominant in the undoped sample. Ce doped CuO coatings with
various Ce concentrations led to the colorization of the
coating. While the undoped sample show green color with 0.30
wt% Ce addition color of the coating changed from green to
yellow and orange color. It is observed from the optical
microscope images that the color of the coating changes from
yellow to orange and red with increasing Ce doping. Full red
colored surface was obtained with a 0.60 wt% Ce doped
sample.
Also, in order to demonstrate the colorization of coating
reflectance measurements were carried out. As seen in Fig. 5
the undoped sample shows a reflectance of about %10, while
the reflectance value increased with increasing Ce doping.
Additionally, with increasing Ce dopant concentration
reflectance percentage of samples increased between 600 and
700 nm comparing to the undoped sample. When comparing
this increase which takes place at 600-700 nm with the
electromagnetic spectrum, it is seen that the increase in 600700 nm matches up with orange and red colorization. Results
of the reflectance spectrums of samples are consistent with
optical microscopy in terms of colorization of coatings.
Similarly, the colorization of Eu doped samples was
investigated with optical microscopy and to prove the
colorization of coatings Uv-Vis Spectroscopy was conducted.
Optical images of Eu doped samples were given in fig. 6. No
significant color change was observed in the Eu doped sample
compared to the undoped sample. 0.30 wt% Eu doped sample
shows green and indigo color, on the other hand, the indigo
color disappeared with an increase in Eu concentration and the
green color was dominant in other Eu doped samples.

Fig.4. Optical images of (a) undoped, (b) 0.30 wt%, (c) 0.45
wt%, (d) 0.60 wt% Ce doped samples

On the other hand, the reflectance spectrum of Eu doped
samples in accordance with the colorization of samples which
demonstrated in optical images (Fig. 6). As seen in fig.7, the
reflectance percentage of samples increased with increasing
Eu dopant concentration and more green and vivid colors
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obtained. Decrement can be observed at the reflectance value
of 0.60 wt% Eu doped coating due to the presence of some
defect in the coating structure.

III. CONCLUSION
1-D photonic crystals for structural colorization
successfully produced by the sol-gel method. The Ce and Eu
ions successfully doped into CuO crystal structures. With
increasing dopant concentration, shifts in the diffraction angle
of the (002) plane was observed. SEM images show that some
crack formations observed in Eu doped samples due to
increasing layer number or thermal treatment of samples. In
contrast, the surface of Ce doped samples contain less crack
compared to Eu doped samples. The rare-earth element doping
for structural colorization shows an affirmative effect on
colorization. With Ce ions doping into CuO crystal structure
color change observed and completely red surface obtained
with increasing dopant concentration. Also with Eu doping to
CuO crystal structure, increasing reflectance value observed.
UV-Vis spectrums of Ce and Eu doped photonic crystals
compatible with the colorization of coatings.
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Özet – Pirit dünyada çok yaygın bulunmasına rağmen ekonomik değeri çok düşük olan bir mineraldir. Pirit değerli mineraller ile
birlikte konsantreye alındığı zaman konsantre tenöründe bir düşüş ve değerli mineralin izabe maliyetlerinde bir artış meydana
getirir. Bu nedenle, endüstride pirit içeren değerli mineraller kullanılmadan önce, piritin değerli minerallerden ayrılması
gerekmektedir. Pirit, genellikle flotasyon yoluyla uzaklaştırılır ve artık olarak değerlendirilmektedir. İnce ve çok ince boyutlarda
serbestleşen değerli minareller flotasyon yoluyla kazanıldığında yeteri kadar selektivite ve verime ulaşılamamaktadır. Bu
yüzden, Flotasyon işlemlerinde selektivite ve verimi artırmak için çeşitli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu iyileştirme
çalışmalarından biri de flotasyonda ultrasonik enerjinin kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır.
Bu çalışmada, ultrasonik enerjinin pirit mineralinin flotasyon davranışı üzerindeki etkisi, bir Hallimond flotasyon ünitesi
kullanılarak araştırılmıştır. Birinci aşamada, Hallimond tüpünde en uygun pirit tane boyutu, pH, hava miktarı ve reaktif miktarı
belirlenmiştir. İkinci aşamada, ultrasonik enerjinin pirit minerali flotasyonuna olan etkisi 3 deney serisi ile araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pirit, Ultrasonik Enerji, Flotasyon,Hallimond Tüpü, Sülfürlü Cevher
I. GİRİŞ
Baz metallerin önemli kaynaklarından olan sülfürlü
cevherlerde pirit genelinde istenmeyen gang minerali olarak
kabul edilmektedir [1, 2]. Pirit, sülfürlü cevher madenciliğinde
flotasyon yoluyla uzaklaştırılır [3].
Pirit özellikle galen, sfalerit, kalkopirit gibi değerli
minerallerin flotasyonunda elde edilen konsantrelerin saflığını
bozduğundan iyice temizlenmesi gereken bir mineraldir [4].
Bu sebepten pirit genellikle çeşitli bastırıcı reaktifler ile
yüksek pH ta bastırılıp değerli minerallerden ayrılır [ 5, 6].
Ultrasonik enerji endüstrinin bir çok alanında
kullanılmaktadır. Madencilik sektöründe ise daha çok yüzey
temizleme işlemlerinde kullanılmaktadır [7]. Ultrasonik enerji
20 kHz den yüksek titreşim hareketi yapan ses dalgalarıdır [8].
Ultrasonik enerjinin yaygın olarak kullanılan frekans aralığı
20-100 kHz civarındadır [9]. Utrasonik işlemin mineral
yüzeyinde temizleme, parçalama, indirgeme, oksidasyon,
aktivasyon ve daha etkili reaktif emülsifikasyonu gibi etki
yaptığı kanıtlanmıştır [10].
Ultrasonik enerji pülp içinde, mineral yüzeyinde kavitasyon
olarak bilinen küçük mikro baloncuklar oluşturur. Bu mikro
baloncuklar mineral yüzeyinde patladığı zaman 100-5000 atm
basınç ve 1000 - 5000 C0 sıcaklık yaratabilir [11]. Ortaya çıkan
kavitasyon baloncuklarının boyutu yaklaşık 100 µm'dir [12].
Ultrasonik enerji mineral pülpü içine uygulandığında
kavitasyon etkisiyle 100 m/sn hız da sıvı jetleri oluşturur. Bu
sıvı jetleri minerallerin yüzey kaplamalarını çıkarabilir ve
oksidasyonu bile giderebilir [13]. Daha önce yapılmış olan
araştırmalar dikkate alınarak, kondisyonlama işlemi 250 ml
beher içinde, 110 ml su ve 1 g numune kulanılarak 2 dakika
boyunca yapılmıştır. Kondisyonlama işlemi tamamlanan pülp
hallimond tüpüne konulmuştur. Hallimond tüpüne belirli hızda
hava verilerek 5 dakika boyunca flotasyon işlemi yapılmıştır
[14, 15, 16]. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda, ultrasonik
enerjinin flotasyon öncesindeki etkisi üzerinde durulurken,
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son zamanlarda yapılan çalışmalarda ultrasonik enerjinin
flotasyon sırasında ve sonrasındaki etkileri üzerinde
durulmaktadır [17].
Bu çalışmada, ultrasonik enerjinin pirit mineralinin
flotasyon davranışı üzerindeki etkisi, bir hallimond flotasyon
ünitesi kullanılarak araştırılmıştır. Ultrasonik enerjinin
flotasyon öncesinde, kondisyonlama sırasında ve flotasyon
sonrasında uygulanması durumları araştırılmıştır.
II. MATERYAL VE METOT
Deneyler için % 99 saflıkta pirit kristalleri kullanılmıştır.
Pirit mineralinin yanında çok az miktarda kuvars minerali de
bulunmaktadır. Testlerde kullanılan pirit kristalleri Şekil 1’de
ve mineralin XRD sonuçları Şekil 2’de verilmektedir.
Flotasyon testleri için Şekil 3’te görülen Hallimond
flotasyon tüpü test düzeneği kullanılmıştır. Araştırmalar da,
Ultrasonik enerji jeneratörü olarak , XO 800S Marka, UH-250
model ve frekans aralığı 20 khz olan ultrasonik enerji cihazı
kullanılmıştır. Testlerde kullanılan ultrasonik enerji cihazı
Şekil 4’te görülmektedir.
Flotasyon testlerinde toplayıcı olarak Potasyum amyl ksantat
(KAX), pH ayarlayıcı olarak H2SO4 ve NaOH kullanılmıştır.
Hallimond tüpünde daha önce yapılan araştırmalara
dayanarak, optimum mineral tane boyutu 150-75 µm tane
fraksiyonu ve besleme miktarı olarak 1 g numune
kullanılmıştır.
Hallimond tüpüne belirli debide hava verilerek 5 dakika süre
ile flotasyon işlemi yapılmıştır. Yüzen mineral filtrelenip
kurutulduktan sonra tartılmıştır. Flotasyon verimi; yüzen
mineral ağırlığı/besleme malı ağırlığı (%) olarak
belirlenmiştir.
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Şekil 4. Ultrasonik enerji cihazı
III. SONUÇLAR
Hallimond tüpü flotasyon test şartlarının belirlenmesi
Pirit flotasyonunda optimum pH, KAX ve hava miktarı
tespiti için Çizelge 1’de test koşulları belirtilmiş hallimond
tüpü testleri yapılmıştır.
Bu testlerin sonuçlarına göre pirit için optimum Hallimond
tüpü flotasyon şartları sırasıyla KAX miktarı 500 g/t, pH: 6 ve
hava miktarı 0,1 l/dak. olarak belirlenmiştir. Optimum
flotasyon şartlarında % 81 verim sağlanmıştır. Hallimond tüpü
test sonuçları Çizelge 2’de ve Şekil 5,6 ve 7’de verilmektedir.
Şekil 1. Pirit kristalleri
Çizelge 1. Pirit Minerali için flotasyon test koşulları
Katı
miktarı
(g)

Hava
Miktarı
(l/dak.)

pH

Toplayıcı
Miktarı
(g/ton)

Boyut
(µm)

1

0,1

5-8

100-500

150-75

Çizelge 2. Optimum flotasyon şartlarının tespiti
Katı
miktarı
(g)

Hava
Miktarı
(l/dak.)

pH

Toplayıcı
Miktarı
(g/ton)

Verim
(%)

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

6
6
6
6
6
5
5,5
6,5
7
6
6
6
6

100
200
300
400
500
500
500
500
500
500
500
500
500

15
16
22
76
81
24
51
43
36
57
49
48
45

Yüzen Miktar (%)

Şekil 2. X-Ray Diffraction ( XRD) sonuçları

Deney
No

Şekil 3. Hallimond flotasyon tüpü test düzeneği

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

76

15

0

16

81

22

200
400
Toplayıcı Miktarı (g/t)

600

Şekil 5. Toplayıcı miktarına bağlı olarak verim değişimi
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Yüzen Miktar (%)
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

pülp hallimond tüpüne konulduktan sonra 5 dakika boyunca
flotasyon işlemi yapılmıştır.

81

Üçüncü deney serisinde ise pülp pH ayarlandıktan sonra
uygun reaktif ilave edilip iki dakika kondisyonlama işlemi
yapılmıştır. Ardından, beş dakika boyunca flotasyon işlemi
uygulanmıştır. Daha sonra yüzen pirit süzüldükten sonra 110
ml destile edilmiş su içeren bir kap içerisine konularak, 5, 10,
15, 30, 60, 120 saniye ultrasonik enerji uygulanmıştır.
Ardından, 5 dakika boyunca flotasyon işlemi yapılmıştır. Bu
deney serilerinin toplu sonuçları Çizelge 4’de ve Şekil 8 ’de
verilmiştir.

57
49

0

0.2

48

45

0.4

Çizelge 4. Optimum ultrasonik enerji süresini tespiti

0.6

Hava Miktarı (l/dak.)
Şekil 6. Hava miktarına bağlı olarak verim değişimi
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Yüzen Miktar (%)

81

51
43

36

24

4

5

6
pH

7

8

Şekil 7. pH miktarına bağlı olarak verim değişimi
Ultrasonik Enerjinin Piritin flotasyon davranışına olan
etkisinin belirlenmesi
Pirit flotasyonunda optimum pH, KAX ve hava miktarı
optimum olarak belirlenmiş olan test koşullarında, Ultrasonik
enerji süresi tespiti için Çizelge 3’te test koşulları belirtilmiş
Hallimond tüpü testleri yapılmıştır.

Deney
No

Kondisyon
Öncesi US
Süresi
(Sn)

PU-0
PU-1
PU-2
PU-3
PU-4
PU-5
PU-6
PU-7
PU-8
PU-9
PU-10
PU-11
PU-12
PU-13
PU-14
PU-15
PU-16
PU-17
PU-18

5
10
15
30
60
120

Kondisyon
Sırası US
Süresi
(Sn)

Kondisyon
Sonrası
US Süresi
(Sn)

5
10
15
30
60
120
5
10
15
30
60
120

Verim
(%)

81
79
81
84
83
84
83
80
82
83
84
92
88
30
29
25
19
17
16

Çizelge 3. Ultrasonik enerji ile yapılan flotasyon test koşulları
Katı
miktarı
(g)

Hava
Miktarı
(l/dak.)

pH

Toplayıcı
Miktarı
(g/ton)

1

0,1

6

500

Boyut
(µm)

150-75

Ultrasonik
Enerji Frekans
Aralığı (khz)

20

Ultrasonik enerji Hallimond tüpü pirit numunesine
kondisyonlama öncesinde, sırasında ve flotasyon sonrasında 3
deney serisi olmak üzere 5, 10, 15, 30, 60, 120 saniye süre ile
tatbik edilmiştir.
Birinci deney serisinde; pH ayarlandıktan sonra, flotasyon
öncesi numune üzerine 5, 10, 15, 30, 60, 120 saniye sürede
ultrasonik enerji verilmiştir. Ardından, belirli oranda ilave
edilen reaktiflere iki dakika kondisyonlama işlemi yapıldıktan
sonra, halimond tüpünde 5 dakika boyunca flotasyon
yapılmıştır.
İkinci deney serisi için; pH ayarlandıktan sonra pülpe uygun
reaktif ilave edilir edilmez + kondisyonlama esnasında 5, 10,
15, 30, 60, 120 saniye ultrasonik enerji verilmiştir. Ardından,
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Şekil 8. Ultrasonik enerji süresine bağlı olarak verim
değişimi
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IV. TARTIŞMA
Çizelge 3 ve Şekil 5,6 ve 7 de görüldüğü üzere; ağırlıkça
verim, toplayıcı miktarına bağlı olarak doğru orantılı
artmaktadır. Ağırlıkça verim, hava miktarıyla ters orantılı
olarak azalmaktadır. Çünkü hava miktarı artıkça Hallimond
tüpü içersinde turbülans artmakta ve hava kabarcıklarına
tutunan ve yükselen mineral tanecikleri tekrar geri
düşmektedir. Ağırlıkça verimin pH 6 da en yüksek seviyede
olduğu tespit edilmiştir. Daha düşük pH değerlerinde
beklenildiğinin tersine verimde bir düşüş gözlenmiştir. Bunun
nedeninin araştırılması ayrı bir araştırma gerektirmektedir.
Çizelge 4 ve Şekil 8 de görüldüğü üzere; ağırlıkça verim,
kondisyonlama öncesi ve kondisyonlama sırasında ultrasonik
enerji uygulandığında artmaktadır, kondisyonlama öncesi ve
kondisyonlama sırasında ultrasonik enerji uygulandığında,
ultrasonik enerji yüzeydeki oksit tabakasını temizlediğinden,
toplayıcı mineral yüzeyine daha iyi adsorplanmakta ve
ağırlıkça verim artmaktadır. Optimum şartlarda yüzdürülmüş
hidrofob hale gelmiş pirite saf su içersinde Ultrasonik enerji
uygulandığında ve tekrar flotasyona tabi tutulduğunda verim
alınamamaktadır. Verim süreye bağlı olrak % 19-16 arasında
kalmaktadır. Bu verim düşüşü ultrasonik enerjinin mineral
yüzeyini adsorblanmış toplayıcıdan temizlemesi ve pirit
yüzeyini tekrar hidrofil hale getirmesine bağlanabilir.
V. SONUÇ
Çalışma kapsamında yapılan deneylerden aşağıdaki sonuçlar
elde edilmiştir;
• Piritin Hallimond tüpü ile flotasyonunda optimum
flotasyon şartlarında; 150-75 mikron tane boyutu, 1 g
besleme malı, KAX miktarı 500 g/t, pH 6 ve hava
miktarı 0,1 l/dak. yaklaşık % 81 ağırlıkça verime
ulaşılmıştır.
•
Optimum flotasyon şartlarında kondisyonlama
öncesi ve esnasında 60 saniye ultrasonik enerji
uygulandıktan sonra yapılan flotasyon deneylerinde
sırasıyla % 84 ve % 92 ağırlıkça verime ulaşılmıştır.
•
Ultrasonik enerjinin hidrofob haldeki pirite
uygulanması halinde ise verim de çok yüksek bir
düşüş sağladığı ve pirit yüzeyini tamamen hidrofil
hale getirdiği için bastırıcı etki yaptığı tespit
edilmiştir.
• Ultrasonik enerjinin canlandırıcı etkisi atık
barajlarında depolanmış flotasyon tesisi artıklarında
bulunan ve çevreye asit veren yüzeyi aşırı oksitlenmiş
halde olan piritin flotasyon ile uzaklaştırılmasında
kullanılabilir.
• Saf haldeki galen ile oryantasyon niteliğinde yapılan
testlerde Ultrasonik enerjinin hidrofob hale gelmiş
galene olan bastırıcı etkisinin pirite oranla çok düşük
olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle
flotasyon tesislerinde içinde pirit bulunan galen
konsantrelerinin Ultrasonik enerjinin pirite olan
bastırıcı etkisi ile temizlenmesi olanak dahilinde
olabilir.

uygulanabilirliğinin
teknik
ve
ekonomik
açıdan
değerlendirilmesi üzerine araştırmalar bir doktora çalışması
çerçevesinde devam etmektedir.
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Abstract –In this paper we present an application of deep learning techniques to recognize handwritten source code characters.
Although there are many works on the handwritten character recognition (HCR) problem, very few have been done about the
offline handwritten source code character recognition. The problem includes the recognition of source code specific characters.
We designed and implemented an application, performing preprocessing, histogram based segmentation and normalization on
the scanned documents of exam papers which include codes that were written in C programming language. Constructed dataset
includes 7093 source code character samples. We enriched this dataset with character samples from the CROHME database by
transforming them to offline samples. With resulting 95 classes of 17748 samples, we trained and tested several models of
convolutional neural networks (CNN). CNN is a deep learning architecture which is shown to produce state-of-the-art
performance rates for handwritten character recognition tasks as well as for various other computer vision applications.
Experimental evaluations gave performance rates between 95.43% and 97.49%. We conclude that CNN based classifiers are
powerful tools for handwritten source code character recognition task.
Keywords –Handwritten Character Recognition, Deep Neural Networks, Convolutional Neural Networks, Deep Learning,
Handwritten Source Code Classification
(CNN) presented outstanding success rates recently and as a
I. INTRODUCTION
Handwriting is still being the one of the most used, natural result, CNNs are agreed to be the state of the art for HCR
and convenient way for collecting, storing and transmitting applications.
We studied on the handwritten character recognition of
the information. Automating the translation of handwriting
scanned
exam papers answered by the students of the
document into the digital environment obviously has many
Department
of Electrical and Electronics Engineering at
useful applications. They include automatizing processes
Dokuz
Eylül
University. Exam papers contain source codes
that involves handwritten document analysis, such as postal
code handling, bank check reading, and digitally storing which are written in C programming language. Documents
are partially constrained since the exam papers are outlined
historical documents.
The term handwriting character recognition (HCR) is used by red guide lines. Although the name field has a grid of
for the progression from the document image analysis to guide lines, answer field has only line guides. In this field,
content analysis. Analyzed document which contains handwritten source code in C programming language is
handwritten source code can be used as input for computers. written line by line. Guidelines make segmentation methods
This method can have some advantages and convenience for to give more accurate results.
There are many works done in the field of HCR [9] [10],
certain circumstances over the techniques solely digital, like
but very few progress has been made regarding the
keyboard input.
Although extensive amount of research has been made at handwritten source code character recognition. To the best
recent years, handwritten character recognition field still of our knowledge, only few papers have been published
needs to be improved [1]. It is much challenging because applying Convolutional Neural Networks (CNNs) to the task
of handwritten source code character recognition [2]. We
there are so many factors affecting the performance.
Handwriting recognition field history dates back to 1960s extract character images and construct a dataset for this task
[2]. For recognition, various classifiers are proposed in the and obtain results with different CNN models for
basic application of pattern recognition since that time such comparison. Performance comparisons propound CNN based
as Support Vector Machine (SVM) [3][4], Multilayer classifiers are powerful tools for handwritten source code
Perceptron (MLP) [5], K Nearest Neighbor (KNN) [4], Self character recognition task.
Organizing Map (SOM) [6] and Hidden Markov Model
II. MATERIALS AND METHOD
(HMM) [7][8]. Amongst others, Deep Learning Techniques
Examining the previous works done in the field of HCR,
gained popularity because Convolutional Neural Networks
we can see that the processes can be grouped in phases as:
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preprocessing, segmentation, representation, training and
recognition and postprocessing. Not all works implement all
of these phases, some of them might be merged, omitted and
some other phases might be added.
In training and recognition phase, mostly feature extraction
and classification is used. Feature extraction is used to get a
prominent representation of data to make classification
performance high. Usually feature extraction process done
manually because of the data variety between different
problems. After getting fairly promising representation,
classification process takes place which uses a different
method than the feature extraction. Lately a different type of
approach is increasingly used which integrates feature
extraction and recognition phases into one process
automatically. This is called as deep learning technique and
developed based on neural networks [11].
A. Convolutional Neural Networks
Deep learning algorithms are proven to have good
performance on the learning of the features of data which are
better suit to task at hand. They are organized in a hierarchy
with multiple levels each of which is associated with a
different feature of data. Convolutional neural networks
(CNNs) are one of the architectures implementing deep
learning technique and they can extract hierarchical features
from input data, automatically [11]. They are a regularized
variant of multilayer perceptrons (MLPs) and developed
using insights from the work of Hubel and Wiesel on cat’s
visual cortex [12]. Their work reveals that cat’s visual cortex
has complicated structure of locally sensitive cells. Each
group of these cells are sensitive to different subregions of
the image appeared on the input space (retina). These
subregions are called as receptive field of that group of cells.
Local receptive fields are best suited to utilize the local
correlations in the images since the images have strong 2D
local structure and neighboring pixels are highly correlated.
Utilization of spatial correlation yields better feature
extraction in hierarchical levels, for example edges and ovals
in lower levels and eyes and ears in higher levels. Fukushima
proposed the first CNN model, called Neocognitron for the
task of recognition handwritten digits [13]. Reminiscent of
cells in the Hubel and Wiesel work, for extracting local
features of input data, Neocognitron employed locally
receptive field idea such that each neuron connected only
subregion of the preceding layer which consist of some
neighboring neurons in that layer. LeCun et al. proposed
another CNN model, LeNet-5, using gradient based back
propagation learning algorithm [14]. CNN architectures
generally adapt three concepts. These are local receptive
fields, weight sharing and spatial subsampling which gives
shift, rotation and distortion invariance at some extent.
Without doubt this quality of CNNs is very beneficial and
best suited for the tasks involving recognition from 2D
images.
As a general design principle, almost every CNN model
has the following sequential structure: convolutional layers,
subsampling layers, one or more hidden layer of fully
connected traditional neural networks and final output layer.
Layers are the planes of organized units of neurons through
which the input data is transformed, called also as credit
assignment path (CAP), whereas the number of layers called

as CAP depth. Deep learning architectures generally uses
substantial amount of CAP depth, hence the name “deep”.
The number of convolutional and subsequent subsampling
layers is chosen to best fit to the actual task of the network. In
these layers each unit of cells are connected only to a small
subset of neighboring units in the preceding layer which
constitutes local receptive field of the unit concerned. Local
receptive fields give units the ability to extract features
hierarchically, i.e., low level features in former levels and
high level features in latter levels. All cells of units in the
layer plane share the same set of weights and are constrained
to perform the same operation along all the portions of the
input image. Outputs of these units constitute the feature map
of this plane. Multiple features are extracted for each portion
of the input image because a convolutional layer utilizes
more than one feature map, and these feature maps have
different weights. Resulting feature maps are fed into the
hidden layer which is generally fully connected layer of cells.
These cells are connected to the output layer. Output layer
performs final classification based on its inputs. Number of
outputs of this layer is determined by the number of specific
target classes of the actual task. Fig. 1 shows a diagram of
CNN used in this work for handwritten character recognition
task.

Fig. 1 Representation of CNN architecture.

B. Convolutional Layer
Convolutional layers are responsible for extracting features
that corresponds to patterns to be learned and detected. In
image processing, convolution is a mathematical operation
and a sort of filtering which involves input matrix (image)
and a filter matrix. This filter is also called as kernel in image
processing terminology, and denoted as h, and image denoted
as f in the following formula. The indexes of rows and
columns
of the
resulting
matrix are
marked
with m and n respectively.
𝐺 [𝑚, 𝑛] = (𝑓 ∗ ℎ)[𝑚, 𝑛] = ∑ ∑ ℎ[𝑗, 𝑘]𝑓[𝑚 − 𝑗, 𝑛 − 𝑘]
𝑗

𝑘

C. Activation Layer
Feature maps produces by the convolutional layers are
much smaller in size than the input matrix. Since the CNNs
resemble NNs, they as well, adopt activation functions which
are arranged in the layer called as Activation Layer.This layer
is thought to be a successive part of the preceding
convolutional layer, it is not shown explicitly in topological
schemes since it is almost always used after a convolutional
layer.
Activation functions determine the output of the neuron,
based on the input value. Various activation functions exist
for CNNs such as linear function, sigmoid, tanh, binary step
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function and ReLu. Non-linear activation functions are the
most popular ones since they have localized outputs thus

a

outputs (feature maps or also called as activations) of the
previous layer, as its name implies. The output of this layer is

b

c

d

Fig. 3 Guideline removal gives image of handwriting(b) and guidelines(c). Original image is depicted in (a). Connected component labelling
analysis illustrated in (d). Different colors show different labels determined .

reducing the complexity of the input and make it possible the
network to generalize or adapt with data and they better suit
with the backpropagation learning algorithms which allows
the network to train itself making it capable to learn and
perform more complex tasks.
ReLu (Rectifying Linear Unit) is the most common
activation function recently, which is defined as:
𝑅𝑒𝐿𝑢(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥 (𝑥, 0)
It is simply performing a threshold operation on the input
and can be implemented and calculated more easily than the
tanh or sigmoid functions. Thresholding operation causes
only few neurons to be activated at a time. These attributes of
the ReLu function make it possible to reduce overall
computational cost effectively.
D. Subsampling Layer
The next layer is subsampling layer in CNN architecture. It
is also called as downsampling layer. Subsampling layer
operates on the output of the activation layer. The intuition
for the subsampling operation is that the exact location of a
feature is not important if it has been found. The result of
subsampling operation is reduction in the size of feature maps
while keeping the important information. That means there
would be less parameter to be calculated, thus, subsampling
too, helps to reduce the computational cost. Subsampling
helps also to prevent overfitting.
Max pooling is the most common used type of
subsampling that supplies position invariance over larger
local regions. Scherer et al. [15] states that max pooling can
converge faster, yield better generalization and select
superior invariant features. General feature pooling’s and
max pooling’s theoretical analysis can be found in the work
of Bourreau et al. [16].
E. Fully Connected Layer
A CNN model usually has several amounts of
convolutional-activation-subsampling layers and one or more
fully connected layers subsequently. Typically, they have
much more parameters than the convolutional layers which is
the one reason why they are generally used at the end of the
architecture since the feature maps sizes get smaller there.
Another reason is that convolutional layers give localized
results using local receptive fields principle by decreased
number of connections. Presumably, fully connected layers
can give the same results after much more training epochs.
In the input of first fully connected layer, resulting feature
maps from the previous layer are flattened, i.e., reconstructed
as a vector of one dimension and fed into the fully connected
layer which is essentially a traditional neural network layer.
Neurons in the fully connected layers are connected all the

calculated as the matrix multiplication of the input by a
weight matrix and adding a bias vector. Learning and
recognizing of the larger patterns happens at this layer since
it combines all the information learned by the previous
layers. Combining all the information gives network the
ability to classify the whole input image correctly for
classification problems.
For the networks designed for classification problems, the
output size of the last fully connected layer is equal to the
number of classes of the dataset. Its outputs are probabilities
for the possible labels that the image to be classified in (e.g.
car, train, bus). The label corresponding to the output with the
highest probability is the classification decision.
F. Methodology
Our work has two phases. (a) dataset construction, (b)
training and testing CNN by enriched dataset consist of ours
merged with CROHME dataset.
The first phase can be divided into following steps:
 (a1) image pre-processing including guideline removal,
orientation correction, median filtering and connected
component based filtering
 (a2) image segmentation
 (a3) normalization
 (a4) manual labelling
 (a5) dataset enrichment by merging with CROHME
dataset.
The second phase can be divided into below steps:
 (b1) choosing/designing and implementation of
different CNN topologies.
 (b2) training CNNs for character level classification
 (b3) testing/ comparison
G. Dataset Construction
As mentioned earlier, we used exam papers for C
programming language course. A sample document is shown
in Fig. 2.
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Fig. 4 Vertical and horizontal histogram projections for the upper part of the
guidelines.

Fig. 2 A sample of document used in HCR processes.

We constructed a dataset of all handwritten characters,
including source code specific ones, by using steps of dataset
construction phase, i.e., preprocessing, segmentation and
normalization. Sample results of preprocessing step are
shown in Fig. 3.
H. Segmentation
For segmentation, we benefit from guidelines. Guidelines
aid character level segmentation for the upper part where
horizontal and vertical guidelines exist. At the lower part,
guidelines are used for textline level segmentation since there
exist only horizontal guidelines in this part. Then we used
histogram projection algorithm for character level
segmentation.
To make use of guidelines, we took the guidelines image
extracted previously at guidelines removal step. First we
found histogram projection of guidelines on both dimensions,
vertical and horizontal. The histogram projection was found
simply by summing all the values along the relevant
dimension.
Vertical Histogram:

Then we found regions surrounded by guidelines by
applying threshold on the histogram projections. Thresholds
are found emprically.
𝐺𝑖 = 𝑉𝑖 > 𝑇𝑣 ; 𝑖 = 1, . . , 𝑚
𝐺𝑗 = 𝐻𝑗 > 𝑇ℎ ; 𝑗 = 1, . . , 𝑛
where Gi is a binary raw vector showing vertical guideline
locations, Gj is a binary column vector showing horizontal
guideline locations, Tv and Th are threshold values for vertical
and horizontal projections, respectively.
Then we look at connected components labels at every
region surrounded by the guidelines. For every region we
found all the labels whose center falls in that region. Fig. 5
illustrates this process. The “}” character is assumed to be in
the region which is surrounded by the guidelines since its
center fall into that region, whereas the character “p”’s is not.
İ. Manual Labelling
We developed an application which implements all these
steps. In the application, segmented and normalized
characters are shown and asked user to label it. A screenshot
of the application depicted in Fig. 6. This application
employs a NN which recognizes segmented characters to
assist the user in manual labelling process. This NN predicts
wrong labels especially for source code specific characters
since it hasn’t beentrained to recognize them.

𝑽𝑖 = ∑ 𝑸𝑖,𝑗 𝑖 = 1, . . , 𝑚 ; 𝑗 = 1, . . , 𝑛
𝑗

Horizontal Histogram:

𝑯𝑗 = ∑ 𝑸𝑖,𝑗 𝑖 = 1, . . , 𝑚 ; 𝑗 = 1, . . , 𝑛
𝑖

where V is a raw vector showing vertical histogram
projection, H is a column vector showing horizontal
histogram projection and Q is the m x n size binary image of
guidelines. Resulting projections are shown in Fig. 4 along
with the guideline image.

Fig. 5 Illustration for assignment of labels to regions

Formatted character images labeled by the user were saved
to our database. Users discarded wrongly segmented
characters here.
We processed and labeled 116 images by this application.
We saved 2536 alphanumeric characters, i.e. digits and
uppercase and lowercase letters, including Turkish specific
ones. And we saved 4557 handwritten non-alphanumeric
characters such as punctuations, parentheses, and other C
programming language source code specific characters.
Alphanumeric characters:
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0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZab
cdefghijklmnopqrstuvwxyzÇİĞÖŞÜçığöşü
Non-alphanumeric characters:
!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
Our overall database is composed of 7093 labeled
characters.

training of the CNN with deep learning algorithm in a
supervised learning manner. Test phase use the same scheme
for character extraction. Then extracted character images are
submitted to the CNN classifier which is trained in the
training phase. Character labels are used to measure the
performance of the system by checking the match with the
classifier’s output. Training and test phases are illustrated in
Fig. 7.

Fig. 7 Used methodology for character recognition task with a deep learning
architecture: Training and test phases.

Fig. 6 Manual labelling application that implements preprocessing,
segmentation and normalization.

J. Dataset Enrichment
To increase number of characters, we enriched our
database by using CROHME dataset which is publicly
available. CROHME is Competition on Recognition of
Online Handwritten Mathematical Expressions, being
organized since 2011. All data is freely available for research
purposes [17]. Data is in InkML format.
Although CROHME dataset is for recognition of online
handwritten mathematical expressions, it has much common
symbols with the C programming language source code like
punctuations, mathematical operators and parentheses. We
converted online data in InkML format to the offline
segmented and labeled characters with the same format of our
dataset, i.e., 28x28 intensity images but without gray levels
(black and white intensity images). We enriched our dataset
by merging ones we took from CROHME dataset. We took
5281 alphanumeric and 5374 non-alphanumeric handwritten
characters with their labels. After merging, dataset overall
volume is 17748 offline handwritten characters with labelsin
95 classes. Resulting merged datasetwas used to train and test
CNNs.
K. Train and Test of CNNs
Hierarchical learning capabilities of CNNs gives them
advantage over other techniques for learning features
automatically so that classification based on raw image data
can be done. In this work we utilized this competence of the
CNN architecture. In training phase, document images after
preprocessing phase are fed into the segmentation stage to
extract character images. Without any feature extraction,
these images along with the labels are directly used for

L. CNN Topologies
We used different CNNs with different layers and
parameters for comparison. We will use the following
notation to explain the topology of CNNs that we trained and
tested:
C(f,n) : Convolutional Layer with the n number of filter
(kernel) size fxf. Stride is 1 for all convolutional layers.
Convolutional Layers are always followed by batch
normalization and ReLu layers subsequently.
M(p,s) : Maxpool with pool size = p x p and stride = s x s
FC(q) : Fully connected network layer of q neurons
Networks end with a softmax layer and an output
classification layer.
III. RESULTS
We trained and tested the following CNNs:
CNN1: C(3,8)-M(2,2)-C(3,16)-M(2,2)-C(3,32)-FC(95)
CNN2: C(5,8)-M(2,2)-C(5,16)-M(2,2)-C(5,32)-FC(95)
CNN3: C(8,8)-M(2,2)-C(8,16)-M(2,2)-C(8,32)-FC(95)
CNN4: C(12,8)-M(2,2)-C(12,16)-M(2,2)-C(12,32)-FC(95)
CNN5: C(5,32)-M(2,2)-C(5,64)-M(2,2)-C(5,128)-FC(100)FC(95)
CNN6: C(5,32)-M(2,2)-C(5,64)-M(2,2)-C(5,128)-FC(95)
Initial learning rate was chosen as 0.003 for training of all
the CNNs. Validation and test data sizes are both chosen
approximately 1/10 of the total data size. Table 1 shows
validation andtestperformances of the CNNs.
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Table 1. CNN performances.

System
CNN1
CNN2
CNN3

Validation
Accuracy %
95.94
95.83
96.45

Test
Accuracy %
95.72
95.43
95.77
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CNN4
CNN5
CNN6

96.62
96.28
97.86

96.05
96.56
97.47

[9]

We did 6-fold cross-validation for CNN6 to get more
accurate result. This gave 97.59% validation accuracy and
97.49% test accuracy as the average of the 6-fold crossvalidation results.
IV. DISCUSSION
Results show that if CNNs with proper topology trained
with sufficient amount of data and with correct parameters,
they can succeed in automated reading of handwritten source
code characters as with a human reader. Some characters are
very difficult to discriminate such as “I” and “1”, “U” and
“u”, “-” and “_”, even for a human reader, without using
contextual and positional information.
We think that results can be improved by including
positional information of the data which is lost by
normalization process in the dataset construction phase.
V. CONCLUSION
Deep neural network architectures have gained increasing
popularity in machine learning applications recently because
of their high performances. CNN model is one of them which
has widespread application fields involving 2D pattern
recognition. We think that recognition of handwritten source
code characters is a promising task that will be useful in
various cases. CNNs can successfully be utilized at this task.
If publicly available source code character databases are
created, that would boost the new researches at this field.
Segmentation is very important for character based
recognition schemes. More effective segmentation methods
are still needed to assist the recognition.
Our test results exhibit that the CNNs are the state of the art
models for recognition of handwritten source code
characters as with other various pattern recognition tasks.
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Abstract –The devices developed in the field of organic electronics in recent years are on the technological applications and
development of organic electronic devices using organic semiconductor films. The main applications of the organic electronic
revolution are; Electrochromic Device, Organic Light Emitting Diodes (OLED), Organic Field Effect Transistors (OFET).
Among these devices, OLED technology has taken its place in the commercial market in the last five years and has started to
be used in our daily life in a short time. The efficiency of OFET devices is related to the operation of the devices at low
voltage. This is only possible if the load carriers in the channel of the OFET have a low distance. A new field of research is the
ability to implement two or more features on a single device, in the construction of integrated devices. Light emitting
transistors (OLEFET), where light emission and current modulation are collected in a single device, are the most intensively
studied devices. In this study, ITO substrate, source and drain electrodes were made from aluminum electrode structured
organic field effect OLEFETs. In the study of instead of polymer dielectric PVA, PMMA polymer material which is mostly
used in OFET construction was preferred.
Keywords – Organic Electronics, Semiconductor, Organic Light Emitting Diode, Organic Transistor, Organic Light Emitting
Transistor
I. INTRODUCTION
Field effect transistors (FET) are three terminal devices
based on metal and inorganic layers, consisting of source,
drain and gate electrodes. FET devices, electrical
amplification and switching functions, electrical behavior
control is provided through the electric field. Organic field
effect transistors (OFET), unlike traditional inorganic
transistors, are composed of organic semiconductor layer of
active layer. When the OFET device was first reported in
1987 Koezuka at al., it became one of the main working
subjects of materials engineering, organic chemistry and
device physics [1]. It consists of organic semiconductor piconjugated molecules and polymers used in Organic Field
Effect Transistors [2-3]. It is possible to modify the structure
of these molecules/polymers to adjust properties such as
conductivity, thermal stability, light emission. Thus, they can
be coated to very large surfaces with the desired thickness by
preparing only their solutions. It has been possible to produce
organic light emitting devices, organic transistors and organic
photovoltaic devices with polymer and molecular structures
that can exhibit multi-functional properties with small
changes in their structures [4-7]. Organic semiconductor
devices which can completely replace the world of siliconbased electronic devices have received great attention in
electronic device studies since they have features such as
light weight, easy fabrication, large area coating and low cost

[8-9]. OFET devices produced today are comparable to the
load mobility values of traditional polycristalline silicon
transistors, approaching values above 10 cm2/Vs and 50
cm2/Vs [10-12].
With the studies in the field of organic optoelectronics,
Organic Light Emitting Device (OLED) and Organic Field
Effect Transistor (OFET) are collected in a single device. As
a Organic Light Emitting Field Effect Transistor (OLEFET),
both charge transport and light emitting are possible in
OLEFETs [13-15]. With OLEFET, it is possible to change
the position of the emitted light thanks to the current
modulation feature in the transistor, as shown in Figure 1.
Due to these interesting features, OLEFETs have become a
great test device for theoretical studies and technological
applications. Basically, traditional OFET / OLEFET devices
are planar and consist of source (S) / drain (D) electrode, gate
electrode (G), insulator layer and organic semiconductor
layer. They can also be called planar capacitors, one layer of
which is an organic semiconductor plate and the other layer is
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a

gate

plate.

Fig. 1 Schematics of OLET devices based on the bi-layer heterojunction (a)
and on the bulk heterojunction (b) [16].

In these planar transistors, the organic
semiconductor layer is in contact with both the source and
drain electrode and the gate is isolated from the dielectric
layer and the gate electrode. The organic semiconductor
consists of a Length (L) and Width (W) transistor channel,
delimited by sorce and drain electrode. The current (IDS)
generated in this channel is modulated by gate bias (VG). If
the organic semiconductor light emitting polymer / molecule,
the electron / holes injected from S and D electrons combine
to form excitons in this layer. Excitons emit light radiatively
by electroluminescence. In planar OFET / OLEFET devices,
the current (IDS) in the transistor channel always flows
perpendicular to the electric field generated by the gate
electrode in the dielectric layer. Many studies have been done
on planar devices [17-20]. The large transistor channel, low
current density and low operating voltage are a major
disadvantage for planar devices. It is very difficult to reduce
the channel size in these devices. For the first time, a vertical
organic field effect transistor (VOFET) was reported in 2004
[21]. VOFET can be said to be one of the breakthrough
developments in organic electronics. In vertical organic
transistors, as shown in Figure 2, source electrode, active
layer and drain electrode are stacked vertically. The organic
semiconductor layers used in such a structure are generally
anisotropic. For efficient current modulation with the gate
electrode, the thickness of the active layer is also an
important factor.

Nowadays, active matrix screen technology based on
organic light emitting device, which replaces liquid crystal
displays, is a good solution method for backplane problem
and VFETs are used for low power consumption and high
operating voltage. VOLEFET devices are the technology of
the future, with integrated structure, multifunctional
properties, where light modulation can be adjusted by current
modulation, where exiton quencing is not seen near metallic
electrodes (occurring in OLED pixels). In this study, an
organic field effect transistor with low voltage vertical
geometry was made by using PMMA insulating dielectric
polymer and MDMO-PPV polymer which is a light emitting
polymer.
II. MATERIALS AND METHOD
In this study, vertical organic light-emitting field effect
transistors are constructed with source and drain electrodes
metal;
(Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4phenylenevinylene]), polymer and light emitting Poly[2methoxy-5-(3′,7′-dimethyloctyloxy)-1,4 phenylenevinylene
polymer were used for the light emitting layer. First, (Poly
(3,4- Ethylenedioxythiophene): Poly (styrenesulphonate)
which facilitates electron transfer by providing smooth
interface of light emitting polymer with Indium-tin-oxide
(ITO) layer having rough areas is coated on the ITO gate
electrode. The (Polymethyl methacrylate) polymer coated as
a dielectric layer is 200 nm thick. Source (100 nm) - drain (20
nm + 100 nm) electrodes were coated with aluminum vapor
by thermal evaporation. The ratio of transistor channel width
to length is the ratio W / L = 5000/200. In Figure 3, it is seen
that the OLEFET device prepared with MDMO-PPV is
produced in vertical geometry.

Fig. 3. Vertical Organic Field Effect Light Emitting Transistor prepared
with ITO substrate and light emitting polymer [23].

Fig. 2 Schematic illustrations of a) planar OFET structure and b) vertical
OFET (VOFET) structure [22].

A. Materials
Indium-tin-oxide (ITO) substrate is used as the gate
electrode for the production of vertical OLEFET, aluminum
(Al) metal is used for source and electrodes. Dielectric
polymer PMMA (Polymethyl methacrylate), light emitting
polymer MEH-PPV (Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)1,4-phenylenevinylene]), MDMO-PPV (Poly[2-methoxy-5(3′,7′-dimethyloctyloxy)-1,4-phenylenevinylene]),
hole
injection PEDOT:PSS (Poly (3,4- Ethylenedioxythiophene):
Poly (styrenesulphonate)). In the preparation of the solution,
1,2-dichlorobenzene (DCB) solvent and aqua regia solution
were prepared for the cleaning step.
B. Preparation of ITO Gate Electrode
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Firstly, the ITO coated glass is cut to the appropriate
dimensions so that it can be placed in the areas of the masks
used in the evaporation process. The surface is left to stand
for 5 minutes in King Water solution for some etching
purposes. The surfaces of the ITO parts are then etched to
form a contact area. To do this, certain areas are painted with
acid-free paint (nail polish) and allowed to dry. Drying
substrates are left for 5-10 minutes in HCl for etching. After
the etching process is completed, the ITO parts are washed
with distilled water, free of acid. Samples are ultrasonic
vibrated in an acetone-filled glass beaker to remove nail
polish from ITO parts. Finally, a chemical cleaning method is
used for the complete removal of impurities from the ITO
surface using acetone, ethanol, methanol and isopraponol.
C. Preparation and Spin Coating Steps of Polymer
Electrodes
PEDOT:PSS conductive polymer is covered with spincoating at 3000 rpm in a glove box for 40 s. The solvent is
evaporated at 1200C for 40 minutes by heat treatment. A
solution of MDMO-PPV and MEH-PPV polymers is
prepared in 10 mg / ml DCB solvent. These solutions are
mixed for 6 hours with the magnetic stirrer until they become
homogenous, not to exceed 50°C. When the mixtures are
ready, the glove box is removed and covered by rotating the
coating for 40 s, annealing is performed at 1200C for 15
minutes.

Fig. 5. Electrical output characteristic of the device in the common electrode
structure, where the intermediate electrode is the source contact, in the range
0 <VG <-12 V.

The drain current, depending on the gate voltage values, is
different from the planar structured FETs as shown in Fig.6.
Because the increased VG and the transconductance due to
the gate voltage increase. Therefore, the charge transport
within the MDMO-PPV leads to a space-charge limited
current (I αV2) linear dependence of the VD (√ID) at VG = 0
for large VD

III. RESULTS
ITO / PEDOT: PSS / MDMO-PPV / Al / PMMA / Al, the
electrical characterization of the built-in device is shown in
the Figure 4. The device polarity is as follows; the upper is
the aluminium (Al) gate electrode, the common aluminum
electrode in the middle is the source electrode and the bottom
is PEDOT: PSS coated ITO drain electrode.
Fig. 6. Transfer graph of MDMO-PPV vertical organic field effect
transistor. Plot of the ID(VD) dependence, evidencing the space- charge
limited current characterized by I α V2.

Fig. 4. It is seen that yellow-orange light emitting is emitted from
VOLEFET.

ITO:PEDOT:PSS Al with the top gate electrode is negative
bias with respect to the source contact in the middle. Gate
current IG and drain current ID are negative biased. Gate
negative bias. At the same time IG is lower than ID (FIGURE
Y) and VG can modulate the ID. In such device polarization,
the electric field generated by the gate electrode is parallel to
the electric field generated by the drain. As shown in the Fig.
5, negative gate potential and ID increase are observed. This
structure increases the electron conduction in the
MDMO:PPV semiconductor polymer with increasing electric
field strength in the source-drain region.

In this device, the electric field generated by the gate
increases the electric field generated by the drain, so that the
source acts as a grid with effective electric field permeability.
As described above, the current modulation of the device
connected to the gate electrode is also seen in the
characteristic electrical output graph. In addition, the vertical
structure of the drain and gate electrodes and the electrons in
the transistor channel parallel to the electric field formed by
the electron-hole combination of excitons, radiative radiation
and yellow-orange light emission was observed.
IV. CONCLUSION
Take this study as an inspiration Rossi at al study was used.
Rossi et al. applied two types of polarization in the VOFET
device and examined their electrical characteristics but did
not use light emitting polymers [24]. .

439

Uygun and Berber, Low Voltage Organic Field Effect Light Emitting Transistors with Vertical Geometry, ISAS WINTER-2019, Samsun,
Turkey

In this study, a low-voltage organic light emitting field effect
transistor is constructed using a similar polarizing structure
but transparent ITO substrate for light emission with different
insulator and semiconductor material. In this perpendicular
geometry, the common aluminum electrode acts as a grid,
allowing the electric field to pass. Thus, the IDS current
modulated by the gate and the light emission from the device
is provided.

[24]
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Özet –Son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde konum tabanlı sistemlere yönelik yapılan çalışmalar artmıştır. Uydu
tabanlı konumlandırma sistemleri, uydulardan gelen sinyallerin zayıf şiddette olması sebebi ile bina içine nüfuz edemez. Bir iç
ortam konumlandırma sisteminde, kullanılan sinyal tipi ve ölçüm çeşidi, performansı önemli oranda etkilemektedir. Bu sebeple
kapalı alanlarda küresel konumlandırma sistemleri yeterli performans gösterememekte ve bu durum alternatif iç mekan
konumlandırma sistemlerinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.İç mekan konumlandırma, kapalı alanlarda istenilen kişinin veya
nesnelerin yerini belirleme ve takip etme olanağı sunmaktadır. İç mekan konumlandırma; havalimanları, alışveriş merkezleri, iş
merkezleri, hastaneler, üniversiteler, adliyeler gibi iç mekanlarda kişilerin veya bir nesnenin konumunun bulunabilmesi, bir
otoparkta park edilen bir aracın yerinin bulunabilmesi, görme engelli bir bireyin kapalı ortamda yönlendirilmesi, güvenlik amaçlı
uygulamalar gibi günümüzde birçok alanda gerek duyulmaktadır. Bu derleme bildirisinde, güncel iç mekan konumlandırmada
kullanılan yöntemler ve iç mekan konumlandırmanın önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler – İç mekan konumlandırma, yapay zekâ, yapay sinir ağları
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Abstract – In recent years, thanks to advances in technology, studies on location-based systems have increased. Satellite-based
positioning systems cannot penetrate the building because the signals from the satellites are weak. In an indoor positioning
system, the type of signal used and the type of measurement significantly affect the performance of the system. For this reason,
global positioning systems in closed spaces do not perform adequately and this situation reveals the necessity of alternative
indoor positioning systems. Indoor positioning; It is needed today in many areas such as the location of individuals or an object
in indoor spaces such as airports, shopping malls, business centers, hospitals, universities, courthouses, locating a vehicle parked
in a parking lot, directing a visually impaired person indoors, and security applications. In this review, the methods used in
current indoor positioning and the importance of indoor positioning are tried to be emphasized.
Keywords – Indoor positioning, artificial intelligence, artificial neural networks
Kablosuz iletişim teknikleri, son yıllarda iç mekan
I. GİRİŞ
konumlandırma sisteminin geliştirilmesinde yaygın olarak
Gelişen teknoloji ile birlikte konum-tabanlı hizmetlere olan kullanılmaktadır. Kablosuz yerel alan ağı (Wireless local area
ilgi giderek artmaktadır. Küresel Konumlandırma Sistemi network,WiFi), Radyo frekansı tanımlama (radio frequency
(Global Positioning System, GPS) dış mekan yer tespitinde iyi identification,RFID), Bluetooth sinyalleri, akustik sinyaller
performans sunsa da, GPS sinyallerinin zayıflamasından vb. iç mekan konumlandırma için kullanılan yaygın
dolayı bu teknoloji iç mekanda yer tespiti için uygun teknolojilerdendir. Konumlandırma servisleri için günümüzde,
olmamaktadır. Bu sebeple günümüzde kapalı alan sinyalin varış açısı (angle of arrival, AOA),sinyalin varış
konumlandırma sistemleri üzerine çalışmalar artarak düşük zamanı (time of arrival, TOA), alınan sinyalin gücü (received
maliyetli çözüm arayışları devam etmektedir. Kapalı alanlarda signal strength, RSS) yaklaşımları kullanılmaktadır. TOA ve
insanların ve ya objelerin yerini belirleyen sisteme iç mekan AOA gibi yaklaşımların kurulumları için ek donanımlara
ihtiyaç duyulmaktadır. Bir iç mekan konumlandırma
konumlandırma sistemi olarak adlandırılmaktadır.
sisteminin genel olarak kullanılabilmesi için kolay kurulum
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sağlaması gerekmektedir. Bu sebeple, ek donanıma ihtiyaç
duymadan, mevcut yapılarda faydalanan sistemler genellikle
kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda, WiFi erişim
noktalarının sayısındaki artış, iç mekanlarda mevcut
sensörlerin ve mevcut altyapının kullanılması ile
konumlandırma hizmeti sağlayan yöntemlerin önünü
açmaktadır. RSS’de bu yöntemlerden biridir. RSS, çeşitli
kaynaklardan alınan sinyallerin parmak iziyle çalışan konum
tahmini yöntemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Çeşitli yapay
zeka yöntemleri bu parmak izlerinin tanınmasında
kullanılmaktadır.
Bu çalışmada 2. Bölümde parmak izi tabanlı yapay sinir
ağları yöntemleri kullanılarak yapılan çalışmalar araştırılmış
olup sonuç bölümünde ise bu araştırmalar değerlendirilerek
ileriki çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir.
II. MEVCUT ÇALIŞMALAR
Literatürde, Wi-Fi izlerinden faydalanarak bir mekanda ki
sinyal haritasını öğrenen ve bu bilgiye dayanarak yapay sinir
ağları ile konum tahmini yapan birçok yöntem önerilmiştir.
Tunca ve arkadaşları Android tabanlı mobil telefonları
konumlandırmak için yapay sinir ağlarının kullanıldığı,
kullanıcının konumunu x ve y koordinat düzlemine
eşleştirebilen bir yöntem geliştirmişlerdir. Tasarlanan
algoritma, ev ve ofis ortamlarında test edilerek başarımı
değerlendirilmiştir. Ofis ortamında tahminler 1.5 m ve altı
hataya, ev ortamında ise 1 m ve altı hata sahiptir [1].
Keser S. ve Yazıcı A., WiFi teknolojisi verileriyle ve
manyetik alan verilerini birleştirerek karma bir yaklaşım
sunmuşlardır. Öznitelik seçimi ve kümeleme algoritmalarının
yardımıyla parmak izi haritasının boyutu düşürülerek
hesaplama maliyeti iyileştirilmektedir. Önerilen hibrid yöntem
ile doğruluk oranını %92 olarak hesaplamışlardır. Önerilen
yöntemin etkinliğini gösterebilmek adına, WiFi teknolojisi
verileriyle manyetik alan verilerinin ayrı ayrı sınıflandırılma
işleminde dahil edildiği ve kümeleme işleminin
uygulanmadığı sonuçlar ile önerilen hybrid yönteme ait
sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2 ‘de gösterilmektedir [2].

Küme_
2

Küme_
3

Doğruluk
Sonuçları (%)

56

82

90

Hesaplama
Süresi (ms)

1.19

1.08

1.89

Doğruluk
Sonuçları (%)

53

24

66

Hesaplama
Süresi (ms)

4.72

4.32

4.35

Gibr´an ve arkadaşları tahmin doğruluğunu arttırmak ve iç
ortamlarda genelleme hatasını azaltmak için daha derin
makine (Deep Neural Network, DNN), (Deep Belief Network,
DBN) kullanmayı önermişlerdir. Parmak izi konumlandırma
sistemlerinde derin öğrenme yaklaşımının doğruluğunu
değerlendirmek için Pylayers adlı açık kaynaklı bir Python iç
mekan yayılım simülatörü kullanarak bir RSS veritabanı
oluşturmuşlardır. Veri setini, 2400 örnek eğitme, 800 örnek
doğrulama ve 800 örnek test etmek için ayırmışlardır. Derin
öğrenme mimarilerinin performansını doğruluk açısından
değerlendirmişlerdir. Gizli katman sayısı arttıkça ortalama
doğruluk hata performansının azaldığını Şekil 1 ‘ de ki grafikte
gösterilmektedir [3].
Li Y. Ve arkadaşları, makine öğrenmesi (Machine
learning,ML) kullanarak alınan sinyal gücü (Received signal
strength,RSS) ölçümleri ile parmak izi yönteminden
kaynaklanan konum belirsizliğini araştırmışlardır. Özellikle,
konum veya navigasyon durumlarını doğrudan tahmin etmek
yerine, bu makale de RSS ve yerel belirsizlik arasındaki
ilişkiyi öğrenmek ve tahmin etmek için ML kullanılmıştır[4].

Tablo 1. Deney Sonuçları [2]

Sensör Tipi

Doğruluk
Sonuçları (%)

Hesaplama
Süresi (ms)

WiFi

36

29.01

Manyetik Alan

29

20.16

55

20.62

WiFi +
Manyetik Alan

Şekil 1. DNN'deki gizli katman sayısına göre ortalama doğruluk hata
performansı [3]

Tablo 2. Deney Sonuçları [2]

Sensör Tipi
WiFi

Küme_
1

Manyetik
Alan

WiFi +
Manyeti
k Alan

Doğruluk
Sonuçları (%)

72

96

92

Hesaplama
Süresi (ms)

0.57

0.53

0.56

Adege ve arkadaşları, Wi-Fi tabanlı iç ve dış ortamlarda
ölçeklenebilir ve doğru konumlandırma elde etmek için bir
hibrid bir destek vektör makinesi (Support Vector
Machine,SVM) ve derin sinir ağı (Deep Neural
Network,DNN) algoritması önermişlerdir. Sonuçlar, önerilen
yaklaşımın ölçeklenebilir konumlandırma sağlayabildiğini ve
tahmin doğruluğunun % 100'ünün iç ve dış konumlandırma
için sırasıyla 1m ve 1,9m'den az hatalar olduğunu
göstermektedir[5].
Jang ve Hong access pointlerden alınan RSSI sinyalleri ile
kişinin konumumunu yapay sinir ağları ile belirleyen bir
yöntem önermişlerdir. Çalışmada önerilen yöntem
konvolüsyon katmanı, pooling katmanı ve full bağlantılı yapay
sinir ağı katmanı olmak üzere 3 ana katmandan oluşmaktadır.
Pooling katmanında altörnekleme için max-pooling
kullanılmıştır.
UJIIndoorLoc
[6]
veri
kümesini
kullanmışlardır. Verileri normalize etmek için robust
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normalizer kullanmışlardır. Önerilen yöntem karşılaştırılan iki
yönteme göre daha iyi sonuçlar vermiştir [7].

Şekil 2. Önerilen sistem modeli [7]

Bir diğer çalışmada Abbas M. Ve arkadaşları Wi-fi tabanlı
derin öğrenme kullanarak bir iç mekan konumlandırma sistemi
geliştirmişlerdir. WiDeep'i farklı boyut ve yoğunluktaki erişim
noktalarının iki test grubunda değerlendirerek, sırasıyla daha
büyük ve daha küçük test yatakları için ortalama 2,64m ve
1,21m
lokalizasyon
doğruluğunu
sağlayabildiğini
göstermişlerdir [8].

konum belirleme için evrişimli bir sinir ağı (CNN) tabanlı bir
yaklaşım sunmuşlardır. Önerilen model, UJIIndoorLoc [6]
veri seti üzerinde uygulanmıştır. Modelin sonuçları, bina
tahmini için % 100 doğruluk, kat tahmini için % 100 doğruluk
ve koordinatlar tahmininde ortalama hata 2,77 m şeklindedir
[11].
III. SONUÇ
Bu çalışmada güncel iç mekan konumlandırmada kullanılan
yapay sinir ağları tabanlı yöntemlerden birkaçı incelenmiştir.
Yapay sinir ağları üzerinde yapılan çalışmalar artık
günümüzde daha çok derin öğrenme alanına yoğunlaşmıştır.
Sıfıra yakın hata payı ile çalışan bu yöntem bir çok farklı
alanda kullanılmaktadır. İleride ki yıllarda iç mekan
konumlandırma üzerine yapılan çalışmaların artacağı
öngörülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada incelenen
çalışmalar referans alınarak derin öğrenme tabanlı yüksek
başarı oranı ile çalışan bir yöntem geliştirilmesi
planlanmaktadır.
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Abstract – Family of ISO/IEC 27K provides standards including processes from the preparation before the incident up to the
closure of it, as well as warnings and general advices.
There are many types of investigation for digital evidences. For instance; device investigations such as desktop computers,
laptops, servers, repositories, phones/mobile phones, investigations for live data (for example unstable data reviews) and DVRs,
game consoles, controlling systems.
Standards, named as ISO/IEC 27035-2 Information technology - Security techniques - Information security incident management
- Part 2: Guidelines to plan and prepare for incident response, ISO/IEC 27037 Information technology - Security techniques Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence, ISO/IEC 27041 Information
technology - Security techniques - Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method, ISO/IEC
27042 Information technology - Security techniques - Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence ISO/IEC
27043 Information technology - Security techniques - Incident investigation principles and processes, are formulated by the
operation of investigating digital evidences and rendered them applicable to the all kinds of digital evidences.
In this study, the working process beginning with organizing the expert report without the requisition of digital evidences and
up to submitting it to the relevant forensic unit is examined and a generalizable model is suggested in terms of ISO/IEC 270352, ISO/IEC 27037, ISO/IEC 27041, ISO/IEC 27042 ve ISO/IEC 27043 standards.
Keywords– Computer Forensic, Digital Evidence, Security Techniques, Adequacy of Incident, ISO/IEC 27035-2, ISO/IEC
27037, ISO/IEC 27041, ISO/IEC 27042, ISO/IEC 27043

ISO/IEC 27035-2, ISO/IEC 27037, ISO/IEC 27041, ISO/IEC 27042 ve
ISO/IEC 27043 Standartlarına Göre Sayısal Kanıtlar
Özet – Sayısal kanıtların incelenmesinde ISO/IEC 27K ailesi, uyarılar ve genel tavsiyelerin yanı sıra, olay öncesi hazırlıktan
olayın kapanışına kadar olan süreçleri içerir standartlar sağlamaktadır.
Sayısal kanıtlar için birçok inceleme türü vardır. Örneğin; masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları, sunucular, veri
havuzları, el/cep telefonu gibi cihaz incelemeleri, canlı veri araştırmaları (örneğin ağ ve istikrarsız veri incelemeleri) ve DVR
ler, oyun konsolları, kontrol sistemleri.
ISO/IEC 27035-2 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi güvenliği olay yönetimi - Bölüm 2: Olay tepkisi için planlama
ve hazırlık ilkeleri, ISO/IEC 27037 Bilgi teknolojileri - Güvenlik teknikleri - Sayısal kanıtların belirlenmesi, edinimi, bir araya
getirilmesi ve korunması hakkında kılavuz, ISO/IEC 27041 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - İhlal olayı inceleme
yönteminin uygunluğu ve yeterliliğini sağlamak için kılavuz, ISO/IEC 27042 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Sayısal
kanıtların analizi ve yorumlanması için tavsiyeler, ISO/IEC 27043 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - İhlal olayı inceleme
ilkeleri ve süreçler isimli standartlar, sayısal kanıtların inceleme işlemi formülleştirilmiş ve her türlü sayısal kanıta uygulanabilir
hale getirilmiştir.
Bu çalışmada ISO/IEC 27035-2, ISO/IEC 27037, ISO/IEC 27041, ISO/IEC 27042 ve ISO/IEC 27043 standartları açısıdan sayısal
kanıtların el koymadan başlanarak bilirkişi raporunun düzenlenmesi ve ilgili adli birime teslimine kadar geçen iş süreci
incelenmiş ve genellenebilir bir model önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler- Adli Bilişim, Sayısal Kanıt, Güvenlik Teknikleri, İhlal Olayı, ISO/IEC 27035-2, ISO/IEC 27037, ISO/IEC
27041, ISO/IEC 27042, ISO/IEC 27043
I. GIRIŞ

Günümüzün dijitalleşen dünyasında, suçlular da avantaj ve
dezavantaj sağlamaktadırlar. Suça ilişkin deliller, çeşitli
elektronik ortamlarda bulunabilmekte ve suça konu olayın

aydınlatılabilmesi, şüphelinin suçlu veya suçsuz olduğunun
belirlenebilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Pek çok durumda, suç konusu doğrudan elektronik
sistemlerle ilişkili de olabilmektedir.
Ülkemizde de özellikle bilgi güvenliği ve bilişim suçları
alanında gelişmeler son yıllarda hız kazanmıştır. 5651 Sayılı
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Internet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi ve Bu
Yayinlar Yoluyla Işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkinda Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu gibi temel düzenlemeler kamu eli ile özel sektöre bir
takım düzenlemeler getirmekle birlikte, 11’ nci Kalkınma
Planı’ nda Siber Güvenlik konusuna geniş bir yer verilmiş
olması ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan
2019/12 Sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği konulu genelge ve
Genelge’ de ifade bulan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm
Ofisi Başkanlığı aracılığı ile yayınlanması beklenen Bilgi ve
İletişim Güvenliği Rehberi ile bilgi güvenliği alanındaki
gelişmelerin hızlanarak devam etmesi beklenmektedir [1-4].
Ancak bilginin korunmasına yönelik farklı açılardan çeşitli
düzenlemeler yapılmaktayken, elektronik delillerin temini ve
incelenmesi süreçleri ile ilgili düzenlemelerin yeterince hızlı
ilerlemediği görülmektedir.
Bu çalışmada, elektronik delillerin temininden incelenmesi
sürecine kadar gerçekleştirlen işlemler, literatür taraması ile
incelenmiş, ISO standartları açısından genel bir
değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
II. MATERIALS AND METHOD

Elektronik delillerin soruşturma ve kovuşturma
makamlarınca kullanılması süreci, tam bir standardizasyona
sahip değildir. Fakat, ISO standartları bu standardizasyonu
sağlama kapasitesine sahiptir.
A. ISO Standartları Ne Sunuyor?
ISI/IEC 27041 ve 27043 standartları, elektronik delillerin
temin planlanmasından, delillerin raporlanması ve vakanın
kapatılmasına kadar tüm sürecin kontrolü ve yeterliliği için
tavsiyeler sunmaktadır. Sürecin alt adımları, 27035-2, 27037
ve 27042 standartlarında kılavuz ve tavsiyeler sunmaktadır.
Elektronik delillerin incelenmesine ilişkin ISO/IEC
standartları tam isimleri ile şunlardır [5-9]:









27035-2: Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Bilgi
güvenliği olay yönetimi - Bölüm 2: Olay tepkisi için
planlama ve hazırlık ilkeleri.
27037: Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Sayısal
kanıtlarin belirlenmesi, edinimi, bir araya getirilmesi ve
korunması hakkında kılavuz.
27041: Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - İhlal
olayı inceleme yönteminin uygunluğu ve yeterliliğini
sağlamak için kılavuz.
27042: Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Sayısal
kanıtların analizi ve yorumlanması için tavsiyeler.
27043: Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - İhlal
olayı inceleme ilkeleri ve süreçleri.

Şekil 1. Elektronik delillerin incelenmesinde ilgili ISO/IEC Standartları

Bir başka deyişle ISO/IEC 27043 standartdı ihlal olayı
inceleme ilk ve süreçleri için bir referansken, ISO/IEC 27041
bu inceleme sürecinde kullanılan yöntemlerin uygunluğu ve
yeterliliğini sağlamak üzere bir kılavuzdur.
İhlal olayı inceleme sürecinde ISO/IEC 27035-2 standardı
vakaya müdahale öncesi planlama ve hazırlık ilkeleri,
ISO/IEC 27037 standardı olay yerinde sayısal kanıtların
belirlenmesi, edinimi, bir araya getirilmesi ve korunması,
ISO/IEC 27041 standardı ise sayısal kanıtların yorumlanması,
raporlaması ve vakanın sonlandırılması kılavuz ve tavsiyeler
içermektedir.
B. ISO/IEC 27043 Standardı
Bu standart bir vaka ile ilişkili, ihlal olayı için inceleme
ilkeleri ve süreçlerini 4 ana süreç olarak tanımlamaktadır:
1.
2.
3.
4.

Hazırlık İşlemleri
Başlatma İşlemleri
Edinim İşlemleri
İnceleme İşlemleri

Hazırlık İşlemleri kapsamında, ISO/IEC 27035-2
standardında tanımlanan planlama ve hazırlık işlemleri,
inceleme zaman ve maliyetinin en aza indirilmesini ve buna
parallel olarak elde edilen bulguların da kullanılabilirliğini en
üst seviyeye taşımayı amaçlamaktadır [5]. ISO/IEC 27035-2
standardında hazırlık işlemleri Şekil 2.’ de görülmektedir.

ISO/IEC standartlarına göre elektronik delillerin temin ve
inceleme süreci Şekil 1’ de görülmektedir.
Şekil 2. Hazırlık İşlemleri

Başlatma İşlemleri kapsamında, ISO/IEC 27037
standardında tanımlanan yanıtlama, belirleme, toplama,
edinim ve koruma işlemleri, elektronik delillere ilk
müdahaleden edinilen delillerin korunmasına kadar süreç için
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kılavuz ve tavsiyeler içermektedir [6]. ISO/IEC 27037
standardında başlatma işlemleri Şekil 3.’ de görülmektedir.

Şekil 5. İnceleme İşlemleri

Şekil 3. Başlatma İşlemleri

Edinim İşlemleri kapsamında, ISO/IEC 27037 standardında
edinim işlemleri ile ISO/IEC 27042 standardında delillerin
yorumlanması işlemleri için kılavuz ve tavsiyeler
içermektedir. ISO/IEC 27037 standardında yer alan edinim
işlemi, elektronik delilin türüne göre inceleme işlemlerinde de
farklılıklar içereceği için ISO/IEC 27042 standardının
yorumlama işlemleri ile birlikte değerlendirilmektedir [6, 8].
ISO/IEC 27037 ve ISO/IEC 27042 standardında edinim
işlemleri Şekil 4.’ de görülmektedir.
Örneği, bir cep telefonunun edinimi ve incelenmesi ile bir
güvenlik kamera sisteminden alınacak kayıtların edinimi ve
incelenmesi birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

C. ISO/IEC 27041 Standardı
Bu standart diğer standarların tamamlayıcısı olarak ihlal
olayı sürecinin uygunluğunu ve yeterliliğini sağlamayı
amaçlayan bir kılavuz niteliğindedir.
Her ne kadar diğer standartlar, sürecin uygulanması için
yeterli görünse de, uygulamada her bir standardın farklı yargı
ve kolluk birimlerince uygulanıyor olması, uygulayıcı
birbirine denk birimlerin varlığı, aynı birim içerisinde dahi
olsa uygulayıcı personelin farklılaşabilmesi gibi nedenlerden
dolayı, sürecin bütünsel olarak yeterliliğinin ve elde edilen
sonuçların güvenilirliğinin de sağlanabilmesi önem arz
etmektedir.
Diğer bir açıdan bakıldığında, uygulamada benzer vakalar
karşısında farklı uygulamaların gerçekleştirilmesi, ihlal
olayının ilişkili olduğu soruşturma veya kovuşturma
süreçlerinde, sanıkların adil yargılanması açısından da
sorgulanabilir bir boşluk oluşmasına neden olabilmektedir.
İhlal olayının incelenmesi sürecinde tipik olarak aşağıdaki
gibi uygun bir süreç kontrol planlanması gerekmektedir.









Şekil 4. Edinim İşlemleri

İnceleme İşlemleri kapsamında, ISO/IEC 27042
standardında tanımlanan yorumlama, raporlama ve kapatma,
incelemeye konu olan vakanın aydınlatılmasında, elde edilen
elektronik delillerin analizi ile elde edilen bulguların doğru
şekilde yorumlanması ve raporlanması ile ilgililerine sunulup
inceleme sürecinin sonlandırılması kapsamaktadır [9].
ISO/IEC 27042 standardında hazırlık işlemleri Şekil 5.’ de
görülmektedir.

Gereksinim analizi
Süreç tasarımı
Süreç uygulaması
Süreç doğrulama (isteğe bağlı ve zorunlu olmayan)
İşlem doğrulama
Onaylama
Yayınlama
İnceleme

Şekil 6.’ da ihlal olayı incelem süreci uygunluk ve yeterliliğini
sağlamak üzere ISO/IEC 27041 Standardına kontrol planı
görülmektedir.

446

Yalçın ve Kılıç, Digital Evidences According to ISO/IEC 27035-2, ISO/IEC 27037, ISO/IEC 27041, ISO/IEC 27042 and ISO/IEC 27043
Standards, ISAS WINTER-2019, Samsun, Turkey

Şekil 6. ISO/IEC 27041 İhlal olayı uygunluk ve yeterlilik planı

D. ISO/IEC 27035-2
ISO/IEC 27035-2 standardında ihlal olayı inceleme
yöntemlerinin uygunluğu planlama ve hazırlık olmak üzere iki
aşamadan oluşmaktadır.
Bu aşamalar, yetkili mercilerin kurumsal taahhütü ile
birlikte, olay müdahale ekibinin kuruluşu, iç ve dış
kuruluşlarla ilişkiler ve bağlantılar, teknik ve operasyonel
destek, bilgi güvenliği eğitimleri ve olay müdahale testlerini
kapsamaktadır. Ayrıca, olay müdahalelerinden edinilen
deneyimlerin iyileştirme amaçlı kullanılmak üzere kayıt altına
alınması da aşamaların bir parçasıdır [5].
Uygulamada bu konu, ülkemizde yargı mercilerinin kararı
ve kolluk kuvvetleri marifeti ile işletilmektedir. Yargı
merciinin bir soruşturma veya kovuşturma süreci içerisinde
elektronik ortamlardan delil elde edilebilir olduğuna karar
vermesi yahut suçun niteliği itibariyle delillerin elektronik
ortamlarda bulunduğunun belli olması durumunda, ilgili
kanunların verdiği yetki ile kolluk kuvvetlerinden şüpheli veya
sanığa ait elektronik cihazların incelenmesini talep etmektedir.
Ancak, kolluk tarafından elektronik cihazların bulunduğu
ortamda cihazlar üzerinde inceleme ve/veya imaj alma
işlemlerinden ziyade cihazlara doğrudan el koyma ve
incelenmek üzere ilgili birimlere sevki sağlanmaktadır.
Her ne kadar bu husus, yargı merciilerince gerekli ise el
koyma tedbirinin uygulanmasının rutin hale getirilmesi olarak
değerlendirilebilir olsa da, kolluk kuvvetleri kapsamında
yeterli teknik eleman olmaması seçimlik olan el koyma
tedbirinin kolaylık sağladığı için tercih edilmesine neden
olmaktadır.
Bu nokta literatürde de işlenmiş, delillerin toplanmasında,
delil bütünlüğünü korumak amacıyla dikkat edilmesi gereken
teknik hususların yanı sıra, ceza muhakemesi hukuku
bakımından korunan kurallara uygun hareket edilmesi de
büyük önem arzettiği defaatle vurgulanmıştır [10].
Şüphelinin veya sanığın kullandığı bilişim sistemlerinde
arama yapılması, sistemdeki verilerin kopyasının çıkarılması
ve kayıtların çözümünün yapılarak metin haline getirilmesini
içermektedir. Yani kural olan arama tedbiridir; şüphelinin
kullandığı bilişim sistemi olduğu yerde bırakılacak ve
kopyalama işlemi sistemin bulunduğu yerde yapılacaktır.
Ayrıca kolluk güçleri sistemin ya da veri taşıma aracının aslını
almayacaktır [11].
E. ISO/IEC 27037

Literatürde delillerin elde edilmesinde kullanılan
yöntemlerin bilim tarafından kabul edilebilir standartlara sahip
olması gerektiği ifade edilmektedir [12].
Olay yerinde elektronik ortamlardan delillerin elde edilmesi
süreci ISO/IEC 27037 standardında kılavuz olarak
sunulmaktadır.
Standardın üzerinde durduğu ve tanımını yaptığı iki göre,
sayısal kanıt ilk müdahale uzmanı ve sayısal kanıt uzmanı
olarak tanımlanmıştır [6].
Bu görev tanımı vurgusu, ISO/IEC 27035-2 standardı ile
ilgili olarak açıklanan ve literatürde de kendisine en sık yer
bulan yargı ve kolluk birimlerince yapılan arama ve el koyma
işlemlerinde, elektronik cihazların yerinde imajlarının
(kopyalarının) alınmasındansa el konularak ilgili birimlere
götürülmesi konusuna açıklık getirmektedir. Diğer taraftan bu
ayrım, ISO/IEC 27042 standardında da değinilen raporlama
süreci ile edinim sürecinin birbirinden ayrı ve aynı kişi
tarafından gerçekleştirme zorunluluğu olmayan süreçler
olduğunu ortaya koymaktadır.
İlgili kanunlarda da belirtilen öncelikli olanın elektronik
cihazlara el koymak değil, olay yerinde imajlarının
(kopyalarının) alınması gerektiğidir.
Standart ayrıca, elektronik delillerin elde edilmesinde
kullanılan yöntemlerin bilimsel olarak kabul edilebilir olması
konusunda, denetlenebilirlik, tekrarlanabilirlik, tekrar
üretilebilirlik ve savunulabilirlik ilkelerini vurgulamaktadır
[6].
Yargı merciilerinden gelen talep üzerine standart bu talebin
yanıtlanmasını, yani elektronik delillerin edinimini
gerçekleştirecek personelin belirlenmesinde yetkin personelin
seçimini öngörmektedir.
Sayısal kanıtın belirlenmesi, toplanması, edinimi ve
korunmasının sayısal kanıt ilk müdahale uzmanı kontrolünde
gerçekleştirilecek ana bileşenleri şunlardır [6]:
Kanıt Koruma Zinciri: Kanıt koruma zinciri kaydı, sayısal
veri veya diğer biçimlerden oluşan (kağıda alınan notlar gibi),
sayısal kanıtın incelemesinden kimin sorumlu olduğunu kayıt
altına alan ve kanıt korunma zincirini detaylandıran belge veya
ilgili doküman serisidir. Kanıt koruma zinciri kaydı tutmanın
amacı, belirtilen herhangi bir zamanda sayısal kanıta erişimin
ve hareketlerinin belirlenmesine imkan tanımaktır.
Olay Yerindeki Önlemler: olay mahalline ulaşır ulaşmaz
olası sayısal kanıtın yerini güvenceye almak ve korumak için
eylemler gerçekleştirmelidir. Süreçte yer alan personelin
güvenliği hayati önem taşıdığından, süreci başlatmadan önce
personel güvenliği konusunda risk değerlendirmesi
yapılmalıdır. Olası sayısal kanıtı bir araya getirirken veya
edinirken, özel cihazların kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Roller ve Sorumluluklar: Hareket etmeden önce riskleri
hesaplamamak, bir araya getirme veya edinimde kullanılan
teknolojiden dolayı olası sayısal kanıtın bir kısmının veya
tamamının kaybolmasına neden olabilir.
Yeterlilik: Sayısal kanıt uzmanı veya uzmanları sayısal
kanıt ilk müdahale uzmanı koordinesinde çalışmalı gerekli ise
özel uzmanlık alanı gereken durumlara ilgili sayısal kanıt
uzmanları müdahale etmelidir. Standart sayısal kanıt ilk
müdahale uzmanı ve sayısal kanıt uzmanı için yeterlilik
tabloları sunmaktadır.
Uygun Özen Gösterilmesi: Sürecin tamamında, delillerin
kısmen veya tamamen kaybolmasına neden olabilecek riskli
eylemlere karşı gereken özen gösterilmelidir.
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Belgeleme: Müdahale edilen her elektronik cihaz ile ilgili
gerekli belgeleme işlemleri yapılmalıdır.
Kısa Bilgilendirme: Uzmanlar, ilgili yasalar çerçevesinde,
kendilerindne beklenen görevi anlamış olmalı ve gerekiyorsa
sayısal kanıtlara özel ilgili merciiler için bilgilendirme
yapmalı, olay yeri görev paylaşımı yapmalı ve gerçek zamanlı
müdahale gereken durumları göz ardı etmemelidir.
Bir Araya Getirme ve Edinimde Önceliklendirme: Delil
içerebilecek elektronik cihazların geçiciliğine ve/veya
ilişkili/olası kanıtsal değerine göre önceliklendirmek
gerekebilir. İlişkili/olası kanıtsal değeri yüksek olan ögeler,
soruşturulan olayla doğrudan ilişkili veri içerme ihtimali
yüksek olan ögelerdir.
Olası Sayısal Kanıtın Korunması: Tüm toplanan cihazlar ve
edinilen olası sayısal kanıtlar, kayıptan, kurcalamadan ve
bozulmadan mümkün olduğunca korunmalıdır. Koruma
sürecindeki en önemli faaliyet olası sayısal kanıtın
bütünlüğünü, özgünlüğünü ve kanıt koruma zincirini
muhafaza etmektir. Toplanan sayısal cihaz(lar) ve edinilen
olası sayısal kanıtlar, erişim kontrol sistemi, gözetleme
sistemleri veya saldırı tespit sistemleri gibi fiziksel güvenlik
kontrolleri olan kanıt koruma tesisinde veya sayısal kanıt
koruması için başka kontrollü bir ortamda korunmalıdır.
F. ISO/IEC 27042
ISO/IEC 27042 standardı, edinilen sayısal kanıtların analizi
ve yorumlanması için tavsiye niteliğindedir. Ancak bu
tavsiyelerin genişletilerek uygulanması ve vakaya özel
inceleme süreçlerinin geliştirilmesi, benzer vakaların
incelenmesinde, benzer işlemlerin yapılmasında da standart
oluşturabilmeyi sağlayacağı için öneri olmaktan daha önemli
bir niteliğe sahiptir.
Özellikle edinilen sayısal kanıtların, farklı kolluk
birimlerinde görevli personel veya bilirkişiler tarafından
incelenmesinde, aynı nitelikteki sayısal kanıtlar için birbirine
taban tabana zıt raporların hazırlanması durumu ile
karşılaşılabilmektedir.
Yahut, raporlamanın yapıldığı yargı birimi açısından teknik
olarak değerlendirilmesi mükün olmayan bulguların, doğru
şekilde yorumlanamaması durumu ile de sık sık
karşılaşılabilmektedir.
Uygulamada karşılaşılan bir diğer sorun ise, aslen
soruşturulan veya kovuşturulan konu ile doğrudan bir bulgu
niteliği taşımamasına ragmen, incelemecinin yanlış yorumu
yahut yalnızca temel kelime benzerliklerinin dahi tespit olarak
yargı merccine sunulması, yargı merciinin bu tespiti yanlış
değerlendirebilmesine ve sanıkların adil yargılanmasının
engellenmesine
neden
olabilecek
sonuçlar
ortaya
çıkabilmektedir.
ISO/IEC 27042 standardı tipik bir inceleme sürecini
açıklarken, potansiyel delil kaynaklarının incelenerek
raporlanmasına kadar geçen süreci ele almaktadır. Bu süreç
içerisinde inceleme kendi içerisinde sorgulama ve yorumlama
alt basamaklarına ayrılmakta, her bir yorumlama için gerekli
analiz ve her bir analiz için de alt süreçlerin ele alınması
gerektiğini tavsiye eden bir model önermektedir.
Standart süreç içerisinde aşağıdaki başlıkları ele almaktadır
[8]:
Soruşturma: Bir soruşturmanın birincil amacı, bir olay
hakkındaki anlayışı geliştirmektir.

Analiz: Anlamlı dijital delillerin birçoğu, kendi ana
formlarında gizli kaldığı için analiz gereklidir (ör. silinmiş
dosyalar, disk boş alanları). İşlemlerin tamamı yetkin personel
tarafından gerçekleştirilmeli ve bilgi için izlenebilir ve
savunulabilir bir kanıt oluşturmak için titizlikle
belgelendirilmelidir.
Analitik Modeller: Analizin türü çalışma kapsamı dışında
olmakla birlikte temelde 2 tür analizden bahsedebilmek
mümkündür (Statik Analiz, Canlı Analiz).
Yorumlama:
Yorumlamanın
amacı,
verilerin
değerlendirmesini yaparak ve durumu bağlamında analiz
ederek dijital kanıtlardan anlam çıkarmaktır. Yorumlama,
inceleme ve analiz süreçleriyle yorumlama, gerçekleri
bulmayı ve bazı durumlarda gerçekleri fikirlerle
güçlendirmeyi içerir. Yorumlama sonuçlarına bağlı olarak
analizin tekrarlanmasını veya dijital kanıtların toplanmasını
gerektirebilir.
Raporlama: Soruşturmaya başlamadan önce, nihai raporun
niteliği ve amacı tespit edilmelidir. Bu, soruşturma sürecine
rehberlik etmek için kullanılmalıdır ve cevaplanması gereken
bir dizi soru, raporun muhtemel okuyucularının bir göstergesi
mevcut olabilir.
Yetenek: Bir olayın soruşturmasında yer alan tüm adımlar,
kendilerine verilen görevleri tamamlamada açıkça yetkin
kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Minimal gözetim ile
gerçekleştirebilmek için kullanacakları araç, yöntem ve
teknikleri yeterince bilmeli ve bu konuda deneyimli olmalı ve
kendi yeteneklerinin sınırlarını tanıyabilmelidir. Bir
araştırmacının kendi sınırlamalarını tanıması durumunda,
yapılması gereken işlem için mesele daha kıdemli veya yetkili
bir kişiye yönlendirilmelidir.
Yeterlik: Potansiyel bir dijital kanıt örneği verildiğinde,
analizi benzer bir analiz kullanarak başka bir yetkili
araştırmacı ekip tarafından üretilenlere eşdeğer sonuçlar
ürettiğinde, yetkin bir araştırmacı ekip yeterli sayılabilir.
III. SONUÇ
ISO/IEC standartları, bir ihlal olayının başlatılması
aşamasından sonlandırılmasına kadar süreç için tavsiyeler ve
kılavuzlar yardımı ile süreç yönetimini ve çıktıların
güvenilirliğini sağlama niteliğine sahiptir.

Uygulamadaki farklılıklar için şüpheli ve sanıkların
aleyhine sonuçlanabilecek el koyma ve yorumlama hatalarını
engelleyebilir niteliktedir.
IV. ÖNERILER

Uygulamada her ne kadar ilgili kanunlar yargı ve kolluk
merciileri tarafından azami suretle uygulanmaya çalışılıyor
olsa da, özellikle arama ve el koyma aşaması ile elektronik
delillerin yorumlanması ve raporlanması noktalarında şüpheli
ve sanıkların haksız yere aleyhine ortaya çıkabilecek sonuçlar
ortaya çıkabilmektedir. Standartların bütününün tüm yargı ve
kolluk birimlerinde eş zamanlı olarak uygulamaya geçirilmesi
mümkün olmasa da merkezi olarak en aza indirgenebilmesi
için, ilgili kanunlar paralelinde uygulamanın da standartlara
uygun hale getirilmesi mümkündür.
Özellikle 27035-2 standardı, ilgili kanun hükümleri ile
birlikte uygulanarak, yargı ve kolluk birimlerinin işlerini
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kolaylaştıracak bir niteliktedir. Ancak, yargı ve kolluk
birimlerin elektronik delillerin türleri ve gerçekleştirilmesi
gereken inceleme yöntemleri konularında bilgilendirilmeleri
gerekmektedir.
ISO/IEC 27037 standardı açısından, olay yerinde delillere
müdahale eden kolluk personelinin, inceleme ve raporlama
personelinden farklı olması mümkün olmakla, müdahale
personelinin tam detaylı bir yetkinliğe sahip olması
gerekmemekte, ancak el koyma tedbirinin ikincil uygulama
olabilmesi için bir takım temel yeterliliklere sahip olması
gerekmektedir.
ISO/IEC 27042 standardı açısından, özellikle elektronik
delillerin raporlanması sürecinde, incelenen olayla ilişkili bir
şekilde, yargı merciilerine yanlış yoruma neden olmayacak
derecede kesin tespitler içeren raporlar düzenleyebilmeleri için
vaka örnekleri için standart inceleme süreçleri belirlenmeli ve
hem kolluk birimlerinde görevli uzmanlar hem de bilirkişiler
tarafından bu süreçlerde belirtilen inceleme tekniklerine ve
rapor standartlarına uymaları sağlanmalıdır.
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Abstract – Energy is one of the indispensable needs of today. Different types of energy sources are used according to the needs.
However, the importance of renewable energy sources is increasing due to the fact that fossil fuels are non-renewable energy
sources and environmental factors. One of the most important and widespread renewable energy sources is solar energy. Solar
energy is used in many thermal applications, especially electricity production. In all thermal applications including solar energy,
additional systems can be used, especially in order to ensure good conduction of heat and increase the efficiency of the system
in which it is applied. One of these additional systems is heat pipes. The heat pipe is a heat transfer device with high thermal
conductivity that enables heat conduction. It is seen that heat pipes which have a wide usage area have been investigated and
examined in many academic studies. In this study, especially the use of heat pipe in solar energy applications has been
investigated. Academic studies on heat pipes were examined and the use of heat pipe in solar energy systems was classified.
According to the classification, heat pipes are used in thermal solar collectors, photovoltaic thermal modules, solar wall
applications, solar furnaces and concentrated solar energy systems. The aim of this study is to help young academicians in our
country by reviewing these studies.
Keywords – Renewable Energy, Solar Energy, Heat Pipe, Types of Heat Pipe, Thermal Applications
Özet – Enerji günümüzün vazgeçilmez ihtiyaçlarından birisidir. İhtiyaca göre farklı tiplerde enerji kaynakları kullanılmaktadır.
Ancak fosil kökenli yakıtların tükenebilir enerji kaynakları olması ve çevresel etkenlerden dolayı yenilenebilir enerji
kaynaklarının önemi gittikçe artmaktadır. En önemli ve yaygın yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi de güneş enerjisidir.
Güneş enerjisinden başta elektrik üretimi olmak üzere pek çok termal uygulamalarda yararlanılmaktadır. Güneş enerjisi dâhil
bütün termal uygulamalarda özellikle ısının iyi bir şekilde iletilebilmesi ve uygulandığı sistemin verimini arttırabilmesi açısından
ek sistemler kullanılabilmektedir. Bu ek sistemlerden bir tanesi de ısı borularıdır. Isı borusu ısının iletilmesini sağlayan yüksek
termal iletkenliğe sahip ısı transfer aletidir. Geniş bir kullanım alanına sahip olan ısı borularının pek çok akademik çalışmada
araştırıldığı ve incelendiği görülmektedir. Bu çalışmada özellikle ısı borusunun güneş enerjisi uygulamalarındaki kullanımı
araştırılmıştır. Akademik çalışmalar incelenerek ısı borusunun güneş enerjili sistemlerdeki kullanım alanı sınıflandırılmıştır.
Yapılan sınıflandırmaya göre ısı boruları termal güneş kolektörlerinde, fotovoltaik termal modüllerde, güneş duvarı
uygulamalarında, güneş fırınlarında ve yoğunlaştırılmış güneş enerji sistemlerinde kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar
derlenerek ülkemizdeki genç akademisyenlere konu hakkında yardımcı olabilmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler – Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi, Isı Borusu, Isı Borusu Tipleri, Termal Uygulamalar
I. GİRİŞ
Çevre kirliliği ve küresel ısınma gibi problemler ile beraber
artan kişisel ve toplumsal enerji ihtiyacına katkı sağlamak için
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı giderek
artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi ve belki
de en önemlisi güneş enerjisidir. Yeryüzüne ulaşan güneş
ışınlarından faydalanılarak pek çok uygulama yapılabilir. En
yaygın güneş enerjisi uygulamaları su ısıtma ve elektrik
üretimi üzerinedir. Doğrudan elektrik üretimi için fotovoltaik

(PV) paneller kullanılırken dolaylı elektrik üretiminde güneş
enerjisi önce ısı enerjisine sonrasında ısı enerjisi elektrik
enerjisine dönüştürülür. [1]
Her sistemde olduğu gibi güneş enerjisi sistemlerinde de
enerji tasarrufu sağlamaya ve verimi arttırmaya yönelik ek
sistemler kullanılabilir. Bu ek sistemlerden birisi de ısı
borusudur. Bu çalışmada güneş enerjisi sistemlerinde ısı
borusu kullanımı incelenmiştir.
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II. ISI BORUSU
Isı kaynağı ile termal teması sayesinde kapalı yapısı
içerisinde bulunan çalışma akışkanının buharlaşması ve
yoğuşması işlemlerinin gerçekleştiği ısı transfer cihazıdır. Isı
kaynağından aldığı enerjiyi buharlaşarak bünyesine alan
çalışma akışkanı ulaşması gerektiği yere vardığında taşıdığı ısı
enerjisini ileterek yoğuşur. Böylece ısı kaynağından aldığı ısı
enerjisini bir başka noktaya taşımış olur [1].
Şekil 3. Düz Plaka Tip Isı Borusu [5]

III. ISI BORUSU TİPLERİ
Yapılan
çalışmalar
incelendiği
güneş
enerjisi
uygulamalarında kullanılabilen ısı boru tipleri aşağıdaki gibi
sınıflandırma yapılabilir [2].

D. Döngüsel Tip Isı Borusu

A. Fitilsiz Termosifon Isı Borusu
Bu tip ısı borularında çalışma akışkanının dönüşü yer çekimi
etkisiyle
sağlanmaktadır.
Bundan
dolayı
dikey
konumlandırılır. Termosifon olarak da adlandırılan ısı borusu
basit tasarıma, düşük maliyete ve yüksek güvenilirliğe
sahiptir. Şekil 1’de fitilsiz termosifon tip ısı borusu
görülmektedir.

Şekil 4. Döngüsel Tip Isı Borusu [6]

E. Atımlı (Pulsating) Tip Isı Boruları

Şekil 1. Fitilsiz Termosifon Tip Isı Borusu [3]

B. Fitilli Isı Borusu
Genellikle yatay konumlandırılan bu ısı borularında çalışma
akışkanının dönüşü fitil yardımıyla sağlanmaktadır. Fitil
olarak toz parçacıklar, metal elyaf ağ yapısı, oluklu yapı vb.
kullanılabilir. Şekil 2’de fitilli ısı borusunun içyapısına dair
görseller bulunmaktadır.

Şekil 2. Fitilli Isı Borusu Fitil Tipleri [4]

Şekil 5. Atımlı (Pulsating) Tip Isı Borusu [7]

C. Düz Plaka Isı Borusu
Şekil 3’de görüldüğü gibi geleneksel dairesel yapının aksine
dörtgen yapıdadır. Minyatür tasarıma, düşük maliyete ve
yüksek güvenilirliğe sahiptir.

IV. ISI BORUSUNDA TERMAL DİRENÇ
Termal direnç, malzeme veya nesnenin bir ısı özelliğidir ve
ısı akışına gösterilen zorluk olarak ifade edilebilir. Isı akışının
olduğu her yerde termal direnç bulunmaktadır. Bu durum ısı
boruları için de geçerlidir. Kullanılan malzeme ve çalışma
akışkanına göre termal direnç farklılık gösterir. R ile gösterilir
ve birimi K/W’dır [8].
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Şekil 8. Vakumlu Cam Tüp Uygulamaları [2]

Şekil 6. Termosifon Tip Isı Borusu Sıcaklık Ölçüm Noktaları [8]

Şekil 6’da termosifon tip ısı borusu için sıcaklık ölçüm
noktaları görülmektedir. Bu tip ısı borusunun termal direnci
evaporatör ve kondenser bölümleri arasındaki ölçüm
noktalarının sayısı dikkate alınarak hesaplanan ortalama
sıcaklık farkının ısıtıcı gücüne oranlanmasıyla bulunur [8].
∆𝑇 = (

Şekil 9. Vakum Tüplü Kolektör Uygulamaları [2]

B. Fotovoltaik Termal Modüllerdeki Uygulamaları

𝑇𝑒1 + 𝑇𝑒2 + 𝑇𝑒3 + 𝑇𝑒4
𝑇𝑘1 + 𝑇𝑘2 + 𝑇𝑘3 + 𝑇𝑘4
)−(
)
4
4
𝑅=

∆𝑇
𝑄𝑔𝑖𝑟𝑖ş

Termal direncin düşük olması ısının evaporatöden
kondensere daha iyi taşındığını gösterir. Termal direnci
düşürmek için farklı boru malzemeleri, farklı çalışma
akışkanları kullanılabilir. Günümüzde nano-teknolojinin
gelişmesiyle birlikte ısı borularında nano-parçacık kullanımı
ile termal direncin azaltılmasına yönelik pek çok çalışma
yapılmaktadır.

Şekil 10. PV/T Uygulamaları [9]

C. Güneş Duvarı Uygulamaları
V. GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARINDA ISI BORUSU
A. Termal Güneş Kolektörlerindeki Uygulamaları

Şekil 7. Düzlemsel Kolektör Uygulamaları [2]

Şekil 11. Güneş Duvarı Uygulamaları [10]
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D. Güneş Fırını Uygulamaları
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E. Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Uygulamaları
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Şekil 13. Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Uygulamaları [12]

VI. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Yapılan sınıflandırma ve görsellerden anlaşıldığı gibi hemen
hemen bütün güneş enerji sistemlerinde ısı borusu kullanımı
mümkündür. Isı borusunun yapısı gereği oluşturduğu termal
direncin istenmeyen bir durum olması özellikle PV/T
sistemlerinde atık ısının değerlendirilmesi noktasında daha
yaygın kullanılabileceği düşünülebilir. Özellikle termosifon
tip ısı borusunun daha yaygın kullanımı olduğu için bu tip ısı
borularının termal direncinin öneminden ve hesabından
bahsedilmiştir. Termal direncin azaltılmasına yönelik
çalışmalar ile güneş enerjisi uygulamalarında ısı borusunun
daha etkili kullanılabileceği ön görülmüştür. Enerji
tasarrufuna ve verimliğinin arttırılmasına yönelik AR-GE ve
akademik çalışmalarda ısı borusu kullanımına ağırlık
verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
VII.
SONUÇ
Bu çalışmada ısı borusu tipleri ve yapıları hakkında bilgi
verilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda ısı borusunun
enerji tasarrufu ve verimliliğine katkı sağladığı
anlaşılmaktadır. Güneş enerji sistemlerindeki uygulamaları
araştırılarak farklı kullanım alanları anlatılmıştır. Bu çalışma
ile ülkemizdeki genç akademisyenlere konu hakkında bilgi
verilmesi ve ileride güneş enerjili ısı borusu tasarımları
hakkında yardımcı olunabilmesi amaçlanmıştır.
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Atık Hematitin Dolgu Malzemesi Olarak Hint Yağı Tabanlı Poliüretan
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Abstract – Polyurethane adhesives are widely used in footwear, textile, construction and automotive industries. Adhesives are
the most widely used in automotive filters. Filling materials commonly used in filters are lime and calcite. However,
alternatives are being sought to reduce cost instead of these materials. Hematite - a by-product of iron and steel industry- has
been chosen as the filling material of the polyurethane adhesive to be used in this study since it will reduce the cost compared
to the alternatives. In this study, different ratios of lime, calcite and hematite were used in the formulation and the resultant
polyurethane adhesives were compared. Specimens for tensile test were prepared by applying the to a 21x25 mm area between
the filter paper and the metal. Adhesion was not observed in some of the prepared samples, the adhered ones were broken from
the paper during the tensile test. In order to examine the bonding ability of the adhesive the bonding surface was reduced to
5x25 mm. Nevertheless, the tensile test showed that the samples again broke from the paper. Secondly, the prepared adhesives
were applied as 21x25 mm between the metal and metal for tensile testing. From the experimental studies made with samples
prepared according to the standards of single lap connection with the universal tensile tester, it was found that the waste
hematite particles added to the adhesive were used with lime and the polyurethane adhesion joints improved the slip
performance by 68.70% compared to those used only with calcite.
Keywords – Adhesive bonding, Castor oil, Polyurethane, Filter, Hematite
Özet – Poliüretan yapıştırıcılar ayakkabı, tekstil, inşaat ve otomotiv endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu
malzemenin otomotiv sektöründe ise en yaygın kullanıldığı yer filtrelerdir. Filtrelerde kullanılan yapıştırıcılar için dolgu
malzemesi genellikle kireç ve kalsittir. Ancak bu malzemeler yerine maliyeti düşürecek alternatifler aranmaktadır. Demir çelik
sanayisinin yan ürünü olan hematitin değerlendirilmesi ve alternatiflerine göre maliyeti azaltacak olması nedeniyle bu
çalışmada kullanılacak poliüretan yapıştırıcının dolgu malzemesi olarak seçilmiştir. Çalışmada poliüretan yapıştırıcıları
karşılaştırmak için farklı oranlarda kireç, kalsit ve hematit kullanılarak karışımlar hazırlanmıştır. Hazırlanan karışımlar ilk
olarak, çekme testi uygulaması için filtre süzücü kağıdı ve metal arasına 21x25 mm olarak uygulanmıştır. Hazırlanan
numunelerin tümünde yapışma görülmemiş ancak, yapışmanın olduğu her koşulda ise çekme testinde kağıttan koptuğu
görülmüştür. Yapıştırma kabiliyetinin incelenmesi için yapıştırma yüzeyi azaltılması tercih edilmiş, yapıştırma yüzeyi 5x25
mm’ ye düşürülmüştür. Buna rağmen yapılan çekme testinde numunelerin yine kağıttan koptuğu gözlemlenmiştir. İkinci olarak
ise, hazırlanan yapıştırıcılar çekme testi uygulaması için metal ve metal arasına 21x25 mm olarak uygulanmıştır. Üniversal
çekme test cihazı ile tek bindirmeli bağlantı standartlarına göre hazırlanmış olan numunelerle yapılan deneysel çalışmalardan
yapıştırıcıya eklenen atık hematit parçacıklarının kireçle kullanıldığı numunelerde, poliüretan yapıştırma bağlantıları kayma
performansını sadece kalsit ile kullanılana göre % 68,70 oranda iyileştirdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler – Yapıştırıcı ile bağlantı, Hint yağı, Poliüretan, Filtre, Hematit

I. GIRIŞ
Polimer kelimesi Yunanca poly; birçok ve meros; parça
kelimelerinden
türetilmiştir[1].
Polimer
molekülleri,
monomer adı verilen küçük moleküllerin uygun koşullarda
polimerizasyon tepkimesi sonucu birbirleriyle kimyasal bağ
yapması ile oluşurlar. Polimerler, günlük hayatımızın her
alanında yaygın olarak kullanılan plastik, kauçuk, sentetik lif,
bazlı boyalar ve yapıştırıcılar gibi ürünlerin temel
maddesidir[2]. Günümüzde oldukça yüksek miktarlarda
sentetik polimer üretilmektedir[3]. 1900'lerin başında, şu ana
kadar alıştığımız sentetik polimerlerin az bir kısmı varken

1930'larda, poliüretanlar (PU) olarak bilinen polimer ailesi
icat edilmiştir. Poliüretanlar ve bu dönemde geliştirilen tüm
polimerler, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline
gelmiştir[4]. Poliüretan performansının çok yönlülüğü, farklı
uygulamaları için onları iyi bir seçenek haline getirmiştir[5].
Poliizosiyanatların poliollerle reaksiyonu poliüretanları
hazırlamanın en yaygın yolu ve ticari olarak en çok
kullanılanıdır[6]. Poliüretan malzemeleri üretmek için
hammadde olarak kullanılan çok sayıda izosiyanat, farklı
fonksiyonelliklere ve molekül ağırlıklarına sahip birçok
sayıda poliol mevcuttur[5]. İzosiyanatlar poliüretan
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kimyasında poliüretanların yüksek oranda tanımlanmalarını
sağlayan kilit materyallerden biridir [7],[8],[9]-[15].
Petrolün yakın zamanda tükenme tehlikesinin bulunması
nedeniyle son yıllarda kimyasal sentezler için yenilenebilir
enerji
kaynaklarına
yönelimler
olmuştur[18].
PU
malzemelerin sentezi için gerekli olan fosil yağların yerine
biyo bazlı PU sentezi için yenilenebilir biyokütle
kaynaklarının kullanımları zaman geçtikçe daha fazla dikkat
çekmektedir. Bitkisel yağlar PU sentezinde çevreye dost
oluşu, sürdürülebilirliği, geniş kulanım alanlarının oluşu ve
yüksek işlevselliğinden dolayı kullanılmaktadır[19]-[22].
Hint yağı doğal olarak oluşan bir poliol olup, poliüretan
sentezleri için daha çok tercih edilen yenilenebilir
hammaddelerden biridir[16],[17]. Hint yağının diğer bitkisel
yağların aksine, yağ asidi profili mahsulün nerede veya ne
zaman toplandığına bakılmaksızın, imalat amaçları için
istenen bir homojenliktedir[16]. Hint yağı kullanılarak
sentezlenen PU'lar düşük hidroksil ve düşük çapraz bağlama
yoğunluğuna bağlı olarak yumuşaktır. Bu problemin
üstesinden gelmek için doğrudan uygulanabilecek ve etkili
yaklaşım inorganik dolgu maddelerinin PU matrisine dahil
edilmesidir[23].
Birçok mekanik yapı çeşitli parçalardan üretilir. Farklı
malzemelerin bir araya getirilmesi mekanik sabitleme (cıvata,
perçin)
ve
yapıştırıcı
ile
yapışma
yöntemiyle
sağlanmaktadır[24]. Yapıştırıcı, yapıştırılan iki maddenin her
iki yüzeye de yapışmasını sağlayarak birleştirip kalıcı olarak
bir arada tutabilen bir malzeme olarak tanımlanabilir[25].
Yapıştırıcı kullanılan yapışmalı bağlantılar mekanik
bağlantılara göre; kullanılan parça sayılarında azlık, hafiflik,
kurulum süresinde azalma, sızdırmazlık, maliyet düşmesi,
estetik duruş gibi avantajlara sahiptirler. Yapıştırmalı
bağlantıların performansı çoğunlukla yapıştırıcın mekanik
özellikleriyle sınırlıdır, genellikle yapışkanlar yapıştırılan
malzemelerden
çok
daha
zayıftır[26].
Yapıştırma
bağlantıların mekanik ilişkileri ve bozulma süreçleri
bağlantının dayanımına bağlı olarak değişmektedir. Bağlantı
dayanımı da; yapıştırıcı türü, yapıştırılan malzemelerin türü,
yapışma uzunluğu, yapışkan kalınlığı gibi birçok faktörlerden
etkilenir[27]. Yapıştırıcının gelişmiş yapışma özelliklerine
sahip olabilmesi, yaşlanmaya karşı dayanıklılık sağlaması,
maliyeti
düşürmek
amacıyla
dolgu
maddeleri
kullanılmaktadır.
Yapıştırma bağlantısı olarak kullanılan yapıştırıcılar
ayakkabı, tekstil, inşaat ve otomotiv endüstrilerinde yaygın
olarak kullanılırlar[28]-[32]. Son yıllarda mekanik özellikleri
etkileyen parçacıklar polimer malzemelerin ve yapıştırıcıların
mukavemetini arttırmak için cazip seçenek haline gelmiştir.
Bu anlamda Zhai ve ark., 2006 tarafından yapılan çalışmada
Al2O3, CaCO3 ve SiO2 nano partikülleri ile takviye edilen
epoksi reçine ile yapıştırılan çelik numunelerin kayma testleri
yapılmış ve testler neticesinde en iyi sonucu Al2O3 takviyeli
reçinenin verdiği bildirilmiştir. Saf epoksi reçineye göre
mukavemetin 5 kat artırıldığı diğer nano partiküllerin ise
mukavemeti 3 kata kadar artırdığı bildirilmiştir. HernándezPérez ve ark., 2008 %1.5, 3 ve 5 oranlarında epoksi
içerisinde Al2O3 takviye edierek numun hazırlamış bu
numunelerin içerisinde en iyi mekanik özelliklerin %1.5
oranındaki takviye edilmiş epoksi reçineden elde edildiği
görülmüştür. Ghadami ve ark., 2016’ da yapmış olduğu
çalışmalarda %0,5-5 oranında karbon nano tüple takviye

edilmiş epoksi reçine ile yapıştırılarak oluşturulan tek taraflı
bindirme bağlantılarının dayanımında artış olduğu görülmüş
ve en iyi sonuçların %1 takviye oranında elde edildiği
bildirilmiştir. Zhou ve ark. yarı statik yük altında saf epoksi
ve nano-silika katkılı epoksi ile bağlanmış tek bindirmeli
yapıştırmalı çelik bağlantıların kayma dayanımını
araştırmıştır. Epoksi matrise ağırlıkça % 10 ve 20 oranında
nano-silika eklenmesinin yapıştırıcı mukavemetini %20
oranında artırdığını belirtmişlerdir. S.Das ve ark. yapmış
olduğu çalışmada hint yağı tabanlı poliüretan içerisine nano
silika parçacıkları eklenmiş nanosilika katkılı poliüretan, ham
hint yağı tabanlı poliüretan ile karşılaştırıldığında daha
yüksek termal, mekanik, fizikokimyasal ve kaplama
özelliklerinin sergilediği görülmüştür.
PU üretiminde yaygın olarak kullanılan dolgu maddeleri
talk, kalsiyum karbonat, silika, titanyum oksit, karbon lifi, kil
vs.'dir. PU yapıştırıcıların beklenilen özellikleri sağlayarak
maliyeti düşürmek amacıyla farklı dolgu malzemeleri
kullanımının araştırılması, endüstriyel uygulamalarının
artmasına neden olmaktadır.
Sıcak haddelenmiş yassı çeliklerin yüzeyinde, 25 g/m2 ila
60 g/m2 arasında değişen miktarlarda, tufal olarak
adlandırılan bir oksit tabakası bulunur. Çoğunluğu FeO
(Wustite) olan mavimsi gri tufal tabakası, bir miktar Fe2O3
(magnetite) ve Fe3O4 (magnetit) de içerir. Tufal tabakası
çeliğe göre, sert, kırılgan, pürüzlü ve gevşek tutunumlu bir
tabakadır. Sıcak haddelenmiş sacın yüzeyinde bulunan
tufaller temizlendikten sonra aynı saclar soğuk haddeleme ve
galvanizleme gibi işlemlere tabi tutulur. Hematit’in
yaklaşık %70’i demirdir ve cevherden üretim yapan demir
çelik fabrikalarında, yan ürün olarak oluşur.
Bu çalışmada filtre sektöründe yapıştırıcı olarak kullanılan
hint yağı tabanlı poliüretan malzemeler için kalsit, kireç aynı
zamanda demir çelik sanayisinin yan ürünü olan hematitin
değerlendirilmesi ve alternatiflerine göre maliyeti azaltacak
olması nedeniyle dolgu malzemesi olarak seçilmiştir. Hint
yağı tabanlı kireç ve kalsit içeren poliüretan yapıştırıcıya
dolgu malzemesi olarak aynı zamanda atık hematit eklenerek
kullanılabilirliği
araştırılmış,
mekanik
özellikleri
incelenmiştir.
II. MATERYALLER VE METOD
Bu çalışmada, hint yağı tabanlı poliüretan yapıştırıcı
içerisine kireç, kalsit ve daha önce uygulanmamış olan atık
hematit parçacıkları eklenerek filtre kağıdı-metal arasına ve
metal-metal plakalar arasına uygulanmıştır.
Numunelerin hazırlanmasına, sac ve filtre kağıtlarının
istenilen ölçülere getirilmesi ile başlanmıştır. Bu ölçüler
çekme deneyi yapılacağından dolayı tek bindirmeli bağlantı
standartlarına göre belirlenmiştir. Sac ve süzücü kağıt
numuneleri 25x100 mm olarak kesilmiştir. Tek bindirmeli
bağlantı mukavemeti üzerindeki etkileri göz önünde
bulundurularak bindirme uzunluğu yaklaşık 21 mm,
yapıştırıcı kalınlığı 0,2 mm olacak şekilde standart olarak
yapılmıştır. Tek bindirmeli yapıştırmalarda kalsit, kireç
parçacıkları ile atık hematit parçacıklarının ilave oranının
mekanik etkisi araştırılmıştır.
Yapıştırıcının etkisinin tam olarak araştırılması ve tüm
numunelerde aynı şekilde olmasını sağlamak için
yapıştırıcının uygulandığı yüzeylerin temizliği önemlidir. Bu
amaçla, numunelerin yapıştırılacak olan bölgeleri ve kalıp
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yüzeyleri saf aseton ile temizlenip yağdan ve kirden
arındırılmıştır. Kullanılan kalıp, tek bindirmeli yapıştırma
testlerinde numunelerin istenilen bindirme uzunluğu ve
yapıştırma kalınlığını sağlamak amacıyla imal edilmiştir
(Şekil 1).

koptuğu için çekme kuvvetleri 110 N ile 140 N aralığında
değişmiştir.

Şekil 3 Filtre kağıdı-metal numunelerin çekme testinde
kağıttan kopması

Şekil 1 Yapıştırma işleminde kullanılan kalıp
Hint yağı tabanlı poliüretan yapıştırıcı içerisindeki katkı
oranı
değiştirilerek
kireç,
kalsit,
atık
hematit
(%0,%25,%50,%75,%100) eklenmiştir. Hazırlanan karışım
homojenliğinin sağlanabilmesi için homojenizatör ile 500
rpm hızda 30 dakika süre ile karıştırılmıştır. Hazırlanan
homojen karışıma sertleştricisi izosiyanat eklenmiş,
numunelere sürülerek yapıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Kalınlık farkından dolayı oluşacak eğilme momenti
önlenerek bağlantının direkt kayma gerilmesine maruz
kalması amaçlanmış, Şekil 2 de görüldüğü üzere numunelerin
uç kısımlarına 25x25 mm olarak kesilen parçalar
yapıştırılmıştır.

İkinci olarak ise, hazırlanan yapıştırıcılar çekme testi
yapılabilmesi için metal ve metal arasına 21x25 mm olarak
uygulanmıştır. Üniversal çekme test cihazı ile tek bindirmeli
bağlantı standartlarına göre hazırlanmış olan metal - metal
numunelere uygulanan mekanik testlerin sonuçları ve
hesaplanan ortalama kayma gerilmesi değerleri Tablo 1 ile
verilmektedir. Tüm değerler grafik halde Şekil 4’te
gösterilmiştir.
Tablo 1. Çekme deney sonuçlarından elde edilen sonuçlar

Şekil 2. Uç bölmelerdeki ekstra yapıştırmanın numune
üzerinde gösterilmesi [33]
Deneyler oda sıcaklığında, eksenel çekme testleri ASTM D
3039 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiş.
Numuneler, 1 mm/dak ilerleme hızında test edilmiştir.
Yapıştırma ile birleştirilen numuneler test edildikten sonra
kopma yükü ve uzama verileri kaydedilerek her tip için 5
numunenin ortalama kopma yükleri alınarak bağlantıların
kayma dayanımı aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmıştır.
𝐹
𝜏=
(1)
𝑤𝑏
Burada F kopma yükünü, w yapışma genişliğini (25 mm), b
ise bindirme uzunluğunu (21 mm) göstermektedir.
III. BULGULAR
25x100 mm ölçülerinde kesilen filtre kağıdı ve metal
numuneleri arasına, hazırlanan yapıştırıcı karışımları 21x25
mm olarak uygulanmıştır. Hazırlanan numunelerin tümünde
yapışma görülmemiş ancak, yapışmanın olduğu her koşulda
ise çekme testinde kağıttan koptuğu görülmüştür. Yapıştırma
kabiliyetinin incelenmesi için yapıştırma yüzeyi azaltılması
tercih edilmiş, yapıştırma yüzeyi 5x25 mm’ ye
düşürülmüştür. Buna rağmen yapılan çekme testinde
numunelerin yine kağıttan koptuğu gözlemlenmiştir (Şekil 3).
Yapılan çekme deneyleri sonucunda tüm numuneler kağıttan

Deney
No

Kireç
(%)

Kalsit
(%)

Atık
Hematit
(%)

1
2
3
4

100
75
75
50

0

0

0
25
0

25
0
50

5

50

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

50
25
25
25
25
0
0
0
0
0

25
50
0
25
50
75
0
25
50
75
100

25
0
75
50
25
0
100
75
50
25
0

Ortalama
Çekme
Kuvveti
(N)
850,5
1848
1039,5
1281

Ortalama
Kayma
Gerilmesi
(Mpa)
1,62
3,52
1,98
2,44

1359,8

2,59

1538,3
1617
1407
1134
1438,5
934,5
1496,3
1596
1380,8
687,8

2,93
3,08
2,68
2,16
2,74
1,78
2,85
3,04
2,63
1,31

4
3,52

3,5
3

2,93

2,5

2,44

2

3,08

3,04

2,63

2,16

1,98

1,78

1,62

1,5

2,85

2,74

2,68

2,59

1,31

1
0,5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

Şekil 4. Yapıştırıcı katkı oranlarına göre ortalama kayma
gerilmeleri
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Deney sonuçları incelendiğinde kalsit, kireç ve hematitin
tek başına kullanıldığı durumlarda en düşük kayma
değerlerini verdikleri gözlemlenmiştir. Bu üçlü arasında
kalsit en düşük kayma değeri verirken (1,31 MPa), en iyi
değer hematitin tek başına kullanıldığı numunede (1,78 MPa)
elde edilmiştir. Tüm numuneler içerisinde en iyi kayma
gerilmesi değerini ise %75 kireç, %25 hematit karışımı olan
ikinci deneyde elde edilmiştir (3,52 MPa).
Kireç oranı %75 olan ikinci ve üçüncü deneylerde %25
oranında atık hematit kullanımının aynı oranda kalsit
kullanımından daha yüksek kayma değerleri verdiği
görülmüştür. Kireç oranının %50 olduğu dördüncü, beşinci
ve altıncı deneyler incelenmiş atık hematitin karışımda yarı
yarıya kullanıldığı durumda kayma gerilmesinin en düşük,
kalsitin yarı yarıya kullanıldığı durumda ise kayma
gerilmesinin en yüksek olduğu görülmüştür. Tablo 1 deki
değerler göz önüne alındığında karışım oranının yarı yarıya
kireç olduğu durumda, içerisine eşit oranlarda kalsit ve atık
hematit eklenmesin (beşinci deney) kayma dayanımı
yapıştırıcı karışımı içerisinde yarı yarıya kireç ve kalsit
kullanıldığı (altıncı deney) duruma göre azalttığını
göstermektedir. Kireç oranının %25 olduğu yedinci,
sekizinci,
dokuzuncu
deneylerde
atık
hematitin
sırayla %75, %50, %25 olarak azaltılması kalsit oranının ise
sırasıyla %0, % 25, %50 oranlarında arttırılması ile
numunelerde kayma dayanımlarında düşüş olduğu tespit
edilmiştir.
Sonuç olarak kağıt ve metal yapıştırmada en düşük kayma
gerilmesi değerinin 1,31 MPa ile dolgu oranın %100 kalsit
olduğu durumda gerçekleşmiş olduğu görülmüştür. Kireç
oranının %75, atık hematit oranın %25 olarak kullanılmasıyla
kayma gerilmesi değerinin 3,52 MPa’a yükselerek %68,70
oranında kayma dayanımda iyileşme sağladığı tespit
edilmiştir.
Şekil 5’te hematit katkılı (en yüksek ortalama kayma
gerilmesi değerini veren) ve Şekil 6’da, kalsit katkılı
yapıştırıcıların(en düşük ortalama kayma gerilmesi değerini
veren) çekme testi yapıldıktan sonra hasar sonrası fotoğrafları
görülmektedir. Yapıştırma yüzeyleri incelendiğinde, hematit
katkılı numuneler deney sonrası gözle muayene
edildiklerinde hasarın kohezyon (yapışkan tabakanın
kopması) olduğu yani yapışkanın metal plakalara iyi
tutunduğu anlaşılmaktadır. Yapıştırıcı içerisinde dolgu olarak
yalnızca kalsitin kullanıldığı (on beşinci deney) numunelerin
çekme testi sonrası yüzeyleri incelendiğinde yapıştırıcının
metal plakada kaldığı, dolayısıyla plakalar üzerinde oluşan
hasarının adezyon kaynaklı olduğu görülmüştür.

IV. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Bu çalışmada, hint yağı tabanlı poliüretan yapıştırıcıya
kireç, kalsit ve atık hematit parçacıkları eklenerek filtre
kağıdı-metal ve metal-metal tek-bindirmeli yapışkanlı
bağlantıların çekme yükleri ve kayma dayanımları çekme test
makinesi ile incelenmiştir. Deneysel çalışmanın sonuçları
aşağıda verildiği gibi özetlenebilir.
 Kağıt
metal
numunelerine
hazırlanan
yapıştırıcıların
uygulanmasının
ardından
numunelerin tümünde yapışma görülmemiş ancak,
yapışmanın olduğu her koşulda ise çekme testinde
kağıttan koptuğu tespit edilmiştir.
 Metal – metal numunelerde kalsit, kireç ve atık
hematitin tek başına yapıştırıcı içerisinde dolgu
malzemesi olarak kullanıldığı durumlar en düşük
kayma gerilmesi değerini vermişlerdir. Bu yüzden
tek başlarına hint yağı tabanlı poliüretan yapıştırıcı
içerisinde
kullanılmasının
uygun
olmadığı
görülmüştür.
 Tüm numuneler içerisinde en iyi kayma gerilmesi
değerinin %75 kireç ve %25 atık hematit
kullanıldığı durumda elde edildiği tespit edilmiştir
(3,52 MPa).
 Tüm sonuçlar kıyaslandığında en yüksek kayma
gerilmesi değerinin, en düşük kayma gerilmesi
değerine göre %70 oranında iyileşme sağladığı
görülmüştür.
 Dolgu
malzemesi
olarak
atık
hematit
kullanılmasının metal - metal plakalara yapılan
çekme deneyi sonrasında kopmaların yapıştırma
tabakasından olduğu (kohezyon hasarı) tespit
edilmiştir.
 Atık hematitin yapıştırıcı içerisinde dolgu
malzemesi olarak kullanılması hem atık bir
malzemenin geri dönüştürülmesi açısından olumlu
sonuç vermiş, hem de kayma gerilme değerlerinde
artışa sebep olmuştur.
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Abstract – It is a fact that countries with robust and inclusive health services have a longer life expectancy at birth. Health
services aim to improve and maintain health. In order to achieve these objectives, an integrated combination of various
activities in which the production of more than one type of output and the consumption of more than one type of resource is
aimed is evaluated. In the study, to examine the efficiency of healthcare in Turkey between the years 2010-2014, which is a
nonparametric Malmquist DEA method is used. We have used three output variables: life expectancy at birth, health adjusted
life expectancy and infant mortality rate and three input variables: number of doctors, number of hospital beds and public
health expenditures as percentage of GDP. Findings reveal that there are a number of both developed and developing cities on
the efficiency frontier, while the great majority of the cities in the sample are inefficient.
Keywords – Efficiency, DEA, Health, Malmquist, Productivity
I. INTRODUCTION
One of the most basic needs of people is to provide
reliable, quality and stable health services. Health services
are all activities carried out by the health sector in order to
improve the health of individuals [1]. The Health
Transformation Program (HTP) of the Turkish health system,
which was initiated in 2003, has shown significant
improvements in wider access to health facilities, quality and
efficiency [2]. The HTP is designed to advance the primary
health outcomes that lag behind comparable countries,
improve the quality and efficiency of the health system,
increase equal access to health facilities, and achieve
universal coverage [3]. The reform combined multiple
coverage plans in which different authorization rules had a
single Social Security Institution (SSI), where restructuring
and redistribution were developed. The expansion was
around 7.7%, with healthcare spending well above other
OECD countries. Private sector over the past decade, Turkey
has developed rapidly, including the less developed regions
and currently represents about 18% of hospitals and 36% of
all hospital beds.
Life expectancy at birth, infant mortality, maternal
mortality and infant mortality are related as shown by the
statistics has improved over the last decade in an impressive
way in Turkey [4].
The health spending in Turkey is similar to the course of
development occurring in the world and is experienced yearover-year increase. During 2000-2016, according to data
obtained from TURKSTAT, the average share of total health
expenditure in GDP in Turkey is 5%. In addition, there is a
steady upward trend in total health expenditures and per
capita health expenditures. The average annual increase in
total health expenditures was 13.53%. Thus, total

expenditure, which was 51 billion in 2007, approached 120
billion in 2016 [5].

Liu and Zhang [6] analyzed provincial government health
input dynamic efficiency by Malmquist index method and
examined whether there exists convergence of the efficiency
of the eastern middle and west provinces. Hadad et al. [7]
analyzed the technical efficiency of health production across
the OECD countries, using the data envelopment analysis
(DEA) method. In their study, Data envelopment analysis
(DEA) was utilized to calculate OECD countries’ healthcare
system efficiency. Life expectancy and infant survival rate
were considered as outputs in both models. Healthcare
systems’ rankings according to the super-efficiency and the
cross-efficiency ranking methods were used to analyze
determinants associated with efficiency. Gok and Sezen [8]
investigated the efficiencies of hospitals in Turkey with
respect to their ownerships (i.e. state, education & research,
university and private) for the years 2001 to 2006. Gök [9]
examined the role of medical technology for improving
service quality. For this purpose he empirically analyzed the
relationship between the efficiency of medical technology
and perceived service quality in Turkish healthcare services.
Accordingly, inefficiency causes of medical technology were
also discussed in his study. Data Envelopment Analysis
(DEA) was applied to analyze the medical technology-based
efficiencies of teaching hospitals in Turkey for the study
years from 2008 to 2010. Kohl et al. [10] reviewed 262
papers of DEA applications in healthcare with special focus
on hospitals and therefore closes a gap of over ten years that
were not covered by existing review articles. The aim of this
study is to examine to the case of Malmquist indices
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constructed from nonparametric distance function estimates
using data of Turkey’s healthcare during the period of 2013
through 2017.
II. MATERIALS AND METHOD
DEA, as developed by Charnes et al. [11] and extended by
Banker et al. [12] is a linear programming technique based on
approach for measuring the relative efficiencies. The
efficiency of a Decision-Making Units (DMU) is expressed
in terms of a set of measures which are classified as DEA
inputs and outputs [11]. DEA evaluates the relative technical
efficiency with linear programming model by using input and
output variables from similar and homogeneous decision
making units (DMU). DEA has two key advantages for
efficiency analysis: (1) it readily analyzes multiple inputs and
outputs at the same time therefore, (2) captures more specific
production characteristics of each unit [8].
If there are m inputs and s outputs for each of the n
decision-making units in DEA, the i-input amount of the jth
decision-making unit is xij ≥ 0 and the r-output amount
produced by the j-decision maker yrj ≥ 0.
Input oriented fractional DEA model including:

The DEA relative efficiency measure for a target decision
making unit k can be determined by solving the CCR
(Charnes, Cooper and Rhodes) or BCC (Banker, Charnes,
Cooper) models. CCR model calculates the efficiency ratio
for the DMUs based on their inputs and outputs and it is
under constant returns to scale (CRS) technology which are
inputs and outputs linked in a strictly proportional manner.
The others BCC model is under variable returns to scale
(VRS) technology and it estimates the pure technical
efficiency of a DMU at a given scale of operation. The only
difference between the CCR and BCC models is the
convexity condition of the BCC model, which means that the
frontiers of the BCC model have piecewise linear and
concave characteristics, which lead to variable returns to
scale [12].
DEA assigns an efficiency score, one to efficient units and
less than one to inefficient units. Then, it evaluates the
technical efficiency of DMUs but doesn’t allow for a ranking
of the efficient units themselves. When the data of evaluated
DMUs is the panel data containing more than one observed
values of time points, the changes in productivity and the
respective roles of technical efficiency and technical progress
on the productivity changes can be analyzed, which is the
commonly-used Malmquist productivity index (MPI). [13]

first calculated the Malmquist Index by using the DEA
method, and decomposed the Malmquist Index into two
aspects of change: one is the change of technical efficiency of
the evaluated DMU in two periods; the other is the change of
production technology, reflecting the changes of the
production frontier in the DEA analysis.
Caves et al. [14] explained the following formula by
calculating the total efficiency between two different periods.

Here, y is the output vector and x is generated using the
input vector. The output specifies the process function and
the variable describes the efficiency change in the period t
and t + 1 under the boundary technology reference for period
t. As always, M gives the geometric mean of the period
studied and shows the progress or decline in the period of the
DMU s boundary value technologies. If M> 1, productivity
develops, M = 1 does not change productivity, M <1
decreases productivity. MPI is examined in two parts;
Technical Efficiency Index of Change (TECI): Indicates
the change in the proportional efficiency of an DMU for the
process t to t + 1.
Technological Change Index (TCI): Explain the
technological changes in the boundary between periods in the
time period.
MPI is described as follows.
Malmquist productivity index = TECI * TCI
While the Technical Efficiency Change Index describes the
performance of the decision-making unit in improving its
effectiveness, the Technological Change Index is used to
explain healthcare efficiency between the two periods and is
generally related to health operating technologies [15].
When creating a model, it was taken into consideration
that there are homogeneous systems that produce the same
outputs with the same inputs and are not affected by external
factors in a very different way in accordance with the purpose
of the study. For this reason, data were obtained from the
Ministry of Health, State Hospitals affiliated to the Ministry
of Health were selected for effectiveness measurement, and
the major cities and provinces where they were located were
accepted as Decision-Making Units (DMU). In the analysis,
no distinction was made between the big cities and provinces
and the activity scores of the DMUs were listed. From 2010
to 2014, efficiency analyzes of 55 metropolitan and
provincial hospitals were conducted with DEA using a nonparametric, input-oriented approach. In this model, total
factor productivity model of Malmquist Index was used with
the assumption of constant return to scale and the results
were evaluated. We have used three output variables: life
expectancy at birth (y1), health adjusted life expectancy (y2)
and infant mortality rate (y3) and three input variables:
number of doctors (x1), number of hospital beds (x2) and
public health expenditures as percentage of GDP (x3). Models
were analyzed in Max – DEA Ultra program.
III. RESULTS
Table 1 shows the efficiency of DMUs with all variables
between 2010 - 2014. The first part of the table shows the
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efficiency values for all DMUs during the years. If the
efficiency score is 1, there is no change in efficiency, if it is
below 1, it decreases and if it is above 1, it increases. When
the index of change in efficiency is greater than 1, it means
that the shift of service production limit is shifted up or new
innovations are applied. The scale efficiency (Pure Efficiency
Change and Scale Efficiency Change) calculated in the
analysis shows that the enterprise provides services at the
appropriate scale.

As the input and output variables differ in the future
studies, the findings will change to a great extent. Therefore,
the studies to be performed with different input and output
variables can be evaluated by comparing with this study.
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Abstract – Data Envelopment Analysis (DEA) is a non-parametric mathematical programming that uses multi inputs to produce
multi outputs. It is investigated whether the decision-making unit is effective or not. However, it has been debated for years that
the results obtained from DEA do not provide statistical inference. Simar and Wilson (1998) develop a bootstrap procedure
which may be used to estimate confidence intervals for distance functions used to measure technical efficiency, and demonstrate
that the key to statistically consistent estimation of these confidence intervals lies in the replication of the unobserved datagenerating process. This paper examines to the case of Malmquist indices constructed from nonparametric distance function
estimates using data of OECD countries during the period of 2010 through 2014. We used DEA to derive efficiency scores,
Malmquist indices to assess productivity growth, second-stage bootstrapping to determine the accuracy of estimators and whether
conclusions would change after considering this statistical information. According to the study, due to the widespread return
among countries, the most appropriate scale of operational health services should be investigated instead of treatment centered
on people and focused on disease prevention.
Keywords – Efficiency, Malmquist DEA, Bootsrap, Healthcare
I. INTRODUCTION
The process of globalization of health care has increased
substantially in recent years, expedited by several broad
factors [2]. A key policy challenge in most OECD countries is
to improve outcomes of the health care system while
containing its costs. Benchmarking countries and identifying
best practices to enhance public spending cost-effectiveness
would, in this regard, be a useful exercise [1]. It is not always
possible to assign countries to specific models and speak of a
clear system classification, as countries often do not follow a
single financing model and may change policy over time.
Health policies in OECD member countries are country
specific and health services are organized at national level.
Therefore, there are profound differences between countries in
terms of health financing, service provision, manpower
practices and health legislation. When health care financing is
analyzed, it is seen that in many countries, financing has
become increasingly mixed, with taxes, social insurance
premiums, household out-of-pocket payments and private
health insurance.
Liu and Zhang [4] analyzed provincial government health
input dynamic efficiency by Malmquist index method and
examined whether there exists convergence of the efficiency
of the eastern middle and west provinces. Hadad et al. [3]
analyzed the technical efficiency of health production across
the OECD countries, using the data envelopment analysis
(DEA) method. In their study, Data envelopment analysis
(DEA) was utilized to calculate OECD countries’ healthcare
system efficiency. Life expectancy and infant survival rate
were considered as outputs in both models. Healthcare

systems’ rankings according to the super-efficiency and the
cross-efficiency ranking methods were used to analyze
determinants associated with efficiency. Gearhart [5] reexamined analyses of cross-country healthcare efficiency
using modern, non-parametric estimators and Malmquist
indices to determine productivity changes over the panel.
Cheng et al. [7] analyzed the efficiency and productivity
changes in hospitals before and after the reform process.First,
they was performed bootstrapping data envelopment analysis
(DEA) to estimate the technical efficiency (TE), pure technical
efficiency (PTE) and scale efficiency (SE) of the sample
hospitals during the period. Second,they was used the
bootstrapping Malmquist productivity index to calculate the
productivity changes over time. Kim et al. [8] evaluated
productivity changes in the healthcare systems of 30 OECD
countries over the 2002–2012 periods. They used the
bootstrapped Malmquist approach to estimate bias‐corrected
indices of healthcare performance in productivity, efficiency
and technology by modifying the original distance functions.
Kohl et al. [6] reviewed 262 papers of DEA applications in
healthcare with special focus on hospitals and therefore closes
a gap of over ten years that were not covered by existing
review articles. The aim of this study is to examine to the case
of Malmquist indices constructed from nonparametric distance
function estimates using data of OECD countries during the
period of 2010 through 2014.
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II. MATERIALS AND METHOD
DEA, as developed by Charnes et al. [9] and extended by
Banker et al. [10] is a linear programming technique based on
approach for measuring the relative efficiencies. The
efficiency of a Decision-Making Units (DMU) is expressed in
terms of a set of measures which are classified as DEA inputs
and outputs [11].
Suppose we have a set of n DMUs in the model, and each
DMU has m inputs and s outputs. The CCR model can be
mathematically expressed as (1).

constant returns to scale to measure efficiencies of healthcare.
Our analysis proceeds in three steps. The first step involves the
application of DEA to obtain year-by-year efficiency scores.
The second step involves the calculation of the Malmquist
productivity index (MPI) and its components to obtain
information on performance changes over time. The third step
applies a bootstrapping technique to as certain confidence
intervals for the obtained efficiency and productivity scores.
With this aim, we consider two outputs: infant survival rate
(y1) and life expectancy (y2), and five inputs: number of
doctors (x1), number of nurses (x2), health expenditures in
GDP (x3), number of beds (x4) and number of hospitals (x5).
Our data consist of 21 OECD countries healthcare dataset over
the period 1987–1997. Table 1 illustrates that the main
descriptive statistics for variables used in the study.
Table 1. Basic statistics of inputs and outputs

The DEA relative efficiency measure for a target decision
making unit k can be determined by solving the CCR (Charnes,
Cooper and Rhodes) or BCC (Banker, Charnes, Cooper)
models. CCR model calculates the efficiency ratio for the
DMUs based on their inputs and outputs and it is under
constant returns to scale (CRS) technology which are inputs
and outputs linked in a strictly proportional manner. The others
BCC model is under variable returns to scale (VRS)
technology and it estimates the pure technical efficiency of a
DMU at a given scale of operation. The only difference
between the CCR and BCC models is the convexity condition
of the BCC model, which means that the frontiers of the BCC
model have piecewise linear and concave characteristics,
which lead to variable returns to scale [12].
DEA assigns an efficiency score, one to efficient units and
less than one to inefficient units. Then, it evaluates the
technical efficiency of DMUs but doesn’t allow for a ranking
of the efficient units themselves. When the data of evaluated
DMUs is the panel data containing more than one observed
values of time points, the changes in productivity and the
respective roles of technical efficiency and technical progress
on the productivity changes can be analyzed, which is the
commonly-used Malmquist total factor productivity index
analysis. The concept of Malmquist productivity index is
originally derived from [16], so this type of index is named
Malmquist Index. [17] first calculated the Malmquist Index by
using the DEA method, and decomposed the Malmquist Index
into two aspects of change: one is the change of technical
efficiency of the evaluated DMU in two periods; the other is
the change of production technology, reflecting the changes of
the production frontier in the DEA analysis. A weakness with
the standard DEA model is that it doesn’t incorporate any
random noise. The method only gives point estimates of
efficiency and productivity that do not offer any information
of the uncertainty in the country-specific estimates. The
bootstrap can be implemented in various ways of efficiency
and Malmquist indices [13].
This paper analyzes the bootstrap method for calculation of
confidence intervals for OECD countries DEA-based
Malmquist productivity indices under the assumption of the

III. RESULTS
First, I calculated the input-oriented MPI of productivity
changes and compared results across units and time periods.
All computations were analysed by Max – DEA Ultra program
and the results are listed in Table 2 which shows the technic
efficiency, technological efficiency and Malmquist
Productivity Index of the OECD countries.
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Table 2. Technic, technological and Malmquist efficiency
scores

the 91–100 interval follows the same trend as above. The
number of countries in this range is respectably high,
exceeding 11 and 13 in most available years. The bootstrap
results for these average levels are shown in the middle panel
of the table. We resampled at B = 500, yielding 500 pseudosamples. From these results, we conclude that the means are
within relatively large confidence intervals. This indicates that
there is wide variation in efficiency scores across years, as can
be observed in the standard deviations of the original estimates
in the upper panel of the table. One important aspect of
deriving confidence intervals is the certainty with which we
can say that mean efficiency scores between years actually
differ. There is overlap between almost all mean efficiency
scores' confidence intervals, implying that we cannot simply
assert that they are different across years, even the original
scores appear different. Consequently, as stated by [15], one
should be careful when making performance comparisons
based on original efficiency scores [14].

Once efficiency scores and productivity indices are
obtained, I must still obtain the appropriate confidence
intervals for the derived scores and determine whether the
obtained scores and indices are significant. Table 3 presents
summary results for the first-stage in- put saving DEA
efficiency scores, bootstrapped scores, and the frequency
distribution for returns to scale technologies.
Table 3. Summary results of original and bootstrapped
efficiency scores

IV. DISCUSSION
In this study, the effectiveness of health care services of
OECD countries is discussed. When the results of the
Malmquist productivity index used due to panel data are
considered, the highest improvement belongs to Iceland, but in
general, the productivity of the countries has been close to each
other by years. Therefore, when we look at the Bootsrap DEA
results, which are used for the non-decision making process
due to the nature of the data envelopment analysis, it is seen
that the lower and upper limits of the activities are in a wide
range. In subsequent studies, regression analyzes can be
performed by considering the environmental factors affecting
the efficiency values.
V. CONCLUSION
This full paper contributes to the literature on efficiency and
productivity measurement in the healthcare of OECD
countries by employing Malmquist indices to measure
productivity, DEA to measure efficiency, and bootstrapping to
ascertain confidence intervals for the estimators. In this view,
this paper provides an alternative and complementary
approach to performance assessment, as well as to the
determinants of that performance. The analysis therefore
contributes to knowledge about the efficiency and productivity
of OECD countries. Finally, non-parametric estimations, in
combination with bootstrapping techniques, can help avoid the
ambiguities present in conventional DEA analyses.
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The upper panel of Table 3 presents the original nonbootstrapped efficiency scores. The mean efficiency score
across sample years is 0.8893. This implies that the mean
potential for input savings among OECD is about 12%. For
individual years, we observe fluctuations in average scores.
Looking now at the distribution of efficiency scores across
individual countries in the lowest panel of the table, we
observe that the number of countries with efficiency scores in
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1

Özet – Günümüzde Çoruh havzasında yapılan barajların kullanım ömürlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple
havzaların sediment verimleri hesaplanmalıdır. Sediment verimlerinin belirlenebilmesi için topografik durum, bitki örtüsü,
iklim, toprak özellikleri ve insan faktörleri hakkında bilgiye ihtiyaç vardır. Lakin bu bilgileri toplamak zamansal ve finansal
olarak elde edilmesi zordur. Bu aşamada devreye giren GeoWEPP gibi CBS tabanlı erozyon tahmin modelleri kullanılması
önemli derecede kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca erozyona hassas olan alanlar belirlenmektedir. Olur Mikrohavzası, Çoruh
Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi tarafından belirlenmiş erozyonun yoğun yaşandığı yarı kurak bir bölgedir. Mikrohavza
GeoWEPP erozyon tahmin modeli kullanılarak havzada oluşan toprak kaybı ve sediment üretimi değerleri belirlenmiştir.
Modelin büyük alanlarda çalışamaması sebebiyle alanımız 25 alt havzaya bölünmüş ve her alt havza için program
çalıştırılmıştır. Model 20 yıllık yağış verisi kullanılarak çalıştırılmıştır. Böylece bir sene içerisinde Ayvalı Barajı’na taşınan
sediment miktarı 9501 ton/yıl olarak tahmin edilmiştir.
Anahtar Kelimeler – GeoWEPP, Erozyon, Sediment Verimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Baraj Ömrü

Determination of Sediment Yield by GeoWEPP Erosion Estimation Model
Abstract – The estimation of the sediment yield for Coruh watersheds should be determined in order to calculate the lifespan of
the dams that are being already build. In order to determine sediment yield, information regarding topographic situation,
vegetation, climate, soil characteristic, and human factor is needed. The use of GIS-based erosion prediction models such as
GeoWEPP, which was introduced at this stage, provide significant convenience. In addition, areas sensitive to erosion are
identified. Olur micro-catchment is identified by Coruh River Rehabilitation Project as a semi-arid region with an intensive
erosion rate. By using the GeoWEPP erosion prediction model, soil losses and sediment production from the watershed were
determined. The model has been run in 25 sub-catchment within the watershed using 20-year climate data. As result, 9501
ton/yr sediment load into Ayvali dam has been determined.
Keywords: GeoWEPP, WEPP, Erosion, Sediment Yield, Geographic Information Systems, Dam Life

I. GİRİŞ
Toprak kaybı ve bununla ilgili etkiler, çevre için kritik
tehditler oluşturabilir [1,2,3]. Toprak kaybını etkin bir şekilde
yönetmek için toprak kaybı işlemlerini anlamak önemlidir.
GIS tabanlı mekansal modelleme, toprak erozyonu
çalışmalarında ve sonuç olarak uygun toprak koruma
stratejilerinin geliştirilmesinde, özellikle havza ölçeğinde
önemli bir araç olarak ortaya çıkmıştır [4,5].
Mekansal olarak dağıtılmış bir model olan Water Erosion
Prediction Project (WEPP), akış gücü, ıslaklık indeksi,
sediment taşıma kapasitesi endeksi ve erozyon tehlikesi
indeksi gibi arazi indekslerinin üç boyutlu olarak
yakalanmasını sağlar. WEPP modeli, havza ölçeğinde toprak
erozyonu ve sedimantasyonun öngörülmesinde kullanılır.
WEPP'nin bir Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) ile entegrasyonu
tercih edilmektedir. Çünkü modelin uygulanmasını
kolaylaştırır ve geliştirir. WEPP programı GeoWEPP’in
coğrafi bilgi sistemleri ile entegre edilmeden önceki ismidir
[6]. GeoWEPP, ArcGIS’te eklentisi bulunan bir coğrafi

erozyon tahmini modeli haline getirilmiştir. WEPP'nin
kısıtlamaları, yani girdi verilerinin elle üretilmesi ve küçük su
havzalarındaki
uygulamaları
GeoWEPP
tarafından
aşılabilmektedir. GeoWEPP modelinde birkaç veri girişi
vardır; iklim, toprak, topoğrafya ve arazi yönetimi verileri.
Bu parametreler erozyon oluşumunu ve sedimantasyon
işlemlerini analiz etmek için hassas parametrelerdir [7].
GeoWEPP erozyon tahmin programı ile zamansal ve
maddi olarak avantaj sağlanmaktadır. Zira erozyon miktarını
tespit edebilmek için arazi kullanımı, toprak özellikleri,
iklim, topografik durum ve insan faktörlerinin detaylıca
bilinmesi gerekmektedir. Model havza alanını mikro
boyutlarda, topografik özellikleri ve kullanılan tarımsal
alanları detaylarıyla beraber temsil edebilmektedir [8].
Modelin sonuçları mekansal erozyon riskinin yüksek olduğu
alanları harita şeklinde dağılımını sağlamaktadır.
Bu çalışma, GeoWEPP erozyon tahmin programı
kullanılarak Olur Mikrohavzası’nda oluşan toprak kaybı ve
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sediment verimi miktarını araştırmak amacıyla yapıldı.
GeoWEPP modeliyle erozyon hesaplamaları her yamaç için
detaylı değerlere sahiptir [6]. Derenin üzerindeki yamaçlarda
oluşan erozyon, bir su havzası analiz birimidir. Bu alt havza
ve yamaçlarda ki erozyon tahmini, koruma önceliği gereken
alanlarının tespitinde ön bilgiyi bize vermektedir. Erozyonun
yüksek olduğu ve toplum için yüksek ekonomik değere sahip
alanların
varlığı,
öncelikli
koruma
alanlarının
belirlenmesinde önemli olan referanslardır.
II. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma alanı: Araştırma alanımızı oluşturan Erzurum
Olur mikrohavzası, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğu
sınırları içerisinde yer almakta olup 37517 ha’lık bir
yüzölçümüne sahiptir. Alanımız 40.78° ile 40.98° kuzey
enlemleri, 42.05° ile 42.40° doğu boylamları arasında yer
almaktadır. Siyasi olarak Erzurum, Artvin ve Ardahan illeri
sınırlarına dâhildir. Kuzeyinde Ardanuç, doğusunda Göle,
güneydoğusunda Şenkaya, güneyinde Oltu, batısında
Yusufeli ile çevrilidir (Şekil 9). Havzanın uzunluğu 27 km,
genişliği ise 20 km kadardır. Ortalama eğimi %28 olup
ortalama yükseltisi 1996m'dir. Sahanın hidrolojisi; batıdan
doğuya doğru gelen Olur Çayı’na bağlanan kuzeydoğudan
güneye doğru gelen Alabalık Deresi ve bunlara bağlanan
kollardan oluşmaktadır (Şekil 1) [9].

Şekil. 1 Çalışma alanı

1990-2010 yılları meteoroloji istasyonu verilerine göre,
senelerin toplam ortalama yağış miktarı 426 mm’dir.
Maksimum ortalama sıcaklık 16°C olup minimum 4°C’dir.
Mikrohavza yarı kurak olarak nitelendirilmektedir. Alandan
alınan 35 toprak örneğinin genel ortalama değerleri %66
kum, %15 kil, %19 toz şeklindedir [10]. Genel ortalamadan
anlaşılacağı üzere alanımız kumlu balçık ile kuşanmıştır. Bu
sebeple toprağın emiş gücü yüksek olup yağışları infiltre
edebilmektedir. Lakin yüksek doyuma ulaşan toprağın iri
taneli olması (kohezyon yapısı zayıf) sebebiyle erozyona
geçme eğilimi yüksektir.
GeoWEPP Erozyon Tahmin Modeli: GeoWEPP modeli
TOPAZ, GIS ve WEPP programının entegresi ile
çalışmaktadır. GIS’in işlevi sayesinde toprak kaybı ve
sediment veriminin haritalandırılması ile sonuçlanmaktadır
[6]. Modelin uygulanmasında topoğrafyayı ayıklamak tek
başına zor olması sebebiyle ArcGIS ile uyumlu olabilmesi en
büyük tercih nedenlerindendir (Şekil 2).

Şekil. 2 GeoWEPP Çalıştırma Süreci

Ayrıca
GeoWEPP’in
TOPAZ
(Topographic
Parameterization) kullanarak sayısal yükseklik modeli
haritalarından çalışılan havzada bulunan alt havza veya alan
sınırlarını tepe, dere ve sırta göre belirlemektedir. Belirlenen
alt havzaların yamaç ve dere ağını da girilen CSA (Critical
Source Area) ve MSCL (Minimum Source Channel Length)
değerlerine göre tespit etmektedir [11].
GeoWEPP programının tek olumsuz yanı büyük alanlarda
çalışamamasıdır. Havzamızda programı çalıştırabilmek için
alanımız ArcSWAT programı ile dere, tepe ve sırtlara göre
bölümlenmesi sonucu 25 adet ayrı alan elde edilmiştir.
Modelin altlık olarak kullandığı haritalar için her bölmenin
sayısal yükselti modeli (DEM), arazi kullanım ve toprak
haritaları ''Extract by Mask'' komutu ile ArcGIS programında
kesilmiştir. Program her alan için ayrı ayrı çalıştırılıp alınan
tahmin sonuçları toplanarak tüm havzanın erozyon durumunu
ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
İklim Dosyası: Olur ilçe merkezinde 1300 m yükseltide
bulunan istasyonun 20 yıllık iklim verisi ile çalıştırılmıştır.
İklim verisinin yıllık ortalama yağışı 426 mm olup
maksimum ortalama sıcaklık 16°C, minimum 4°C’dir. İklim
dosyası başlangıçta .par uzantılı text dosyası olarak
oluşturulmaktadır. Dosyada başlıca; aylık ortalama yağış,
aylık 30 dakikada düşen maksimum yağışlar, yıl içinde düşen
maksimum 30 dakika ve 6 saatlik yağış değerleri, aylık
ortalama maksimum ve minimum sıcaklık değerleri, aylık
yağışlı gün sayıları, kurak günü izleyen nemli gün ve nemli
günü izleyen nemli gün sayıları, günlük ortalama nem,
çiğlenme noktası sıcaklık değerleri, günlük ortalama güneş
radyasyonu, her yön için ortalama rüzgâr hızları ve esme
yüzdeleri ve iklim istasyonu yükseltisi bulunmaktadır.
Eğim, Toprak ve Arazi Kullanım Dosyaları: Eğim
(slope) dosyası 1/25.000 ölçeğinde memleket haritaları
üzerinde eşyükselti eğrileriyle elde edilmiştir. Eşyükselti
eğrilerinden sayısal yükselti modeli oluşturulmuş ve modele
girişi sağlanmıştır. Alanın %19’u orman alanı, %45’i
mera, %14 tarım alanı ve %22’si diğer arazi kullanımları
şeklinde gruplandırılmıştır.
Arazi kullanım (land cover) dosyası (.rot) her arazi
kullanım şekli için ayrı dosya olarak hazırlanmıştır.
Alanımızda kentsel yapı, ekilebilir arazi, otlak, karışık tarım
alanı, tarımlı bitki örtüsü, geniş yapraklı orman, iğne yapraklı
orman, doğal otlak, karışık orman, geçici orman, çıplak
kayalık, seyrek bitkili alanlar ve sulak alan olmak üzere 13
farklı arazi kullanım şekli bulunmaktadır. WEPP programının
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veri tabanında bulunan USDA kaynaklı arazi kullanım şekli
verilerinden faydalanılmıştır.
Alanımızda kestanerengi topraklar (%32), kahverengi
orman toprakları (%15), kolüvyal topraklar (%2), bazaltik
topraklar (%24), yüksek dağ çayır toprakları (%23) ve çıplak
kayalıklar (%4) olmak üzere 6 farklı büyük toprak grubu
bulunmaktadır. Olur’da Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon
Projesi kapsamında, 19’u mera 27’si bozuk ormandan olmak
üzere toplam 46 toprak örneği alınmıştır [10]. 46 toprak
örneğinden 35 tanesi alanımız sınırları içerisine düşmektedir.
Bu örneklerin laboratuvar analizi sonucu toprak tekstürleri
belirlenmiştir. Sınıflama sonucu 9 toprak örneği bazaltik
topraklar, 8 toprak örneği kahverengi orman toprakları, 12
toprak örneği kestanerengi topraklar, 5 toprak örneği
kolüvyal topraklar, 1 toprak örneği ise yüksek dağ çayır
toprakları içerisine düşmüştür. Sınıflara düşen topraklar kendi
içlerinde ortalama değerleri alınarak her büyük toprak grubu
için tek değer oluşturulmuştur. Değerler arasında toprağın 0150 mm ve 150-300 mm derinliklerindeki yüzde olarak kum,
kil, toz, organik madde ve taşlılık değerleri bulunmaktadır.
Alandaki 35 toprak örneğinin genel ortalama değerleri %66
kum, %15 kil, %19 toz şeklindedir. Organik madde miktarı
ise ortalama %3 olarak bulunmuştur. Her toprak grubu için
bulunan bu değerler WEPP programına girilerek her toprak
grubu için .sol formatında ayrı dosya oluşturulmuştur.

Şekil. 3 20 Yıllık İklim Verisi Kullanılarak Bulunan Sediment Verimleri

Modele hangi pikselde hangi .rot veya .sol dosyasının
kullanılacağını “description” ve “database” olarak oluşturulan
iki text dosyası ile tanıtılır.
III. BULGULAR VE TARTIŞMA
20 yıllık iklim verisi simülasyonunda toplam yamaç sayısı
845, kanal sayısı 334’tür. Toplam yamaç (hillslope) kaybı
18212 ton/yıl, kanal (channel) kaybı 2492 ton/yıl, sediment
verimi 9501 ton/yıl olarak bulunmuştur. Ortalama sediment
iletim oranı 0.55 olup birim alan sediment verimi ise 0.3
ton/ha/yıl bulunmuştur (Şekil 3).

Şekil. 4 Olur Mikrohavzası Erozyon Risk Haritası

Şekil 4’te erozyonun en çok yaşandığı bölgeler
görülmektedir. Genellikle dere kenarları, çıplak araziler ve
tarım yapılan alanlarda yoğunluk gözlenmektedir.
Arazi kullanımı 175 hektar orman, 165 hektar mera, 150
hektar tarım alanı olmak üzere toplamda 490 hektar alana
sahip Orcan Deresi Havzası’nda Yüksel ve arkadaşlarının
yapmış olduğu çalışmada havzanın ortalama; eğimi %34,
yükseltisi 957 metre olup yıllık ortalama 730 mm yağış
almaktadır. Tahmini sediment verimi 6.95 ton/ha/yıl olarak
bulunmuştur [14].
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Kahramanmaraş, Ayvalı Barajı Yağış Havzası’nda 11531
ha alanda coğrafi bilgi sistemleri ile yapılan çalışmada yıllık
85534.99 ton sediment verimi ve birim alanda 7.42 ton/ha/yıl
olarak tespit edilmiştir [13].
Artvin Borçka Barajı Yağış Havzası’nın yıllık ortalama
yağış miktarı 698.7 mm olup 86576.83 ha alana sahiptir.
Arazi kullanımları %56.42 orman, %16.39 mera, %14.49
milli park, %7.71 ziraat ve %4.99’u diğer alanlardan
oluşmaktadır. Ortalama yükseltisi 1362 metre olup ortalama
eğimi ise %56.28’dir. Yapılan çalışmada GeoWEPP
kullanılarak yıllık toplam sediment miktarı 360431.70 ton,
yıllık ortalama birim alan sediment verimi ise havza
genelinde 4.16 ton/ha/yıl olarak bulunmuştur [15].
Genel
olarak
değerlendirildiğinde
literatür
çalışmalarındaki GeoWEPP erozyon tahmin değerleri bu
çalışmadaki model tahmin değerlerine göre daha yüksek
çıkmıştır. Bizim tahmin değerimizin daha düşük oluşundaki
en önemli faktör çalışma alanının yarı-kurak özelliğe sahip
olması ve neticesindeki düşük yağış miktarına sahip
olmasıdır.
IV. SONUÇ VE ÖNERİLER
20 yıllık iklim verisi ile Toplam yamaç (hillslope) kaybı
18212 ton/yıl, kanal (channel) kaybı 2492 ton/yıl, sediment
verimi 9501 ton/yıl olarak bulunmuştur. Birim alan sediment
verimi ise 0.3 ton/ha/yıl bulunmuştur.
Oltu
Mikrohavzası’nda
yapılan
oyuntu
ıslahı
çalışmalarında toprak erozyonunun azaltılabilmesi için kanal
ve oyuntulara uygun kafes-tel ve kuru-duvar eşiklerin
uygulanmasının en etkili yol olduğu belirlenmiştir [12]. Aynı
şekilde Olur Mikrohavzası’nda yapılan kuru-duvar ve telkafes eşiklerin sayısı arttırılmalıdır. Alan kumlu toprak yapısı
dolayısıyla çok kolay erozyona uğrama potansiyeline sahiptir.
Yeterli bitki örtüsü bulunmayan çıplak alanlarda teraslamalar,
toprak işleme, ağaçlandırmalar yapılıp yüzeysel akışa engel
olunmalıdır. Çevirme hendeği gibi ıslah tedbirleriyle oyuntu
oluşumları ve erozyonu azaltılabilir. Yeterli ıslah
faaliyetlerinin yapılmaması neticesinde havzanın sediment
verimi her geçen yıl artacak dolayısıyla Ayvalı barajına olan
rüsubat birikimi baraj ömrünü kısaltacaktır.
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Özet – Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Erzurum Olur Mikrohavzası’nda yapılan erozyon
çalışmasında havza çıkışına kurulmuş olan sediment ölçüm istasyonu kullanılarak havzadan ne kadar miktarda askıda katı
maddenin (AKM) üretimi gerçekleştiği hesaplanmıştır. Sediment istasyonu içerisinde otomatik su örnek alım cihazı ve debi
ölçer bulunmaktadır. Bir yıl boyunca her gün cihaz tarafından otomatik olarak alınan su örnekleri laboratuvarda süzdürme
işleminden geçirilerek içerlerindeki AKM miktarı belirlenmiştir. Alınan su numunelerinden bulunan askıda katı madde
miktarları debi ölçerin hesaplamış olduğu günlük debi miktarı ile çarpılarak her gün için havza çıkışına ulaşan süspansiyon
(askıda) haldeki sediment miktarı elde edilmiştir. Bir yıllık süre zarfında hesaplanan askıda katı madde toplam değeri 36312
ton/yıl olarak bulunmuştur. Böylece mikrohavzadan Ayvalı barajına ulaşan AKM miktarı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler – Askıda Katı Madde, Erozyon, Sediment Verimi, Baraj Ömrü

Determination of Sediment Yield by Suspended Solids
Abstract– In the study carried out in Erzurum Olur micro-catchment, the sediment measurement station installed by the Coruh
River Rehabilitation Project was used to calculate the amount of suspended solids from the basin. There is an automatic water
sampler device and flow meter in the sediment station. During the one year study, the amount of suspended solids was
determined by filtration in the laboratory. The suspended solids obtained from the water samples were multiplied by the daily
flow discharge calculated by the flow meter and the amount of suspended sediment reaching the basin outlet was obtained for
each day. In the end of the one year study period the total suspended solid was 36312 ton/yr. Thus, the amount of suspended
solids yielding to the Ayvalık dam of the micro-basin was determined.
Keywords: Suspended Solid, Erosion, Sediment Yield, Dam Life
I. GİRİŞ
Toprak erozyonu Türkiye’deki toprak ve su kaynaklarının
sürdürülebilir kullanımı ve yeterli gıda üretiminin sağlanması
açısından önemle üzerinde durulması gereken en önemli
çevresel sorunlardan biridir. Nitekim ülkemiz içinde
bulunduğu topografik ve iklimsel şartlardan dolayı erozyona
en çok hassas olan ülkelerden biridir [1]. Yapılan son çalışma
sonuçlarına göre ülkemizde her yıl 642 milyon ton toprak, su
erozyonu aracılığıyla yer değiştirmekte olup bunun 154
milyon tonu mevcut akarsu ağıyla karasal sistemden
kaybolmaktadır [2]. Yılda 6.3 milyar m3 akışa sahip olan
Çoruh Nehri ile 5.8 milyon m3 sediment taşınmaktadır [3].
Akarsularda taşınmakta olan askıda katı madde, havza
drenaj ağından kaynaklanıp bir kısmı ise akarsu yatağında
oluşan kopma ve ayrılmalardan kaynaklanmaktadır. Yağışın
meydana getirdiği yüzeysel akış ile gelen sediment akarsu
yatağı boyunca taşınmaktadır. Suyun etkisi ile harekete geçen
materyaller yatak boyunca depolama veya aşındırmalar
sonucunda akarsuyun akış hızı ve yapısını değiştirerek ortaya
istenmeyen birçok sonuç çıkabilmektedir. Bu sebeple akarsu

kenarlarında var olan yapıları tehdit etmektedir. Ayrıca suya
karışan sediment miktarının su kalitesi üzerinde önemli
derecede etkileri olmaktadır. Bu problemlerin çözümü için
katı madde tahminine ihtiyaç duyulmaktadır [4].
İnsanların tabiata olan yanlış müdahaleleri ve aşırı
kullanımı ise erozyonu daha da artırmaktadır. Neticede
erozyonla taşınan topraklarla birlikte organik madde
taşınmakta, toprakların verimliliği azalmakta, taşınan rüsubat
ile birlikte barajların ekonomik ömürleri beklenenden daha
erken dolmakta, meydana gelen sel ve taşkınlar can ve mal
kayıplarına sebep olmaktadır [5].
Erozyonla beraber tonlarca verimli toprağın akarsular
tarafından taşınmasıyla tarım arazilerinde düzleşme ve
çoraklaşmaya sebep olmaktadır. Bu sebeple bir havzada
oluşmakta olan toprak kaybı ve sediment veriminin bilinmesi
havza içerisinde alınacak tedbirler için gereklidir. Bu bir
erozyon problemi olmakla birlikte erozyonla mücadele
çalışmalarında erozyon ile taşınan katı madde miktarının
zamana göre dağılımının bilinmesi gerekmektedir [6].
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II. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma alanı: Araştırma alanımızı oluşturan Erzurum
Olur mikrohavzası, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğu
sınırları içerisinde yer almakta olup 37517 ha’lık bir
yüzölçümüne sahiptir. Alanımız 40.78° ile 40.98° kuzey
enlemleri, 42.05° ile 42.40° doğu boylamları arasında yer
almaktadır. Siyasi olarak Erzurum, Artvin ve Ardahan illeri
sınırlarına dâhildir. Kuzeyinde Ardanuç, doğusunda Göle,
güneydoğusunda Şenkaya, güneyinde Oltu, batısında
Yusufeli ile çevrilidir (Şekil 9). Havzanın uzunluğu 27 km,
genişliği ise 20 km kadardır. Ortalama eğimi %28 olup
ortalama yükseltisi 1996m'dir [7]. Sahanın hidrolojisi;
batıdan doğuya doğru gelen Olur Çayı’na bağlanan
kuzeydoğudan güneye doğru gelen Alabalık Deresi ve
bunlara bağlanan kollardan oluşmaktadır (Şekil 1).

Şekil. 2 Sediment İstasyonu

24 numune kapasitesine sahip olan vakum cihazından her
24 günde bir numuneler alınmıştır. Alınan numuneler 0.45μm
(mikron) por genişliğine sahip filtre kâğıtları kullanılarak
süzdürme işleminden geçirilmiştir. Süzdürülen numunelerden
filtre kâğıdı üzerinde kalan sediment fırında 105°C’de 24 saat
fırınlanmış ve hassas terazide tartılmıştır. Boş filtre kâğıdının
ağırlığı sedimentli filtre kâğıdından çıkarılarak 250 ml
numunenin içerdiği sediment miktarı gram olarak
bulunmuştur (Şekil 3).

Şekil. 1 Mevki Haritası

1990-2010 yılları meteoroloji istasyonu verilerine göre,
senelerin toplam ortalama yağış miktarı 426 mm’dir.
Maksimum ortalama sıcaklık 16°C olup minimum 4°C’dir.
Mikrohavza yarı kurak olarak nitelendirilmektedir. Alandan
alınan 35 toprak örneğinin genel ortalama değerleri %65.8
kum, %14.5 kil, %19.7 toz şeklindedir [8]. Genel
ortalamadan anlaşılacağı üzere alanımız kumlu balçık ile
kuşanmıştır. Bu sebeple toprağın emiş gücü yüksek olup
yağışları infiltre edebilmektedir. Lakin yüksek doyuma
ulaşan toprağın iri taneli olması (kohezyon yapısı zayıf)
sebebiyle erozyona geçme eğilimi yüksektir.
Askıda katı madde ölçümü: Çoruh Nehri Havzası
Rehabilitasyon Projesi kapsamında Olur Mikrohavzası dere
çıkışına kurulan sediment istasyonundan faydalanılmıştır.
Sediment istasyonu içerisinde bulunan; dereden her gün 250
ml numune alan vakum cihazı ve beraberinde lazer doppler
cihazı dere yüksekliğine bağlı anlık debi verilerini m3/s
biriminde elde etmektedir (Şekil 2).

Şekil. 3 Askıda Katı Madde Tespit Aşamaları

2017 yılı boyunca alınan 365 numune süzdürme işleminden
geçirilmiştir. Süzdürülen örnekler anlık 250 ml içerisinde
bulunan sediment olduğundan 4 ile çarpılarak g/L birimine
çevrilmiştir. Her güne ait sediment örneği süzdürülüp
belirlenen askıda katı madde konsantrasyonu (g/L) 1000 ile
çarpılarak g/m3 yapılır. Aynı şekilde her günün debi değeri
(m3/s) 86400 ile çarpılarak gün boyunca dereden geçen
toplam debi (m3/gün) değeri hesaplanmıştır. Her günün g/m3
birimindeki sediment miktarı ile m3/gün birimindeki debi
miktarı çarpılıp 1000’e bölünerek dereden günlük askıda
geçen sediment miktarı kg/gün biriminde belirlenmiştir. Her
günün değeri toplanarak sene boyunca geçen toplam
sediment bulunmuştur. Değer son aşamada tekrar 1000 ile
bölünerek ton/yıl birimine çevrilmiştir.
III. BULGULAR VE TARTIŞMA
Ham verilerden hesaplanan, günlük olarak dereden geçen
toplam sediment ve debi değerleri elde edilmiştir. 365 adet
olan günlük debi değerlerinin aylık ortalama ve toplam
değerleri paylaşılmıştır. Günlük geçen toplam debi ile
çarpılarak bulunan, dereden günlük geçen toplam sediment
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değerlerinin aylık ortalama ve toplam değerleri paylaşılmıştır
(Şekil 4).
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2017 yılı boyunca günlük AKM toplamından dereden
aylık ortalama 3026 ton/ay sediment geçmiştir. Geçen toplam
AKM 36312 ton/yıl olarak bulunmuştur. 36312 ton/yıl olarak
bulunan AKM, alanımız olan 37517 ha ile bölümünden 0.97
ton/ha/yıl birim alan sediment değeri bulunmuştur. Günlük
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2017 yılının yıllık yağış miktarı 392 mm’dir. Bu yağış
miktarında bulunan 36312 ton kaybın alanın erozyona geçme
eğiliminin yüksek olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda
Olur Mikrohavzası’nın ulaştığı Ayvalı Barajı’na yalnızca bir
yılda taşınan askıda katı madde miktarını gözler önüne
sermektedir.
IV. SONUÇ VE ÖNERİLER
2017 yılında yapılan askıda katı madde tespiti sonucunda
36312 ton/yıl ve 0.97 ton/ha/yıl sedimentin havza çıkışına
ulaştığı sonucuna varılmıştır.
Erzurum Oltu Mikrohavzası’nda yapılan oyuntu ıslahı
çalışmalarında toprak erozyonunun azaltılabilmesi için kanal
ve oyuntulara uygun kafes-tel ve kuru-duvar eşiklerin
uygulanmasının en etkili yol olduğu belirlenmiştir [1]. Aynı
şekilde Olur Mikrohavzası’nda yapılan kuru-duvar ve telkafes eşiklerin sayısı arttırılmalıdır. Alan kumlu toprak yapısı
dolayısıyla çok kolay erozyona uğrama potansiyeline sahiptir.
Yeterli bitki örtüsü bulunmayan çıplak alanlarda teraslamalar,
toprak işleme, ağaçlandırmalar yapılıp yüzeysel akışa engel
olunmalıdır. Çevirme hendeği gibi ıslah tedbirleriyle oyuntu
oluşumları ve erozyonu azaltılabilir. Yeterli ıslah
faaliyetlerinin yapılmaması neticesinde havzanın sediment
verimi her geçen yıl artacak dolayısıyla Ayvalı barajına olan
rüsubat birikimi baraj ömrünü kısaltacaktır.
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Özet – Son yıllarda insan yaşamını tehdit eden doğal afetlerden biri de heyelanlardır. Ülkemizde özellikle karadeniz bölgesinin
gerek eğim gerekse yıllık toplam yağış miktarları, heyelanların nedenleri arasında gösterilmektedir. Bu çalışma kapsamında doğu
karadeniz bölgesinde bulunan Giresun ili incelenmiş ve heyelan duyarlılık haritaları üretilmiştir. Bu kapsamda çalışma sahasına
ait eğim, bakı, yükseklik, litoloji, arazi kullanımı verileri analizlerde kullanılmıştır. İl Afet Müdürlüğü’nden temin edilen heyelan
envanterleri ile analiz sonucunda çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olacak şekilde belirlenmiş heyelan alanları
karşılaştırılmıştır. Bu çalışmalar Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli yazılımlar yardımıyla frekans oranı yöntemine göre
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak Giresun iline ilişkin yapılan değerlendirmelerde, meydana gelen heyelanların heyelan
duyarlılığı yüksek olan bölgelerde gerçekleştiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler – Heyelan, CBS, Duyarlılık Haritası, Frekans Oranı, Giresun.
I. GİRİŞ
Dünyada insan yaşamını tehdit eden doğal afetlerden biri de
heyelanlardır. Heyelan, genel olarak toprağın alt tabakasında
bulunan kaya ile birlikte yani kütle şeklinde yer
değiştirmesidir. Heyelanların sık görüldüğü ya da görülebilme
ihtimali olan bölgelerin gerek topografik gerek jeolojik
gerekse klimatik özelliklerinin incelenmesi gerekmektedir [1].
Bu kapsamda heyelana etki eden nedenlerin belirlenmesi ve
bölgelerin heyelan duyarlılık haritalarının oluşturulması
öncelik taşımaktadır.
Heyelan nedeniyle meydana gelen zararların azaltılması ya
da en aza indirgenmesi amacıyla heyelan duyarlılık haritaları,
birçok kurum ya da bilim insanı tarafından üretilmektedir. [24]. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısı ile birlikte heyelan
duyarlılık haritaları birçok farklı katmanın birlikte
değerlendirilmesi ile elde edilebilmektedir. Bu haritalar elde
edilirken iki ya da çok değişkenli regresyon analizleri, olasılık
yöntemleri, analitik hiyerarşi proses (AHP) yöntemi, frekans
oranı yöntemi, yapay sinir ağları yöntemi gibi yöntemler
kullanılmaktadır [5-6]
Bu çalışma kapsamında çalışma alanı olarak Giresun İli
Merkez ilçesi seçilmiştir. Türkiye’de en çok yağış alan
illeriden biri olması, topografik olarak eğimin çok fazla
olması, fındık ağaçlarının oldukça yaygın olması nedeniyle bu
bölgenin heyelan duyarlılığının incelenmesi amaçlanmıştır.
Heyelan duyarlılık haritalarının hazırlanması aşamasında
ihtiyaç duyulan yöntem ve parametrelerin değerlendirildiği
çalışmalar incelendiğinde [5-10] çalışma alanının özellikleri
ve heyelan oluşumlarını tetikleyen genel nedenler de dikkate
alındığında yükseklik, eğim, bakı, litoloji ve arazi örtüsünün
sıkça kullanılan parametrelerden olduğu belirlenmiştir. Bu
çalışma kapsamında da çalışma alanına ilişkin yükseklik,
eğim, bakı, litoloji ve arazi kullanım sınıfları kullanılmış olup,
değerlendirme yöntemi olarak çok kullanılan yöntemlerden
biri olan frekans oranı yöntemi seçilmiştir. Analiz sonucunda
heyelan duyarlılık haritası ile heyelan envanterlerinin

bulunduğu
harita
gerçekleştirilmiştir.

çakıştırılarak

değerlendirme

II. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada yükseklik, eğim, bakı, litoloji ve arazi
kulanım sınıfları kullanılmıştır. Sayısal Yükseklik Modeli
(SYM) verisi, ASTER GDEM’den temin edilmiştir. Eğim ve
bakı haritaları SYM verisi kullanılarak üretilmiştir. Litoloji ve
Arazi Kullanım verileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait
1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’ndan temin edilmiştir.
A. Çalışma Alanı
Çalışma alanı olarak Giresun iline ait merkez ilçe seçilmiştir
(Şekil 1). Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz bölümünde
yer alan Giresun İli 40º 07` ve 41º 08` kuzey enlemleriyle, 37º
50` ve 39º 12` doğu boylamları arasında bulunmaktadır.
Giresun, Anadolu’nun kuzeydoğusunda, yeşille mavinin
kucaklaştığı Karadeniz’in kıyı kentlerinden birisidir. Şehir,
denize doğru uzanan yarımadanın üzerinde yer almaktadır.
Son nüfus verilerine göre merkez ilçenin nüfusu yaklaşık
olarak 120000’dir [11].
Giresun İli, yüzey şekilleri bakımından engebeli bir
görünüşe sahip ve yüzey şekillerinin çatısını, Karadeniz kıyısı
boyunca uzanan oldukça dar ve alçak düzlüklerden oluşan bir
kıyı şeridine sahiptir. İlin jeolojik yapısı incelendiğinde ise
oldukça farklı dönemlerden oluşan bir yapıya sahip olduğu
görülmektedir. Çalışma kapsamında Tirebolu formasyonu,
Berdiga formasyonu, Çağlayan formasyonu, Kuvaterner
alüvyon, Bakırköy formasyonu, Hamurkesen formasyonu
jeolojik altyapı olarak kullanılmıştır. İlgili altyapı türleri [11]
kaynağından irdelenmiştir.
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Şekil 1. Çalışma alanı

B. Yöntem
Genel anlamda heyelan oluşumunun tahmin edilebilmesi,
geçmişte meydana gelen heyelanların gelecekte meydana
gelebilecek
heyelanlar
ile
aynı
şartlar
altında
gerçekleşeceğinin biliniyor olması gerekmektedir. Bu nedenle
mevcut heyelan alanlarının doğru bir şekilde belirlenmesi ve
bu heyelanların da analizlerde girdi veri olarak kullanılması
doğru olacaktır. Bir bölgede meydana gelen heyelanlar ile
heyelanla ilgili faktörler arasındaki ilişki, bir alanda
oluşmayan heyelanlar ile heyelanla ilgili faktörler arasındaki
ilişkiden ayırt edilebilmektedir. Ortaya çıkan farkı nicel olarak
açıklamak için frekans oranı yöntemi kullanılmaktadır [12].
Frekans oranı yöntemi, bir olayın gerçekleşme olasılığının
gerçekleşmeme olasılığına oranı şeklinde tanımlanmaktadır
[13]. Frekans oranının hesaplanması aşağıdaki denklem ile
sağlanmaktadır.
𝑃𝐿𝑂
𝐹𝑅 =
𝑃𝐼𝐹
Burada PLO heyelan varlığının yüzdesi, PIF heyelanı
etkileyen bir faktöre ait her bir alt kategorisinin yüzdesi olarak
verilmektedir. Herhangi bir sınıfa ait frekans oranı işlemi
sonucunun 1 değerinden büyük olması heyelan duyarlılığının
yüksek olduğunu, işlem sonucunun 1 değerinden küçük olması
da heyelan duyarlılığının düşük olduğunu ortaya
koymaktadır[2].

çakıştırılarak eğim değerleri ile heyelan oluşumu arasındaki
ilişki belirlenmiştir (Şekil 2.b).
Yamaç eğim yönü ile heyelanlar arasındaki ilişkiyi
incelemek için inceleme alanına ait sayısal yükseklik
modelinden eğim yönü (bakı) haritası üretilmiştir (Şekil 2.c).
Arazi örtüsünün sınıflandırılabilmesi amacıyla, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın kullanıma sunmuş olduğu 1/100000
ölçekli Çevre Düzeni Planları kullanılmıştır. Bu kapsamda
şehir yapıları, Fındık alanları ve orman olmak üzere üç sınıfta
veriler incelenmiştir (Şekil 2.d).
İnceleme alanında yüzeyleyen kayaçlar, fiziksel ve özellikle
kimyasal
faktörlerin
etkisiyle
değişik
derecelerde
ayrışmışlardır. Plaj çökelleri, Çağlayan formasyonui
Metamorfik kaya, Andesit, dasit, bazalt, Berdiga Formasyonu,
Kuvaterner alüvyon, Bakırköy formasyonu, Tirebolu
formasyonu ve Hamurkesen formasyonu olarak 9 sınıfta
incelenmiştir (Şekil 2.e).
Çalışma alanına ilişkin gerçekleşen heyelanlara ilişkin
envanter haritası da Şekil 2.f’de verilmiştir.

a

b

c

d

e

f

Bu çalışmada kullanılan verilerin her biri için frekans
oranlaması yapılarak, her alt kritere ilişkin ağırlıklandırma
gerçekleştirilmiştir.
Heyelan duyarlılık analizlerinde, deniz seviyesinden olan
yüksekliği temel alan topoğrafik yükseklik parametresi sıkça
kullanılmaktadır. Bu çalışmada inceleme alanına ait yükseklik
haritası sayısal yükseklik modelinden üretilmiş ve 9 farklı
Şekil. 2 Verilerin sınıflandırılması
sınıfa ayrılmıştır (Şekil 2.a).
Tablo 1’de veri setlerine ilişkin sınıflandırmalar ve frekans
İnceleme alanına ait sayısal yükseklik modelinden eğim
oranı
sonucu verilmektedir.
haritası üretilmiştir. Eğim haritası farklı sınıflara ayrılarak
farklı eğim aralıkları belirlenmiştir. Çalışma alanında
belirlenen ve haritalanan heyelanlar eğim haritası ile
Tablo 1. Veri setlerine ilişkin frekans oranlarının hesaplanması
Heyelanlı Alan Piksel Sayısı Alandaki Piksel Sayısı

SYM(m)
0-100 →
100-250 →

(1)
(2)

1354
3877

26537
62001

250 -500 → (3)

3798

122694

500 -7500 → (4)

2124

80243

474

a
0.105

b
0.071

FR(a/b)
1.485

NFR*
0.816

0.302

0.166

1.820

1.000

0.295

0.328

0.901

0.495

0.165

0.214

0.770

0.423

NFR*100
82
100
50
42
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750 -1000 → (5)

891

43291

1000-1250 → (6)

798

24970

1250-1500 → (7)

15

8623

1500-1750 → (8)

5

4140

1750-2014 → (9)
EĞİM (°)

64

1613

Heyelanlı Alan Piksel Sayısı Alandaki Piksel Sayısı

0.069

0.116

0.599

0.329

0.062

0.067

0.930

0.511

0.001

0.023

0.051

0.028

0.000

0.011

0.035

0.019

0.005

0.004

1.155

0.635

a
0.005

b
0.008

FR(a/b)
0.611

NFR*
0.304

33
51
3
2
63
NFR*100

0-2→ (1)

64

3044

2 – 6 → (2)

569

13139

0.044

0.035

1.258

0.627

63

6 – 12 → (3)

2661

38533

0.207

0.103

2.007

1.000

100

12 – 20 → (4)

4296

85892

0.334

0.230

1.453

0.724

72

20 – 30 → (5)

3725

132074

0.289

0.353

0.820

0.408

41

30 - 45 → (6)

1559

97089

0.121

0.260

0.467

0.233

23

> 45 → (7)

52

4341

0.004

0.012

0.348

0.173

17

b
0.000

FR(a/b)
0.000

NFR*
0.000

BAKI

Heyelanlı Alan Piksel Sayısı Alandaki Piksel Sayısı

30

(Düz) → (0)

0

87

a
0.000

Kuzey → (1)

761

26745

0.059

0.072

0.823

0.470

47

Kuzeydoğu → (2)

1082

48434

0.084

0.129

0.646

0.369

37

Doğu → (3)

872

56826

0.067

0.152

0.444

0.253

25

Güneydoğu → (4)

868

46152

0.067

0.123

0.544

0.310

31

Güney → (5)

768

31164

0.059

0.083

0.713

0.407

41

Güneybatı → (6)

1223

33410

0.095

0.089

1.059

0.604

60

Batı → (7)

2719

47502

0.210

0.127

1.656

0.945

94

Kuzeybatı → (8)

3309

54608

0.256

0.146

1.753

1.000

100

Kuzey → (9)

1324

29084

0.102

0.078

1.317

0.751

75

ARAZİ KULLANIMI

Heyelanlı Alan Piksel Sayısı Alandaki Piksel Sayısı

NFR*100
0

Şehir Yapıları→ (1)

803

28173

a
0.062

b
0.075

FR(a/b)
0.825

NFR*
0.677

Orman→ (2)

1134

85166

0.088

0.228

0.386

0.316

32

Fındık Alanları→ (3)

10992

260995

0.850

0.697

1.219

1.000

100

b
0.001

FR(a/b)
0.000

NFR*
0.000

LİTOLOJİ

Heyelanlı Alan Piksel Sayısı Alandaki Piksel Sayısı

NFR*100
68

(Plaj Çökelleri)→ (1)

0

473

a
0.000

Çağlayan Formasyonu→ (2)

6710

223493

0.522

0.598

0.873

0.355

36

(Metamorfik Kaya) → (3)

2834

84977

0.220

0.227

0.970

0.395

39

(Andezit, Bazalt, Dasit)→ (4)

502

14086

0.039

0.038

1.037

0.422

42

(Berdiga Formasyonu)→ (5)

1172

13875

0.091

0.037

2.457

1.000

100

(Kuvaterner Alüvyon)→ (6)

1461

28235

0.114

0.075

1.505

0.613

61

(Bakırköy Formasyonu)→ (7)

181

5759

0.014

0.015

0.914

0.372

(Tirebolu Formasyonu→ (8)

67

2839

0.005

0.008

0.686

0.279

(Hamurkesen Formasyonu)→ (9)

0

307

0.000

0.001

0.000

0.000
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NFR*100
0

37
28
0
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III. BULGULAR
Çalışma kapsamında kullanılan yükseklik, eğim, bakı, arazi
kullanımı ve litoloji haritaları ArcGIS yazılımı ortamında
oluşturulmuş ve her bir veri setine ilişkin alt sınıf ağırlıkları
Tablo 1’de gösterilen frekans oranı yöntemine göre
belirlenmiştir. Tüm veri katmanları üst üste çakıştırılarak
heyelan duyarlılık haritası için duyarlılık indeksi
oluşturulmuştur. Her bir sınıf frekans oranı tablosunda da
belirtildiği gibi (NFR*), aynı katmanda bulunan en yüksek
frekans değerine göre normalize edilerek yüzlük sistem
üzerinden hesaplanmıştır. Dolayısıyla tüm katmanların
çakıştırılması sonucunda 100-500 arasında duyarlılık indeks
değerleri oluşmuştur. Bu kapsamda Şekil 3’te çakıştırma
sonucu elde edilen duyarlılık haritası görülmektedir.

V. SONUÇ
Oluşturulan heyelan duyarlılık haritasının doğruluğunu
belirlemek için üretilen heyelan duyarlılık haritası çalışma
alanına ait heyelan envanter haritası ile çakıştırılmıştır ve
mevcut heyelanlı alanların duyarlılık sınıflarına göre
dağılımları belirlenmiştir.
Buna göre, çok yüksek duyarlılık %30.53, yüksek %35.79,
orta duyarlılık %19.71, düşük duyarlılık %13.03 ve çok düşük
heyelan duyarlılığı %0.94 oranında belirlenmiştir. Üretilen
haritanın performansını analiz etmek için mevcut heyelanlarla
duyarlılık haritası karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma
sonucunda mevcut heyelanların % 86.03’ünün duyarlı, yüksek
ve çok yüksek duyarlı alanlara karşılık geldiği görülmüştür.
Elde edilen bu sonuç, üretilen haritanın kullanılabilirliğini
göstermektedir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma kapsamında Giresun İl Afet Müdürlüğü ve
Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teşekkür
edilmektedir.
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Özet –Ağır metal kirliliği dünya çapında ciddi boyutlara gelmiş bir sorundur. Günümüz endüstriyel toplumunda, toksik
kimyasallara ve metallere maruz kalmaktan kaçınmanın bir yolu bulunmamaktadır. Çevrenin önemli bir bölümü olan tarım
toprakları bu olgunun bir parçasıdır. Toksik endüstriyel atıklar sıvı gübrelerle karışarak tarım arazilerine yayılabilmektedirler.
Endüstriyel faaliyetler sonucunda çevrede oluşan bozulmaların giderilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu
yöntemlerin çoğunda ileri teknolojiler kullanılır, ve buda oldukça pahalı, geniş alanlara uygulanabilirliği de oldukça zor
görünmektedir. Buna karşılık fitoremediasyon yöntemi, metal kirliliği sorunuyla mücadelede en çok tercih edilen
seçeneklerden biri olup, sürdürülebilir, estetik ve çevre dostu bir teknik olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması ideal bir
aday olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz florası incelendiğinde uluslararası literatürde yararlanılan farklı familyalardan 38 adet
hiperakümülatör türe rastlanmaktadır. Kekik (Thymus vulgaris L.), Adaçayı (Salvia officinalis), Karahindiba (Taraxacum
officinale), Kantaron (Hypericum perforatum) gibi hiperakümülatör bitkiler ağır metalleri bünyelerinde tutup gaz formuna
dönüştürerek doğaya saldıkları bilinmektedir. Bu derleme, ağır metallerle kirlenmiş toprakların iyileştirilmesi için tıbbi ve
aromatik bitki kullanmanın yararlarını kısaca açıklamaktadır.
Anahtar Kelimeler – Ağır metal, çevre, fitoremediasyon teknikleri, tıbbi ve aromatik bitkiler

Phytoremediation Method for Healing of Soils Contaminated with Heavy
Metals: Suitability of Medicinal and Aromatic Plants
Abstract – Environmental contamination with heavy metals is a serious growing problem throughout the world. In today’s
industrial society, there is no way to avoid the exposure to toxic chemicals and metals. Agricultural lands, which are an
important part of the environment, are a part of this phenomenon. Toxic industrial wastes can be mixed with liquid fertilizers
and spread to agricultural lands. Various methods are used in order to eliminate environmental disturbances as a result of
industrial activities. Most of these methods use advanced technologies, which seem to be quite expensive and difficult to apply
to large areas. On the other hand, phytoremediation method is one of the most preferred options in combating metal pollution
problem and it is an ideal candidate to use medicinal and aromatic plants as a sustainable, aesthetic and environment friendly
technique. When it is investigated, it can be seen that the flora of our country consists of 38 hyperaccumulator plants from
different families that are also mentioned in international literature. Hyperacumulator plants such as Thyme (Thymus vulgaris
L.), Sage (Salvia officinalis), Dandelion (Taraxacum officinale), Centaury (Hypericum perforatum) are known to absorb heavy
metals, releasing them into the atmosphere in the form of gas. This review briefly describes benefits of using medicinal and
aromatic plants for the recovery of soils contaminated with heavy metals.
Keywords – Heavy metal, environment, phytoremediation methods, medicinal and aromatic plants
I. GİRİŞ
Kirlilik, hızlı kentleşme ve sanayileşme nedeniyle ortaya
çıkan ana sorunlardan biri olarak görülmektedir. Bu konuyu
öncelikli olarak ele almak zorunlu hale gelmiştir. Çeşitli
organik ve inorganik kirleticiler arasında, ağır metal kirliliği,
mevcut yaşamın yanı sıra çevre için de büyük bir tehdit
oluşturuyor. Metaller kimyasal veya mikrobiyal bozulmaya
uğramadıklarından ve daha uzun süre birikme eğiliminde

olduklarından, çevre ve insan sağlığı için büyük risk
oluştururlar [1]. Ağır metaller, zorunlu ve zorunlu olmayan
sınıflara ayrılabilir, önemli ağır metaller Co, Cr, Cu, Fe, Mn,
Ni ve Zn'yi içerir ve temel mikro besin maddeleri olarak da
kabul edilir, ancak aşırı miktarda alındığında zehirli hale
gelir. Temel olmayan ağır metaller Pb, Cd ve Hg'yi içerir ve
canlı organizmalar için oldukça toksiktir [2-4]. Sanayi
bölgelerinde ağır metallerin varlığı, özellikle yerleşim
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yerlerine bitişik olanlar, derhal temizleme eylemi
gerektirmektedir. Bununla birlikte, kazma ve boşaltma
yaklaşımı gibi mevcut geleneksel teknikler pahalıdır ve daha
fazla alanı kirletebilir [5]. Bunların yanı sıra özellikle otoyol
kenarlarına yakın toprakların trafik kaynaklı ağır metal
düzeyi de önemli bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Ağır
metallerin toprakta bulunmasının toprak kirliliği, tarımsal
üretim ve diğer özellikleri açısından olumlu ya da olumsuz
etkileri vardır. Topraktan bitkilere geçen ağır metaller besin
zinciriyle hayvan ve insanlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle,
bu sorunun sürdürülebilir bir yaklaşımla mümkün olan en
uygun şekilde ele alınması gerekmektedir.
Fitoremediasyon, bölgeye özgü iyileştirici hedefler elde
etmek için kirli alanlarda yer altı, organik ve inorganik
moleküller ile bitki kontrollü etkileşimlerin uygulanmasıdır
[6]. Türkçe’de “Yeşil Islah” olarak kullandığımız bu ifade
bitki temel alınarak çevreyi ıslah etme teknolojileridir. Bu
teknoloji ile organik ve inorganik maddeler bitki kullanılarak
kirlilik oluşturduğu alandan bertaraf edilebilmektedir.
Fitoremediasyon yönteminde, çevrenin doğal koşulları
korunabilir. Remediasyon yöntemleri arasında en az yıkıcı
yöntemdir. Kirlenmiş bölgelerde yetişen çoğu bitki, toksik
elementleri alır ve toplanabilir parçalara dönüştürür [7].
II. TOPRAK KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAYNAKLAR
Toprak tanımı yıllardır bilim insanları tarafından çok
çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. Bu tanımlar doğrultusunda
toprak; kayaçların ve organik maddelerin ayrışması sonucu
oluşan ürünlerin farklı oranlarda karışarak meydana getirdiği,
litosferin üst tabakasını örten gevşek tabaka olarak kabul
edilebilir. Toprak mineral parçacıklar, toprak organik
maddesi, toprağın canlı kısmı, çözünebilir tuzlar ve iyonları
içeren toprak suyu ve toprak havasından oluşmaktadır [8].
Toprak kirliliğinin günümüzde giderek önem kazanması,
birçok ülkede karşılaşılan toprak kirliliği vakaları nedeniyle
yaygın bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.

gerektirmemesi
ve
uygulanan
bölgenin
yeniden
kullanılabilmesine imkan vermesi gibi avantajlara sahip
olması nedeniyle günümüzde tercih edilen bir toprak ıslah
yöntemidir. Metallerle kirlenmiş topraklarda yetişme
stratejileri için bitkileri üç gruba ayırır [9]. Bunlar; metal
önleyici, indikatör ve akümülatörler veya hiperakümülatörler
olarak
sınflandırılmıştır.
Metal
akümülatörler
(hiperakümülatörler), yer üstü dokularında metalleri toprakta
bulunanları aşan seviyelere kadar yoğunlaştıran bitki
türleridir. Metal önleyiciler, içlerindeki ağır metal
translokasyon (kirliliğin yer değiştirmesi) seviyelerini etkili
bir şekilde sınırlandıran ve geniş bir toprak seviyesi
aralığında gövdelerinde nispeten düşük seviyelerde tutan
bitkilerdir. Metal indikatörler, yer üstü dokularında metal
biriktiren bitkilerdir ve bu bitkilerin dokularındaki metal
seviyeleri genellikle topraktaki metal seviyelerini yansıtır
[10-11].
Bir bitki dört kriteri karşıladığında ağır metal (ler) için
hiperakumülatör olarak sınıflandırılır [12-13]. Bunlar;
1- Gövde/kök aksamı >1
2- Ekstraksiyon katsayısı (gövdedeki ağır metal seviyesi
topraktaki toplam ağır metal seviyesine bölünür) >1
3- Diğer bitkilere göre 10 - 500 kat daha fazla ağır metal
biriktirmesi
4- Yapılarında 1000 mg / kg'dan fazla bakır, kurşun,
nikel, krom; veya 100 mg / kg'dan fazla kadmiyum
veya 10000 mg / kg'dan fazla çinko içermesi
IV. FİTOREMEDİASYON TEKNİKLERİ
Organik ve inorganik kirleticilerin bitkiler kullanılarak
giderilmesi teknolojisine genel olarak verilen bir isim olan
fitoremediasyon kapsamında kullanılan bitkilere ve
giderilecek kirleticilere bağlı olarak farklı yöntemler
bulunmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Kirlenmiş topraklar için fitoremediasyon teknikleri

Şekil 1. Toprakta ağır metal kaynakları

Endüstriyel faaliyetler, maden atıkları, kurşunlu benzin ve
boyalar, arazilere gübre uygulamaları, hayvan gübreleri,
lağım suyu, pestisitler, atık su ile sulama, kömür yakma
artıkları ve petrokimyasalların dökülmesi gibi kaynaklardan
kaynaklanan emisyonlar ağır metaller vasıtasıyla toprağın
kirlenmesine sebep olur (Şekil 1).
III. KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN FİTOREMEDİASYON
YÖNTEMİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ
Fitoremediasyon yöntemi, hem ekonomik hem de ekolojik
bir yöntem olması, uygulama esnasında özel bir donanım

A. Fitoekstraksiyon
Toprakta kirliliğe yol açan metal kirleticilerin bitki kökleri
yardımı ile alınması yöntemine verilen isimdir. Bitkiler
topraktaki zararlı maddeleri bünyelerine alma konusunda
farklı özellikler gösterirler. Bu nedenle kirleticilerin yüksek
seviyelerine direnen bitkiler kullanılmalıdır. Çinko, bakır ve
nikel gibi ağır metal içerikli bileşikler başarılı bir şekilde
fitoekstrakte edilebilmektedirler. Bitkiler bu zararlı metalleri
kökleri yardımı ile topraktan alırlar ve diğer vejetatif
organlara dağıtımında görev alırlar. Bu nedenle, uygulamada
metalleri bünyesinde barındırabilen hiperakümülatör bitkiler
kullanılmaktadır. Daha sonra ağır metalleri tutan bitkiler
hasat edilir ve yakma fırınlarında yakılırlar veya başka uygun
bir metot ile farklı işlemlere tabi tutulurlar [14].
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B. Rizofiltrasyon
Filtre görevi yapan iyi gelişmiş bir kök sistemine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu yöntemde toprağın ıslahından çok
kirlenmiş sudaki ağır metallerin alandan uzaklaştırması
uygulanmaktadır. Kirleticiler ya bitkilerin kök yüzeylerinde
absorbe edilir ya da kökler aracılığı ile emilerek bitkinin
diğer organlarına taşınır [14].
C. Fitodegredasyon
Fitodegradasyon metodunda hiperakümülatör bitkiler
kullanılarak ortamda bulunan organik kirleticilerin yapısı
bozunur ve aynı zamanda ayrıştırma yeteneğine sahip olurlar.
Bu oluşumun gerçekleşmesi için enzimatik reaksiyonlar
gerçekleşmesi gerekir. Yani bazı kirleticiler ilk önce bitkiler
tarafından absorbe edilir ve daha sonra enzimler yardımı ile
bozunuma uğratılırlar. Bitkiler tarafından bünyesinde tutulan
organik bileşikler metabolik mekanizmalar vasıtasıyla daha
küçük parçalara ayrılırlar. Parçalara ayrılan bu moleküller
daha sonra da bitkiler tarafından metabolik olarak ayrıca
kullanılabilir duruma gelip bitki dokuları ile birleşmiş bir hal
alırlar. Bu yöntem kullanılarak yeraltı sularındaki çözücüler,
topraktaki petrol ve aromatik bileşikler ve havadaki uçucu
bileşikler gibi birçok farklı kirletici ıslah edilebilir [15].
Bununla beraber bitki enzimleri, cephane atıkları ve ayrıca
organik herbisitler gibi bozunabilen diğer zararlı maddelerin
arıtımında da bu yöntem kullanılmaktadır [16].
D. Rizodegredasyon
Fitostimülasyon olarak da adlandırılan rizodegredasyon,
organik kirleticilerin, arttırılmış mikrobiyal aktiviteye sahip
olan rizosferde parçalanmasıdır [17].
Bitki kökü şekerler, alkoller ve organik asitleri toprak
mikroflorası için karbonhidrat kaynakları olarak harekete
geçirirler, mikrobiyal oluşumu ve aktiviteyi arttırırlar.
Rizodegradasyonun en önemli yararlarından biri de
kirleticilerin doğal ortamlarında yok olmalarıdır. Olumsuz
yönü ise az miktarda da olsa bitki veya atmosfere
taşınmalarıdır [18].
E. Organik pompalar
Bu mekanizmada bitkiler, yüksek hacimli kirli suların
toplanmasında organik pompa olarak görev yaparlar. Örneğin
söğüt ağaçları günlük 200 litrelik su tüketimiyle bu
mekanizma için en uygun bitki türlerindedir [19]. Bitkisel
buharlaştırma olayı organik kirleticiler ve ağır metal içeren
suyun büyük bir miktarını kökler vasıtası ile bünyesine alan
ağaçlarda meydana gelir.
F. Fitovolatilizasyon
Fitovolatilizasyon yöntemi ile bitkiler tarafından tutulan
kirleticiler daha az uçucu formlara dönüştürülerek
transpirasyon yolu ile doğaya salınmaktadır. Bilindiği gibi su,
köklerden alınarak gövde ve yapraklara iletilirler. Böylece
kirleticiler, bitkiyi çevreleyen havaya terleme ve gaz formuna
dönüşerek karışır. Daha önce bu çalışma kavak ağaçlarında
uygulanıp başarılı sonuçlar alınmıştır [20].
V. FİTOREMEDİASYON YÖNTEMİNDE TIBBİ VE
AROMATİK BİTKİLERİN ROLÜ
Fiziksel ve kimyasal arıtmanın bir arada kullanıldığı bir
arıtma sistemi olan konvansiyonel arıtma sistemleri ile katı

ve sıvı atıkların arıtılması tam olarak sağlanamamaktadır.
Etkili bir arıtım sistemi ise endüstri kuruluşlarına pahalıya
mal olmaktadır. Bu nedenle, günümüzde birçok endüstri
kuruluşunun önemli sorunu olan kirliliğin arıtımında
ekonomik yönden ucuz, pratik uygulamalarda kolaylık
sağlayacak arıtım süreçlerine yönelik geniş bilimsel
araştırmalar yapılmaktadır. Bu kaynaklara göre bünyesinde
element biriktiren en az 45 bitki familyası bulunduğu tesbit
edilmiştir. Bu bitkilerin çoğu Cu, Co, Cd, Mn, Ni, Se veya Zn
elementlerini bünyelerinde 100 -1000 mg/kg bitki
seviyesinde biriktirebilmektedir [21]. Ağır metal kontamine
olmuş bölgelerin arıtılması için en umut verici tıbbi ve
aromatik bitkiler genelde Poaceae, Lamiaceae, Asteraceae,
and Geraniaceae familya üyelerinden Fesleğen, Kekik, Nane,
Lavanta, Adaçayı, Biberiye, Papatya, Karahindiba, Sardunya
gibi bitkilerden oluşmaktadır [22]. Ayrıca kadife çiçeği,
hatmi, kimyon, sarımsak, kuzukulağı, kenevir gibi bitkilerde
fitoremediasyon yönteminde kullanıldığı çeşitli araştırmacılar
tarafından bildirilmiştir.
VI. SONUÇLAR
Fitoremediasyon yöntemi yeni bir teknolojidir ve gelişim
safhasında olması nedeni ile performansı ve maliyetiyle ilgili
veriler oldukça sınırlıdır. Bu yöntemde iklim şartları ve
metallerin yarayışlılık durumları göz önüne alınmalıdır. Ağır
metalleri, kirlenmiş topraklardan uzaklaştırmaya uygun yeni
bitki türleri tespit edilmelidir. Böylece çevreyi kirleticilerden
korumak, kirlenmiş ortamları iyileştirmek ekosistemin
sürdürülebilirliği için gereklidir.
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Özet – Tıbbi ve aromatik bitkiler; gıda, kozmetik, boya, tekstil, ilaç, tarım gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Bu tür
endüstriyel kullanımlar için birçok tıbbi ve aromatik bitki türü yetiştirilmektedir, ancak çoğu hala doğadan yabani olarak
toplanmaktadır. Şiddetli ve kontrolsüz bir şekilde yapılan toplamalar sonucunda tıbbi ve aromatik bitki türlerinin önemli bir
bölümünün geleceği tehlike altına girmiştir. Bir çok alanda doğal ürünlere olan talebin artması ile yenilenebilir endüstriyel
ürün kaynaklarının yanı sıra bitki biyoçeşitliliğini koruma ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle, doğadan aşırı miktarda toplanan ve
geniş ihracat ürünü bitki türlerinin tarımına geçilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilirliğin
genel yönleri, avantajları ve dezavantajları ile tıbbi ve aromatik bitki popülasyonlarının artırılması ve bu bitki türlerinin
yetiştirilmesine ilişkin ne gibi çalışmaların yapıldığını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler – Tıbbi ve aromatik bitkiler, bitki toplama, yetiştiricilik, sürdürülebilirlik, Türkiye

Cultivation of Medicinal and Aromatic Plants and Sustainable
Development in Turkey
Abstract – Medicinal and aromatic plants; food, cosmetics, paints, textiles, pharmaceuticals, agriculture is used in many fields
such as. Many species of medicinal and aromatic plants are cultivated for such industrial uses, but most are still wild collected.
As a result of severe and uncontrolled collections, the future of a significant portion of medicinal and aromatic plant species
has been endangered. With the increasing demand for natural products in many areas, there is a need to protect plant
biodiversity as well as renewable industrial product resources. For this reason, it has become a necessity to switch to
agriculture of large export crops, which are collected in large quantities from nature. The aim of this study is to determine the
general aspects, advantages and disadvantages of sustainability and how to increase the number of medicinal and aromatic
plant populations and the cultivation of these plant species.
Keywords – Medicinal and aromatic plants, plant collection, cultivation, sustainability, Turkey
I. GİRİŞ
Tıbbi ve aromatik bitkiler asırlardan beri gıda, çeşni, ilaç
ve şifa vermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle
kimyon, haşhaş, anason gibi bazı bitkilerin tarımı tarih öncesi
devirlerden beri devam etmektedir. 20. yüzyılın başlarında
listelenen ilaçların %40’ından fazlası bitkisel orijinli
olmasına rağmen 1970’li yılların ortasında bu oran %5’ ten
daha aşağıya düşmüştür. Ancak özellikle 1990’lı yıllardan
sonra, tıbbi ve aromatik bitkilerin yeni kullanım alanlarının
bulunması, doğal ürünlere olan talebin artması; bu bitkilerin
kullanım hacmini her geçen gün arttırmaktadır. Günümüzde
tıbbi bitkiler piyasasının yıllık yaklaşık 60 milyar dolarlık bir
rakama sahip olduğu tahmin edilmektedir [1]. Ülkemiz
coğrafi konumu, jeomorfolojik yapısı, sahip olduğu çeşitli
toprak şekilleri ve farklı iklim özelliklerinin tesiri altında
bulunmasından dolayı çok çeşitli vejetasyon tiplerine ve

oldukça zengin bir floristik çeşitliliğe sahiptir [2].
Türkiye’nin, sahip oldugu 12 bin civarındaki bitki
taksonunun yaklasık 3800 adeti endemik türlerden olusurken
Avrupa’da 11 bin takson sayısının yaklasık 2600 adeti
endemik bitki türlerinden olusmaktadır [3-4]. Türkiye’de
tıbbi ve aromatik bitkiler yoğun olarak Ege, Marmara,
Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu
Bölgeleri’nde yetişmekte olup, çoğunlukla doğadan
toplanmak sureti ile elde edilip pazarlanmaktadır. Tıbbi ve
aromatik bitkilerin sürdürülebilir şekilde tarımının yapılması
ve pazar potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için
bu ürünlerin üretiminde belirli miktar ve kalitede olması
büyük önem arz etmektedir. Tüketici ve sanayici taleplerine
cevap veren nitelikte, ülkemiz ekolojik koşullarına uygun
kaliteli çeşitlerin belirlenmesi, ıslah edilmesi, doğaya zarar
vermeden toplanması, hasat sonrası işleme teknolojilerinin
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geliştirilmesi, tıbbi ve aromatik bitkilerde üretim ve pazar
olanaklarını geliştirilmesine katkı sağlayacaktır [5].

Tablo 1. Ülkemizde tarımı yapılan bazı baharat bitkileri [7]
Üre ti m i
Yapı l an
B i tk i l e r

II. ÜLKEMİZDE TARIMI YAPILAN BAZI TIBBİ VE
AROMATİK BİTKİLER
Eski çağlardan beri bitki yetiştirmede ekolojik faktörler ön
planda tutulmuştur. Ekolojik faktörlerin diğer kültür
bitkilerine oranla tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine etkisi çok
daha fazladır. Çünkü bu bitkilerde verim kadar kalite de
önemlidir, hatta belirli kalitenin altında olanlar çok verimli
olsalar da yetiştirilmezler. Dolayısıyla tıbbi ve aromatik
bitkilerin tarımı sadece bu bitkilerin ekolojilerine uygun olan
bölgelerde yapılabilir [6]. Türkiye’nin iklim ve ekolojik
özelliklerinden dolayı birçok tıbbi ve aromatik bitki
yetiştirilebilmekte veya dünyanın birçok yerinde olduğu gibi
doğadan toplanmaktadır. Ülkemizde tarımı yapılan bazı tıbbi
ve aromatik bitkiler Tablo 1’de verilmiştir.

An as on

Ki m yon

Ke k i k

Tablo 1. Parfümeri, eczacılık vb. alanlarda kullanılan bitkiler [7]
Üretimi
Yapılan Bitkiler

Haşhaş

Şerbetçi Otu

Korunga

Oğulotu

Isırganotu

Adaçayı

Gül (yağlık)

Lavanta

Yıl

Alan (dekar)

Üretim (ton)

Verim (kg/da)

2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ort
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ort
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ort
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ort
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ort
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ort
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ort
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ort

322 773
266 212
615 919
299 217
237 314
451 226
365 444
3 544
3 530
3 500
3 415
3 300
3 300
3 432
14 420
670
500
6 444
1 155
2 030
4 203
505
505
512
213
207
172
352
3
3
0
5
5
5
4
30
130
536
3 681
4 123
3 951
2 075
28 012
28 359
28 243
29 753
33 277
34 205
30 308
709
2 189
3 218
5 700
6 606
8 684
4 518

19 244
16 223
30 730
16 550
13 836
26 991
20 596
1 852
1 832
1 869
1 846
1 785
1 785
1 828
636
47
42
963
136
241
344
238
238
242
108
106
84
169
0,42
0,42
0
1
1
1
1
4
19
80
411
557
428
250
10 769
10 831
9 483
12 267
13 372
14 773
11 916
105
297
400
747
845
1 040
572

60
61
50
55
58
60
57
523
519
534
541
541
541
533
44
70
84
149
118
119
97
471
471
473
507
512
488
487
140
140
200
200
200
176
133
146
149
112
135
108
131
384
382
336
412
402
432
391
148
136
124
131
128
120
131

Ç öre k otu

Re z e n e

Ki ş n i ş

S ü pü rge O tu

Kapari
(Ge be re
O tu )

Yı l

Üre ti m (ton )

152 431

10 046

2014

140 506

9 309

2015

138 118

9 050

2016

136 552

9 491

2017

121 833

8 418

2018

124 455

8 664

O rt

135 649

9 163

2013

247 045

17 050

2014

224 421

15 570

2015

270 247

16 897

2016

268 849

18 586

2017

267 358

19 175

2018

361 761

24 195

O rt

273 280

18 579

2013

89 137

13 658

2014

92 959

11 752

2015

104 863

12 992

2016

121 127

14 724

2017

121 472

14 477

2018

139 061

15 895

O rt

111 437

13 916

2013

3 261

352

2014

1 717

140

2015

4 681

425

2016

23 160

2 527

2017

32 560

3 094

2018

33 864

3 322

O rt

16 541

1 643

2013

13 848

1 994

2014

15 848

2 289

2015

15 512

1 461

2016

17 503

2 464

2017

16 525

2 022

2018

23 400

3 067

O rt

17 106

2 216

2013

11

1

2014

11

1

2015

150

11

2016

503

42

2017

410

29

2018

405

29

O rt

248

19

2013

15 221

2 124

2014

14 600

2 010

2015

15 035

2 078

2016

13 850

1 883

2017

10 339

2 183

2018

10 199

2 324

O rt

13 207

2 100

2013

-

-

2014

15

-

2015

15

-

2016

3

-

2017

-

-

2018

-

-

O rt

Ülkemizde kültürü yapılan bitkiler arasında kimyon,
anason, kekik, nane, kırmızı biber, rezene, haşhaş, çörek otu,
çemen ve hardal vb. Sayabiliriz (Tablo 2). Kültürü yapılan
bitkilerden bazıları alan bakımından çok fazla yer
kaplamaktadır. Ancak sayı bakımından Avrupa ülkelerine
göre çok daha az bitkinin kültürünün yapıldığı görülmektedir.

Al an

2013

11

0

Yine ülkemiz florasında bulunduğu halde bazı bitkilerin
veya bunların etkili maddeleri (hintyağı, nane yağı, mentol,
sitral, sitronellal, timol, anetol, okaliptol, melissa, kediotu,
digitoksin, atropin, scopolamin, kafein, pektin, spartein,
Vinca alkaloitleri, piretrin, çeşitli uçucu yağlar, alkaloitler,
heterozitler vb.) ithal edilmektedir. Ülkemiz florasında
yetişen bitkiler çeşitli baskılar altında olup, birçok tür neslini
devam ettirmekte zorluklarla karşılaşmaktadır. Bunlar;
sanayileşme ve şehirleşme, tarla açma ve aşırı otlatma,
turizm, yurt dışına satış ve yurt içi kullanım, çorak, tuzcul
alanların ıslahı, tarımsal mücadele ve kirlenme, ağaçlandırma
ve yangınlardır. Bu tahriplerden tıbbi ve aromatik bitkilerde
nasibini almaktadır. Örneğin Gentiyan (Gentiana lutea L.),
kardelen (Galanthus elwesii Hooker fil.) ve salep
(Orchidaceae) türleri florada önemli ölçüde azalmaktadır [8].
Ülkemizde genellikle ham drog ihraç edilmekte, etkili
maddeler çoğunlukla ithal edilmektedir. Dış alımı yapılan bu
etkili
maddelerden
ülkemiz
koşullarında
üretimi
yapılabilecek olanların üretimine başlanması da ülke
ekonomimiz açısından önemlidir. Böylece Türkiye’de tıbbi
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ve aromatik bitkilerin sadece ham drog olarak değil,
bunlardan elde edilen ekstre ve uçucu yağların üretilmesi ile
katma değer yaratılabilir.
III. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİ
Ekosistem yaklaşımının temel bir unsuru olarak, insanların
kültürel çeşitliliği ile ekosistemler birbirlerini tamamlayan
temel bileşenlerdir. Kavramsal anlamda, sürdürülebilir
kalkınmanın özü, insanlar ve etrafındaki ekosistem arasındaki
uzun süreli ilişki ile ifade edilmektedir. Bu, sonuçta birinin
tamamen diğerine bağımlı olduğu anlamına gelir [9]. Tıbbi ve
aromatik bitkilerin hasadı için sürdürülebilir bir sistem,
meyvelerin, tohumların veya diğer bitki parçalarının belirli
bir alandan süresiz olarak hasat edilebileceği bir yapıdır [1011].
Sürdürülebilir bir hasat birbirine bağlı 4 ölçekle tamamlanır
[12]. Bunlar;
i.
Arazi seviyesi
ii.
Toplum ve ekosistem seviyesi
iii.
Bitki populasyon seviyesi
iv.
Genetik seviyesi
Pek çok tıbbi bitki, özellikle de aromatik bitkiler, bahçelerde
süs amaçlı olarak veya tarlalarda monokültür veya polikültür
sistemlerle yetiştirilmektedir [13]. Hint bitkisel endüstrisi
tarafından ilaç üretiminde kullanılan 400'den fazla bitki
türünden, şu anda 20'den az tür ülkenin farklı bölgelerinde
tarımı yapılmaktadır [14]. Çin'de, yaklaşık 5.000 tıbbi bitki
tanımlanmış ve yaklaşık 1.000'i daha yaygın şekilde
kullanılmakta olup, yalnızca 100-250 tür yetiştirilmektedir
[15-16]. Uzun süredir tıbbi ve aromatik bitki ekimi
geleneğine sahip bir ülke olan Macaristan'da, ticari üretim
için sadece 40 tür yetiştirilmektedir [17-18]. Avrupa sadece
130-140 tıbbi ve aromatik bitki türü yetiştirlmektedir [19-20].
Türkiye İstatistik Kurumunun [21] tarafından yayınlanan
istatistiki verilerde tıbbi ve aromatik bitkiler başlığı altında
özel bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Tıbbi ve aromatik
bitkiler diğer gruplara serpiştirilmiş olup içerisinde
bazılarının yer aldığı kayıtlar ancak 2012 yılından itibaren
tutulmaya başlanılmıştır. Buna göre, tıbbi ve aromatik bitki
grubuna giren yaklaşık 20 çeşit bitkinin yetiştiriciliği
yapılmaktadır.
Bu rakamlara dayanarak, şu anda ticari üretim için resmi
ekimde olan tıbbi ve aromatik bitki türlerinin sayısının dünya
genelinde kullanılan toplam tıbbi bitki sayısının ancak % 1'ini
oluşturduğu belirlenmiştir. Tıbbi bitkilerin sürekli ve düzenli
bir şekilde tedarik edilmesine olan talep ve orman
kaynaklarının hızla tükenmesi talebi göz önüne alındığında,
yetiştiricilikte tıbbi ve aromatik bitki türlerinin sayısının
artırılması, artan bir talebi karşılamak için önemli bir strateji
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tarımı yapılan tıbbi bitkilerin, doğada toplanmış
örneklerle karşılaştırıldığında bazen nitel olarak yetersiz
olduğu kabul edilir. Buda, bitkilerdeki tıbbi özellikler temel
olarak, bitkilerin doğal ortamlarında belirli stres ve rekabet
koşulları altında ihtiyaç duydukları ve belki de tek kültürlü
koşullar altında ifade edilmeyen ikincil metabolitlerin
varlığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak tarımı
yapılan bitkilerin, doğal habitatlarından toplananlardan
özellikleri bakımından bir miktar farklı olduğu varsayılabilir

olsa da, bitkilerde belirli değerlerin kontrollü ekim koşulları
altında düzenlenerek arttırılabileceği de açıktır. Ayrıca, tıbbi
ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği yabani türlere göre bazı
avantajlara sahiptir [22-24]. Bunlar;
a. Yabani-toplama çoğu zaman istenmeyen, bazen
zararlı diğer bitki türleriyle karışmış materyaller
sunarken, yetiştiricilik control altında olduğu için
daha güvenilirdir.
b. Yabani hasat hacimleri kontrol edilemeyen birçok
faktöre bağlıdır Yetiştirme sabit bir hammadde
kaynağını garanti eder.
c. Ticari olarak arzulanan özelliklere sahip
genotiplerin seçimi ve geliştirilmesine olanak
sunar.
d. Ürün standartları düzenlemelere ve tüketici
tercihlerine göre ayarlanabilir.
e. Ekili materyaller kolayca “organik” veya
“biyodinamik” olarak sertifikalandırılabilir.
Tıbbi bitkilerin ekimi, yalnızca geniş çaplı bitki bazlı
ilaçların ve bitkisel ilaçların üretimine yönelik mevcut ve
gelecekteki taleplerin karşılanmasına yönelik bir araç olarak
değil, aynı zamanda vahşi popülasyonlar üzerindeki hasat
baskısını hafifletmenin bir aracı olarak da yaygın olarak
görülmektedir.
IV. DÜNYA VE ÜLKEMİZDE TIBBI VE AROMATIK
BITKILERIN TICARETI
Tıbbi ve aromatik bitkilerin dünya ticaret hacmi sürekli
artmaktadır. Ayrı ayrı 3 grupta incelenmiş olan dünya
ticaretine toplu olarak bakıldığında (kahve, çay, mate ve
baharatlar–sakız, reçine, bitki özsu ve ekstrakları–uçucu
yağlar, parfüm–kozmetik, güzellik, saç, diş ve kişisel bakım
ürünleri) toplam ihracatı 2002 yılında 52,4 milyar dolardan
2005 yılında 82 milyar dolara yükselmiştir. Daha sonra hızla
artarak 2010 yılında 131,3 milyar dolara 2015 yılında bu
miktar 166,8 milyar dolara yükselmiştir. Ülkemizde Tıbbi ve
aromatik bitkileri ihracatı ise 2002 yılında 112 milyon dolar
iken %150 değişimle 2015 yılı sonunda 280 milyon dolara
yükselmiştir. İhracatın en önemli bitkileri kekik, haşhaş,
defne, çay, anason, kimyon, adaçayı, mahlep, kırmızıbiber ve
bitkisel çaylardır (ıhlamur, kuşburnu, adaçayı, karışık
meyveler, vb.) [25].
V. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde birçok tıbbi ve aromatik bitki doğadan
toplanmakta ve bir kısmının da belirli ölçüde tarımı
yapılmaktadır. Ancak bunlara ait düzenli istatistiksel veriler
bulunmamakta ve arz talep ilişkisi dikkate alınarak üretim
yapılmamaktadır. Bu bitkilerle ilgili bilgilerin toplanacağı ve
ulaşılabileceği veri bankaları oluşturulmalıdır. Ayrıca tıbbi ve
aromatik bitkilerde iç tüketim ve dış ticaret verileri dikkate
alınarak, hangi bitkiden ne kadarının doğadan toplanarak, ne
kadarının üretilerek temin edileceği belirlenmelidir. Özellikle
kaliteli ve doğal ortamına zarar vermeden toplanan ürünler ve
yetiştirilen bitkiler için teşvik primleri ile desteklenmelidir.
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Abstract – In the present study, the volatile compounds of essential oil of Lavandula stoechas L. (Lavender) was analysed by
gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) using the Nist and Willey libraries. It was determined that the main
components of L. stoechas were linalyl acetate (36.31%) and linalool (34.18%). Inhibition and antimicrobial activity of volatile
oil of the plant against Escherichia coli (ATCC 25293), Staphylococcus aureus (ATCC25925) and Candida albicans were
examined by microbroth dilution method. L. stoechas EO (Essential Oil) exhibited antimicrobial activity with MIC of between
14.8 and 32.5 µg/mL. The lowest antimicrobial activity were determined against E. coli in L. stoechas EO (MIC= 32.5 µg/mL),
while maximum MIC were noticed as 14.8 µg/mL against C. albicans. The most cell inhibition were noted as 91.76% in C.
albicans at the concentration of 4500 µg/mL of L. stoechas. The reductions in living cell number were obtain as 0.54 log in E.
coli, 1.04 log in S. aureus and 1.08 log in C. albicans at the same concentration of 4.5 µg/mL. This study showed the strong
antimicrobial performance of L. stoechas EO in detail. This study showed that L. stoechas EO inhibits the growth of
microorganisms depending on concentration.
Keywords – Lavandula stoechas, antimicrobial action, cell inhibition, reduction of living cell
I. INTRODUCTION
Natural products have therapeutic and antimicrobial
characteristics and a large quantity of information has been
released [1]. In particular, many studies on the antimicrobial
action of essential oils have critical significance. Thus,
countless studies against pathogenic bacteria have been
recorded to determine antimicrobial operations of vital plant
oils. Lavandula species are the leading ones of these studies.
Lavandula genus includes herbaceous plants, annuals, and
small shrubs, having aromatic parts. Among cultivated in the
world, the most known species believed to have medicinal
and aromatherapic value are Lavandula angustifolia,
Lavandula intermedia, Lavandula dentata, Lavandula
officinalis and Lavandula stoechas. Their essential oil have
been used for centuries as a therapeutic agent, especially an
antimicrobial agent [2]- [4]. Also culinary herbs and food
supplements include most Lavender species based on their
biological activities. Many studies has performed several
investigations on lavender essential oils, mainly on its
antifungal, antioxidant, and anti-inflammatory properties [5]-

in pathogen microorganisms on different concentration of L.
stoechas essential oil. Thus, this study focuses on the key
issues such as survival of E. coli, S. aureus and C. albicans
in natural antimicrobial agent environments and the rate of
inhibition of L. stoechas EO.
II. MATERIALS AND METHOD
A. Plant material and Essential oil extraction
L. stoechas. were collected from Fethiye region of Muğla,
Turkey in 2018. They were identified and confirmed by
comparing it with the specimen located at the Herbarium of
Biology, Faculty of Science, Muğla Sıtkı Koçman
University, Turkey. The HpEO and LsEO extractions were
performed from approximately 100 g of the dried L. stoechas
via hydrodistillation method for 2 hours from several matrix.
B. Chemical composition
The qualitative and quantitative composition of
essential oil analysis were conducted at Giresun University
central Research Laboratories Application and Research
Center by GC-MS 7890A-(5975C inert MSD) instrument
equipped with an Agilent 19091S-433 column (30m x 250
μm film x 0.25 μm thickness). Helium was used as a carrier
gas. The temperature was raised from 60°C to 225°C by an
increase of 3°C/minutes and then 25 minutes of waiting time
were implemented during the analysis. Injection port
temperature was 250°C, while detector temperature was
260°C. Characterization of L. stoechas EO components was

[8].

Lavandula stoechas L. is a member of Lamiaceae family
and distributed in all Mediterranean regions. It is rather
important in medical treatment as anticonvulsant, sedative,
and antispasmodic activities. In addition, L. stoechas is used
in perfumery and cosmetics due to consist of desired
aromatic components [9], [10]. However, no paper was found
reporting the reduction of survival and inhibition percentage
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based on the library (Wiley and NIST) comparison with the
mass spectra of the injected essential oil samples.

oil of L. stoechas aerial parts, followed by lavandulyl acetate
(1.92%), caryophyllene (1.89%), hexyl butyrate (1.45%), αterpineol (1.31%), β-farnesene (1.23%), geranyl acetate
(1.10%) and less amounts than 1% with camphene, 3octanone, 3-carene, cis-ocimene, β-ocimene, neryl acetate,
germacrene-D, caryophyllene oxide, α-bisabolol, elaidic
acid.

C. Antimicrobial Activity
The antimicrobial activity of essential oil of L. stoechas
was researched on several pathogens, namely Escherichia
coli, Staphylococcus aureus and Candida albicans using and
modified spectrophotometric microdilution technique.
Firstly, the inoculums of microorganisms were prepared in 4
ml Triptic Soy Broth for bacteria, 4 ml Sabouraud Dextrose
Broth for yeast and incubated at 37oC, overnight. After 24
hours, the culture suspensions were adjusted to 0.5
McFarland Standard Turbidity and stored at +4°C until use

Table 1. Chemical composition of L. stoechas essential oil. RT: Retention
Time. Quantity (%): more than 0.01.

[11].

D. Spectrophotometric Microdilution Technique
The experiment were performed on 96-well microtiter
plates and firstly 50 µL of Mueller Hinton Broth (MHB)
medium were added into all wells. Two-fold serial dilutions
(50 µL) of L. stoechas (4.65 mg/mL) was made on all x-axis
along of elisa plate. Columns 11 and 12 were used as
negative and positive controls. Finally, 5 μL culture of
microorganisms was inoculated on all wells except medium
control wells. All plates were incubated for 24 hours at 37°C,
turbidity for bacteria was measured at 600 nm, 415 nm for
yeast. The optical density was read before, T0 and T24 after
24-hour incubation for MIC assessment. MIC was calculated
for each plate using the following formula: The OD was
subtracted from theOD for each replicate at T24 for each
replicate. The Percent growth = (ODtest /OD control)x100.
Percent Inhibition = 100-(OD test well/OD of corresponding
control well)x100 for each row of the 96-well plate.We
calculated MIC (the lowest concentration of test material
which results in 99.9% inhibition of growth) using the R2
formula on inhibition curve [12], [13].

RT

Compound

%

RT

14.422

cisocimene
β-ocimene

17.730

Linalool

19.366

Camphor

5.38

38.031

20.333

Borneol
Hexyl
butyrate
(±)-αterpineol

3.11

42.237

Compound
Linalyl
acetate
Lavandulyl
acetat
Neryl
acetate
Geranyl
acetate
Caryophylle
ne
β-farnesene
Germacrene
-D
Caryophylle
ne oxide
α-bisabolol

9.913

Camphene

0.20

24.790

11.601

3-octanone

0.33

25.878

13.512

3-carene

0.85

28.945

13.747

1,8-cineole

3.98

29.786

0.70

31.251

0.75
34.1
8

32.652

1.45

57.537

Elaidic

1.31

Total

13.947

21.323
21.483

33.682

%
36.31
1.92
0.61
1.10
1.89
1.23
0.31
0.63
0.81
0.33
99.22

The 24 hour incubation of L. stoechas EO with
microorganisms was found to be statistically significant in
terms of MIC (p˂0.05) (Table 2). All microorganisms were
found to be sensitive to the essential oil. The MIC of L.
stoechas EO (32.5 µg/mL) against E. coli was found to be
statistically significant than L. stoechas EO (14.8 µg/mL) on
C. albicans. The moderately antimicrobial activity were
determined against E. coli and S. aureus with MIC= 32.5
µg/mL and MIC= 21.3 µg/mL, respectively, while maximum
MIC were noticed as 14.8 µg/mL against C. albicans in L.
stoechas.

E. Survival under L. stoechas Essential Oil
Survival of Escherichia coli, S. aureus and C. albicans
were investigated by broth microdilution method in vitro
exposure to L. stoechas EO. The percentages of cell viability
counts were used to assess logaritmic reduction in cell
number compared with negative control (100% survivor). To
the formule: The reduction of living cell = The cell number
in negative control well (MHB + microorganism) - The cell
number in corresponding well (MHB + microorganism +
corresponding amount of L. stoechas EO).

Table 2. MIC of L. stoechas against tested microbial strains by
microdilution method. For positive control: ampicillin (for bacteria) and
fluconazole (for yeast) were used as positive control (128 µg/mL). The
average MICs were expressed with the standard deviation (±) and
significance level (p≤0.05) and a: same signs differ statistically at the 0.05
level.

F. Statistical analysis
Survival All data on antimicrobial activity assay studies
were the averages of triplicate analysis. Data were
recorded as mean ± SEM (standard error of the mean).
Significant differences between means were determined by
Tukey HSD (SPSS 25; post hoc-one way ANOVA) test
and p values <0.05 were regarded as significant
III. RESULTS
The components of EO extracted from L. stoechas with
their retention time (RT) and area (%) were listed in Table 1.
In the present study, linalyl acetate (36.31%), linalool
(34.18%), camphor (5.38%), 1,8-cineole (3.98%) and
borneol (3.11%) were the major component in the essential

Microorganism/MIC

L. stoechas

Antibiotics

E. coli (-)

32.5a±3.6

64±3.9

S. aureus (+)

21.3±0.8

8±2.8

C. albicans

14.8a±1.3

128±4.8

As shown in Table 3, L. stoechas EO revealed different
inhibition activities towards the three microorganism cells
investigated. Inactivation of E. coli, S. aureus and C.
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albicans by increased doses of the essential oil was similar
in that caused an increase cell death. In general, a dosedependent decrease in the survival of the microorganisms
was observed. The applied essential oil at doses of 8.8, 17.6,
35.2, 70.3, 140.6, 281.3, 562.5, 1125, 2250 and 4500 µg/mL
led to inhibition between 3.56% and 71.41% for E. coli,
1.17% and 90.90% for S. aureus, -5.09% and 91.76% for C.
albicans (p<0.05). At a concentration of 4.5 mg/mL, the
inhibition by L. stoechas were 71.41% for E. coli, 90.90%
for S. aureus, 91.76% for C. albicans.

% Inhibibition (column) and Logaritmic
Reduction in live cells (line)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00

Table 3. The logaritmic reduction in cell population (R) and dose-dependent
cell inhibition in E. coli (E), S. aureus (S) and C. albicans (C) (% ) in the
presence of L. stoechas essential oil during exposure between the
concentration of 4500 µg/mL and 8.789 µg/mL for 24 h.

E.coli

S. aureus

C. albicans

E.coli

S. aureus

C. albicans
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50

Concentration
8.78

E
S

2250

4500

% 3.56

7.19

37.28 56.34 64.86 67.36 68.41 69.09 70.55

71.41

R

0.03

0.02

17.57 35.15 70.31 140.6 281.2 562.5

1125

0.20

0.36

0.45

0.49

0.50

0.51

0.53

0.54

% 1.17 -3.99 -2.26

-2.42

-2.69

-6.08

-4.81

27.71 50.40

90.90

R

-0.02

0.14

0.01

% 5.09
C
R 0.02

-0.02

-0.01

-0.01

-0.01

-0.03

0.30

1.04

-3.06

6.83

5.10

5.13

10.48 13.51 28.98 57.98

91.76

-0.01

0.03

0.02

0.02

0.05

1.08

0.06

0.15

0.38

The applied L. stoechas essential oil at doses of 8.8, 17.6,
35.2, 70.3, 140.6, 281.3, 562.5, 1125, 2250 and 4500 µg/mL
led to reduction in live cell count between 0.02 and 0.54 log
cfu/mL for E. coli, 0.01 and 1.04 cfu/mL for S. aureus, -0.02
and 1.08 cfu/mL for C. albicans (p<0.05). The high
reduction of living cell were obtain as 1.08 log in C. albicans
at the concentration of 4.5 mg/mL of L. stoechas. The others
also: It was 1.04 log in S. aureus and 0.54 log in E. coli at
the same concentration. E. coli cell population during
exposure in the essential oil (2.25 mg/mL) poured medium
decreased 0.53 log according to the control experiments
which is without addition of essential oil. S. aureus and C.
albicans cell population decreased 0.30 log and 0.38 log,
respectively. As for inactivation of E. coli, S. aureus and C.
albicans under the same doses of L. stoechas EO, the 1125
mg/mL EO decreased the initial count of 0.51, 0.14, 0.15 log
cfu/mL in the control samples (2 log cfu/mL), respectively
(p<0.05). It was 0.50, -0.02, 0.06 log cfu/mL for E. coli, S.
aureus and C. albicans in the 562.5 mg/mL EO, respectively
(Figure 1).
Figure 1. The logaritmic reduction in cell population (line) and dosedependent cell inhibition in E. coli. S. aureus and C. albicans in the presence
of L. stoechas essential oil during exposure between the concentration of
4500 µg/mL and 8.789 µg/mL for 24 h. The cell number in control samples:
2 log cfu/mL

IV. DISCUSSION
Although the most widely common chemotype of L.
stoechas is the camphor-fenchone, we noted the linalyl
acetate,
linalool,
camphor
which have
strong
pharmacological activities such as antimicrobial, antiinflammatory [14]. Many authors have attributed this
chemical difference to differences in habitat, season and
plant origin [15], [16]. In existing literature, the oil of L.
stoechas were noted mostly consists of linalyl acetate, 1,8cineole camphene and fenchone [17]. Soylu et al. (2006)
obtained that the main components of L. stoechas were 1,8Cineole (35.5%), sabinene (15.0%), α-terpineyl acetate
(14.2%), a-pinene (7.5%) [18]. In another study, the major
compounds in L. stoechas EO were reported to be fenchone
(11.27-37.48%), camphor (1.94-21.8%), 1,8-cineole (0.168.71%), and viridiflorol (2.89-7.38%) [19]. The GC-MS
profile depicted that fenchone (55.79%), camphor (18.18%),
1,8-cineole (8.03%), and myrtenyl acetate (6.25%) were the
major components in L. stoechas EO [20]. Similarly, the
featured constituents of the essential oils from various
populations of L. stoechas L. ssp. stoechas in Greece were
α-pinene, 1,8-cineole, fenchone, camphor and myrtenyl
acetate, all components of different amounts due to different
habitat [21]. The component of fenchone from the
stems/leaves and flowers of L. stoechas L. ssp. stoechas
mostly was extracted on varying proportions such as
13.13%, 27.08%, 52.60% [16].
Previous studies showed the essential oils of Lavender
species is widely effective against the growth of a wide range
of pathogens, particularly, E. coli, S. aureus and C. albicans
[22], [23]. These effect comes from the components such as
linalyl acetate, linalool, camphor, fenchone,caryophyllene,
hexyl butyrate, α-terpineol, β-farnesene that it possesses. The
MIC values of L. angustifolia essential oil extracted by
hydrodestilation and having high linalool ratio (52.59%)
were found to be over 1.25 mg/mL. against E. coli, S. aureus
and C. albicans [24]. In another study, the essential oils of L.
angustifolia and Lavandula intermedia which include great
amount of caryophyllene and camphor, respectively,
effectively inhibited against Staphylococcus aureus, E.coli
[4]. Also, Soylu et al. (2006) showed that Lavender EO were
strong fungisidal at relatively above concentrations of 12.8
µg/mL [18].
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In our study, linalyl acetate (36.31%), linalool (34.18%),
camphor (5.38%) were be found high level and they were
effective to all pathogens. Similarly, Arıdogan et al (2002)
demonstrated that L. hybrida contain linalool (32.8%),
linalyacetate (29.9%) and had anti-staphylococcus activity (8
mm) and had no anti- E. coli activity (0 mm) by disc
diffusion method [25]. In another study, the L. stoechas EO
exhibited good antimicrobial activity against E. coli, S.
aureus and C. albicans at the concentrations (MICs) ranging
from 0.16 to 11.90 mg/mL [19]. In addition, it was reported
that linalyl acetate showed low antibacterial activity with
MIC at 7.0-10.0 μg/mL in the microdilution method, while
linalool showed bacteriostatic activity at 4.0-7.0 μg/mL and
bactericidal effect at 4.0-9.0 μg/mL [26].
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Özet – Sideritis türleri halk arasında çay olarak sindirim sistemi bozukluklarının tedavisinde karminatif, digestif ve diüretik
özellikleri nedeniyle geleneksel olarak tıbbi bitki olarak kabul edilmektedir. Son zamanlarda, bu bitkinin biyoaktivite potansiyeli
hakkında artan bir ivme vardır. Bu çalışmada, S. leptoclada’nın toprak üstünün n-hekzan (n-Hex), etil asetat (EtAOc),
diklorometan (DCM), ve metanol (MeOH) ekstrelerinin antioksidan aktivitesi değerlendirilmiştir. S. leptoclada örnekleri
Göktepe’den 2018’de toplanmıştır. Ekstrelerin antioksidan aktivite potansiyelleri 2,2-azino-di-[3-etilbenzotialosin-sülfonik asit
(ABTS), difenil-1-pikrilhidrazil radikal süpürücü (DPPH●), bakır(II) iyonu indirgeme esaslı antioksidan kapasite (CUPRAC) ve
β-karoten/lineloik asit analizleri ile belirlenmiştir. S. leptoclada’nın topraküstü kısımlarından elde edilen ekstrelerden EtOAc
ekstresi en yüksek antioksidan kapasitesine sahip olduğu belirlendi. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, S. leptoclada'nın
antioksidan biyoaktive özelliğine sahip doğal bitki kaynağı olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler – Sideritis leptoclada, Antioksidan aktivite
Üniversitesi, Biyoloji Bölümünün Herbaryum örnekleri
karşılaştırarak ile teşhis edildi.

I. GİRİŞ
Sideritis cinsi Lamiaceae familyasına ait olup, dünya
çapında 120; Türkiye’de ise 46 türü bulunmaktadır [1]. Dağ
çayı olarak bilinen Sideritis türleri eski zamanlardan beri
şifalı bitkiler olarak bilinmekte ve Türkiye, Yunanistan ve
İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde geleneksel çay ve bitkisel
ilaç olarak kullanılmaktadır [2]-[3].

B. Ekstraksiyonların Hazırlanması
S. leptoclada bitkisinin toprak üstü kısmı oda
sıcaklığında kurutuldu. Kurutulan numunelerden 10 gramlık
numuneler alınıp 2x250 mL n-Hex, DCM, EtOAc ve MeOH
ile dekoksiyon yöntemine tabii tutuldu. Dekoksiyon işlemi
sonunda her bir çözücü döner buharlaştırıcıdan
uzaklaştırılarak ekstreler elde edildi.

Sideritis türleri, gastrointestinal rahatsızlıkların, soğuk
algınlığının, öksürüğün ve grip semptomlarının tedavisinde
etkilidir. Ayrıca, bu türler, antimikrobiyal, antiinflamatuar,
antiülser, analjezik, antioksidan, böcek öldürücü,
antiromatik ve sitotoksik etkiler gibi geniş bir biyolojik
özellik spektrumunu göstermektedir. Sideritis türlerinin
fitoterapideki önemi nedeniyle, kimyasal bileşimlerini ve
biyolojik etkinliklerini detaylı olarak araştırmak gerekir [2][3].

C. Antioksidan Aktivite Testleri
Tüm ekstrelerin umunelerin etanoldeki 12,5, 25, 50 ve
100 µg/mL’lık konsantrasyonlardaki stok çözeltileri
hazırlandı. Kontrol olarak etanol kullanıldı.
β-karoten-linoleik asit renk açılım aktivitesi yöntemi
Bitkinin ekstrelerinin toplam antioksidan aktivite tayini
β-karoten-linoleik asit renk açılımı Miller, 1971 [11].
metoduna göre belirlendi. Farklı konsantrasyonlardaki 40 µL
stok örnek çözeltilere 160 µL β-karoten çözeltisi ilavesiyle
emülsiye olan çözeltiler mikroplatelere aktarıldı ve
spektrofotometrede 490 nm dalga boyunda başlangıç
absorbansı ölçüldü. İlk ölçümün akabinde mikroplateler
45°C’de inkübasyona bırakıldı ve kontroldeki β-karotenin
rengi kayboluncaya kadar inkübasyona devam edildi.

Sideritis leptoclada O. Schwarz et P. H. Davis kızlançayı
bitkisinin fitoterapik özelliği üzerine çok az sayıda bilimsel
çalışma vardır. Bu bağlamda bu çalışmada, Göktepe’ye
endemik olan S. leptoclada (kızlançayı) bitkisinin
antioksidan
aktivite
değerini
açığa
çıkarılması
amaçlanmaktadır [4]-[10].
II. MATERYAL VE METOT
A. Bitki Materyali
Araştırma materyali olan S. leptoclada Grid Sistemine
göre C1-C2 karesi içerisinde yer alan Göktepe bölgesinden
2018 yılında toplandı. Bitki örneği, Muğla Sıtkı Koçman

DPPH serbest radikal giderim aktivite yöntemi
Örneklerin serbest radikal giderim aktiviteleri DPPH
serbest radikali kullanılarak tespit edildi [12]. Farklı
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konsantrasyonlardaki 40 µL stok örnek çözeltilere 160 µL
DPPH çözeltisi ilave edildi. Numunelerin, 25°C’de 30 dk
inkübasyonunun ardından 517 nm dalga boyunda
spektrofotometrede absorbans ölçümü yapıldı. Serbest
radikal giderim aktivitesi aşağıdaki formüle göre hesaplandı:

α-TOCb

-

4,50±0,09

12,26±0,07

4,87±0,45

40,55±0,04

Aktivite değerleri 3 paralel ölçümün ortalaması olup, standart sapma hatası olarak
verilmektedir (p<0.05).
b
Aktivite pozitif standartlarıdır.
a

IV. TARTIŞMA
S. leptoclada'nın aseton özü, β-karoten-linoleik asit (IC50:
17.23±0.11 µg/mL), DPPH• (IC50: 28.14±0.05 µg/mL) ve
ABTS•+ (IC50: 15.18±0.02 µg/mL)'deki en yüksek
antioksidan aktivitesini gösterdi. S. albiflora'nın aseton
ekstraktının (A0.50: 32.71±0.44 µg/mL), kuprik redüksiyon
antioksidan kapasitesi (CUPRAC) analizinde en iyi
indirgeyici olduğu bulunmuştur. Aseton ekstraktları,
antioksidan aktivite açısından en yüksek aktivite
sergilemiştir. Bu sonuçlar, Sideritis türlerinin gıda, ilaç ve
kozmetik endüstrilerinde antioksidan kaynağı olarak
kullanılabileceğini göstermektedir [15].

ABTS katyon radikal giderim aktivitesi yöntemi
Örneklerin katyon radikal giderim aktiviteleri ABTS
katyon radikali kullanılarak tespit edildi [13]. Farklı
konsantrasyonlardaki 40 µL stok örnek çözeltilere 160 µL
ABTS çözeltisi ilavesinin ardından numunelerin 734 nm
dalga boyunda spektrofotometrede absorbans ölçümü
yapıldı.
CUPRAC aktivite yöntemi (Bakır (II) indirgeme gücü)
Bitki ekstrelerinin, Cu (II) indirgeme gücü literatürde
kayıtlı olan [14] metoda göre tespit edildi. Farklı
konsantrasyonlarda
hazırlanan
örneklerin
stok
çözeltilerinden 40 µL, pH=7.0 amonyum asetat
tamponundan 60 µL ve son olarak 100 µL neokuprin-Cu (II)
reaktifi ile ilavesinin ardından 1 saat 25°C’de bekletilen
çözeltilerin 450 nm dalga boyunda spektrofotometrede
absorbans ölçümü yapıldı.

S. leptoclada’nun infüzyon metoduyla hazırlanan su
özütünün DPPH radikali giderim aktivitesi 0.16 mg/mL
olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmanın sonucu, S.
leptoclada’nın doğal antioksidanların potansiyel kaynağı
olarak gıda takviyesi ve farmasötik endüstrinde bir destek
maddesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir. [16].
Sideritis türleri eski zamanlardan beri şifalı bitkiler
olarak bilinmekte ve Türkiye, Yunanistan ve İspanya gibi
Akdeniz ülkelerinde çay olarak kullanılmaktadır. S.
leptoclada ve S. albiflora uçucu yağının göstermiş olduğu
antioksidan aktivite neticesinde Sideritis türlerinin çay
olarak tüketilmesinin, gözlemlenebilir herhangi bir yan etki
olmadan,
oksidatif strese karşı korunabileceğini
belirtmektedir [17].

D. İstatiksel analiz:
Antioksidan aktivitelerinin sonuçları 3 paralel ölçümün
ortalaması ± standart hata olarak verilmektedir. Sonuçlar
Student-t testine göre % 95 güven sınırları içinde bulundu.
Paralel ölçümler arasında anlamlı bir fark görülmedi. En
küçük kareler yönteminin kullanıldığı doğrusal regresyon
analizi eğim, intersept ve korelasyon katsayılarının
değerlendirilmesiyle yapıldı.

Sideritis'in 17 türünün (18 takson) liyofilize özütlerin
antioksidan aktiviteleri karşılaştırmak üzere bitkilerin sulu
ekstraktların antioksidan aktiviteleri serbest radikal
temizleme aktivitesini saptamak için DPPH (1,1-difenil-2pikrilhidrazil
radikal)
testi
ve
lipozom
lipit
peroksidasyonunu saptamak için TBA analizi kullanılarak
iki farklı teknik ile elde edilen tüm ekstreler (S. erithrantha
subsp. Erithrantha, S. dichotoma, S. syriaca subsp.
Nusariensis, S. tmolea hariç) DPPH testi ile güçlü bir
antioksidan aktivite göstermiştir [18].

III. BULGULAR
S. leptoclada ekstrelerinin antioksidan aktivitesi 4 farklı
test ile BHT ve α-tokoferol (α-TOC) standartlarına göre
kıyaslanarak belirlendi. S. leptoclada ekstrelerinin
antioksidan aktivite sonuçları Tablo 1.’de verildi. β-karotenlinoleik asit test sonuçlarına göre bitkinin EtOAc ekstresi
IC50= 5,11±0,08 µg/mL değeri ile test edilen örneklere göre
daha iyi lipit peroksidasyonuna sahip iken; bitkinin n-Hex
ekstresi IC50= 11,86±0,54 µg/mL değeriyle en az lipit
peroksidasyonuna sahip olduğu bulundu. DPPH serbest
radikal giderim aktivite testinde, tüm ekstreler BHT
standardından daha aktif olduğu ve en etkin ekstrenin ise
EtOAc IC50= 14,80±0,57 µg/mL olduğu belirlendi. ABTS
katyon radikal giderim aktivite test sonuçlarına göre, test
numuneleri içerisinde bitkinin EtOAc ekstresi, α-TOC
standardından daha iyi en aktif ABTS+. giderim aktivitesini
sergiledi. Ekstrelerin tümü, Cu (II) indirgeme gücü aktivitesi
test sonuçlarına göre, testin α-TOC standardından daha iyi
Cu (II) indirgediği saptandı.

Antioksidanlar, vücudu reaktif oksijen türlerinin neden
olduğu oksidatif stresin neden olduğu zararlardan koruma
yeteneğine sahip hayati maddelerdir. Bu çalışmada,
Türkiye'ye özgü bir bitki olan S. leptoclada bitkisinin
topraküstü kısmının farklı çözücülerdeki ekstreleri
hazırlandı. Elde edilen ekstrelerin antioksidan aktivitesi test
edildi. Çalışmanın sonuçları, S. leptoclada bitkisinin EtOAc
ekstresinin iyi antioksidan kapasitesine sahip olduğu
bulundu. Bu bağlamda S. leptoclada bitkisinin gıda ve
eczacılık sanayiinde kullanılabileceğini göstermektedir.

Tablo 1. S. leptoclada ekstrelerinin antioksidan aktivitesia.
Antioksidan Aktivite

Ekstre

β-karotenlinoleik
asit (IC50
µg/mL)

DPPH.
aktivitesi
(IC50
µg/mL)

ABTS+.
giderim
aktivitesi
(IC50
µg/mL)

CUPRAC
Kapasitesi
(A0,5
µg/mL)

n-Hex
DCM
EtOAc
MeOH
-

11,86±0,54
7,39±0,74
5,11±0,08
8,25±0,42
2,34±0,09

28,49±0,16
19,87±0,35
14,80±0,57
21,91±0,48
54,97±0,99

6,89±0,45
4,33±0,64
3,27±0,41
5,70±0,32
2,91±0,55

26,66±0,01
24,59±0,00
18,35±0,02
20,37±0,00
4,00±0,04

R
S.
ef Leptoclada
er
an Topra
k Üstü
s

Örnek

BHTb

V. SONUÇ
Bu araştırmada kullanılan S. leptoclada Grid Sistemine
göre C1-C2 karesi içerisinde yer alan Muğla’nın Kavaklıdere
ilçesine bağlı Göktepe’den 2018 yılında toplandıktan sonra
kurutulan ve uygun bir şekilde muhafaza edildikten sonra
dekoksiyon metoduyla 4 farklı ekstresi hazırlandı.
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activities of essential oils of two Sideritis species from Turkey”, Iranian
Journal of Pharmaceutical Research, vol. 18, pp. 903-913, 2019.
[18] C- G. Ayşegül, H. P. J., D. H, Ç. Maksut, Ş. P. “Antioxidant Activity
Studies on Selected Sideritis. Species Native to Turkey”,
Pharmaceutical Biology, vol. 43, pp. 173-177, 2005.

Çalışmaya konu olan S. leptoclada bitkisinin toprak üstü
kısmının ekstre örneklerinin antioksidan aktivitesi test edildi.
Genelde bitkinin toprak üstü kısmının EtOAc ekstresi
antioksidan aktivite testlerinde en aktif sonuçlar verdiğine
rastlandı. Literatür taramasında Sideritis cinslerinin tıbbi
özelliğine rastlanmaktadır. Çalışmamızda, Sideritis cinsine
ait S. leptoclada türü ile ilgili elde edilen bulgular
doğrultusunda S. leptoclada bitkisinde yeni fitoterapik ürün
olarak hazırlanabilecek droglar preparatların (majistral,
ofisinal ve müstahzar) olması yönünden umut verici bir bitki
türü olmuştur.
KAYNAKLAR
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

M. R. Mill, In Flora of Turkey and East Aegean Islands: Sideritis L.;
vol. 1, Davis, P.H., Ed.; Edinburg University Press: Edinburg, p. 193,
1982.
N. Aligiannis, E. Kalpoutzakis, I. B. Chinou and S. Mitakou,
Composition and antimicrobial activity of the essential oils of five taxa
of Sideritis from Greece. J. Agr. Food Chem., vol. 49, pp. 811-5, 2001.
M. Özcan, J.C. Chalchat and A. Akgül, Essential oil composition of
Turkish mountain tea (Sideritis spp.). Food Chem., vol. 75, pp. 459-63,
2007.
I. Aslan, T. Kılıç, A.C. Gören and G. Topçu, Toxicity of acetone extract
of Sideritis trojana and 7-epicandicandiol, 7-epicandicandiol diacetate
and 18-acetylsideroxol against stored pests Acanthoscelides obtectus
(Say), Sitophilus granarius (L.) and Ephestia kuehniella (Zell.). Ind.
Crop. Prod., vol. 23, pp. 171-6, 2006.
G. Honda, E. Yeşilada, M. Tabata, E. Sezik, T. Fijuta, Y. Takeda, Y.
Takaishi and T. Tanaka, Traditional medicine in Turkey. VI. Folk
medicine in west Anatolia: Afyon, Kütahya, Denizli, Muğla, Aydin
provinces. J. Ethnopharmacol., vol. 53, pp. 75-87, 1996.
G. Topçu and A.C. Gören, Biological activity of diterpenoids isolated
from Anatolian Lamiaceae plants. Rec. Nat. Prod., vol. 1, pp. 1-17,
2007.
N. Ezer, R. Vila, S. Canigueral and T. Adzet, Essential oil composition
of four Turkish species of Sideritis. Phytochemistry, vol. 41, pp. 203-5,
1996.
E. Küpeli, F. P. Şahin, I. Çalış, E. Yeşilada and N. Ezer, Phenolic
compounds of Sideritis ozturkii and their in vivo anti-inflammatory and
antinociceptive activities. J. Ethnopharmacol., vol. 112, pp. 356-60,
2007.
A. Armata, C. Gabrieli, A. Termentzi, M. Zervou and E. Kokkalou,
Constituents of Sideritis syriaca. ssp. syriaca (Lamiaceae) and their
antioxidant activity. Food Chem. vol. 111, pp. 179-86, 2008.
V. M. Tadic, S. Djordjevic, S. Arsic, K. Nikolic, N. Gligorijevic, S.
Radulovic and G. Markovic, Cytotoxic activity and antioxidative
properties of Sideritis scardica extracts. Planta Med., vol. 74, pp. 990,
2008.
Miller, H.M, A simplified method for the evaluation of antioxidants. J
Am Oil Chem Soc, vol. 48, pp. 91, 1971.
Blois, M.S, “Antioxidant determinations by the use of a stable free
radical”, Nature, vol.181, pp. 1199-1200, 1958.
Re, R., Pellegrini, N., Proteggente, A., Pannala, A., Yang, M. ve RiceEvans, C, “Antioxidant activity applying an improved ABTS radical
cation decolorization assay”, Free Rad Bio Med, vol. 26, pp. 12311237, 1989.
Apak, R., Güçlü, K., Özyürek, M. ve Karademir SE, “Novel total
antioxidant capacity index for dietary polyphenols and vitamins C and
E, Using their cupric ion reducing capability in the presence of
neocuproine: CUPRAC Method”, J Agric Food Chem, vol. 52, pp.
7970-7981, 2004.
D-D. Ebru, T. Ç. Gülsen, D. Mehmet Emin, Ö. Mehmet,
“Phytochemical contents, antioxidant effects, and inhibitory activities
of key enzymes associated with Alzheimer's disease, ulcer, and skin
disorders of Sideritis albiflora and Sideritis leptoclada”, J Food
Biochem, doi: 10.1111/jfbc.13078 2019.
A-A. K. Hülya, Ö. Ü. Raziye, N. Mahmure, T. Leman, “Antioxidant
activities of endemic sideritis leptoclada and mentha dumetorum
aqueous extracts used in turkey folk medicine”, Journal of Food
Processing and Preservation, vol. 33, pp. 285-295, 2009.
B- D. Ebru, T. Ç. Gülsen, U. Özlem, D. Mehmet Emin, “Chemical
composition, antioxidant, anticholinesterase and antityrosinase

492

4th International Symposium on Innovative
Approaches in Engineering and Natural Sciences
SETSCI Conference
Proceedings
4 (6), 493-496, 2019

November 22-24, 2019, Samsun, Turkey

https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.137
2618-6446/ © 2019 The Authors. Published by SETSCI

Determination of Minimum Inhibitory Concentration of Hypericum
perforatum L. Fatty acids against Three Pathogen
Elif Ayşe Erdogan Eliuz1, Yusuf Sıcak2* and Eyüp Başaran3+
1Department

of Food Technology, Vocational School of Technical Sciences, Mersin University, Mersin, Turkey
of Plant and Animal Production, Vocational School of Köyceğiz, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey
3Department of Chemical and Chemical Processing Technologies, Vocational School of Technical Sciences, Batman University, Batman, Turkey
*Corresponding author: yusufsicak@mu.edu.tr
+Speaker: eybasaran@gmail.com
Presentation/Paper Type: Oral / Full Paper
2Department

Abstract – The Minimum Inhibitory Concentration of H. perforatum L. fatty acid were researched on three pathogens, namely
Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Candida albicans using modified spectrophotometric microdilution technique.
Firstly, the fatty acids (FA) of H. perforatum L. by maceration and the chemical composition of the oils were determined by
GC-FID analysis. The most representative compounds in H. perforatum oil were elaidic acid (32.21%), oleic acid (26.43%),
palmitic acid (11.55%) and Squalene (11.93%). The antimicrobial activity of H. perforatum fatty acids were reported to be
with MIC of between 16.4 and 21.1 mg/mL on E. coli, S. aureus and C. albicans. Exposed the pathogens H. perforatum fatty
acids overnight, the most inhibition were noted as 85.70% in C. albicans at the concentration of 4500 µg/mL of H. perforatum
FA. In conclusion, it was demonstrated that E. coli, S. aureus and C. albicans were sensitive to H. perforatum fatty acids and it
will shed light on for future researches.
Keywords – H. perforatum, Fatty acid, Minimum Inhibitory Concentration, Antimicrobial
I. INTRODUCTION
Natural Hypericum perforatum L., belongs to
Hypericaceae family, a perennial herbaceous plant
indigenous to Europe and Asia [1]. The plant spreads rapidly
through runners or from the prodigious development of
seeds and can invade pastures, disturbed areas, dirt roads,
street and highway sides and sparse forest. It has a wide
range of medicinal uses, including skin wounds, eczema,
burns, food tract diseases and psychological disorders H.
perforatum is known to have sedative andastringent
characteristics and has traditionally been used to treat
neuralgia, fibrositis, sciatica, menopausal neurosis, anxiety,
depression and as a nerve tonic, as well as in topical wound
treatment preparations [2]-[4]. In the late 1800s, King (1876)
reported that it was used in urinary afflictions, nausea,
jaundice, menorrhagia, paranoia, anxiety nerve imbalances,
and topical for pain of his American Dispensatory [5]. This
plant has recently become very popular in weak/medium
forms of depression as an effective alternative treatment.
Large quantities of mass-produced products are marketed
primarily in the United States and Germany with St. John's
Wort extracts and have penetrated successfully into other
European countries' markets [6]. In Turkey, Hypericum
species, especially H. perforatum is a medicinal plant
known for its sedative, anthelmintic and antiseptic effects in
traditional medicine [7]. The antidepressant [8] anticancer [9]
and antimicrobial activity [10] are now used for their
extracts of the aerial components.

fatty acids of H. perforatum, hence the aim of the present
study was to assess the susceptibility of E. coli, S. aureus
and C. albicans.

II. MATERIALS AND METHOD
A. Plant material and Essential oil extraction
H. perforatum were collected from Ağla region of
Köyceğiz of Muğla, Turkey in 2018. They were identified
and confirmed by comparing it with the specimen located at
the Herbarium of Biology, Faculty of Science, Muğla Sıtkı
Koçman University, Turkey. FA were obtained from via
maceration method approximately 500 g of the fresh H.
perforatum in pure olive oils.
B. Chemical composition
The qualitative and quantitative composition of essential
oil analysis were conducted at Giresun University central
Research Laboratories Application and Research Center by
GC-MS 7890A-(5975C inert MSD) instrument equipped
with an Agilent 19091S-433 column (30m X 250 μm film
X 0.25 μm thickness). Helium was used as a carrier gas.
The temperature was raised from 60°C to 225°C by an
increase of 3°C/minutes and then 25 minutes of waiting
time were implemented during the analysis. Injection port
and detector temperatures were 250°C and 260°C,
respectively. Characterization of H. perforatum components
was based on the library (Wiley and NIST) comparison
with the mass spectra of the injected essential oil samples.

To the best of our knowledge, there is just a few
published paper regarding the antimicrobial effectiveness of
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C. Spectrophotometric Microdilution Technique
The antimicrobial activity of fatty acid of H. perforatum
was researched on several pathogens, namely Escherichia
coli, Staphylococcus aureus and Candida albicans using
and modified spectrophotometric microdilution technique.
Firstly, the inoculums of microorganisms were prepared in
4 mL Triptic Soy Broth for bacteria, 4 mL Sabouraud
Dextrose Broth for yeast and incubated at 37oC, overnight.
After 24 hours, the culture suspensions were adjusted to 0.5
McFarland Standard Turbidity and stored at +4°C until use

40.348

Stearic acid

3.55

43.850

Ethyl stearate

0.21

45.298

(Z)-13-Octadecenal

1.99

48.954

Olealdehyde

2.17

50.871

Squalene

11.93

52.496

Farnesol acetate

0.51

52.673

Farnesyl acetone

0.74

[11].

52.805

Solanesol

For the experiment, it was performed on 96-well
microtiter plates and firstly 50 µL of Mueller Hinton Broth
(MHB) medium were added into all wells. Two-fold serial
dilutions (50 µL) of L. stoechas (4.65 mg/mL) was made on
all x-axis along of elisa plate. Columns 11 and 12 were
used as negative and positive controls. Finally, 5 μL culture
of microorganisms was inoculated on all wells except
medium control wells. All plates were incubated for 24
hours at 37oC, turbidity for bacteria was measured at 600
nm, 415 nm for yeast. The optical density was read before,
T0 and T24 after 24-hour incubation for MIC assessment.
MIC was calculated for each plate using the following
formula: The OD was subtracted from the OD for each
replicate at T24 for each replicate.The Percent growth =
(ODtest /OD control)x100. Percent Inhibition = 100-(OD
test well/OD of corresponding control well)x100 for each
row of the 96-well plate.We calculated MIC (the lowest
concentration of test material which results in 99.9%
inhibition of growth) using the R2 formula on inhibition
curve [12], [13].

Total

The 24 hour incubation of H. perforatum oil with
microorganisms was found to be statistically significant in
terms of MIC (p˂0.05) (Table 2). All microorganisms were
found to be sensitive to the fatty acids. The moderately
antimicrobial activity were determined against E. coli, S.
aureus and C. albicans with MIC of 17.6, 16.4 and 21.1
mg/mL, while MICs of antibiotics were noticed as 64, 16
and 128 µg/mL, respectively. All microorganisms were
significantly different from the corresponding antibiotic.
Table 2. MIC of H. perforatum FA against tested E. coli, S. aureus and C.
albicans by microdilution method. For positive control, ampicillin (for
bacteria) and fluconazole (for yeast) were used as positive control (128
µg/mL). The average MICs were expressed with the standard deviation
(±) and significance level (p≤0.05) and a,b,c: same signs differ
statistically at the 0.05 level

H. perforatum
FA (mg/mL)
Antibiotic
(µg/mL)

D. Statistical analysis
All data on antimicrobial activity assay studies were
the averages of triplicate analysis. Data were recorded as
mean ± SEM (standard error of the mean). Significant
differences between means were determined by Tukey
HSD (SPSS 25; post hoc-one way ANOVA) test and p
values <0.05 were regarded as significant.

2-decenal

36.686

Palmitic acid

11.55

36.944

Ethyl palmitate

5.86

40.051

Oleic acid

26.43

40.171

Elaidic acid

32.21

C. albicans

17.6a ±3.3

16.4b±2.2

21.1c±4.8

64a ±3.9

16b ±1.9

128c±4.8

H. perforatum
100,00

% Inhibition

18.925

Quantity
(%)
0.24

S. aureus (+)

Figure 1. The dose-dependent cell inhibition in E. coli. S. aureus and C.
albicans in the presence of H. perforatum fatty acid during exposure
between the concentration of 4500 µg/mL and 8.789 µg/mL for 24 h.

Table 1. Chemical composition of H. perforatum fatty acid RT: Retention
Time. Quantity (%): more than 0.01

Component

E. coli (-)

As shown in Figure 1, H. perforatum FA revealed
different inhibition activities towards E. coli (57.83%), S.
aureus (66.47%), and C. albicans (85.70%) at the
concentration of 4500 µg/mL.

III. RESULTS
The components of oil extracted from H. perforatum
with their retention time (RT) and area (%) were listed in
Table 1. In the present study, elaidic acid (32.21%), oleic
acid (26.43%), squalene (11.93%) and palmitic acid
(11.55%) were the major component in the oil of the plant
aerial parts, followed by ethyl palmitate (5.86%), stearic
acid (3.55%), olealdehyde (2.17%), (Z)-13-octadecenal
(1.99%), and less amounts than 1% with farnesyl acetone,
solanesol, farnesol acetate, 2-Decenal and ethyl stearate.

RT

0.56
97.95

80,00
60,00
40,00

C.a.: 85.70
S.a.: 66.7
E.c.: 57.83

20,00
0,00
-20,00

IV. DISCUSSION
To the best of our knowledge, the fatty acid composition
of H. perforatum has been previously reported and palmitic,
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a-linolenic and oleic acids were reported as the prominent
fatty acids in the plant [14]. According to the latest data
updated in our study, the fatty acid compositions of
flowering tops of H. perforatum L. were determined by
GC-MS. The major constituents were elaidic acid
(32.21%), oleic acid (26.43%), squalene (11.93%) and
palmitic acid (11.55%) in H. perforatum. Differently, in
Ozen's study, palmitic acid (24.87%), α-linolenic acid
(21.94%), 3-hydroxy-octadecanoic acid (18.46%), 3hydroxymyristate (14.22%), lauric acid (8.36%) were the
main components [15]. An old study in 1967, palmitic, oleic
and lignoceric acids were found as the major fatty acids in
H. perforatum [16]. More recently, Shafagat (2011), has
determined that omega-3 fatty acid followed by linoleic and
palmitic acids were the major components of the hexane
extracts of H. scabrum [17]. Hosni et al. (2017) were
reported that the abundance of α-linolenic, linoleic, aleic
and palmitic acids in H. scabrum [18].

V. CONCLUSION
This paper provided a study of antimicrobial activity of
H. perforatum FAs on E. coli, S. aureus and C. albicans.
MIC values were compared with antibiotics and noted that
they were low according to antibiotics. In short, it is clear
that the plant has an average antimicrobial performance due
to its essential components such as palmitic, linoleic acids.
This situation is in parallel with the studies in the literature.
Thus, H. perforatum as an antimicrobial agent, may provide
a promising new scheme in ethnobotanical antimicrobial
treatments.
Acknowledgment
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Özet – Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) genellikle 2-5 yaş arasındaki çocuklarda görülen, kemik iliğindeki lenfoblastların
hızlı artışından ve şekilsel bozukluklarından kaynaklanan bir kanser türüdür. Tespit edilip tedavi sürecinin başlatılmadığı
takdirde ölümlere yol açabilmekte olan bu hücrelerin normal hücrelere morfolojik açıdan benzemesi, hastalığın teşhisini
zorlaştırdığı bilinmektedir. Bu çalışmada Naive Bayes (NB), Random Forest (RF) ve Destek Vektör Makinesi (Support Vector
Machine – SVM) algoritmalarından yararlanılarak hücrelerin (kanserli-kansersiz) sınıflandırması yapılmıştır. Sınıflandırma
için açık kaynaklı Cancer Imaging Archive tarafından sunulan ALL hastalığına ilişkin 101 hastadan alınmış 12528 adet
patoloji görüntüsü kullanılmıştır. Bu görüntülerin 8491 tanesi kanserli, 4037 tanesi kansersiz olarak etiketlenmiştir. ALL veri
seti kullanılarak RGB (Red Green Blue) ve Gray Scale renk uzaylarında sınıflandırma performansları test edilmiştir. Test
sırasında her iki renk formatı içinde orijinal ve arttırılmış veri kullanılarak 2000, 6500, 10320, 12130 büyüklüğünde hastalıklı
& sağlıklı hücrelerin oluşturduğu 4 farklı veri kümesi kullanılarak, her bir görüntünün 32x32 ve 128x128 ölçülerine yeniden
boyutlandırılıp sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda RGB renk uzayında 2000
boyutlu veri seti ve 128x128 boyutlarına ölçeklendirilmiş görüntüler üzerinde SVM algoritmasının %89„luk doğruluk oranı ile
en iyi sonucu verdiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler – Naive Bayes, Random Forest, Destek Vektör Makinesi, Sınıflandırma, Makine Öğrenimi,Dijital Patoloji

Classification of Acute Lymphoblastic Leukemia Using Machine Learning
Abstract – Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) is a type of cancer that usually occurs in children aged 2-5 years, resulting
from the rapid increase of lymphoblasts in the bone marrow and the deformities. Morphological resemblance of these cells to
normal cells is known to complicate the diagnosis of the disease, if not detected and not the treatment process started, this can
lead to death. In this study, Naive Bayes (NB), Random Forest (RF) and Support Vector Machine (SVM) algorithms are used
to classify the cells (malign-benign). For classification, 12528 pathology images from 101 patients with ALL, presented by the
open source Cancer Imaging Archive, were used. 8491 of these images were labeled as malign and 4037 of them were labeled
as benign. Using ALL data set, classification performances in RGB (Red Green Blue) and Gray Scale color spaces were tested.
During the test, the original and increased data in both color formats using 2000, 6500, 10320, 12130 size of malign & benign
cells using 4 different data sets, each image was resized to 32x32 and 128x128 size classification was performed. As a result of
the experimental studies, it was observed that the SVM algorithm, which was run on the 2000 dimensional dataset and the
images scaled to 128x128 dimensions, gave the best result with 89% accuracy ratio.
Keywords – Naive Bayes, Random Forest, Support Vector Machine, Classification, Machine Learning, Digital Pathology

I. GİRİŞ
Lösemi dünya genelinde çocuklarda en çok görülen kanser
türlerinden biri olarak bilinmektedir. Fig.1‟de bulunan 2018
yılına ait kanser istatistiklerine bakıldığında, dünyadaki 0-14
yaş arasındaki kanserli çocukların lösemi türüne sahip olma
riskinin yüksek olduğu görülmektedir. Fig.2‟ye bakıldığında
ise bu oranın ülkemizde daha yüksek olduğu görülmektedir
[1].
Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) çocuklarda görülen
löseminin %75-80‟ini oluşturmaktadır. Genellikle 2-5 yaş
arasındaki çocuklarda görüldüğü ve hastalığın hızlı ilerlediği
bilinmektedir. ALL, lenfoblastların (olgunlaşmamış lenfler)
kontrolsüz ve hızlı artışı sonucunda normal kan hücrelerinin
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görevlerini yerine getirememisinden kaynaklanan bir kan
kanseri türüdür [2], [3]. Kanserin morfolojik açıdan incelenip
diğer hücrelerden ayrıştırılması ve tespit edilmesinin zor
olduğu bazı çalışmalarda bahsedilmektedir. Tespitin zor
olmasının sebebi lenfoblastların lenfositlere şekilsel
benzerlikleri ve küçük farklılıklarından kaynaklanmaktadır.
Lenfositler düzenli kenarı olan yoğun çekirdeğe sahipken,
lenfoblatlar düzensiz, parçacıklı çekirdeğe ve sitoplazma ile
arasında boşluğa sahip bir yapıdadır. Bu yöntemle hastalığın
insan tarafından fark edilip teşhis edilebilmesi oldukça
zordur. Teşhis için görüntülerin bilgisayar tabanlı sistemlere
verilmesi daha nesnel ve doğru sonuçlar elde etmemizi
sağlayabilmektedir [4].
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ve %99 F-score oranıyla en başarılı algoritma olduğunu
belirtmişlerdir.
Selçuk ve diğerleri [6], 130 adet ALL hastalığına sahip,
130 adet sağlıklı hücreden oluşan veri kümesi özellik
çıkarımı için dalgacık dönüşümünden geçirmişlerdir.
Ardından görüntünün renk skalalarını belirleyerek uygun
olmayan hücreleri gri seviyeye çevirmişlerdir. Verileri 140
âdetini eğitim 120 âdetini test için kullanarak SVM
algoritmasında sınıflandırma işlemini gerçekleştirmişlerdir.
10 iterasyon sonucunda %93,91 ACC başarı oranı elde
etmiştir.
Bu çalışmada kan hücrelerinden alınan örneklerin
kanserli/kansersiz sınıflandırması yapılmıştır. 2. Bölümde
makine öğreniminden, 3. Bölümde yapılan çalışmadaki veri
seti, çalışılan platform ve yöntemler anlatılırken, 3. Bölümde
elde edilen bulgular 4. Bölümde ise elde edilen sonuçlar ve
gelecekteki çalışmalar anlatılmaktadır.

Fig.1 2018 yılı 0-14 yaş arası dünya kanser istatistikleri WHO tarafından
paylaşılmıştır.

II. MATERYAL E YÖNTEM

Fig.2 2018 yılı 0-14 yaş arası Türkiye kanser istatistikleri WHO tarafından
paylaşılmıştır.

Abdeldaim ve diğerleri [4] 130 sağlıklı 130 kanserli kan
hücresi görüntülerinden oluşan ALL-IDB2 veri setini
kullanarak
hücreleri
kanserli/kansersiz
olarak
sınıflandırabilmek için sistem geliştirmişlerdir. İlk olarak
görüntü görüntüleri RGB den CMYK (Cyan, Magenta,
Yellow, Key) renk formatına dönüştürüp histogram eşitleme
ve
eşikleme
işlemlerini
uygulayarak
görüntünün
bölütlemişlerdir. Ardından şekil, renk özelliklerine bakıp
normalize ederek görüntünün özelliklerini çıkarmışlardır. Son
olarak da KNN, SVM, NB ve DT algoritmalarıyla
sınıflandırma işlemini gerçekleştirerek hücreleri kanserli ve
normal olarak sınıflandırmayı başarmışlardır. Farklı
algoritmaları
kullanarak
performans
karşılaştırması
yapmışlardır. Sonuç olarak KNN algoritması bu sistemde
farklı
özellikleri
kullanarak
yapılan
deneylerin
sonucunda %86-96 aralığında her özellik kombinasyonunda
en iyi sonucu veren algoritma olduğunu göstermişlerdir.
Bhuiyan ve diğerleri [5], kan hücreleri görüntüsüne sahip
ALL-IDB1 veri tabanından alınan 108 adet görüntü verisini
kullanarak RF, SVM, Lojistik Regresyon (Logistic
Regression -LR) ve Karar Ağacı (Desicion Tree - DT)
algoritmaları ile sınıflandırıp çeşitli metriklere göre
performans karşılaştırması yapmışlardır. Sınıflandırma
işleminden önce verileri kırparak beyaz kan hücrelerini elde
etmişlerdir. hücrenin patlayan/patlamayan ayrımı için renk
filtrelemesi yapmışlardır. Kenar bulma işleminden sonra
HOG (Histogram of Oriented Gradients) özellik
tanımlayıcısı, normalleştirme ve son olarak boyut küçültme
işlemini
yapmışlardır.
Böylece
özellik
çıkarımını
gerçekleştirip
seçtikleri
sınıflandırıcılara
vererek
sınıflandırmışlardır. Sınıflandırmanın sonucunda SVM
algoritması %99.05 ACC, %99,2 Precision, %99 Recall

A. Veri Seti
Cancer Imaging Archive tarafından sunulan ALL veri seti
toplamda 6500 adet veri içerecek şekilde yeniden
düzenlenmiştir. Bu verilerin hepsi etiketli olup 3250 tanesi
sağlıklı, 3250 tanesi kanserli hücrelerden oluşan görüntüleri
içermektedir.
Veriler
450x450
görüntü
ölçeğinde
sunulmuştur. Alınan veri seti kanserli ve kansersiz görüntüler
eşit olacak şekilde 2000, 6500, 10320 ve 12130 adet veri
içeren setler halinde 4 grup oluşturulmuştur.
10320 ve 12130 adet veri içerek kümelere veri arttırma
işlemi uygulanmıştır. Arttırma için 4800 adet veri içeren yeni
bir küme oluşturularak buradaki görüntüler sırasıyla 2 ve 3
kez 30 derece döndürülmüş parlaklığı 0.1 oranında arttırılmış
ve 0.1 oranında kaydırılarak yeni görüntüler elde edilmiştir.
Bu veriler cross-validation yöntemi ile eğitim ve validasyon
olarak bölünmüştür. Algoritmaların başarı oranlarını
değerlendirmek için ise ağın daha önceden hiç görmediği 200
veriden oluşan yeni bir test veri seti kullanılmıştır.

Fig.3 Kanserli kan hücresi

Fig.4 Kansersiz kan hücresi

B. Kullanılan Donanım Platformu
Geliştirilen uygulama için Keras, OpenCV, Sklearn,
TensorFlow, Numpy, Matplotlib gibi birçok kütüphaneyi
destekleyen ve ücretsiz GPU desteği sağlayan Google Colab
platformu kullanılmıştır. Fig.4‟de görüldüğü gibi kullanılan
platformun Tesla K 80 GPU, Intel Xeon CPU 2.3 GHz, 2
çekirdek, 12 gb RAM ve 311 GB disk kapasitesi gibi fiziksel
özelliklere sahip olduğu görülmektedir.
Uygulama Pyhon dilinde yazılmıştır. Colaba verileri
çekebilmek için veriler öncelikle Google Drive‟a
yüklenmiştir. Google Drive ile Colab arasında bağlantı
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kurularak verilere erişim sağlanmıştır. Verileri işleyebilmek
ve üzerinde işlem yapıp sınıflandırabilmek için Numpy,
Matplotlib ve Sklearn kütüphanelerinden yararlanılmıştır.

teoremine dayanmaktadır. Sınıflandırma yapabilmek
için bir olayın tüm olasılığını hesaplamaktadır. En
yüksek değere sahip duruma göre verinin sınıfını
belirlemektedir [12].

C. Kütüphaneler






NumPy: N boyutlu diziler, karmaşık fonksiyonlar,
matematiksel dönüşümler, mantıksal ve istatiksel
işlemler, sıralama, seçme gibi sayısal işlemlerde
kullanılan temel Python kütüphanesidir [7].
Matplotlib: 2 boyutlu görsel işlemlerinde kullanılan
Python
kütüphanesidir.
Görüntü
verilerini
kullanabilmek, ekrana yansıtabilmek için ya da
sonuçları grafik, histogram, çizelge şeklinde
görselleştirme için kullanılan çizim kütüphanedir
[8].
Sklearn: Açılımı Skit-Learn şeklin olan Python
kütüphanesidir. Veri madenciliğinde etkin bir araç
olan bu kütüphane sınıflandırma, kümeleme, boyut
küçültme, ön işleme, regresyon ve model seçimi
işlemlerinde kullanılmaktadır [9].

𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑚 𝑠𝑒𝑡𝑖 → 𝑇 𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑛 ,
𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑢ç𝑙𝑎𝑟𝚤 → 𝑅 = 𝑟1 , 𝑟2 , … , 𝑟𝑛 ,
𝑆𝚤𝑛𝚤𝑓 → 𝐶 𝑐1 , 𝑐2 , … , 𝑐𝑛 ,
𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 NaiveBayes 𝐶, 𝑅 :
𝑃 𝐶𝑖 | 𝑅 :
𝑃 𝑅|𝐶𝑖 𝑃 𝐶𝑖
𝑃 𝐶𝑖 | 𝑅 =
𝑃 𝑅
𝑃 𝑅|𝐶𝑖 = 𝑃 𝑟1 , 𝑟2 , … , 𝑟𝑛 | 𝐶𝑖
𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝐶𝑖 𝑅|𝐶𝑖
Fig.6 Naive Bayes algoritmasının sözde kodu



D. Yöntem
Çalışma kapsamında makine öğrenimi algoritmalarından
RF, NB ve DVM yöntemleri kullanılmıştır. Bu
yöntemlerden;


Random Forest: Birden fazla karar ağacının
birleşmesiyle oluşan algoritmadır. Oy çokluğuna
göre tahmin yapmaktadır. Gelen verinin sınıfını
belirleyebilmek için her ağacın tahmin sonucu
sayılmak suretiyle, oyu en çok alan sınıf verinin ait
olduğu
sınıf
olarak
belirlenmektedir.
Bu
sınıflandırıcının genelleme hatası topluluktaki her
bir ağacın gücüne ve aralarındaki korelasyona bağlı
olarak değişmektedir [10].

𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑚 𝑠𝑒𝑡𝑖 → 𝑋 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ,
𝐸ş𝑖𝑘 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 → 𝑡,
𝑉𝑒𝑘𝑡ö𝑟 → 𝑣
𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 DestekVektörMakinesi ∶
ℎ 𝑥 = 𝑣𝑡𝑥 + 𝑡 = 0
𝒊𝒇 ℎ 𝑥 ≥ +1
ℎ 𝑥 → 𝑆𝚤𝑛𝚤𝑓 1
𝒆𝒍𝒔𝒆 𝒊𝒇 ℎ 𝑥 ≤ −1
ℎ 𝑥 → 𝑆𝚤𝑛𝚤𝑓 2
𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏

𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑚 𝑠𝑒𝑡𝑖 → 𝑆 ≔ 𝑥1 , 𝑥1 , … , 𝑥𝑛 , 𝑥𝑛 ,
Ö𝑧𝑒𝑙𝑙𝑖𝑘𝑙𝑒𝑟 → 𝐹,
𝑂𝑟𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑎ğ𝑎ç𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 → 𝐵
𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 RandomForest 𝑆, 𝐹
𝐻←∅
𝒇𝒐𝒓 𝑖 𝜖 1, … , 𝐵 𝑑𝑜
𝑆𝑖 ← S
ℎ𝑖 ←
RandomizedTreeLearn 𝑆
𝐻 ← 𝐻 ⋃ {ℎ𝑖 }
𝒆𝒏𝒅 𝒇𝒐𝒓
𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝐻
𝒆𝒏𝒅 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏

Fig.7 Linear SVM algoritmasının sözde kodu

Çalışma için hazırlanan her bir veri seti Fig.8 ve Fig.9 da
göründüğü gibi RGB ve GrayScale renk formatlarına
dönüştürülmüştür.
𝑖

,𝐹

𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 RandomizedTreeLearn 𝑆, 𝐹
∀ 𝑑üğü𝑚 𝑖ç𝑖𝑛:
𝑓 ← 𝐹 ′ 𝑛𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝑘üçü𝑘 𝑎𝑙𝑡 𝑘ü𝑚𝑒𝑠𝑖
𝐸𝑛 𝑖𝑦𝑖 ö𝑧𝑒𝑙𝑙𝑖ğ𝑖 𝑓 𝑜𝑙𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑦𝚤𝑟
𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑎ğ𝑎ç
𝒆𝒏𝒅 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏

Fig.8 RGB renk uzayında
kanserli hücre görüntüsü

Fig.5 Random Forest algoritmasının sözde kodu [11]



Destek Vektör Makinesi: Sonsuz boyutlu alanda
doğrusal veya doğrusal olmayan verileri belirgin bir
şekilde sınıflandıran algoritmadır. Temelde doğrusal
sınıflandırma yapabilen bu algoritma doğrusal
olmayan verileri sınıflandırabilmek için çekirdek
hilesine başvurarak yeni bir düzlem oluşturmaktadır.
Bu işlem sayesinde verileri birbirinden ayırarak
sınıflandırılabilmektedir [13], [14].

Naive Bayes: Birbirinden bağımsız veriler üzerinde
hızlı çalışıp başarılı sonuçlar üreten istatiksel
sınıflandırıcıdır. Tembel öğrenme algoritması olarak
da bilinmektedir. Sınıflandırma işlemi Bayes

Fig.9 GrayScale renk
uzayında kanserli hücre
görüntüsü

Ardından her bir renk formatı için görüntüler 32x32 ve
128x128 boyutlarına yeniden ölçeklendirilmiştir. Fig.10 da
450x450 ölçeğindeki orijinal görüntünün diğer boyutlara
ölçeklenmiş hali gösterilmektedir.
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Tablo 2. NB algoritmasının Gray renk formatında performans sonuçları
Veri Seti
Boyutu
2000
6500
Fig.10 450x450

Fig.11 128x128

10320

Fig.12 32x32

12130

Renk formatı ve ölçekleme işlemlerinden sonra veriler
karıştırılarak %70‟i eğitim %30‟u validasyon olacak şekilde
bölünmüşlerdir. Bölünen veriler eğitim için gönderilirken test
için 100 adet kanserli 100 adet kansersiz veriden oluşan farklı
bir veri seti kullanılmıştır. Veriler tamamen hazırlandıktan
sonra Random Forest (RF), Naive Bayes (NB) ve SVM
algoritmaları kullanılarak sınıflandırma işlemi yapılmıştır.
Sınıflandırma işlemi sırasında algoritmalarda çeşitli
parametreler kullanılmıştır. Her bir algoritma için kullanılan
parametreler şu şekildedir;



RF algoritması için ormanda bulunan ağaçların
sayısı 10 olarak belirlenmiştir. Her düğüm için
seçilen rastgele özelliklerin boyutu yani maksimum
özellik sayısı da 8 olarak belirlenmiştir.

Veri Seti
Boyutu
2000
6500

12130

NB algoritmasında MultinominalNB modeli
kullanılmıştır. Alpha özelliği 1.0, fit_prior özelliği
True olarak belirlenmiştir böylece sınıfların önceki
olasılıkları hesaba katılmıştır.

Veri Seti
Boyutu
2000

SVM algoritmasında veriyi daha iyi haritalamak için
çekirdek özelliği linear olarak belirlenmiştir. Her bir
eğitim örneğinin hatalı sınıflandırılmasını önlemek
için ise C değeri 0.01 olarak belirlenmiştir.

Algoritmaların başarı oranları seçilen parametrelere göre
değişmektedir. Farklı parametreler deneyerek hangi
parametre ile maksimum başarı oranı elde edildiği tespit
edilmiştir.
III. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmanın test aşamasında farklı veri seti boyutları,
görüntü ölçekleri ve renk formatları kullanılarak RF, NB,
SVM algoritmaları üzerinde çalıştırılmıştır. Yapılan testlerin
Accuracy (Doğruluk), Precision (Hassasiyet), Recall
(Hatırlatma) ve F1-Score performans metrikleri sonuçları
tablolarda gösterilmektedir. Metrikler tabloda gösterilirken
Accuracy için Acc, Precision için Prec, Recall için Rec ve
F1-Score için F1-Sc kısaltılmaları kullanılmıştır.

10320
12130

2000
6500
10320
12130

Görüntü
Ölçeği
32x32
128x128
32x32
128x128
32x32
128x128
32x32
128x128

Veri Seti
Boyutu
2000
6500
10320
12130

Prec(%)
87
86
85
88
62
72
78
46

Veri Seti
Boyutu
2000

Rec(%)
82
83
83
84
61
69
68
47

F1-Sc(%)
81
83
83
84
61
68
64
46

Görüntü
Ölçeği
32x32
128x128
32x32
128x128
32x32
128x128
32x32
128x128

Acc(%)
74,5
79,5
80,5
76
75,5
68
72,5
60

SVM
Prec(%) Rec(%)
75
74
80
80
84
81
76
76
81
76
71
68
78
72
62
60

F1-Sc(%)
74
79
80
6
74
67
71
58

Görüntü
Ölçeği
32x32
128x128
32x32
128x128
32x32
128x128
32x32
128x128

RF
Acc(%)
84
86,5
87,5
84,5
60
65
36
60

Prec(%)
87
89
90
87
63
67
21
66

Rec(%)
84
86
88
84
60
65
36
60

F1-Sc(%)
84
86
87
84
58
64
26
56

Görüntü
Ölçeği
32x32
128x128
32x32
128x128
32x32
128x128
32x32
128x128

Acc(%)
80,5
80,5
82,5
82,5
80,5
81
79,5
79,5

NB
Prec(%) Rec(%)
83
81
84
81
85
82
85
82
83
81
84
81
84
80
84
80

F1-Sc(%)
80
80
82
82
80
81
79
79

Tablo 6.SVM algoritmalarının RGB renk formatında performans sonuçları

RF
Acc(%)
82
83
83
84
61,5
69
67
46,5

F1-Sc(%)
81
81
83
83
80
81
80
79

Tablo 5. SVM algoritmalarının RGB renk formatında performans sonuçları

Tablo 1. RF algoritmasının Gray renk formatında performans sonuçları
Veri Seti
Boyutu

SVM
Prec(%) Rec(%)
83
81
84
81
85
83
85
83
83
81
84
81
85
81
84
80

Tablo 4. RF algoritmalarının RGB renk formatında performans sonuçları

6500



Acc(%)
81
81,5
83
83,5
80,5
81
80,5
80

Tablo 3.SVM algoritmasının Gray renk formatında performans sonuçları

10320



Görüntü
Ölçeği
32x32
128x128
32x32
128x128
32x32
128x128
32x32
128x128

6500
10320
12130

Görüntü
Ölçeği
32x32
128x128
32x32
128x128
32x32
128x128
32x32
128x128

Acc(%)
80,5
89
875
84,5
82,5
79,5
79,5
76

SVM
Prec(%) Rec(%)
81
81
89,5
88
88
88
85
84
85
82
82
80
80
80
80
76

F1-Sc(%)
80
87
87
84
82
79
79
75

Bu tablolara bakıldığında en iyi test sonucunun
Tablo.6‟daki 2000 veri seti, 128x128 görüntü ölçeği ve SVM
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algoritması kullanılarak elde edildiği görülmektedir.
Acurracy performans metriğine göre %89, Precision
metriğine göre %89,5, Recall metriğine göre %88 ve F1score metriğine göre %87 oranında başarı elde edilmiştir.
ALL görüntülerinin sınıflandırılması sonucunda SVM
algoritması benzer çalışmalarda da [5], [6] görüldüğü gibi
daha başarılı olduğu görülmektedir.

[13]

[14]

[15]
[16]

IV. SONUÇ
Çalışmada veri seti boyutu, görüntü ölçeği ve renk formatı
değiştirilerek ALL veri kümesi üzerindeki başarı değerlerinin
karşılaştırılması yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre veri setinin büyüklüğünün
başarıya katkıda bulunmadığı fakat görüntü ölçeğinin
büyütülmesi ve RGB renk formatının kullanılmasının
başarıya olumlu katkı yaptığı gözlenmiştir.
Aynı zamanda 2‟li sınıflandırma yapabilmek için SVM
algoritmasının çekirdek parametresinin „linear’ olarak
seçilmesinin daha iyi sonuç ürettiğini ve bu yüzden en iyi
sonucu SVM algoritmasıyla elde ettiğimizi düşünmekteyiz.
Gelecekte sınıflandırma işlemlerini kovolüsyonel sinir
ağları ile gerçekleştirip bu çalışmada kullanılan makine
öğrenimi yöntemleri ile karşılaştırılması üzerine çalışmalar
yapılacaktır.
TEŞEKKÜRLER
Cancer Imaging Archive tarafından erişim sağlanan ALL
veri setinin kullanılmasına izin veren ve düzenlenmesine
katkı sağlayan tüm yetkililere teşekkür ederiz [15], [16], [17],
[18], [19], [20], [21].

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]
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Özet – Günümüzde, birçok araştırmacı optimizasyon problemleri çözen algoritmaları geliştirme eğilimindedir. Gerçek dünya
problemleri ise genelde birden çok amaca sahip oldukları için çok amaçlı optimizasyon problemleri üzerine geliştirilen
algoritmalar trend olmuştur. Bu çalışmada, çok amaçlı optimizasyon algoritması olan Multi Objective Evulation
Algorithm(MOEA/D) incelendi ve algoritma içerisinde yer alan ve genelde amaçların tek bir amaç olarak ifade edilmesini
sağlayan en önemli iki metot Tchebycheff (TCH) ve Penalty-based Boundary Intersection (PBI) metotları iki ve üç amaçlı 11
benchmark(DTLZ ve ZDT ailesi) ile test edildi ve bu alanda en çok kullanılan Hypervolume(HV), Inverted Generation
Distance(IGD) ve EPSİLON adında üç adet metrik ile bu sonuçlar kıyaslandı. Bu algoritmanın artıları ve eksileri öne çıkarıldı.
Sonuçta MOEA/D hangi yöntem ile kullanılırsa daha verimli olacağı gösterilmiş oldu. Bilim her zaman üzerine koyarak
ilerleyen bir gerçeklik olduğu için, bu çalışma MOEA/D üzerine çalışma yapacak araştırmacılara yön gösterici bir çalışma
oldu.
Keywords – Optimizasyon, Çok amaçlı optimizasyon, MOEA/D, algoritma,Ayrıştırma yöntemi
I. GİRİŞ
Optimizasyon hayatın her alanında karşımıza çıkan bir
kavramdır. Farkında olmadan bazen daha az enerji harcamak
için kısa yoldan gideriz böylece zaman ve enerji
minimizasyonu yapmış oluruz. Hayatımızda bu ve buna bir
çok kere optimizasyon yaparız. Bu gibi örnekler aslında
kuramsal bir temele dayanmayan deney ve tecrübe ile
anlaşılmış olan amprik(deneysel) olaylardır. Gerçek dünya
problemlerinde sonucu etkileyen çok fazla sayıda parametre
vardır bu yüzden hangi davranışın sonucu en iyi(optimum)
şekilde etkilediği yada en iyi sonucun bulunup bulunamadığı
tam olarak anlaşılamaz.
Optimizasyon, elde edilmek
istenilen amaç için kısıtları sağlayan en uygun çözümün elde
edilmesidir. Optimizasyon sayesinde sonucu en iyi şekilde
etkileyen karar değişkenleri bulunur[1].
Genellikle bilim adamları ve mühendislerin ilgilendiği
problemler çok amaçlıdır ve amaçlar birbiri ile çelişmektedir.
Çeşitli amaçlar birbirleri ile çeliştikleri için problemlerin tüm
amaçlarını karşılayan çözümleri mevcut değildir bu sebepten
problem NP hard problemine indirgenmiştir. İlk olarak çok
amaçlı optimizasyon problemlerini(ÇAOP) çözmek için
evrimsel algoritmaları(EAs) kullanma fikri 1967 de ortaya
atılmıştır. Fakat bu çalışmada ÇAOP tek amaca indirgendi
ve EAs ile çözüldü. Araştırmacılar 1980’in ortalarına kadar
ÇAOP’ları çözmek için matematiksel yöntemler kullandı.
ÇAOP’lar kesin yöntemler ile çözülürken yerel optimuma
takılma sorunu ortaya çıktı. Bu nedenden dolayı
araştırmacılar sezgisel yöntemlere çalışma eğiliminde
oldular[2].

1984
yılında
Vektör
Değerlendiren
Genetik
Algoritma(VEGA)
geliştirildi
ve
ÇAOP’lar
için
stokastik(evrimsel ve sezgisel)
optimizasyon teknikleri
içeren ilk MOEA önerildi[3]. Bundan sonra bir çok
araştırmacı tek amaçlı evrimsel ve sezgisel algoritmaları çok
amaçlı optimizasyon algoritmalarına uyarladı. Bunlardan en
yaygın olanları şöyle: Bastırılamamış Sıralı Genetik
Algoritma 2 ( NSGA2)[4], Çok amaçlı Parçacık Sürü
Optimizasyonu(MOPSO)[5], İndikatör Tabanlı Evrimsel
Algoritma(IBEA)[6] ,Ayrıştırmaya Dayalı Çok Amaçlı
Evrimsel Algoritma (MOEA/D)[7], Çok Amaçlı Girdap
Arama Algoritması(MOVS)[2], Çok Amaçlı Yapay Arı
Kolonisi Algoritması(MOABC)[8] vb…
II. MATERYAL METOT
Çok amaçlı optimizasyon probleminin matematik modeli
aşağıdaki gibidir.
𝑋 = [𝑥1, 𝑥2 , … … 𝑥𝑁 ]

𝑇

(1)

T transpozu ifade etmektedir ve N ise parametre sayısını
göstermektedir. Problemi temsil eden her bir birey bu
parametrelerden oluşmaktadır. Parametrelerin alt ve üst
sınırları probleme özgü olarak değişmektedir. ÇAOP için
amaç fonksiyonu denklem 2’de gösterilmiştir.

502
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Burada m amaç sayısıdır. Her amaç fonksiyonu ya
maksimuma veya minimuma gidecektir. Parametre uzayında
ki her x değerine karşılık amaç uzayında bir nokta
bulunmaktadır. Bu nokta F(x)=z olarak gösterilir[9].

B. MOEA/D’da Kullanılan Önemli Ayrıştırma Yöntemleri

A. MOEA/D’ın Ana Çerçevesi
Ayrıştırma, geleneksel çok amaçlı optimizasyon alanında
temel stratejilerden biridir. Bu algoritma, çok amaçlı bir
optimizasyon problemini bir dizi skaler optimizasyon alt
problemine ayırır ve aynı anda optimize eder. Her bir alt
problem yalnızca komşulardan gelen bilgilerle optimize
edilir[7].
MOEA/D için şu bileşenler gereklidir.

Bu yaklaşım skaler optimizasyon problem formundadır.
Matematik modeli aşağıdaki gibidir.






N noktalarının popülasyonu P
:𝑥 1 , … , 𝑥 𝑁
Burada xi, i. alt problemin güncel çözümüdür.
Bir ağırlık vektörü: : 𝜆 = (𝜆1 , … , 𝜆𝑚 ) 𝜆𝑖 ≥ 0 bütün
i,…,m için ve ∑𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 = 1
∗
Referans noktası vektörü : 𝑧 ∗ = (𝑧1∗ , … , 𝑧𝑚
)
Komşular : Her bir i=1,…N Bir komşu,
𝐵(𝑖 ) = {𝑖1 , … , 𝑖 𝑇 } 𝜆𝑖1 , … , 𝜆𝑖𝑇
Burada T, oklit
mesafesi
olarak
birbirlerine
en
yakın
ağırlıklardır[10].

Tchebycheff Method

g te ( x /  , z * )  max{i f i ( x)  zi*}
1i  m

(3)

Formül 3’ de Z referans noktası, F(x) fitness değeri ve λ
değeri ise ağırlık değerleridir. Bu yaklaşımdaki zayıf
noktalardan biri, toplama işlevinin sürekli bir MOP için
düzgün olmamasıdır. Bununla birlikte, algoritmamızın
toplama işlevinin türevini hesaplaması gerekmediğinden bu
çalışma için kullanılabilir bir formüldür.
Ceza Tabanlı Sınır Kesişimi Yaklaşımı(PBI) Metot
Ceza sınırı kavşak (PBI) yöntemi, ayrışma bazlı
algoritmalarda sıkça kullanılan bir skalarizasyon yöntemidir.
W ağırlık değerine göre x çözümü için d1 + θd2 formunun
cezalı bir mesafe değerini döndürür. Burada d1, referans hattı
boyunca mesafeyi belirtir ve d2, w' ye dik mesafeyi belirtir.

Minimize 𝑔𝑃𝐵𝐼 (𝑥|𝜆, 𝑧 ∗ ) = 𝑑1 + 𝜃𝑑2

Tablo 1. MOEA/D adımları

(4)

Subject to xϵΩ

1: // Başlangıç
2: λ ← initializeWeightVectors()
3: B ← initializeNeighborhood()
4: P ← initializePopulation()
5: z ←initializeIdealPoint()
6:
7: // Ana döngü
8: while not terminationCondition() do
9: for (i = 0 ; i < populationSize; i++) do
10: if (rand(0, 1) < δ) then
11: MP ← B(i) // MP = mating pool
12: else
13: MP ← P
14: end if
15: parents ← selection(MP, i) //DE selection
16: child ← recombination(parents) // DE operatör
17: child ← mutation(child, Pm) // Polynomial mutation
18: evaluateFitness(child)
19: idealPointUpdate(child, z)
20: solutionsUpdate(child, MP, nr)
21: end for
22: end while
23: return P

𝑑1 =

‖(𝑧 ∗ −𝐹(𝑥))𝑇 𝜆‖
‖𝜆‖

𝑑2 = ‖𝐹(𝑥) − (𝑧 ∗ − 𝑑1𝜆)‖

(5)
(6)

Genellikle MOEA/D’da 𝜃 uygun bir değer seçilirse iyi
sonuçlar alınabilir. 𝜃 değerinin küçük olması durumda ise
yakınsama hızı artar. Bununla birlikte 𝜃 küçük seçilirse
konveks olmayan yapılarda iyi sonuçlar elde edilemez.

2-5 : Gerekli parametreler başlatıldı.
8
: Sonlandırma koşulu sağlanana kadar ana döngü
çalışır.
9
: Her i. birey için bir iterasyon çalışır.
10-15 : Eşleşme havuzunda ihtimal δ’e göre P ya da
B(i)’den iki birey seçilir.
16-17 : i. bireyden yeniden birleştirme ve mutasyon
işlemleri ile yeni bir birey elde edilir.
18
: Yeni bireyin fitnes değeri hesaplanır.
19
: İdeal point güncellenir.
20
: Yeni birey eğer popülasyonun i. birey ve i. bireyin
komşularından daha iyi olduklarının yerine geçer[10].

Şekil. 1 PBI metodunun gösterimi

C. MOEA/D’ın Diğer Kısımları
Komşuların Belirlenmesi
MOEA/D, yeni çözümler oluşturmak için mahalle bilgisini
kullanır ve her bir amacı eşzamanlı olarak optimize eder.
MOEA/D ağırlık vektörlerin Öklid mesafesine bakarak
komşulukları ayarlar.
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D. Çalışmanın Kapsamı

Şekil. 2 Komşuların Seçilmesi

Şekilde görüldüğü gibi her bir birey için kendisine en yakın
bireyler komşu seçilmiştir. Böylece komşulardan gelen
bilgilere problem optimize edilir.
Seçim Mekanizması
MOEA/D’in seçim mekanizması rastsallığa dayanır. Yani,
yeni bireyler üretmek için seçilen ebeveyn bireyler büyük bir
ihtimalle komşu bireylerden az bir ihtimalle de tüm
popülâsyondan seçilir.
Differansiyel Evrim Çaprazlaması
Bu çaprazlama işleminde amaç belirli kriterlere göre seçilen
ebeveynlerden çaprazlama sonucunda yavru bireylerin
üretilmesidir. Diferansiyel Evrim(DE) operatörüne göre
yeniden birleştirme işlemi şöyledir; Denklem 7’de verilen
r1=i. birey, r2 ve r3 bireyler ise rastgele olarak komşulardan
yada popülasyondan seçilen değerlerdir.
𝑟

𝑢𝑘 = {

𝑟

𝑟

𝑥𝑘1 + 𝐹 𝑋 (𝑥𝑘2 − 𝑥𝑘3 ), 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑡𝑦 𝐶𝑅
𝑟
𝑥𝑘1 ,
𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑡𝑦 1 − 𝐶𝑅

(ii) Dağılım veya Çeşitlilik: Bulunan bastırılamayan
bireylerin Pareto cephesinde mümkün olduğunca düzgün
dağılması.

(7)

Burada F ve CR iki sabit, kontrol parametresi iken, k=1,…n’
e kadar olan problemin karar değişkeni sayısıdır.
Komşuların Güncellenmesi
Denklem 3’e göre bir g değeri bulunur. Bu değer aslında
birden çok olan amaçların kalitesini temsil eder. Yeni üretilen
bireyin g değeri ile tüm komşularının g değerleri
karşılaştırılır ve yeni bireyin daha iyi olduğu durumlarda
komşular yeni bireye göre güncellenir. Güncelleme işlemi
Denklem 8’de gösterilmiştir.
j  B(i ), if g te ( y ' /  j , z )  g te ( x j /  j , z ) then set x j  y '
and FV j  F ( y ' )

Yapılan testler, JMetal isimli ÇAO için tasarlanmış paket
program yardımıyla gerçekleştirilmiştir[11]. Bu çalışmada,
çok amaçlı optimizasyon problemlerini çözmek için
kullanılan MOEA/D için, her bir amaç için ifade edilen
değerleri tek bir değere indirgen TCH ve PBI yöntemleri
karşılaştırılmıştır.
Yapılan Testler kapsamında İki amaçlı ZDT[12] ve üç
amaçlı DTLZ[13] bencmarkları kullanılmıştır. MOEA/D’ın
parametreleri ayarlanırken geçmiş literatür çalışmaları göz
önüne alınmıştır.
MOEA/D’ın parametrelerinin ayarlanması
 CR:1
 F:0.5
 Populasyon Büyüklüğü:300
 MaxFes:30000
 Komşu Sayısı:30
 Bağımsız çalışma sayısı:30
Farklı çok amaçlı optimizasyon problemlerinde (ÇAOP)
yöntemlerinin önerilmesiyle birlikte, bu yöntemlerin çeşitli
test işlevleri üzerinde başarımlarının karşılaştırılması gerekli
olmuştur. Bir karşılaştırma çalışması yapmadan önce, uygun
bir test işlevinin seçilmesine ihtiyaç vardır. Test işlevlerinin
Pareto-optimal cephelerinin yerinin bilinmesi gereklidir (hem
amaç hem de parametre uzayında).
Çok amaçlı optimizasyonun iki temel amacı vardır:
(i)
Yakınsama: Pareto-optimal cepheye mümkün
olduğunca yakın çözümler bulmak.

(8)

Yani; yeni bireyin fitnes değerinden Z’yi çıkar ve o sonucu
bütün komşuların ağırlık değeri ile çarp ve çıkan matrisden
sonuçlardan en büyüğünü al ve yeni bireyin g vekörünü
oluştur.
Bütün komşu bireylerin fitneslarına da aynı işlemi uygula
sonuçta çıkan g vektörünü komşuların g vektörü ile
karşılaştır. Bu sonuca göre yeni g değeri daha küçük olduğu
durumlarda komşuları sil ve onların yerine yeni bireyin
değerlerini ekle.

İlk amaç, Pareto-optimal bölgeye doğru bir aramaya ihtiyaç
duyarken; ikinci amaç, Pareto-optimal cephe boyunca bir
aramaya ihtiyaç duyar. Çeşitliliği fazla olan bir küme, tüm
Pareto-optimal cepheye düzgün olarak dağılmış bireylerden
(çözümlerden) oluşur. Çeşitlilik ölçütü, aynı zamanda iki
farklı ölçüte ayrılabilir: en uç bireylerin yayılımı ve dağılım
(bireyler arasındaki bağıl mesafe) .
Pareto-optimal cepheye yakınsama ve bu cephe üzerinde
düzgün dağılım birbiriyle çatışan iki farklı amaç olduğu için,
bir algoritmanın başarımına karar verebilecek tek bir ölçüt
yoktur. 1. algoritma birinci amaç için iyiyken, 2. algoritma
ikinci amaç için iyidir. Eğer, Pareto-optimal cepheye
yakınsama ile ilgili bir ölçüt tanımlarsak ve bir diğer ölçütü
de düzgün dağılım için tanımlarsak, iki algoritma birbirini
bastıramaz, yani birbirlerine karşı bir üstünlükleri yoktur.
Dolayısıyla, bu iki amacı sağlamak için en azından iki ölçüte
ihtiyaç vardır.
Çeşitli bilim adamları tarafından bu iki durumu ayrı ayrı ya
da birlikte değerlendiren pek çok başarım ölçütü önerilmiştir
ve önerilmeye de devam edilmektedir. Bu bölümde
literatürde en çok kullanılan başarım ölçütlerinden 3 tanesi
anlatılacaktır. Bunlar:
 Dönüştürülmüş
Nesilsel
Mesafe
(Inverted
Generational Distance, IGD)[14]
 Epsilon [15]
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Hiperküp (Hypervolume)[16]

III. SONUÇLAR
Sonuçlara göre TCH metodunun iki ve üç amaçlı
problemlerde daha etkili olduğu gözlendi. Ancak özellikle
sadece iki amaçlı problemlerin bazılarında PBI yöntemi de
başarılı sonuçlar vermektedir.

en iyi sonuçları, daha açık renkler ikinci kabul edilebilir
sonuçları ifade etmektedir. TCH yöntemi hemen hemen
bütün problemlerde kabul edilebilir bir sonuç bulmuştur. HV
ve IGD metrikleri hem yakınsama hem de dağılım
özelliklerini temsil etmekte olduğu göz önüne alınırsa
TCH’ın daha güçlü bir yöntem olduğu görünmektdir. Epsilon
metriği ise yakınsama yönünden algoritmayı temsil
etmektedir ve yine TCH yöntemi ön plana çıkmaktadır.
Yinede özellikle iki amaçlı algoritmalarda PBI yöntemi yer
yer başarılı olmuştur. Buda bize No Free Lunch[17]
teoremini hatırlatmaktadır. Bu teoreme göre bir algoritma ne
kadar başarılı olursa olsun her problemde başarılı olamaz bu
yüzden her zaman yeni problem çözme yaklaşımlarına ihtiyaç
vardır.

Tablo 2. HV metriği ile ortalama, standart sapma değerleri

Şekil 3. DTLZ1 probleminin Pareto Front değerleri

Tablo 3. IGD metriği ile ortalama, standart sapma değerleri

Şekil 4. DTLZ2 probleminin Pareto Front değerleri

Şekil 5. DTLZ3 probleminin Pareto Front değerleri

Tablo 4. Epsilon metriği ile ortalama, standart sapma değerleri

Şekil 6. DTLZ4 probleminin Pareto Front değerleri

Tablo 2-4 ‘de görüldüğü üzere 30 bağımsız çalışma
sonucunda ortalama ve standart sapmaya göre; koyu renkler
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Şekil 7. DTLZ5 probleminin Pareto Front değerleri
Şekil 13. ZDT4 probleminin Pareto Front değerleri

Şekil 8. DTLZ6 probleminin Pareto Front değerleri

Şekil 9. DTLZ7 probleminin Pareto Front değerleri

Şekil 10. ZDT1 probleminin Pareto Front değerleri

Şekil 11. ZDT2 probleminin Pareto Front değerleri

Şekil 3’ de görüldüğü gibi, DTLZ1 problemde TCH
çok daha düzgün şekilde gerçek pareto frontları(Gerçek
pareto front çizgisi turkuaz renkteki çizimlerdir) bulmakta
iken Şekil 5’te PBI yöntemi daha iyi sonuç vermektedir. Bir
çok şeklin birbirine benzemesinin sebebi, temelde MOEA/D
algoritmasının
kullanılması
ve
sadece
ayrıştırma
yöntemlerinin farklı olmasından
dolayıdır. Bazı
problemlerde her iki yöntemde mükemmel sonuçlar
vermektedir Mükemmel şekilde pareto frontları çıkan
algoritmalar şöyledir: DTLZ2, DTLZ3, DTLZ4, DTLZ5.
MOEA/D algoritması her iki yöntemle de
ZDT1,ZDT2 ve ZDT3 problemlerinde, belirli bir yakınsama
yapmasına rağmen gerçek pareto frontları bulamamıştır.
Bunun sebebi algoritmanın hala geliştirilmeye ihtiyacı
olmasından dolayıdır. Tamda bu sebepten dolayı bu alanda
birçok çalışma yapılmaktadır.

IV. TARTIŞMA
Bu çalışmada MOEA/D algoritması incelendi. Önce
algoritmanın nasıl çalıştığı, hangi parametrelerden oluştuğu
ve parametre değerlerinden oluştuğu sunuldu. Daha sonra
MOEA/D’ın beyni sayılacak iki ayrıştırma yöntemi tanıtıldı.
Bu iki yöntem aynı artlar altında testlere tabi tutuldu ve
sonuçta hangi yöntemin 11 adet bencmark testinde başarılı
olduğu gözlendi. Bu çalışma MOEA/D üzerine yapılacak
çalışmalarda problemin tipine göre hangi ayrıştırma
yönteminin kullanılacağına dair bir ön çalışma oldu.
Gelecekte ise MOEA/D’ın diğer önemli parametreleri olan
komşuluk sayısının algoritmanın arama kabiliyetine etkisi
olup olmadığı incelenilebilir. Böylece MOEA/D üzerinde
çalışacak araştırmacılara bir yol gösterebilir.

[1]

[2]

Şekil 12. ZDT3 probleminin Pareto Front değerleri

[3]

[4]

[5]

506

A. OZKIS, "Girdap arama ve yapay alg algoritmalarının çok
amaçli optimzasyon problemlerine uyarlanmasi," phD, Computer
Engineering, Selcuk Universty, KONYA, 2018.
A. Özkış and A. Babalık, "A novel metaheuristic for multiobjective optimization problems: The multi-objective vortex
search algorithm," Information Sciences, vol. 402, pp. 124-148,
2017.
J. Schaffer, "Multiple objective optimization with vector
evaluated," ph.D., Genetic Algorithms, Vanderbilt Universty,
1984.
K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, and T. Meyarivan, "A fast and
elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II," IEEE
transactions on evolutionary computation, vol. 6, no. 2, pp. 182197, 2002.
C. A. C. Coello, G. T. Pulido, and M. S. Lechuga, "Handling
multiple objectives with particle swarm optimization," IEEE

Altıok and Koçer, MOEA/D Algoritmasının En Önemli İki Ayrıştırma Yöntemi Olan PBI ve TCH’ın Analizi, ISAS WINTER-2019, Samsun,
Turkey

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Transactions on evolutionary computation, vol. 8, no. 3, pp. 256279, 2004.
E. Zitzler and S. Künzli, "Indicator-based selection in
multiobjective search," in International Conference on Parallel
Problem Solving from Nature, 2004, pp. 832-842: Springer.
Q. F. Zhang and H. Li, "MOEA/D: A multiobjective evolutionary
algorithm based on decomposition," (in English), Ieee
Transactions on Evolutionary Computation, vol. 11, no. 6, pp.
712-731, Dec 2007.
J. Bai and H. Liu, "Multi-objective artificial bee algorithm based
on decomposition by PBI method," Applied Intelligence, vol. 45,
no. 4, pp. 976-991, 2016.
E. ERGUL, "Çok amaçlı genetik algoritmalar: Temelleri ve
Uygulamaları," ph.D., Multi Objective Optimization, Ondokuz
Mayıs University, SAMSUN, 2010.
A. J. Nebro and J. J. Durillo, "A study of the parallelization of the
multi-objective metaheuristic MOEA/D," in International
Conference on Learning and Intelligent Optimization, 2010, pp.
303-317: Springer.
J. J. Durillo and A. J. Nebro, "jMetal: A Java framework for
multi-objective optimization," Advances in Engineering Software,
vol. 42, no. 10, pp. 760-771, 2011.
E. Zitzler, K. Deb, and L. Thiele, "Comparison of multiobjective
evolutionary algorithms: Empirical results," Evolutionary
computation, vol. 8, no. 2, pp. 173-195, 2000.
K. Deb, L. Thiele, M. Laumanns, and E. Zitzler, "Scalable test
problems for evolutionary multiobjective optimization," in
Evolutionary multiobjective optimization: Springer, 2005, pp.
105-145.
Q. Zhang, A. Zhou, S. Zhao, P. N. Suganthan, W. Liu, and S.
Tiwari, "Multiobjective optimization test instances for the CEC
2009 special session and competition," University of Essex,
Colchester, UK and Nanyang technological University,
Singapore, special session on performance assessment of multiobjective optimization algorithms, technical report, vol. 264,
2008.
A. Babalik, A. Ozkis, S. A. Uymaz, and M. S. Kiran, "A multiobjective artificial algae algorithm," (in English), Applied Soft
Computing, vol. 68, pp. 377-395, Jul 2018.
Y. Xiang, Y. Zhou, and H. Liu, "An elitism based multi-objective
artificial bee colony algorithm," European Journal of
Operational Research, vol. 245, no. 1, pp. 168-193, 2015.
D. H. Wolpert and W. G. Macready, "No free lunch theorems for
optimization," IEEE transactions on evolutionary computation,
vol. 1, no. 1, pp. 67-82, 1997.

507

4th International Symposium on Innovative
Approaches in Engineering and Natural Sciences
SETSCI Conference
Proceedings
4 (6), 508-511, 2019

November 22-24, 2019, Samsun, Turkey

https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.145
2618-6446/ © 2019 The Authors. Published by SETSCI

Classification of Breast Cancer by Machine Learning Methods
Hakan Kör1*+
1

Department of Computer Technology, Sungurlu Vocational School, University of Hitit, Corum, Turkey
*Corresponding author: hakankor19@gmail.com
Presentation/Paper Type: Oral / Full Paper

Abstract – In this study, the classification success of breast cancer was tested on R and python programming language with 569
records and 31 columns. The first stage consists of clearing the data set, removing null values, and checking the data. Then, the
correlation between each variable was examined and presented with graph. Principal component analysis was applied to the
variables, and the results were given by graphs and then variables were grouped. 70% of the data set was selected as training
data and 30% was selected as test data. In this study, different machine learning methods were applied in R and python programs.
Svm method has been found to have the highest value with 97,66% accurate classification rate of breast cancer as benign and
malignant.
Keywords – Machine learning methods, Breast cancer and machine learning, Classification with machine learning, Binary
classification of breast cancer

Meme Kanserinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle İkili
Sınıflandırılması
Hakan Kör1*
1Bilgisayar

Programcılığı/ Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Hitit Üniversitesi, Çorum, Turkey
*Sorumlu yazar: hakankor19@gmail.com
Sunum / Türü : Sözlü / Tam Metin

Özet – Bu çalışmada, 569 kayıt ve 31 sütundan oluşan veri setiyle Python ve R programlama dilleri üzerinde meme kanserinin
ikili sınıflama başarısı test edilmiştir. İlk aşama veri setinin temizlenmesi, boş değerlerin kaldırılması ve verilerin
denetlenmesinden oluşmaktadır. Daha sonra her bir değişken arasındaki korelasyon incelenmiş ve görsel olarak sunulmuştur.
Değişkenler için temel bileşen analizi uygulanarak sonuçlar grafiklerle verilmiş ve değişkeler gruplandırılmıştır. Veri setinin %
70’i eğitim verisi % 30’u ise test verisi olarak seçilmiştir. Çalışmada, R ve python programında farklı makine öğrenmesi
yöntemleri uygulandı. Svm metodunun meme kanserini iyi huylu ve kötü huylu olarak % 97,66 doğru sınıflama oranı ile en
yüksek değere sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler – Makine öğrenmesi yöntemleri, Meme kanseri ve makine öğrenmesi, Makine öğrenmesi ile ikili
sınıflama, Meme kanserinin ikili sınıflandırılması

I. GİRİŞ
Günümüzde bilgisayarların, depolama, matematiksel hesap
yapma hızı gibi özelliklerinin çok gelişmiş olması önceden
uygulanması zor işlemlerin dijital ortama taşınmasını
kolaylaştırmıştır. Özellikle yapay zeka alanında yürütülen
çalışmalar için hızlı işlem yapan bilgisayarların katkısı ciddi
derecede artmıştır. Yapay zeka alanında yapılan çalışmalar
incelendiğinde tıp alanında yapılan çalışmaların daha fazla
arttığı literatürden takip edilmektedir.
Bilgisayar bilimi alanında en çok duyduğumuz
kavramlardan biri yapay zeka ve alt dallarıyla ilgili
kavramlardır. Bilgisayar grafikleri, veritabanı yönetim
sistemleri ve yapay zeka alanlarındaki araştırmalar, daha hızlı
ve daha güçlü donanım platformlarının geliştirilmesiyle
birlikte, bilgisayar mühendisliği problemlerinin çözümü için
kullanımını hızlandırdı ve daha geniş bir alana yayıldı [1]. En

basit ifadeyle yapay zeka, insan zekasını örnek alarak
topladıkları verilerle yinelemeli olarak kendilerini
iyileştirebilen sistemler olarak tanımlanabilir[2]. Yapay zeka,
makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi kavramlar birbirleri
ile ilişkili kavramlar olup, makine öğrenmesi yapay zekanın
bir alt dalı olarak kabul edilmektedir.
Makine öğrenmesi, önceki gözlemlerden yararlanılarak
doğru tahminler yapabilmek amacıyla sistematik tekniklerin
geliştirilmesidir [3]. Diğer bir ifadeyle makine öğrenmesi,
deneyimlerden yola çıkarak öğrenme işlemini otomatik olarak
geliştiren ve yürüten bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesidir
[4]. Bu alanda yapılan araştırmaların artmasıyla beraber yapay
sinir ağları, hesaplamalı öğrenme teorisi, istatistik ve örüntü
tanıma gibi araştırma alanları arasında ilişki kurulmuş ve bu
disiplinler bilimsel çalışmalarını birlikte yürütmüşlerdir.
Böylece makine öğrenmesi çalışma alanı genişleyerek yüz
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tanıma gibi daha geleneksel problemlerin yanı sıra
veritabanlarında bilgi keşfi, doğal dil işleme ve robot kontrolü
gibi yeni problemlerin çözmünde kullanılmaya başlanmıştır
[5]. Son zamanlarda makine öğrenmesi tekniklerilerinin
yaygın olarak uygulandığı alanlardan biride tıp bilimidir.
Özellikle mevcut olan hastalık verilerinden geleceğe dönük
tahminlerde
makine öğrenmesi ciddi başarı oranlarına
sahiptir. Bu çalışmada da Wisconsin Üniversitesi tarafından
paylaşılan meme kanseri hastalığı verilerine makine
öğrenmesi algoritmaları uygulanmıştır. Araştırmalara göre
kadınlarda en sık rastlanan ve ölüme neden olan kanser türü
meme kanseridir[6]. Son zamanlarda, erken tanı ve tedavi
imkanları ile kanserli hastada yaşam süresinin uzamasını
sağlamaktadır [7, 8]. Literatür incelediğinde, meme kanserinin
teşhisinin doğru tahmininde makine öğrenmesi yönteminin
kullanıldığı çok sayıda yayına rastlanmaktadır. Bu çalışmada,
makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak mevcut meme
kanseri verilerinden kanserin iyi huylu mu kötü huylu mu
olduğunu sınıflama işlemi yapılmıştır.

A. Veri Seti ve Düzenlenmesi
Çalışmanın verileri, 1992 yılında Wisconsin Üniversitesi
tarafından paylaşıma açılan ve birçok araştırmacı tarafından
üzerinden çalışılan bir veri setidir. Veri seti 569 kayıt ve 31
özellikten oluşmaktadır[17].

B. Veri İşleme Adımları
Araştırma verisinde toplam 32 değişken yer almaktadır. Bu
değişkenlerden ilk 2 sütun id ve teşhis özellilerini
içermektedir.

Table 1. Meme Kanseri Teşhisinde Makine Öğrenmesi Kullanan Çalışmalar
Yazar

Yöntem

Doğruluk / Oranı

Burcu
Bektaş,
Sebahattin
Babur,
2016

Makine Öğrenmesi Teknikleri
Kullanılarak
Meme
Kanseri
Teşhisinin
Performans
Değerlendirmesi

DVM
67,01

Onur Sevli,
2019

Göğüs Kanseri Teşhisinde Farklı
Makine Öğrenmesi Tekniklerinin
Performans Karşılaştırması

Lojistik
regresyon %98,24

Polat ve
Güneş,
2007

Breast cancer diagnosis using least
square support vector machine

En
küçük
kare
destek
vektör
makinesi
(LSSVM), 98

Alharbi ve
Tchier,
2017

Using a genetic-fuzzy algorithm
as a computer aided diagnosis tool
on Saudi Arabian breast cancer
database

Bulanık-genetik
hibrit algoritma, 97

Hidayet
Takçı, 2016

Centroid sınıflayıcılar yardımıyla
meme Kanseri teşhisi

Euclidian
tabanlı
centroid, 99,04

Hülya
OLMUS,
Semra
ERBAS,
2012
AKYOL,
K.,2018

Bayes
Ağlarda
Kümeleme
Metotunu Kullanarak Meme
Kanseri Tanisinin Modellenmesi
Meme Kanseri Tanısı İçin
Özniteliklerin
Öneminin
Değerlendirilmesi Üzerine Bir
Çalışma
A risk management model for

Papageorgi
ou vd.,2015

familial breast cancer: A new
application using Fuzzy Cognitive
Map method

(Lineer),
Şekil 1. Meme Kanseri Ölçümü Yapılan Veriler

Şekil 1’de ölçülen 10 farklı meme kanseri verisi yer
almaktadır. Geriye kalan 20 değişken ölçülen bu değerlerden
elde edilmiştir. Veri işleme adımları şöyle devam etmektedir;
veri temizleme işlemi, teşhis tanımlama(etiketleme), kötü
huylu [Malignant], iyi huylu [Benig], algoritmaların
çalıştırılması, sonuçların kıyaslanması ve en iyi sonucun
seçilmesi. Veri setinin % 63 ü iyi huylu, %37 kötü huylu
tümörden oluştuğu bilinmektedir.
C. Kütüphane ve Veri Setinin Eklenmesi
Araştırmada Python ve R olmak üzere veri işlemede en çok
tercih edilen iki dil kullanılmıştır. Aşağıda yer alan tablo 2’de
veri işleme için gerekli kütüphanelere ve veri setinin programa
dahil edildiği kod parçalarına yer verilmiştir.
Tablo 2. Python ile Veri İşlemenin İlk Adımı

Bayes

Kod
Özyinelemeli
Özellik Elemesi
Fuzzy Cognite Map
(FCM), 95

Tablo 1 incelendiğinde, meme kanserinin teşhisine yönelik
araştırmalarda destek vektör makinesi, lineer algoritmalar,
bulanık mantık, bayes, öz yinelemeli özellik elemesi ve lojistik
regresyon gibi algoritmaların yer aldığı görülmektedir [9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16].
II. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın bu bölümünde kulllanlan veri setine, verinin
işlenmesi için kullanılan program ve gerekli kütüphanelere,
veri işleme adımlarına yer verilmiştir.
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import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
data = pd.read_csv('../input/breast-cancer-wisconsin-data/data.csv')

Şekil 2. Veri Seti Görünümü
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Şekil 2’ de verilerin ön işleme basamağı sonucunda elde
edilen ilk görünümü yer almaktadır.

Chervonenkis tarafından temelleri atılan “Destek Vektör
Makineleri (DVM)” istatiksel öğrenme teorisine dayanan bir
gözetimli öğrenme algoritmasıdır. Bu algoritma temelleri 60'lı
yıllara dayansa da 1995 yılında Vladir Vapnik, Berhard Boser
ve Isabelle Guyon tarafından geliştirilmiştir. Destek Vektör
Makineleri esasında iki sınıfa ait verileri birbirinden en uygun
şekilde ayırmak amacıyla kullanılır. Bilişim alanında, yüz
tanıma sistemleri ve ses analizi gibi işlemlerde sıklıkla tercih
edilen algoritmalardan biridir[18].
Destek Vektör Makinelerinin işlevi şöyle ifade edilebilir;

Şekil 3. Değişkenlerin Birbirleri Arasındaki İlişki

Şekil 3’te ise değişkenleri birbirleri arasındaki ilişkilerine
yer verilmiştir. Veri setinin % 70’i eğitim, % 30’u ise test
verisi olarak kullanılmıştır.
III. BULGULAR
Çalışma veri setinin 2 farklı dil ve 11 farklı algortima ile
işlenmesi sonucunda tablo 3’te yer alan bulgular elde
edilmiştir.
Tablo 3. Makine Öğrenmesi Algortimalarının Doğru Sınıflama Değerleri

Model

Başarı Oranı

Logistic Regression

97.36

K Nearest Neighbors Classifier

94.73

Support Vector Classifier (SVC)

96.49

Decision Tree Classifier

94.73

Random Forest Classifier

95.61

Svm

97,66

C5

94,15

Rpart

95,32

OneR

87,72

NaviBayes

92,4

K-Means

83,04

Tablo 3’te yer alan algoritmalardan ilk 5 tanesi python
geriye kalan 6 tanesi R veri işleme programları ile işleme tabi
tutulmuştur. Tablodan en başarılı sınıflama başarısına Support
Vector Machine (svm) algoritmasının sahip olduğu
görülmektedir. Türkçe destek vektör makineleri olarak ifade
edilen bu algoritma 1963 yılında Vladimir Vapnik ve Alexey

Şekil 4. Destek Vektör Makinelerinin İşlevi

Şekil 4’te destek vektör makinelerinin grafik gösterimi yer
almaktadır. Destek vektörlerinin üzerinde kesikli çizgilerle
gösterilmiş düzlemlere sınır düzlemleri denir. Her iki düzleme
de eşit uzaklıkta bulunan ve sınır düzlemlerinin tam ortasından
geçen düzlem ise hiper düzlem olarak ifade edilir. Şekilde (-1,
+1) sınıf etiketlerini, w ağırlık vektörünü ve b ise eğilim
değerini göstermektedir [19, 20].
IV. TARTIŞMA
Bu çalışma sonucunda da görüldüğü gibi bilgisayar
bilimlerinde yaşanan gelişmelerden tıp bilimide kendine düşün
payı fazlasıyla almaktadır. Tahmin ve sınıflama
algoritmalarının önceleri düşük seviyelerde olan yetenekleri
bilgisayarların yazılım ve donanımsal olarak üstün yeteneklere
sahip olmasıyla yüksek seviyelerde sınıflama ve tahmin
başarısına ulaşmıştır. Bu tür çalışmalarda araştırmacılar için en
çok sıkıntı çekilen konu kuşkusuz veri elde etme sürecidir. Bu
süreçte hastalıklar konusunda kapsamlı bilgiye sahip olması
nedeniyle tıp doktorlarının veri işleme basamaklarına ciddi
katkıları oldu ifade edilbilir.
Diğer yandan elde edilen verilerin temizlenmesi ve işlemeye
hazır hale getirilmesi çalışmaya harcanan zamanın neredeyse
yüzde 90’ını almaktadır. Bu tür çok zaman ve emek isteyen
çalışma sonuçlarının uygulanabilir platform ve proje haline
getirillmesi bilime ve ekonomiye önemli derecede katkı
sağlayacaktır.
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V. SONUÇ

Kör, Meme Kanserinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle İkili Sınıflandırılması, ISAS WINTER-2019, Samsun, Turkey

Bu çalışmada, meme kanserinde en sık kulanılan veri
setlerinden biri incelenmiş ve destek vektör makineleri
algoritmasının diğer algoritmalardan daha başarılı olduğu
tespit edilmiştir. Araştırmanın kavramsal modeli şekil 5’te
gösterildiği gibi hastalık verileri giriş değelerini ifade ederken
işin merkezinde verileri işleyen makine öğrenmesi
algoritmaları görev yapmaktadır. Çıktı olarak ise sınıflama
başarısı yer almaktadır.

[16]

[17]

[18]
[19]

[20]

Şekil 5. Çalışmanın Kavramal Modeli

Çok fazla sayıda güncel meme kanseri hastalık verilerini
içeren ve çok merkezli bir yapıdan elde edilecek veri setiyle
farklı sonuçların alınabileceği düşünülmektedir.
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Abstract – In this study, the amount of thiamazole (methimazole) in pharmaceutical tablet formulation was determined by using
reversed phase liquid chromatography method (RPLC). Chromatographic separation was carried out by using YMC Triart C18
(150 mm × 4.6 mm, 3μm, YMC, USA) column. 5% (v/v) acetonitrile-water binary mixture at pH 9.5 was used as a mobile phase.
Metronidazole was chosen as an internal standard. Flow rate was 0.8 ml/min and column temperature was 25 °C in
chromatographic separation. The studied wavelengths for thiamazole and metronidazole are 260 and 340 nm, respectively. This
proposed method was suitably validated with respect to accuracy, precision, linearity, the limit of detection (LOD) and limit of
quantification (LOQ). The calibration graph of thiamazole was linear from 4 ppm to 14 ppm. The recovery of the 5 mg thiamazole
containing commercial tablet (Thyromazol) was 100.059%. The proposed RPLC method was successfully applied to the
determination of thiamazole in commercial tablet formulation.
Keywords –Thiamazole, tablet formulation, RPLC method, method validation, recovery.
I. INTRODUCTION
During the last decades, there has been increasing evidence
that many of the chemicals are not only toxic at high
concentrations, but can cause disruption of the endocrine
system at levels which do not cause obvious ill-health. The
endocrine system is the chemical communicational system of
the body which regulates such activities as body fluid
homeostasis, management of stress, and reproduction and
fertility which are necessary for propagation of the species
[1,2].
Anti-thyroid drugs are used to treat hyperthyroidism as they
normalise thyroid function through binding to the thyroid
peroxidase enzyme. These drugs are known as thioamides that
containing a thiocarbonyl group and a thiourea moiety within
a heterocyclic structure. The common agents used are
methimazole, carbimazole and propylthiouracil [3,4].
Thiamazole, 1-methyl-2-mercaptoimidazole, is a widely
used in medicine for the treatment of hyperthyroidism, and as
adjuncts in the treatment of thyrotoxicosis or thyroid storm [510]. The structures of thiamazole is shown in Fig 1. It can be
seen that this drugs share a common thiocarbamide group
which is essential for antithyroid activity of drug candidate [3].
Thiamazole (methimazole) is also the active metabolite of
carbimazole [11].

Fig. 1. Chemical structure of thiamazole and metronidazole (IS) [12]

In the last years thiamazole became also a fashioned model
substance for endocrine disruption (thyroid axis) studies thus
inhibits the production of the thyroid hormones.
Predicted pKa value of the methimazole by Pallas software
related to (N-3) nitrogen atom is given 4.41, whereas SPARC
software is determined this value as 5.91. Calculated pKa value
of methimazole predicts a basic characteristic on the nitrogen
and a protonated form of it under pH 2.4 and an unprotonated
form below pH 6.5. It can be read out from the predicted value,
the methimazole is very polar. Thiamazole contains ionisable
group, which affects the chromatographic behavior of this
compound [13].
When separating very polar, water-soluble compounds,
highly aqueous (>95%) eluents are often required to achieve
sufficient retention. However, operating a conventional C18
column under such conditions can lead to dewetting or ‘phase
collapse’ which can result in poor chromatographic
reproducibility [14]. Therefore, chromatographically correct
quantitative and qualitative determination of small molecular
weight polar substances, is still one of the most problematic
tasks in the RPLC, what was verified by our experiments also.
Moreover, the hydrophobic stationary phase gives
unsatisfactory retention of the polar analytes although silanol
groups can retain polar compounds due to the silanophyl
interaction. In this case, peak broadening or tailing can
decrease the effectivity of the separation [15]. To overcome
these limitations, new generation RPLC columns consisting
hybrid silica based stationary phases that is stable under the
use of 100% aqueous mobile phase is preferred. YMC-Triart
C18's innovative surface modification technology results in
excellent peak shapes even for the basic compounds that often
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exhibit tailing shapes on conventional silica and hybrid silica
based ODS columns [14].
The aim of this study was to develop and validate a simple,
sensitive and reliable method for quantification of thiamazole
in tablet formulations. To achieve this purpose, a reversedphase liquid chromatographic method was developed and a
validation study of thiamazole was carried out according to
International Conference on Harmonisation (ICH) [16]. The
proposed RPLC method has been applied for commercial
Thyromazol tablet containing a 5 mg active substance.
II. MATERIALS AND METHOD
A. Chemicals and Reagents
Thiamazole was purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis,
MO, USA). Acetonitrile (ACN), ammonia (NH3) and
ammonium chloride (NH4Cl), potassium hydrogen phthalate
were analytical grade and supplied by Merck (Darmstadt,
Germany). Potassium hydrogen phthalate was used as a
primary standard reference substance for pH electrode
calibration of ACN-water mixtures used as a mobile phase in
chromatographic analyses [17].
B. Instrumentation and Apparatus
The HPLC (Shimadzu, Japan) consisted of a pump (LC20AD), degasser (DGU-20A3),) UV-Vis detector (SPD-20A),
and a column oven (CTO-20A). RPLC analyses were carried
out on an YMC Triart C18 (150 mm X 4.6 mm, 3μm) column.
HPLC grade water used for solution preparation was
obtained from Millipore (Direct Q3 UV, France). The pH
measurements were done with a combination glass electrode
(In Lab 412) connected to a pH meter (Mettler Toledo MA
235, Switzerland). The pH values of the mobile phases were
measured versus a 0.05 m potassium hydrogen phthalate
solution as primary standard substance, dissolved in the
appropriate ACN-water binary mixtures according to IUPAC
rules [17].
C. Chromatographic System and Conditions
The validation studies of the pharmaceutical tablet
formulation of thiamazole were carried out in 5% (v/v) ACNwater binary mixture at pH 9.5. Chromatographic analyses
were performed at 25°C, with a flow rate at 0.8 mL/min. The
injected volume of analyte into the column was 20 μL for each
run; thiamazole and metronidazole (IS) were detected at 240
and 360 nm, respectively.
D. Preparation of Solutions
Thiamazole Tablet Formulation
The commercial tablet formulation Thyromazol® (Abdi
İbrahim, İstanbul) containing 5 mg thiamazole were analyzed
for method development and validation studies.
Thiamazole Pharmaceutical Dosage Form
Ten tablets from Thyromazol® were accurately weighed,
finely powdered and an accurately weighed amount of the
powder equivalent to a tablet was transferred into a 100 mL
volumetric flask; 50 mL ACN-water binary mixture was
added; to dissolve obtained mixture, sonication was carried out
approximately 30 min and then filtered. An appropriate
amount of clear filtrate was taken and the internal standard (IS,

metronidazole) was added to this solution. For final
concentration, the solution was diluted with the mobile phase
(pH 9.5) and 20 μL of this solution was injected into the HPLC
column.
E. Method Validation
Specificity
The ability to separate thiamazole and IS was demonstrated
by assessing the resolution between the peaks according to
Purnell equation [18]. The tailing factor (Tf) for thiamazole
and IS was also assessed. The identification of retention time
of thiamazole in the tablet formulation and IS was carried out
comparing retention time values of thiamazole and IS pure
stock solutions.
Linearity
The calibration graph was constructed by plotting the ratio
of peak area (analyte/IS) (y) as a function of the analyte
concentration (x) in µg/mL. The calibration function of the
graph was calculated with the standard deviation (SD) values
of slope and intercept. LOD and LOQ values of the proposed
method were calculated on the basis of response and slope of
the calibration function.
Accuracy, Precision, and Repeatability
The two most important parameters of chromatographic
analyses are accuracy and precision. Accuracy is a measure of
the closeness of the experimental value to the accepted either
as a conventional true value or an accepted reference value.
Precision measures of how close individual measurements are
to each other. [19]. Accuracy of the proposed RPLC method
was tested by recovery studies of 5 mg thiamazole active
substance containing Thyromazol® tablet. The precision of
the method was determined by in terms of within-day precision
(repeatability) and between-day (intermediate precision)
precision. Within-day and between-day precision values were
estimated containing two different concentrations of
thiamazole standard solution (8 and 12 µg/mL). RSD% values
were obtained by performing the experiment 5 times on a day
and repeating for three separate days.
System Suitability Tests
Retention time, theoretical plate number and tailing factor of
the chromatographic analyses were assessed under the title of
system suitability parameters. These parameters were
evaluated by six replicate analyses of thiamazole and
compared with standard values. The acceptance criteria are
RSD% of peak areas not more than 2%, theoretical plates
numbers (N) at least 2000 per each peak and tailing factors not
more than 2.0 for system suitability parameters of thiamazole
validation studies [20].
Limit of Detection (LOD) and Limit of Quantification (LOQ)
LOD and LOQ values of the developed RPLC method were
calculated by using the signal-to-noise ratio. LOD and LOQ
values were calculated using x̅+3s and x̅+10s formulas,
respectively [21].
III. RESULTS AND DISCUSSIONS
A. Optimization of Chromatographic Conditions
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Table 3. Within-day precision and between-day precision of thiamazole

Optimum chromatographic separation for validation studies of
thiamazole was achieved by using YMC Triart C18 (150 mm
× 4.6 mm, 3μm) at 25 °C. Selected conditions, sharp peak
shapes and precise retention time were obtained. The system
suitability tests are summarized in Table 1.

Precision results
Theoretical
concentration
(µg/mL)
Within-day
measured
concentration
mean (µg/mL)
Between-day
precision
RSD (%)

Table 1. System suitability tests parameter

Parameters
Retention time
Capacity factor (k)
Selectivity (α)
Resolution (Rs)
Tf
Theoretical plate
numbers

Thiamazole
6.884
1.512
0.966
6584

Compounds
Metronidazole (IS)
16.148
4.893
3.236
15.541
1.018
11741

The retention time values for thiamazole and IS
(metronidazole) were found to be 6.884 and 16. 148 minutes,
respectively. Total run time was approximately 18 minutes.
The calculated resolution factor (Rs)>1.5 value corresponds to
the requirements. It can be concluded from the parameters that
studied RPLC system was found suitable for the validation
studies of thiamazole.
Calibration plots for proposed method were evaluated and
checked by analyzing standard solutions at six points: 4, 6, 8,
10, 12, 14 µg/mL, respectively. Calibration standards were
prepared by diluting stock solutions with mobile phase and
injected in 4 parallel measurements. Linearity range was
obtained from 4-14 µg/mL. LOD and LOQ values as 1.046 and
3.486 µg/mL were calculated. The measured slope, intercept,
correlation coefficient of each calibration curves and the
calculated LOD and LOQ as well as the precision are shown
in Table 2. The results are summarized in Table 2.
Table 2. Statistical evaluation of the calibration data by RPLC

Calibration
parameters
Retention time
(min)
Linearity range
(µg/mL)
Slope
Intercept
Correlation
coefficient
Limit of detection
(LOD) (µg/mL)
Limit of
quantification
(LOQ) (µg/mL)

Thiamazole
8.00
12.00
8.059
11.900
7.914
11.721
1.264
0.813

Accuracy of the method showed satisfactory results, all values
were less than 5% measured on the same day and less than
10% measured on another day [16]. Fig. 2 showed us, The
representative chromatogram of the thiamazole containing
Thyromazol tablet .

Figure 2. The representative chromatogram of the thiamazole containing
Thyromazol tablet 8 ppm thiamazole direct tablet fomulation A) 260 nm B)
340 nm; 12 ppm standard added tablet fomulation C) 260 nm D) 340 nm

Method precision and accuracy were tested using tablet sample
of thiamazole including 5 mg of active substance. Three
samples of tablets were prepared for each experiment.
Development method was applied to the direct determination
of this compound in its tablet dosage form, using the related
calibration straight line without any sample extraction or
evaporation other than filtration and adequate dilution steps.

Thiamazole
6.884
4-14
1.306
0.810
0.993

Table 4. Analysis result of thiamazole in tablet formulation

Amount of
Thiamazole in
tablets (mg)
5.074 ± 0.012

1.046
3.486

The linearity of standard calibration curve was confirmed by
the high values of the correlation coefficient. Correlation
coefficient shows high fitting of the linear on the calibration
point and so the linearity of the curve is verified.
The proposed method was applied to the determination of
thiamazole in Thyromazol tablet formulation. Meanwhile, the
recovery of standard addition were performed. Within-day
precision and between-day precision values of the method
were determined using five replicate injections of two
concentrations (8 and 12 µg/mL) analyzed on the same day and
repeating for three separate days. The results are given in Table
3.

Recovery%

Bias%

100.059

1.480

The results obtained are satisfactorily accurate and precise
as indicated by the excellent recovery% (Table 4).
IV. CONCLUSION
A liquid chromatographic method was developed and
validated for thiamazole in pharmaceutical tablet
formulations. Since thiamazole is a widely used test substance
in endocrine disruption and in other biochemical and
physiological studies (N-methylthiourea also), this method
will have a wide application potential in view on these fields
also. In addition, the methods (due to its popularity especially
the HPLC method) can serve as strong basis for further
developments of determination of other low molecular weight
and high polar substances. Especially other imidazole
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substances, derivates, structural similar forms are concerned
due their important and versatile biological function. The
developed new separation method is simple, effective and
enough sensitive. It can be shortly summarized that a novel
separation method was successfully developed. The separation
conditions were optimized and an optimal separation was
achieved.
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Trafik Hız Sınırlama Levhalarının Nesne Tanıma Modeli ile
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Özet –Yapay sinir ağları makine öğrenmesi alanında birçok problemin çözümünde sıklıkla kullanılmaktaydı. Fakat “Yapay
Zeka Kışı” olarak da adlandırılan dönemde ilk olarak donanımsal kısıtlamalar ve diğer problemler sebebiyle bu alandaki
çalışmalar durma noktasına gelmiştir. 2000’lerin başında tekrar gözde bir alan olmaya başlayan yapay sinir ağları, GPU
gelişmeleriyle birlikte sığ ağlardan derin ağlara geçiş yapmıştır. Derin öğrenme, her katmanda geri yayılım algoritmasını
kullanarak büyük veri kümelerindeki gizli ve ayırt edici özelliklerini keşfetmektedir. Bu yaklaşım görüntü işlemeden, doğal dil
işlemeye, medikal uygulamalardan aktivite tanımaya kadar oldukça geniş bir yelpazede başarıyla kullanılmaya başlanmıştır.
Konvolüsyonel Sinir Ağı (CNN), bir modelin doğrudan görüntülerden, videodan, metinlerden veya sesten sınıflandırma
görevlerini gerçekleştirerek öğrenen bir makine öğrenimi türüdür ve derin öğrenmenin en popüler algoritmalarından bir
tanesidir. Bu çalışmada öncelikle görüntü işleme, sinyal işleme, doğal dil işleme ve konuşma tanıma gibi makine öğrenmesi
konularındaki problemlerin çözümünde son yıllarda büyük doğruluk oranı ve hız ile kendinden çokça söz ettiren
konvolüsyonel sinir ağlarından bahsedilmiştir. Bu ağların yapısı incelenmiş ve trafik hız sınırlama levhalarına CNN yapısı
uygulanmıştır. Çeşitli trafik hız sınırı levha işaretleri modele veri seti olarak verilip eğitildikten sonra modelimiz test olarak
verilen resimlerde hız sınırlarını başarılı olarak çizip nesne tanıma işlemini gerçekleştirmiştir.
Anahtar Kelimeler– CNN, Konvolüsyonel Nöral Ağlar, Derin Öğrenme, Nesne Tanıma, Yapay Sinir Ağları
çıkarılan
özellikler
(handcraftedfeatures)
yerine
I. GİRİŞ
denetimli/denetimsiz özellik öğrenmesi veya hiyerarşik
Trafik akışının düzgün bir şekilde sağlanabilmesi için özellik çıkarımı için etkin algoritmalar kullanılmasıdır [3].
çeşitli hız sınırlama levhaları yardımıyla belirli bölgelerde Yapay sinir ağlarındaki katman sayılarının artırılmasıyla
araçların hızları sınırlandırılmıştır. Ancak herhangi bir sürücü kurulan çok farklı türde derin öğrenme mimarileri
dikkatsizliğine maruz kalmamak için araçların da bu hız bulunmaktadır.
sınırlama levhalarını sürücüye uyarı olarak vermesi
Yapay
sinir
ağlarındaki
katman
sayılarının
hedeflenmiştir. Bu kapsamda aracın verilen hız sınırlarını
arttırılmasıyla
oluşturulan
derin
öğrenme
mimarilerinden
algılaması için çeşitli algılayıcılar kullanılıp, hız sınırları
algılandıktan sonra bunları sınıflandırıp sürücü ekranında birisi olarak Konvolüsyonel Sinir Ağlarından (Convolutional
uyarı olarak verilmesi gerekmektedir. Bu amaç için derin Neural Network - CNN) bahsedilebilir. CNN çok katmanlı
algılayıcıların (Multi Layer Perceptron-MLP) bir türüdür.
öğrenme yöntemleri kullanılabilmektedir.
CNN, bir modelin doğrudan görüntülerden, videodan,
görevlerini
Derin öğrenme bir makine öğrenmesi sınıfıdır. Aynı metinlerden veya sesten sınıflandırma
zamanda özellik çıkarma ve dönüştürme için birçok doğrusal gerçekleştirerek öğrenen bir makine öğrenimi türüdür ve
olmayan işlem birimi katmanını kullanır. Burada ardışık her derin öğrenmenin en popüler algoritmalarından bir tanesidir.
katman, önceki katmandan aldığı çıkışı giriş olarak kullanır CNN'ler özellikle nesneler, yüzler ve olayları tanımak,
[1]. Algoritmalar denetimli (sınıflandırma gibi) veya görüntülerde desenler bulmak için oldukça kullanışlıdır.
denetimsiz (desen analizi gibi) olabilmektedir. Derin Görüntüleri sınıflandırılmak için kalıpları kullanarak ve
öğrenmede, verilerin birden fazla özellik seviyesinin veya manuel özellik çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırarak,
temsillerinin öğrenilmesine dayanan bir yapı mevcuttur. Üst doğrudan görüntü verilerinden öğrenirler. Kendi kendini
düzey özellikler, alt düzey özelliklerden oluşturularak süren araçlar ve yüz tanıma uygulamaları gibi nesne tanıma
hiyerarşik bir yapı oluşturur. Bu yapıda, soyutlamanın farklı ve bilgisayar görüşü için kullanılan uygulamalar da büyük
seviyelerine karşılık gelen birden çok temsil seviyesini oranda CNN'ler kullanılır.
öğrenir [2]. Derin öğrenme verinin temsilinden öğrenmeye
CNN, yaşayan canlıların doğal görsel algılama
dayalı bir yöntemdir. Bir görüntünün temsilinden
mekanizmasından
esinlenen, iyi bilinen bir derin öğrenme
bahsedildiğinde; piksel başına yoğunluk değerlerinin bir
mimarisidir.
Derin
öğrenme çalışmaları son birkaç yılda
vektörü veya kenar kümeleri, özel şekiller gibi özellikler
görsel
tanıma,
konuşma
tanıma ve doğal dil işleme gibi çeşitli
düşünülebilir. Bazı özellikler veriyi daha iyi temsil
sorunlarda
çok
iyi
bir
göstermiştir. Zhenhua vd., farklı
etmektedir. Derin öğrenmenin başka bir avantajı, manuel
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tiplerde derin sinir ağları arasından, konvolüsyonel nöral
ağlar üzerinde çalışmışlardır. Açıklamalı verilerin
miktarındaki hızlı büyümeden ve grafik işlemci birimlerinin
güçlü yanlarındaki büyük gelişmelerden yararlanarak,
konvolüsyonel sinir ağları üzerine yapılan araştırmalar hızla
gelişmiş ve çeşitli görevlerde son teknoloji sonuçlar elde
edilmiştir. Katman tasarımı, aktivasyon fonksiyonu, kayıp
fonksiyonu düzenli hale getirme, optimizasyon ve hızlı
hesaplama dahil olmak üzere CNN'nin farklı yönleriyle ilgili
gelişmeler üzerinde çalışmışlardır. Ayrıca, görüntü işleme,
konuşma ve doğal dil işleme gibi çeşitli yapay sinir ağları
uygulamaları üzerine çalışmalar yapmışlardır [4]. Zhang W.
vd, bir görüntüden duygu tahmini yapabilmek için yeni bir
konvolüsyonel nöral ağ önermişlerdir [5]. Matsugu M. vd.,
yüz görünüşünün yanı sıra bireyler arasındaki değişkenliğe
rağmen sıradan yüz ifadelerinin (ör. gülümseme) güvenli bir
şekilde tespitinde, algısal kullanıcı ara yüzünün kişilerin
özerk algısı ile gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir adım
atmıştır [6]. Chan H. P. vd., genel tıbbi görüntü desenlerini
tanımlamak için bir konvolüsyonel nöral ağ ile birlikte çeşitli
eğitim yöntemleri geliştirmişlerdir [7]. Rafegas I. vd.,
biyolojik görüntüleri modellemek için konvolüsyonel sinir
ağları ile uygun çerçeveler önermişlerdir. Bu yapay ağlardan
bazıları, nesnel tanımada prime performanslarına rakip olan
temsili özellikleri göstermiştir. Yapılan çalışmada renklerin
eğitimli bir yapay ağda nasıl kodlandığını keşfetmişlerdir[8].
Perlin H. A. vd., insanların kendilerini tanımlamak için ilk
adım olarak, giyim ve cinsiyet şeklinde insanları içeren
görüntüleri tanımlamak için yeni bir yöntem önermiştir. Bu
yöntem, üst düzey bir giyim / cinsiyet sınıflandırıcısı
geliştirilmesine izin vermiştir. Önerilen yöntem, sağlam bir
doğrulukla üç farklı özelliği sınıflandıran iyi bir genelleme
kabiliyeti sağlamıştır [9].Derin öğrenmenin başarılarından
esinlenen Sen vd., elle özellik çıkarmak yerine, ikili bir
sınıflandırma problemini çözmeye çalışmış ve özellik
çıkarımı için CNN yapısını kullanmışlardır. Büyük ölçekli
veri setlerinin kullanılabilirliği ile CNN'ler, çoklu soyutlama
düzeylerindeki verilerin temsilini öğrenebilmiştir [10].
Pertusa A. vd., akıllı telefon kullanıcılarının nesne tanıma
işlemini gerçekleştiren bir uygulama geliştirmişlerdir. Bu
uygulama bir nesnenin bir fotoğrafını çekip, ilgili bir bölge
seçip, bir CNN ile ayıklanan özellikleri kullanarak benzerlik
araştırması aracılığıyla en olası sınıfı (köpek, sandalye, vb)
elde etmek için kullanılmıştır. Sistem tarafından sağlanan
cevaplar, gelecekteki sorgular için sonuçları iyileştirmek
amacıyla kullanıcı tarafından doğrulanabilmiştir [11]. Trafik
akışının düzgün bir şekilde sağlanması için trafikle ilgili
bilgilerin
çeşitli
algılayıcılar
yardımıyla
alınması
gerekmektedir. Bu sayede trafik yönetim bilgi sistemleri
trafik akışını düzgün bir şekilde sağlayabilmektedir. Son
yıllarda bu kapsamda trafik denetiminde video kameralarının
kullanımı oldukça yaygınlaşmış ve aktif olarak kullanmaya
başlanmıştır. Trafik sistemlerinin görüntü işleme tabanlı
video izleme yardımıyla denetlenmesi plaka tanıma, araç
sayısı bulma, trafik yoğunluğu tespiti, araç hızı hesaplanması,
şerit ihlalleri ve araç sınıflandırma gibi birçok çalışma
yapılabilmesine
olanak
tanımıştır.
Qin,
araçları
sınıflandırılması için videolardan aldığı görüntüleri
kullanmıştır. Birbirinden farklı seri görüntüleri kullanarak
arka planı oluşturup, bu arka planı kullanarak araçların
değişmeyen özelliklerini tespit etmiştir. Tespit edilen bu

özellikler BP sinir ağlarına girdi olarak verilmiştir. Bu ağ
mimarisi hafif, ağır ve ara araç olarak üçe ayrılmıştır.
II. MATERYAL VE METHOD
A. Konvolüsyonel Sinir Ağlarının Yapısı
Bir konvolüsyonel nöral ağ, her bir görüntünün farklı
özelliklerini algılamayı öğrenen onlarca veya yüzlerce
katmana sahip olabilir. Filtreler, her çözünürlük görüntüsüne
farklı çözünürlüklerde uygulanır ve her bir katlanmış resmin
çıkışı, sonraki katmana girdi olarak kullanılır. Filtreler,
parlaklık ve kenarlar gibi çok basit özellikler olarak
başlayabilir ve nesneyi benzersiz şekilde tanımlayan
özelliklerin karmaşıklığını artırabilir. CNN'ler, görüntülerin,
metinlerin, seslerin ve videoların özellik tanımlamasını ve
sınıflandırılmasını gerçekleştirir. CNN’nin en yaygın
katmanlarından olan üç katman: konvolüsyon, aktivasyon
veya ReLU ve havuzlamadır.





Konvolüsyon, giriş görüntülerini her
biri
görüntülerden belirli özellikleri etkinleştiren bir dizi
içe dönük filtreden geçirir.
Rektifiye edilmiş doğrusal birim (ReLU), negatif
değerleri sıfırlamak ve pozitif değerleri korumak
suretiyle daha hızlı ve etkili bir eğitim sağlar. Bu
bazen aktivasyon olarak anılır, çünkü sadece aktive
edilen özellikler bir sonraki katmana iletilir.
Havuzlama, doğrusal olmayan alt örneklemeyi
yaparak ağın öğrenmesi gereken parametrelerin
sayısını azaltarak çıkışı basitleştirir.

Bu işlemler onlarca veya yüzlerce katman üzerinde
tekrarlanır, her katman farklı özellikleri tanımlamayı öğrenir.

Şekil 1. CNN Ağ Yapısı

Şekil 1’de birçok kıvrımlı katmana sahip bir ağ
örneği verilmiştir [12]. Filtreler, her çözünürlük görüntüsüne
farklı çözünürlüklerde uygulanır ve her bir katlanmış resmin
çıkışı, sonraki katmana giriş olarak kullanılır.
Birçok katmandaki özellikleri öğrendikten sonra,
CNN mimarisi sınıflandırmaya geçer. Sonuncu katman, 𝑘
'nın, ağın tahmin edeceği sınıfların sayısı olduğu K
boyutlarının bir vektörünü veren tam bağlantılı bir tabakadır.
Bu vektör sınıflandırılmış herhangi bir resmin her sınıfı için
olasılıkları içerir. CNN mimarisinin son katmanı,
sınıflandırma çıktısını sağlamak için softmax gibi bir
sınıflandırma katmanı kullanır.
Bir kıvrımlı sinir ağı, yüzlerce, binlerce hatta
milyonlarca görüntü üzerinde eğitilmiştir. Büyük miktarda
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veri ve karmaşık ağ mimarileri ile çalışırken, GPU'lar bir
modeli eğitmek için işlem süresini önemli ölçüde
hızlandırabilir. Bir CNN eğitildikten sonra, gelişmiş sürücü
destek sistemlerinde yaya tespiti gibi gerçek zamanlı
uygulamalarda kullanılabilir [12].

B. Trafik Hız Sınırlama Levhalarının Nesne Tanıma
Modeliile Sınıflandırılması
İlk olarak Roma İmparatorluğu döneminde insan
hayatına giren trafik işaretleri, günümüzde sağlıklı trafik için
adeta olmazsa olmaz. Trafik işaretleri genellikle levha olarak
adlandırılmalarına rağmen asfalt üzerine de uygulanan
çeşitleri mevcuttur. En genel manada ise tehlike uyarı
işaretleri, trafik tanzim işaretleri ve bilgi işaretleri olarak 3’e
ayrılmaktadır. Bu kurallardan birisi de, karayolunda
kullanılan aracın özelliğine ve yol durumuna göre önceden
belirlenen süratin üzerinde hız yapmaksızın araç
kullanmaktır. Bu sebeple son teknoloji araçlar içerisine
yerleştirilen kameralar ile yolun sürekli bir görüntüsü
alınarak ilgili hız sınırlama işaretlerini anlık tanıma ile araca
aktararak, aracın hızlanması üzerine etki etmesi
sağlanmaktadır. Aracın hız ekranında verilen uyarı yardımı
sayesinde aracın sürücüsü ilgili hız uyarısından haberdar
olmaktadır. Son çıkan araçlarda hızı kendi kendine azaltan
sistemler geliştirilmiştir. Bu çalışmada hız sınırlama
levhalarını tanıyan bir nesne tanıma modeli geliştirilmiştir.
Trafik levhaları üzerinde nesne tanıma modeli geliştirebilmek
için tensor flow tarafından eğitilmiş modeller kullanılmıştır.
Yapılan bu uygulamada Python programlama dili
kullanılmıştır. Kendi oluşturduğumuz veriler test ve train
olarak iki gruba ayrılmış ve resimlerin %80’i train, %20’si
test grubuna aktarılmıştır. Resimlerdeki herbir nesnenin
koordinatlarını ve sınıfını gösteren bir xml dosyası
oluşturulmuş ve bu dosyalar bir sonraki aşamada csv
dosyalarına çevrilmiştir.

Tablo 1’den de görüldüğü gibi very seti oluşturulurken
resimlerin her birinde farklı kombinasyonlarkullanılmıştır.
III. DENEYSEL SONUÇLAR
Model oluşturulurken datasetindeki resimler 6 adet
sınıfa ayrılıp etiketlendikten sonra model eğitilmiştir. Eğitme
işleminden sonra Şekil 2’de görüldüğü gibi loss değerinin
azalma değeri sabitleşmeye başladıktan sonra eğitim işlemi
durdurulmuştur.

Şekil 2.Toplam Kayıp Grafiği

Algoritmanın performansının görselleştirilmesine
izin veren, modelin confusion matrisini test ve train işlemleri
için sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’de gösterilmektedir. Tablolar
incelendiğinde test ve train verilerinin hangi sınıflara
yerleştirildiği görülmektedir.
TEST

Model oluşturulurken data setindeki resimler
düzenlenip herbir resim tek tek etiketlenmiştir. Bu etiketleme
işleminde herbir resimde çeşitli tabelaların kombinasyonu
kullanılmıştır. Bu resimlerde şehir içerisinde ki 30, 50, 60,
80, 82 ve 90 km hız tabelalarını alarak 6 tane sınıf
oluşturulmuştur. Aşağıda ki Tablo 1’de model’e uygulanan
veri setlerinin bir kısmı görülmektedir.
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Şekil 3.Test işleminin confusion matrisi

TRAİN
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Şekil 4.Train işleminin confusion matrisi

Tablo 1. Trafik Levhalarından Elde Edilen Veri Setinin Bir Kısmı

Eğitim işleminden sonra modele test olarak
verdiğimiz resim Şekil 4’de görülmektedir. Verilen bu test
resmi ile model sınanmış ve kullanılan resimde eğitmiş
olduğumuz nesne tanıma modelimiz, levhadaki 3 sınırın
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hepsini de %98,%99 doğruluk oranları ile bilip, sınırlarını
başarılı olarak çizmiştir.

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

Şekil 4. Nesne Tanıma İşlemi Yapılmış Test Resmi

IV. TARTIŞMA
Derin öğrenme algoritmaları birçok alanda ve problemde
kullanılmaktadır. Artan veri miktarıyla birlikte görüntü
işleme alanında özellikle görüntü sınıflandırma, nesne tanıma
gibi problemler yer almaktadır. Bu seminer çalışmasında da
CNN'lerin son gelişmeleri hakkında kapsamlı bir literatür
çalışması yapılmıştır.Elde edilen veri setleri ile oluşturulan
model eğitilmiş ve modele test olarak verilen resimlerin
sınırlarını başarılı bir şekilde çizip büyük bir yüzdelikle
tanıma işlemini gerçekleştirmiştir. Trafik yönetim
sistemlerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz gelişmiş
araçların kamera görüntülerinden konvolüsyonel sinir ağları
kullanarak hız levhalarının gerçek zamanlı sınıflandırılması
üzerinde çalışılmıştır. Araçlar hız levhalarını kameralar
yardımıyla gördükten sonar bu hız sınırının nesne tanıma
modeli ile tespit edilip sürücü ekranına bilgi taşıması
hedeflenmiştir. Bu kapsamda çeşitli trafik hız sınırı levha
işaretleri modele very seti olarak verilip eğitildikten sonar
modelimiz test olarak verilen resimlerde hız sınırlarını
başarılı olarak çizip nesne tanıma işlemini gerçekleştirmiştir.

[11]

[12]

V. SONUÇ
Trafik hız sınırlama levhaları sürücülerin belli bölgelerde
hız limitini aşmaması için kullanılmaktadır. Yaptığımız
çalışmada sürücülerin gözden kaçırdıkları hız sınırlama
levhalarını kullandıkları araca tanıtıp bu sınırları sürücüye
uyarı olarak göstermesini hedefledik. Bu sayede sürücü hız
sınırlarını gözden kaçırmadan araç uyarı sistemi ile
öğrenebilecek ve hız sınırını aşmayacaktır.
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Özet- Dünyada enerji üretimi yapılan her yerde havayı kirleten maddeler atmosfere atılmaktadır. Özellikle
yakma sistemlerinin baca ve egzozlarından çevreye yayılan bu kirleticiler insan sağlığını ve canlıların hayat
şartlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan bu çalışmada zararlı egzoz emisyonlarını azaltmak amacıyla
ayçiçek yağının metil esteri hacimsel olarak %25 oranında dizel yakıtına karıştırılmıştır. Elde edilen karışım, tek
silindirli, hava soğutmalı ve direkt püskürtmeli bir dizel motorun değişik devirlerinde denenmiş olup motorun
egzoz gazı emisyonları ölçülmüştür. Bu değerler dizel yakıtı kullanımı ile ölçülen değerlerle karşılaştırılmıştır.
Deney sonuçları dizel yakıtına göre karışımda kirletici emisyon miktarlarında bir düşüş olduğunu göstermiştir.
Maksimum moment devrinde dizel yakıtına göre CO miktarı %21, NOx miktarı %11, maksimum güç devrinde
ise CO %7, NOx’in % 12 azaldığı görülmüştür. Araştırma sonucunda, bitkisel yağların esterleri alternatif yakıt
olarak dizel araçlarından kullanılmasının çevre açısından olumlu olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler- Bitkisel Yağlar, dizel motoru, Metil Ester, CO, NOx.

The Investigation of Decrease Harmful Exhaust Emissions on a Diesel
Engines
Abstract-The matters that cause to air pollution is expanded to atmosphere in everywhere is produced energy in
the world. These pollutions that expended to environment especially from chimney and exhaust pipe of
combustion systems areeffected human wealth and livings life conditions. In this study, to aim to decrease
harmful exhaust emissions sunflower oil methyl ester was mixed volumetrically with diesel fuel in %25
proportion. The mixture was tested in four stroke, air cooled, direct injection diesel engine with single cylinder
in different speed (rpm) and emission values were measured. These values were compared with the ones for
diesel fuel. The results showed that the mixture of sunflower oil methyl ester and diesel fuel gave a power and
torque close to the values obtained from the diesel fuel and the amounts of pollutants decreased. At the
maximum torque, amount of CO and NOx decreased 21% and 11% respectively. Similarly, they decreased 7%
and 12% at maximum power speed. As a result, considering the exhaust gas emissions it was seen that sunflower
oil methyl ester and diesel fuel mixture could be used as an alternative fuel in a diesel engine.
Keywords- alternative fuels, vegetable oils, diesel engine, methyl ester, CO, NOx.
ksenon, ozon, amonyak ve azot dioksit gibi
I.
GİRİŞ
gazlardır. Bu gazların dağılımı ise hacimsel olarak
% 78’i azot, %21’ni oksijen ve %1’ni de diğer
İnsanlığın refah ve hayat standardı gelişen
gazlar meydana getirmektedir. Hava kirlenmesi,
teknoloji ile beraber yükselirken diğer taraftan da
havadaki yabancı maddelerin insan sağlığına ve
buna bağlı olarak bazı olumsuzluklar ortaya
diğer bütün canlıların hayatı üzerinde zararlı
çıkmaktadır. Gelişen teknolojiye bağlı olarak ortaya
olabilecek miktar ve sürede bulunmasıdır. Hava
çıkan bu olumsuzluklardan biri de hava kirliliğidir.
kirliliğinin temeli, enerji ihtiyacının karşılanması
Hava, dünyanın etrafındaki atmosferi meydana
sürecine dayanmaktadır. Hava kirleticileri olarak
getiren gazların bir karışımı olarak tanımlanır. Saf
başlıca beş çeşit madde mevcut olup, karbon
hava, başta azot ve oksijen olmak üzere diğer bazı
monoksit (CO), azot oksitler (NOx), hidrokarbonlar
gazların karışımından meydana gelmektedir. Bu
(HC) ve kükürt oksitler (SOx) gaz halinde olup ve
gazlar, argon, karbondioksit, su buharı, neon,
partikül madde ise katı haldedir. Yanma olaylarında
helyum, metan, kripton, hidrojen, azot monoksit,
meydana gelen hava kirliliği, yakılan yakıtın
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türüne, miktarına, yakıt ve yakma sisteminin
özelliklerine, sistemlerin işletme biçimlerine ve
meteorolojik şartlara bağlıdır.
Çevre kirliliğinin canlıların hayat şartları
ve özellikle insan sağlığı ve üzerindeki olumsuz
etkileri sürekli olarak büyük bir problem haline
gelmektedir. Hava kirliliğine bağlı olarak kirlenmiş
bir ortamında yaşayan canlıların hayat şartları
olumsuz bir şekilde etkilenir. Özellikle insanların
zehirlenmesi ve çeşitli hastalıklara karşı direnme
gücünü kaybetmeleri de kirlenmiş bir hava ortamı
ile karşı karşıya kalmaları sonucunda oluşmaktadır.
İnsanları ölüme bile götüren hava kirliliği,
insanların sağlığı yönünden üzerinde durulması
gereken en önemli konulardan biri haline gelmiştir.
Hava kirliliği ile savaşmak, her şeyden önce
kirliliği doğuran sebeplerin ortadan kaldırılması
veya bunların azaltılması ile mümkündür.
Kullanılan yakıtlardan çıkan ve havaya karışan
yanmış veya yanmamış gazları zararsız bir seviyeye
indirmek için yanma sırasında ve yanmadan sonra
bazı tedbirlerin alınması ile beraber zararlı yanma
ürünü az olan yeni yakıtların da kullanılması
gerekmektedir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, hava
kirliliğini
oluşturan
değişik
kaynaklar
bulunmaktadır. Hava kirliliğinin temel kaynakları
olan bu kaynaklar endüstri düzeyinin yoğunluğu ve
trafikteki
motorlu
taşıtların
varlığı
ile
değişmektedir. Endüstri kesimi, motorlu araçlar ve
ısınma amaçlı kullanılan yakıtlardan meydana gelen
hava kirletici emisyonları, atmosferde gaz, sıvı ve
partikül madde olarak bilinen yüzlerce bileşiği
içerirler. Bu bileşiklerin içinde en önemli hava
kirleticileri, karbon monoksit (CO), karbondioksit
(CO2), partikül madde (PM), azot oksitleri (NOx),
kükürt oksitleri (SO2) ve hidrokarbonlar (HC)
olarak bilinen uçucu organik bileşiklerdir. Yapılan
araştırmalar hava kirliliğinin %50’ye yakınının
motorlu
taşıtlardan
kaynaklandığını
göstermektedir[1].
Ayrıca motorlu taşıtlardan
kaynaklanan sağlığa zararlı kirleticilerin payı %12
olarak bilinmektedir. Motorlu araçların egzoz gazı
emisyonlarından çıkan kirleticilerin en zararlı
olanları karbon monoksit, hidrokarbonlar, azot
oksitler, kükürt oksit, kurşun oksitleri (PbO) ve
partikül maddelerdir. Özellikle trafiğin yoğun
olduğu ve hava hareketinin yetersiz olduğu
yerleşim yerlerinde taşıtların egzozlarından
kaynaklanan kirlilik insan sağlığını tehlikeye
koyacak boyutlara ulaşabilmektedir. Genellikle
atmosferde bulunan SO2 ve NOx asit zerreciklerinin
oluşmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca oluşan
nitrik ve sülfürik asitler diğer partikül maddenin
üzerine yapışmakta ve bu partiküllerin solunması
ile bu asitlerin doğrudan akciğerlere kadar
gitmesine sebep olmaktadır. Akciğerlere kadar
giden bu asitli tozlar ve gazlar akciğerdeki
alveolleri etkileyerek kana karışırlar.

İnsanlar ve diğer canlıların sağlığının
korunması amacıyla hava kalitesi için bazı sınır
değerler tespit edilmiştir. Bu sınır değerleri, çevrede
kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerin ortaya
çıkmaması için atmosferdeki hava kirleticilerinin
değişen zararlı etkileri de göz önüne alınarak tespit
edilmiş olan değerlerdir. 2 Kasım 1986 tarihli ve
19269 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Hava
Kalitesinin
Korunması
Yönetmeliğinin
6.
maddesinde hava kirleticilerinin sınır değerleri
belirtilmiştir. Buna göre hava kalitesinin sınır
değerleri, “insan sağlığının korunması çevrede, kısa
ve uzun vadeli olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması
için atmosferdeki hava kirleticilerinin, bir arada
bulunduklarında, değişen zararlı etkileri de göz
önüne alınarak tespit edilmiş konsantrasyon
birimleriyle ifade edilen seviyelerdir” şeklinde
tanımlanmaktadır. Genellikle hava kalitesi sınır
değerleri, hava kirleticilerin düşük miktarlarının
uzun sürede solunmasıyla ortaya çıkan kronik
etkiler için verilen üst sınır değerleri gösteren uzun
vadeli sınır değerleri olarak bilinmektedir. Kısa
sürede hava kirleticilerin yüksek miktarlarının
solunmasıyla ortaya çıkan kısa süreli akut etkiler
için verilen sınır değerleri de kısa vadeli sınır
değerler olarak bilinmektedir.
İnsan ve canlıların sağlığına zararlı olan hava
kirletici miktarlarının bu sınır değerlerine
düşürülmesi
için
çok
yönlü
çalışmalar
yapılmaktadır. Avrupa Birliğine üye olan ülkeler
88/77/EEC, 91/242/ EEC, 91/77/EEC, 91/441/EEC
ve 91/542/ EEC gibi bazı yasal düzenlemeler ile
zararlı egzoz emisyon ürünlerine bir sınırlama
getirmişlerdir. Bu ilk üç standarda göre CO(g/kwh)
11,2 ile 4,9, NOx(g/kwh) 14,0 ile 9,0 ve CH(g/kwh)
2,4 ile 2,3 arasında değişmektedir[2- 4]. Avrupa
Birliği ülkeleri EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO
4, EURO 5 ve EURO 6 normlarını hazırlamışlardır.
EURO 6 ile azot oksit emisyonlarını motorlu
araçların özgül yakıt tüketimine göre NOx(g/kwh)
0.08, CO (g/kwh) 0.5,partikül emisyonunu PM
(g/kwh) 0,005 ve hidrokarbon emisyonu için de
HC(g/kwh) 0,17olarak sınırlandırmışlardır[5,6]. Bu
yasal düzenlemelerin sonunda içten yanmalı
motorlarda doğal gaz kullanım çalışmaları ile çok
düşük emisyon değerleri elde edilmiştir [7].
Azot
oksitleri
daha
çok
enerji
santrallerinden ve motorlu araçların egzozlarından
yayılmaktadır. Bir azot oksit olan nitrojen dioksitin
(NO2 ) solunması kalp, akciğer ve karaciğer
rahatsızlıklarına ve solunum yolu hastalıklarına yol
açmaktadır. Azot oksitler güneş ışınlarının etkisiyle
ozon oluşumuna sebep olur ve ozon yoğunluğunun
belirli değerlere ulaşması halinde görüşü engelleyen
duman oluşmaktadır.
Dizel motorlarında kullanılan yakıtın
cinsine de bağlı olarak egzoz gazı emisyonlarında
büyük ölçüde zararlı maddeler oluşmaktadır. Egzoz
gazlarındaki bu zararlı maddeleri azaltmak için
motorun tasarımı ve üretimi sırasında, yanma
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öncesi, yanma anı ve yanma sonrasında olmak
üzere farklı aşamalarda değişik önlemler
alınmaktadır. Bu önlemlerin dışında değişik yakıt
kullanılarak
da
bu
zararlı
ürünlerin
azaltılabilmektedir. Motorlu taşıtlar dünyada sınırlı
rezervi bulunan petrol kaynaklarını hızla
tüketmektedir. Bu aynı zamanda hava kirliliğini de
artırmaktadır. İçten yanmalı motorlarda hem petrole
dayalı yakıt tüketimini hem de egzoz gazlarındaki
zararlı maddeleri azaltmak için motorlu taşıtlarda
kullanılabilecek yeni sistemlerin araştırılması ve
geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bunun için
bu araştırmada dizel motorları için kirletici
ürünlerin motorun değişik devirlerinde ölçülerek bu
kirleticilerin durumu da araştırılmıştır.
Fosil kökenli yakıt kullanan enerji üretim
tesisleri, motorlu taşıtlar, ısınma amaçlı kullanılan
yakıtlar ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan
hava kirliliğinin insan sağlığı üzerinde birçok
etkileri bulunmaktadır. Hava kirleticilerinin düşük
konsantrasyonlarda olmasına rağmen kanserojen
etkileri daha büyük olan bileşikler ihtiva
etmektedirler. Hava kirleticilerin sebep olduğu
tehlikelerinin başında akciğer kanseri, bronşit,
eklem romatizması, raşitizm ve çeşitli kalp
hastalıkları gibi tehlikeli hastalıklar gelmektedir.
Bunların yanı sıra hava kirliliği insanlarda göz
yanmaları, görme bulanıklığı, nefes darlığı,
iştahsızlık, kan zehirlenmesi gibi olumsuzluklara da
sebep olmaktadır[8-13]. Havanın içinde bulunan
zararlı emisyon tozlarının insan vücudunda
birikmesi ile iştahsızlık başlar ve sonuçta vücudun
direnci zayıf düşerek hastalıkların etkili olması
hızlanır. Çeşitli tozların terle bileşerek deri
dokusunun üzerin-deki deri solunum gözeneklerinin
kapanmasıyla deri solunumunun engellenmesi ile
vücutta solunum güçlüğü başlar. Solunum güçlüğü
sonunda insanlarda aşırı derecede yorgunluk ve
ihtiyarlama belirtileri görülmektedir. Ayrıca
emisyonların içinde bulunan zehirli maddelerin
solunum yolu ile alınması sonucu bu maddelerin
kana karışması ile kan zehirlenmesi meydana
gelmektedir. Kirliliği meydana getiren artıkların
çeşitli yollarla insan vücudunu etkilemesi ile
insanlarda sinirsel ve ruhsal bozukluklar da
medyana gelir.

II.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Fosil kökenli yakıt kullanan enerji üretim
tesisleri, motorlu taşıtlar, ısınma amaçlı kullanılan
yakıtlar ve sanayi kuruluşlarından kaynaklanan
hava kirliliğinin insan sağlığı üzerinde birçok
etkileri bulunmaktadır. Hava kirleticilerinin düşük
konsantrasyonlarda olmasına rağmen kanserojen
etkileri daha büyük olan bileşikler ihtiva
etmektedirler. Hava kirleticilerin sebep olduğu
tehlikelerinin başında akciğer kanseri, bronşit,
eklem romatizması, raşitizm ve çeşitli kalp
hastalıkları gibi tehlikeli hastalıklar gelmektedir.
Bunların yanı sıra hava kirliliği insanlarda göz
yanmaları, görme bulanıklığı, nefes darlığı,
iştahsızlık, kan zehirlenmesi gibi olumsuzluklara da
sebep olmaktadır. Havanın içinde bulunan zararlı
emisyon tozlarının insan vücudunda birikmesi ile
iştahsızlık başlar ve sonuçta vücudun direnci zayıf
düşerek hastalıkların etkili olması hızlanır. Çeşitli
tozların terle bileşerek deri dokusunun üzerindeki
deri solunum gözeneklerinin kapanmasıyla deri
solunumunun engellenmesi ile vücutta solunum
güçlüğü başlar. Solunum güçlüğü sonunda
insanlarda aşırı derecede yorgunluk ve ihtiyarlama
belirtileri görülmektedir. Ayrıca emisyonların
içinde bulunan zehirli maddelerin solunum yolu ile
alınması sonucu bu maddelerin kana karışması ile
kan zehirlenmesi meydana gelmektedir. Kirliliği
meydana getiren artıkların çeşitli yollarla insan
vücudunu etkilemesi ile insanlarda sinirsel ve
ruhsal bozukluklar da medyana gelir. Bu ve buna
benzer emisyon ürünlerinin azaltılması için
motorların tasarımı sırasında, enerji üretimi ve
yanma sonrası bazı tedbirlerin alınması gerekir. Bu
tedbirlerden biri de emisyonları az olan yakıtların
kullanılmasıdır. Bu yakıtlar genellikle biyo yakıtlar
olarak
adlandırılmakta
olan
bitkilerin
tohumlarından elde edilmektedir.
Rafine edilmemiş bitkisel yağından üç defa
daha küçük olan molekül ağırlıklı ester, bitkisel yağ
için önemli bir değişimdir. Fosfolipidlerinden
dolayı rafine edilmemiş bitkisel yağlardan
esterleştirme mümkündür ve bu yolla serbest yağ
asitleri uzaklaştırılır[14]. Yağ asitlerin zincir
yapısındaki son karbonunun çıkarılıp yerine metil
kökünün eklenmesi ile o yağın metil esteri elde
edilebilir. Bazı bitkisel yağların yağ asidi oranları
Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Bitkisel yağların % ağırlık olarak yağ asitleri bileşimi [14]

Karbon bağı
Mısır

16:1
11.67

18:0

20:0

22:0

24:0

18:1

22:1

18:2

18:3

1.85

0.24

0.00

0.00

25.16

0.00

60.60

0.48

Pamuk

28.33

0.89

0.00

0.00

0.00

13.27

0.00

57.51

0.00

Fıstık

11.38

2.39

1.32

2.52

1.23

48.28

0.00

31.95

0.93
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Kolza

3.49

0.85

0.00

0.00

0.00

64.4

0.00

22.30

8.23

Soya

11.75

3.15

0.00

0.00

0.00

23.26

0.00

55.53

6.31

Ayçiçek

6.08

3.26

0.00

0.00

0.00

16.93

0.00

73.73

0.00

esterine dönüştürülmesi için %1 sülfürik (H2SO4)
asit ihtiva eden metanol kullanılmıştır. Ham
ayçiçek yağının örneği toluen içinde çözülerek %1
sülfürik asitli metanol ile karıştırılıp 50oC’lik yağ
banyosundan 12 saat süreyle bekletilmiştir.
Esterleştirmeden sonra hegzan ile yıkanmış, suyu
alınmış ve korrozif etkisi giderilmiştir[15]. Bu
işlemler sonucu laboratuarda ayçiçek yağı metil
esteri (Biyoyakıt) elde edilmiştir.

Bitkisel
yağların
yoğunluk
ve
viskozitesinin düşürülmesi için bazı kimyasal
metotlar kullanılmaktadır. Bazı bitkisel yağların
kimyasal ve fiziksel özellikleri Tablo 2’de
görülmektedir. Yağların yoğunluk ve vizkozitesini
dizel yakıtına yaklaştırmak için kullanılan
metotların başında transesterifikasyon denilen bir
kimyasal işlem gelmektedir. Bu çalışmada serbest
yağın içeriğindeki yağ asitlerinin çok hızlı metil

Tablo 2. Ayçiçek yağı ile bazı bitkisel yağların fiziksel özellikleri

Özellikler
Yoğunluk ( 26oC’de) (kg/lt)
Viskozite (mm2/s) (26°C’de)
Parlama noktası (°C)
Isıl değer (kJ/kg)
Asit değeri
Setan sayısı
Bulutlanma noktası

Ayçiçek yağı
0.918
34
235
39500
0.15
37
7.3

Pamuk yağı
Soya yağı
Mısır yağı
0.912
0.92
0.915
33
33
35
220
243
276
39600
39600
39550
0.11
0.20
1.16
36
38
48
1.8
-4.3
-1.4
ve bu karışım uzun süre bekletilerek herhangi bir
ayrışma gözlenmemiştir. B25 yakıtı kısa süreli
deneylerde dizel motorunda test edilmiştir. Elde
edilen biyoyakıt ve B25 yakıtının bazı özellikleri
Tablo 3’te görülmektedir.

Elde edilen ayçiçek yağı metil esterinin
fiziksel özellikleri dizel yakıtına benzemektedir. Bu
benzerlikten hareketle dizel yakıtına hacimsel
olarak %25 oranında biyoyakıt karıştırılmıştır.
Dizel yakıtı (DY) ile biyoyakıt %25 ve %75DY
karıştırılarak bir karışım (B25 yakıtı) elde edilmiş

Tablo3. Deneylerde kullanılan yakıtların bazı özellikleri

Özellikler
ASTM Ayçiçek yağı Biyoyakıt B25 yakıtı
Dizel yakıtı
Yoğunluk (26oC’de) (g.cm-3)
D1298 0.918
0.89
0.84
0.86
Viskozite (mm2.s-1) (26°C’de) D445
34
4.5
3.2
3.75
Parlama noktası (°C)
D93
235
85
59
66
Isıl değer (kJ. kg-1)
D2015 39500
40500
42902
42301
Setan sayısı
D613
37
74
56
61
Molekül ağırlığı
858
845
360
481
Hidrojen yüzdesi
11.88
11.95
15.10
14.31
Karbon yüzdesi (%)
76.93
76.69
83.26
81.61
Oksijen yüzdesi (%)
11.19
11.36
2.84
Bu çalışmada, dizel yakıtı ve B25 yakıtı,
değiştirilmiştir. Deneyde veri alınan motor devir
Lombardini marka 6LD400 model, 4 zamanlı,
sayıları 3100 d/d, 2800 d/d, 2500 d/d, 2200 d/d,
direkt püskürtmeli, silindir çapı 86 mm, 69
1900 d/d, 1600 d/d ve 1300 d/d olarak tespit
mmstroklu, silindir hacmi 395 cm3, sıkıştırma oranı
edilmiştir.
18:1, hava soğutmalı, enjektör püskürtme basıncı
Deneyde egzoz gazı ölçümü için MRU model ve
200 bar ve maksimum moment 2200 d/d’da 20 Nm
marka dijital göstergeli bir gaz analiz cihazı
olan bir dizel motorunda test edilmiştir. Bu motor
kullanılmıştır. Bu cihaz ile egzoz gazı sıcaklığı
Cussons marka P8160 model dinamometreye
(oC), O2 miktarı (%), CO2 miktarı (% ), CO
bağlanarak yükleme yapılmıştır. Ölçümlere
miktarı (ppm ve mg/Nm3), NOx miktarı (ppm ve
başlamadan önce motor yüksüz olarak çalıştırılıp
mg/Nm3), NO2 miktarı (ppm ve mg/Nm3) ve
normal çalışma sıcaklığına getirilmiştir. Sonra
yanma verimi (%) değerleri ölçülmektedir. Yanma
gerekli ayar ve düzenlemeler yapılarak ölçümlere
sonucu ortaya çıkan başta CO2emisyonu olmak
başlanmıştır. Deneylerde kullanılan motor ¾ sabit
üzere SOx ve NOx gibi diğer zararlı emisyonlar
gaz konumunda çalıştırılmış, dinamometre yardımı
insan sağlığını tehdit eden maddelerdir. Bitkisel
ile motor yükü azaltılıp motorun devir sayısı
yağların esterlerinin yanması sonucu oluşan bu
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zararlı emisyonların azalması gibi çevreye olumlu
etkileri vardır. Ayrıca, CO2, SOxemisyonları ve
yanmamış HC’ların azaldığı da yapılan çalışmalar
sonucu kanıtlanmıştır.

dönüştürecek oksijen bulunmadığından, CO oranı
hızlı bir şekilde artmaktadır. Soğuk havalarda
motorlu araçlardan yayılan CO emisyonları daha
fazla artış göstermektedir. Bu artış otomobillerde
soğuk havalarda çalıştırılması için daha fazla yakıta
ihtiyaç duymasından ve O2sensörleri ile katalitik
konvertörler gibi bazı emisyon kontrol aygıtlarının
soğuk iken daha az etkin çalışmalarından
kaynaklanmaktadır.

A. Karbon Monoksit
Karbon monoksit (CO) atmosferde yaygın
olarak bulunan bir hava kirleticisidir. Çeşitli
sebeplerden dolayı atmosfere verilen karbon
monoksitin toplam emisyon miktarı diğer
kirleticilerden önemli ölçüde fazladır. Özellikle çok
yoğun olan karbon monoksitkonsantrasyonları
hareket halindeki taşıtların içinde, garajlarda ve

İnsan sağlığına en önemli etkisi, kan
bileşimindeki hemoglobin ile birleşme şeklinde
olmaktadır. CO gazı alyuvarlardaki hemoglobine
bağlanarak oksijen taşımasını engeller. Bunun
sonucunda organlar yeterli oksijen alamazlar. CO
kana karışarak vücudun organ ve dokularına O2
dağıtımını azaltır. Özellikle beynin yeterli oksijen
almaması sonucu düşünme, karar verme, net görme
ve işitme gibi önemli bazı fonksiyonlarında
zayıflama olur. Kanın bileşimindeki hemoglobin ile
birleşme eğilimi oksijene göre 200 kat daha
fazladır. Bu sebeple insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkisi öncelikle kanda olduğu gibi daha
sonra diğer iç organlarda gözlenmektedir [16,17].
Karbon monoksitin kanın içindeki hemoglobinle
birleşerek karboksihemoglobin adı verilen bir
oluşum meydana getirir. Solunum yolu ile alınan
karbon monoksit, kandaki hemoglobin demiri ile
reaksiyona girerek kuvvetli bağlar oluşturur.
Karbon monoksidin hemoglobine bağlanması kanın
oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Kanda oluşacak
karboksihemoglobin miktarı, karbon monoksit
konsantrasyonuna, etki süresine, kandaki mevcut
karboksihemoglobin miktarına ve kişinin fiziksel
hareketliliğine bağlı olarak değişim göstermektedir.
CO etkisi ortadan kalktığı anda, kanda oluşan
karboksihemoglobin
oluşumu
kendiliğinden
durmaktadır.
Sağlıklı
bir
insanda
karboksihemoglobinin yarısı 3-4 saat içinde kandan
temizlenir. Karbon monoksitin oksijen taşıma
kapasitesini azaltması sonucunda kandaki oksijen
yetersizliği nedeniyle kan damarlarının çeperleri,
beyin kalp gibi hassas organ ve dokularda
fonksiyon bozuklukları meydana gelir [18-20].

trafik akışının fazla olduğu yerleşim yerlerinde
tespit edilmektedir. CO renksiz, kokusuz, havadan
daha hafif olan bir gaz olup suda çözünme gibi bir
özelliğe sahiptir. İnsan sağlığına deri yolu ile değil
de solunum yolu ile önemli bir etki
yapmaktadır.Karbon monoksit (CO) yetersiz yanma
ürünü olarak, petrol ve petrol kökenli yakıtlar ile
karbon içeren maddelerin yanması ve bazı
endüstriyel ve biyolojik işlemler sonucu atmosfere
verilen bir kirleticidir. Motorlu araçlar, endüstriyel
tesisler ve ısıtma sistemleri en önemli karbon
monoksit kaynakları olarak bilinmektedir. CO’in
doğal oluşum kaynakları ise biyolojik proseslerdir.
Ancak doğal kaynaklardan oluşan karbon monoksit
ihmal edilebilir bir seviyede bulunmaktadır.
Motorlu araçlarda kaynaklanan CO
emisyonları araçların yük ve hız değişimlerine göre
daha az değişmekte ve hava/ yakıt oranı ile daha
fazla değişiklik göstermektedir. Buna göre CO
oluşumunu etkileyen en önemli faktör hava fazlalık
katsayısıdır. Değişik motor hızlarında CO
emisyonunun oluşumu Şekil 1’ görülmektedir. Her
iki yakıtta da düşük devirlerde yüksek ve yüksek
devirlerde düşük çıkmaktadır. Dizel yakıtına göre
B25 yakıtında CO emisyonu daha az olmaktadır.

Karbon monoksitin atmosferdeki kalış
süresi diğer kirleticilere göre daha uzundur.
Atmosferde karbon monoksitin karbon dioksite
dönüşümü; ortamdaki serbest oksijen molekülüne,
sıcaklığa
ve
katalizörlere
bağlı
olarak
değişmektedir. Karbon monoksitin karbondioksite
dönüşümündeki muhtemel reaksiyonlar aşağıda
gösterilmektedir. Ancak bu reaksiyonların oluşumu
için güneş enerjisi gerekmektedir.
CO + O2 → CO2 + O
CO + H2 O→ CO2 + H2
CO + O3 → CO2 + O2
CO + NO2→ CO2 + NO

Şekil 1. Değişik motor devirlerinde dizel ve B25
yakıtının CO değişimi.

Karışım zenginleştikçe yanma odasına
alınan yakıtın içindeki karbonun tamamını CO2’e
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Karbon monoksitin atmosferdeki doğal
seviyesi
0.0010.20
ppm’dir.
Yerleşim
alanlarındaki CO konsantrasyonu hava şartlarına,
trafiğin yoğunluğuna, zamana ve kaynaklarından
uzaklığa göre değişim gösterir. İç ortamda ısıtma
amacıyla kullanılan yakıtlar, fosil yakıt yakılan
sobaların uygun olmayan koşullarda kullanılması
karbon monoksit konsantrasyonunu önemli ölçüde
arttırmaktadır. Yine yemek pişirme işlemleri de iç
ortam kaynağı olarak önemlidir. Bu ortamlarda
yapılan ölçümlerde CO konsantrasyonunun 10-50
ppm arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir.
Tütün içimi de karbon monoksitin en önemli iç
ortam kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Sigara
dumanı yaklaşık %4 oranında CO ihtiva emektedir.
CO ayrıca damarlarda kolesterol depolanmasına da
yol açmaktadır [21-24].
B.

arasında bir artış göstereceği tahmin edilmektedir
[25].

Şekil 2. Değişik motor
yakıtının CO2 değişimi.

Karbon Dioksit

Karbondioksit (CO2) atmosferde çok
düşük konsantrasyonlarda bulunan bir gazdır.
Bitkiler karbon dioksit alır ve bunu güneş ışığı
yardımı ile fotosentezlerinde kullanarak canlılığını
sürdürdükleri için çevrede önemli bir anahtar görevi
yapmaktadır.

devirlerinde dizelB25

Karbon dioksit gazı,
güneşten gelen
ışınların değişmeden yeryüzüne ulaşmasını
sağlamaktadır. Ancak bu sırada yeryüzünden gelen
uzun dalga radyasyonlarının bir kısmını absorbe
eder. Uzun yıllar önce, karbon dioksitin yeryüzünde
meydana getirdiği sera etkisi ve buna bağlı olarak
gelişen iklim değişikliklerine neden olduğu tespit
edilmiştir. Atmosferde daha önceden 280 ppm
olarak tespit edilen karbon dioksit miktarı, araçlarda
petrol kökenli yakıtların kullanımının artması ile
günümüzde 350 ppm’e kadar yükselmiştir. Karbon
dioksit gazı doğal veya yapay olarak tam yanma
sonucunda oluşmaktadır. Ortama verilen karbon
monoksit, hidroksit radikalleri ile oksitlenerek
karbon dioksite dönüşür. Ancak bu oksitlenme uzun
zaman aralığında gerçekleşen bir reaksiyonla olur.
Normal atmosfer şartlarında %0.03-%0.06 arasında
değişen konsantrasyonlarda,
ayrıca kaynak
sularında
da
çözünmüş
halde
bulunur.
Atmosferdeki
karbondioksit
ile
çözünmüş
karbondioksit arasında çeşitli doğal dönüşümlerin
olması söz konusudur.

Güneş ışığı CO (gaz) + H2O Karbonhidrat + O2
(gaz)
CO2 emisyonunun motor devir sayısı ile değişimi
Şekil 2’de görülmektedir. Motorun düşük devirlerin
de düşük ve yüksek devirlerden yüksek
seyretmektedir. Dizel yakıtı ile B25 yakıtı
kıyaslandığı zaman B25 yakıtı dizel yakıtına göre
daha az CO2 emisyonu üretmektedir.
Atmosferde bulunan CO2 konsantrasyonu
petrol kökenli yakıtların yanması sonucunda her yıl
belli bir miktarda artmaktadır. Bunun üçte biri
okyanus veya derin su kaynaklarınca ve bitkiler
tarafından
alınarak
atmosferden
uzaklaştırılmaktadır. Geri kalanı ise atmosferdeki
karbon dioksit konsantrasyonuna ilave olmaktadır.
Atmosferdeki CO2 miktarına eklenen kısmı ile
atmosferin tedrici olarak ısınmasına sebep olarak
sera (greenhouse) etkisini her geçen gün biraz daha
arttırmaktadır. Atmosferde biriken karbon dioksit
miktarı adeta bir cam fanus görevini yapmaktadır.
Güneşten gelen kısa dalga boylu ışınlar bu seranın
içine kolaylıkla geçmektedir. Ancak, içeride oluşan
ısı enerjisinin dışarıya çıkması karbon dioksit
tarafından engellendiğinden içteki ısı dışardan daha
yüksek olmaktadır. Karbon dioksitin bu etkileşimi
sonucunda; dünya ortalama ısısında meydana gelen
yükselme doğadaki denge ve dönüşümler üzerinde
de etkisini göstermektedir. Günümüzde olduğu gibi,
atmosfere yayılmakta olan karbon dioksit
miktarının hızla artması durumunda, önümüzdeki
yüzyılın yarısında global ısınmanın l.5 oC - 5oC

C. Azot Oksitleri
İçten yanmalı motorlarda azot oksitlerin
(NOx) oluşumu silindir içindeki sıcaklığa bağlı
olarak değişmektedir. Bu sıcaklığın 1800 oK ve
üzeri olduğu durumlarda havanın içindeki azot
yanmaya girerek NOx emisyonlarının oluşumunu
sağlamaktadır. NOX emisyonlarının motordaki
devir sayıları ile değişimi Şekil 3’te görülmektedir.
Dizel yakıtına göre B25 yakıtının NOx emisyonları
daha az olmaktadır. Atmosferde bulunan önemli
azot oksit bileşikleri; azot monoksit (NO), azot
dioksit (NO2) ve diazot oksit (N2O) olarak
bilinmektedir. Fosil kökenli yakıtların yanması
sonucunda yüksek sıcaklıklarda meydana gelen
NOxçok az miktarını azot dioksit, en fazla kısmını
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da azot monoksit oluşturur. Atmosfere yayılması,
motorlu taşıtların egzozları, kimyasal işlemler,
ısınma amacı ve elektrik üretiminde kullanılan bazı
fosil kökenli yakıtların yanması sonucu oluşan
emisyon kaynaklarından gelmektedir. İç ortamdaki
azot oksit kaynakları ise, tütün içimi, gaz yakıtları
kullanan soba ve evde kullanılan cihazlardır.
Yukarıda belirtilen aktiviteler sonucunda dış ortama
verilen azot monoksit, atmosferde azot dioksitle
oksitlenir. Bu oksidasyon, ozon gibi atmosferik
oksitleyicilerin katalizörlüğü ile hızlanır. Gerek
atmosferdeki konsantrasyonu, gerekse özelliği
nedeni ile insan sağlığına en fazla olumsuz etki
gösteren azot bileşiği azot dioksittir. Azot monoksit
gazı renksiz, sıvı halde iken mavi renkli olan,
havanın yapısında az miktarda bulunan bir
bileşiktir. Azot dioksit gaz halinde iken kahve
renkli, sıvı halde sarı renkli olup; havada, azot
monoksitin oksidasyonu ile oluşur. Ultraviyole
ışınlarını fazla miktarda absorbe etme özelliğine
sahiptir [26, 28].

bileşiklerine dönüşmektedir. Azot dioksit gaz
halinde bulunduğu için solunum yolu ile canlılar
üzerinde etkisi söz konusudur. Azot dioksitin büyük
bir kısmı solunum yollarında birikerek, absorbe
olur ve alt solunum yollarından zararlı olmaktadır
[29,30].
Azot dioksitin sağlık üzerine etkileri
sağlıklı kişilerle, normal ve bronşit ile astım
hastalığına yakalanmış kişilerde akciğer fonksiyon
değişimlerine sebep olmaktadır. Amerika Birleşik
Devletleri’nin çeşitli eyaletlerinde yapılan bir
çalışmada; yemek pişirme amacıyla gaz kullanılan
evlerdeki 6-10 yaş grubu arasındaki çocukların
bronşiyal hastalıklara yakalanma şanslarının fazla
olduğu tespit edilmiştir. Azot dioksitin bulunduğu
ortamlarda diğer kirleticilerin ve özellikle ozonun
bulunması durumunda, bu kirleticiler arasında
oluşan reaksiyonlar nedeniyle insan sağlığında
olumsuz etkileşimlerin arttığı belirlenmiştir.
Genellikle atmosferde bulunan SO2 ve NOx asit
zerreciklerinin oluşmasına yardımcı olmaktadır.
Ayrıca oluşan nitrik ve sülfürik asitler diğer
partikül maddenin üzerine yapışmakta ve bu
partiküllerin solunması ile bu asitlerin doğrudan
akciğerlere kadar gitmesine sebep olmaktadır.
Akciğerlere kadar giden bu asitli tozlar ve gazlar
akciğerdeki alveolleri etkileyerek kana karışırlar.
D. Oksijen (O2) Değişimi
İçten yanmalı motorlarda oluşan yanma
süreci fiziksel ve kimyasal işlemlerden oluşmakta,
fiziksel olaylar enerji ve kütle transferi ile ilgili ve
kimyasal reaksiyonlar ise yakıt ve oksijen
arasındaki moleküllerin etkileşimlerinden ibarettir.
Yanma sırasında yanmayı etkileyen birçok
parametre mevcuttur. Dizel motorlarda yakıtın
yanma odasına püskürtülmesi ve buharlaşması ile
başlayan yanma işlemi yanmanın gerçekleşmesi ve
ısı enerjisi sonucu işin işin elde edilmesi ile son
bulmaktadır. Yanmaya yardımcı olan oksijen
yanma sonunda ya tamamen biter veya kalanı
dışarıya atılır. Egzoz emisyon ürünlerinden olan O 2,
havanın ve yakıtın içinde bulunan oksijenden
ibarettir.

Şekil 3. Değişik motor devirlerinde dizel ve B25
yakıtının NOx değişimi.

Azot monoksitin oksitlenmesi, ortamdaki
azot monoksitin ve oksijenin konsantrasyonuna
bağlıdır. Havadaki azot monoksitin azot dioksite
dönüşümü güneş ışığı, hidrokarbon ve ozonun
varlığına bağlı olarak artmaktadır. Yerleşim
birimlerindeki azot dioksit konsantrasyonu, günün
belli saatlerine, mevsimlere ve meteorolojik şartlara
göre değişim göstermektedir. Atmosferde bulunan
nem ile azot oksitleri veya kükürt dioksit
reaksiyona girerek asit aerosollerinin veya asit
yağmurunun oluşumuna sebep olmaktadır. Asit
yağmuru oluşumunun çevre ve canlılar üzerindeki
tahrip edici etkileri bulunmaktadır.
Azot, hayat için temel bir madde olmasına
rağmen, bitkiler tarafından doğrudan doğruya
kullanılamaz. Azotun, nitratlara veya amonyağa
dönüşümünün tamamlanması amacıyla fazlası ile
kullanılması olayına azot yerleşmesi denilmektedir.
Atmosferik azotun oksitlerine dönüşümü yanma
işlemleri ile meydana gelmektedir. En önemli azot
yerleşmesi olayı biyolojik olarak gerçekleşendir.
Örneğin, bezelye, fasulye ve yoncanın köklerinde
bulunan bir bakteri aracılığı ile serbest azot, azot

Şekil 3. Değişik motor devirlerinde dizel ve B25 yakıtının O2
değişimi
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yüzden Avrupa Euro egzoz emisyon standartları
gibi yasal düzenlemeler emisyon seviyesinin belirli
sınırlar dahilinde olmasını istemektedir. Yasal
düzenlemelerin
uygulanabilmesi,
yanmanın
iyileştirilmesi ve yardımcı ekipmanlarla egzoz
emisyon seviyesinin kontrol altına alınması ile
mümkündür. Havayı ihtiva eden bileşenlerin
içinden oksijenden başka diğer bileşenleri yanma
olayında pasif kalarak reaksiyona girmezler. Azot
yanma işlemine girmeyerek pasif kalır fakat dizel
motorlarındaki yanma prosesi sonucu oluşan
yüksek sıcaklık ile verim artarken, NOxemisyon
seviyesi de artmaktadır.
Yanma odasının 1800oK’nin üzerindeki
sıcaklıklarda azot oksitlerin oluşum hızı daha
yükselmektedir. Egzoz gazı çıkış sıcaklığının daha
yüksek motor devirlerinde NOx emisyonunun da
yüksek olduğu ve sıcaklığın düşük olduğu
devirlerde söz konusu emisyonun da düşük olduğu
görülmektedir. Enjeksiyon basıncının artması ile
yakıtın enjektörden çıkış hızı da artarak yakıt
tanecik çapının küçülmesine ve taneciklerin dağılım
aralığının da azalmasına sebep olmaktadır. Küçük
çaplı taneciklerin ataleti büyük çaplı taneciklere
göre daha düşük olduğundan nüfuz derinliği daha
kısa olur. Bunun sonucunda tutuşma gecikmesi
kısalır ve tanecikler yanma odasının her tarafına
tamamen dağılmadan yanma başlayacağı için NOx
oluşumu azalacaktır. Bunun için düşük enjeksiyon
basınları da NOx miktarını artırmaktadır.
Yakıt hava oranı kontrol altında tutulduğu
oranda CO emisyonu azaltılabilir ve CO2 oranı da
buna bağlı olarak yükselir. Oksijenin parçalanarak
CO2 oluşturması için CO ile reaksiyona girmesi
yanma
odasının
sıcaklığına
bağlı
olarak
gerçekleşmektedir. Bunun için artan devir sayısı ile
birlikte CO emisyonunda bir azalma ve CO2
emisyonunda ise bir artış meydana gelmektedir.
Yakıt hava oranının azalması ile faydalı işe
dönüşebilen kimyasal enerji azalarak alev hızı ve
sıcaklığının düşmesine sebep olmaktadır. Fakir
karışımlarda alev çekirdeğinin ilerlememesi ve
zengin karışımlarda yanma veriminin azalmasından
dolayı alev hızı düşer. Alev hızını düşüren başka
bir neden de artık silindir gazlarının seyreltici etki
yapmasıdır. Yakıt püskürtme basıncının artması ile
atomizasyon ve nüfuz derinliği üzerinde önemli bir
etki olmaktadır. Bu durum hızlı yanma, motor
verimi ve emisyonu üzerinde etkili olmaktadır.

Dizel ve B25 yakıtlarının kullanılması ile
yapılan deneylerde oksijen emisyonları değerlerinin
motor devir sayısına göre değişimi Şekil 4’te grafik
halinde verilmiştir. Bu şekil incelendiği vakit,
oksijen miktarının önce düştüğü ve sonra tekrar
yükseldiği görülmektedir.
Başlangıçta düşük
devirlerde içeri alınan hava miktarının fazla olması
sebebiyle oksijen miktarı yüksek çıkmıştır. Ancak
motor devrinin orta kısımlarında silindir içerisine
alınan hava miktarının azalması egzozdan çıkan
oksijen miktarını azaltmıştır. B25 yakıtının
içeriğinde O2 bulunduğu için dizel yakıtına göre
daha fazla çıkmıştır. Minimumdan geçmesi
genellikle motor momentinin maksimum olduğu
enjeksiyon basıncına denk gelmektedir. Bu basınçta
yanma yeterince iyi olduğu için alınan oksijenin
çoğu yanma işlemine harcanmaktadır. Buna bağlı
olarak oksijen tüketiminin artması sonucu
O2konsantrasyonundan azalma görülmektedir. Her
iki yakıt ile çalışma esnasında oksijen miktarının
düşme eğilimi göstermesi, motor devrinin
artmasıyla silidir içerisindeki türbülansın artmasına
neden olacaktır. Türbülansın artması, yanma
esnasında yakıt ile oksijenin daha fazla reaksiyona
girmesine ve oksijen miktarının azalmasına neden
olmuştur.
Daha yüksek motor hızlarında artan hava
miktarı oranına uygun oksijen tüketilmediğinden
belirli bir devirden sonra egzoz gazındaki O2 tekrar
yükselmektedir. Şekil 4’te görüldüğü gibi en
yüksek O2 değerinin yükselmesinin motorun en
düşük ve en yüksek enjeksiyon basıncında meydana
geldiği görülmektedir. Oksijen emisyonu insan ve
canlıların sağlığına bir zararı bulunmamakla
beraber müsait ortamlarda ozona dönüşmesiyle
ozon tabakasına zarar verebilir. Atmosferdeki
oksijen canlı ve bitkilerin solunumu sırasında
azalma ve yükselme göstermektedir.
III.

Sonuçlar ve Öneriler

Motorlu taşıtların egzozlarından kaynaklanan
hava kirliliği, son yıllarda en önemli problemlerden
birisi haline geldiği için bu problemi en aza
düşürmek için çalışmalar devam etmektedir.
Gelişmiş ülkelerde bu probleme karşı bir takım
tedbirler alınarak egzoz emisyonu standartları
hazırlanmış ve yeni kontrol teknolojileri
geliştirilmiştir. Bu konuda çift yakıtlı ve alternatif
yakıtlı sistemler gibi değişik uygulamalara
gidilmektedir.
Yanma olaylarının büyük bir kısmında yanma,
yakıtın hava ile yanması şeklinde meydana
gelmektedir. Dizel motorlarında yanma sonucunda
başlıca CO, HC, CO2, SO2, PM, NOxemisyonları
oluşmaktadır. Bu emisyonlar insan sağlığı ve çevre
açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu

Dünyada Bitkisel yağların biyoyakıt
üretimi ve tüketimi 1980’li yılların petrol krizleri
ile birlikte özellikle Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde
küçük çapta da olsa biyoyakıt üretimine
başlanmıştır. Başlangıçta bu yakıtlar belli bir norma
göre üretilmemiş olması ve üretimin şimdiki
tekniklere göre ilkel sayılabilecek şekilde yapılması
sonucunda pek kaliteli olmayan yakıtlar elde
edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı bu bitkisel
yağların yakıtları, kullanan bazı kamyon vb. trafik
araçları bozulmuş ve yolda kalmıştır. Bu da bu
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yakıtların o yıllarda kötü isim yapmasına neden
olmuştur.
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Biyoyakıtın
bazı
üstünlükleri
bulunmaktadır. Bu yakıt her şeyden önce alternatif
bir enerji kaynağıdır.
Motorun verimi petrol
kökenli dizeldeki gibidir. Çevre dostudur ve
çevreye zarar vermez, çünkü toksit etkisi yoktur ve
biyolojik olarak doğada bozunabilir. Petrol kökenli
dizele göre daha yüksek tutuşma derecesine (>110
°C ) sahip olduğu için taşıma ve depolama sırasında
kolaylık sağlar. Çok az kükürt içerdiği için zararlı
gaz emisyonları bakımından fakirdir. Ayrıca kurum
miktarında %50 ye varan azalmaları sağlar. Bundan
başka kansere sebebiyet veren bileşimler
bakımından da fakirdir. Enerjide dışa bağımlılığı
azaltabilir.
Taşıtların motorlarının kullanım
ömrünü uzatır. Çünkü yağlanma derecesi yüksektir
ve iyot sayısı oldukça düşüktür. Bitkisel yağlardan
elde edilen biyoyakıtlar, kükürt içermemesinden
dolayı,
işletmelerinde oksidasyon katalizörü
kullanılabilir. Böylece zararlı emisyon değerleri
daha da düşük seviyelere indirilebilir. Tarım
alanındaki iş imkanlarının korunmasını ve
artırılmasını sağlayabilir. Yan ürün olarak ticari
amaçlı gliserin ve potasyum gübresi elde edilir.
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1Orman

Özet – Araştırmada Doğu Kayını ( Fagus orientalis Lipsky)’nı taş suyu (Firetex) ile ASTM 1413 76 standardına göre
emprenye edilerek bazı fiziksel/mekanik özelliklerindeki değişimi belirlenmiştir. Bu aşamada taş suyunun odunun teknolojik
dayanımda gösterdiği etkilerin belirlenmesi amacıyla % tutunma (retensiyon) , tam kuru/hava kurusu özgül ağırlık değeri,
eğilme direnci değerleri belirlenmiştir.
Deney sonuçlarına göre; en yüksek % retensiyon 45 dakika vakum/ 20 dakika difüzyonda (%38.15) ,en düşük 45 dakika
vakum 30 dakika difüzyonda (% 29.73); en yüksek hava kurusu ağırlık 45 dakika vakum 20 dakika difüzyonda (0.75 g/cm3) ,
en yüksek tam kuru özgül ağırlık 45 dakika vakum 40 dakika difüzyonda (0.69 g/cm3) olarak belirlenirken; en yüksek eğilme
direnci 45 dakika vakum 30 dakika difüzyonda (132.98 N/mm2) olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğu Kayını, Tutunma, Taş Suyu, Eğilme direnci, Ahşap sanayi

Stone Water Impregnatıon And Some Technological Ppopertıes In
Varıous Impregnatıon / Dıffusıon Tımes Of East Beech (Fagus Orientalis
Link) Wood
Abstract -In this study, some of the physıcal/mechanıcal properties of the wood were observed by impregnating the wood of
East beech (Fagus orientalis Lipsky) with stone water named "Firetex" in accordance with ASTM 1413 76 standard. In this
process, values of % retention, full dry / air mass specific gravity, bending resistance values are determined .
According to the results of the experiment; highest retention at 45 min vacuum / 20 min diffusion (38.15 %), lowest 45 min
vacuum at 30 min diffusion (29.73 %); the highest air dry weight was determined at 45 minutes vacuum at 20 minutes
diffusion (0.75 g / cm3) and the highest full dry specific gravity at 45 minutes vacuum at 40 minutes diffusion (0.69 g / cm3);
maximum bending resistance was determined at 45 minutes vacuum and 30 minutes diffusion (132.98 N / mm2).
Key Words: Spruce Wood, Firetex (Stone Water), Impregnation, Retention, Furniture

I.GİRİŞ
Biyotik ve abiyotik etkilere karşı ağaç malzemenin
korunması için kullanılan kimyasal maddelerin insan
sağlığına ve çevreye olan etkileri nedeniyle, sadece hedef
organizmaya zarar verecek alternatif emprenye maddelerinin
geliştirilmesi ve empreye metotlarının çevre riski
oluşturmayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir [1].
Zehirli bileşenlerinden dolayı yaygın olarak kullanılan ahşap
koruyucu maddelere karşı artan çevresel baskılar ve yasaklar,
çevre dostu emprenye maddelerinin kullanımını ve bu
maddelerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir [2]. Taş
suyu (firetex), kireçtaşı mineral formülü içeren, su bazlı ateşe
dayanıklı bir maddedir. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde
herhangi bir olumsuz etki oluşturmaz. Ayrıca, ahşap
malzemelerinin yanmasına karşı direnci artırmak için taş
suyunun kullanılabileceği bildirilmiştir [3,4,5].

Dünyada çevre ve insan sağlığı bilinci ile doğal ve
yenilenebilir enerji (Biyo endüstri) kaynaklarından
yararlanarak, amaca uygun ve zararsız alternatif ürünler
geliştirmenin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu
çalışmada; doğal bir ürün olan taş suyu ile çevre ve insan
sağlığına zararsız, doğal ve su-bazlı ahşap koruyucu ve
renklendiricilerin elde edilmesi ve geliştirilmesi, ahşap
türlerinde uzun süreli koruyuculuk sağlanabilmesi amaçlarına
yönelik olarak da % retensiyon değerleri belirlenmiştir.
Odunun bu doğal boya kullanımında çeşitli alanlarda
kullanımı açısından özgül ağırlık değişimi ile eğilme direnci
değişimleri belirlenmiştir.
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II. MATERYAL VE METOD
Araştırmada Doğu Kayını ( Fagus orientalis Lipsky) odunu
kullanılmıştır. Emprenye maddesi olarak taş suyu (firetex)
kullanılmıştır. Hava kurusu yoğunluk tespitinde, deney
örneklerin rutubetleri TS 2471 (1976) [6] , yoğunlukları ise
TS 2472 (1976) [7] esaslarına uyularak belirlenmiştir.
Standartlara göre; deney örnekleri 20 ± 2 °C sıcaklık ve % 65
± 3 bağıl nem şartlarındaki kabinde değişmez ağırlığa
ulaşıncaya kadar bekletildikten sonra 0,01g duyarlıklı terazi
ile tartılmıştır. Aynı zamanda boyutları ± 0,01mm duyarlıklı
dijital kompas ile ölçülerek hacimleri stereometrik metot ile
belirlendikten sonra hava kurusu haldeki ağırlık (M12) ve
hacim (V12) değerine göre hava kurusu yoğunluk (δ12)
aşağıdaki eşitlikten hesaplanmıştır.
δ12= M12/V12 (g/cm³)
δ12=Hava kurusu özgül ağırlık
M12 = Örnek ağırlığı (g)
V12 = Örnek hacmi (cm 3)

Tam kuru rutubet hava kurusu ölçümleri yapılan örnekler
kurutma dolabına konmakta ve sıcaklığı kademeli olarak 50
o
C, 75 oC ve 103 ± 2 oC’ ye çıkarılarak, yüksek ısıda zarar
görmesi önlenmiştir. Kurutma dolabında örnek ağırlıklarının
sabit hale gelmesini müteakip, dolaptan çıkarılan örnekler
desikatöre alınarak, soğumaları sağlanmış daha sonrada
ağırlıkları ve üç yöndeki boyutları ölçülerek aşağıdaki
formülle hesaplanmıştır.
D0=Wo/Vo (gr/cm3)
D0 = Tam kuru yoğunluk (gr/cm3)
W0 = Tam kuru ağırlık (gr)
Vo:Tam kuru hacim (cm3)

Emprenye işlemi ASTM_D 1413-76‘da [8] belirtilen
koşullarda gerçekleştirilmiştir. Odun örnekleri, 760 cm Hg-1
(Hg-1:Vakum)’ ya eşdeğer ön vakum 45 dk süreyle
uygulanmış ve 20,30,40 dk sürelerle difüzyona bırakılmıştır.
Emprenye maddesi tutunma oranının belirlenmesi ve odunun
rutubetinden etkilenmemesi için örnekler emprenye öncesi ve
sonrası tam kuru hale getirilmiştir. Tüm fiziksel ve mekanik
testleri
yapılacak
örnekler
de
emprenye
işlemi
gerçekleştirilmiştir. Emprenye sonrası örneklerin absorbe
ettiği emprenye maddesi miktarı % retensiyon miktarları
hesaplanmıştır. Emprenye edilen örnekler tartılarak
retensiyon miktarları hesaplanmıştır. Tartımı yapılan deney
örneklerindeki çözücünün buharlaşması için, hava dolaşımı
olan bir ortamda değişmez ağırlığa ulaşıncaya kadar 103±2
ºC sıcaklıktaki etüvde bekletilmiştir. Emprenye edilmiş ve
tam kuru haldeki örnekler, içerisinde CaCl2 bulunan
desikatörde soğutulduktan sonra ±0,01 gr duyarlı analitik
terazide tartılarak yüzde retensiyon oranı belirlenmiştir.
Eğilme direnci deneylerinde TS 2474 (1976) [9] esaslarına
uyulmuştur. Testler yapılmadan önce tüm deney örneklerinin
kesit yüzey ölçümleri alınmıştır. Buna göre iki mesnet arası
(L) parça kalınlığının (h:20mm) 15-24 katı alınabilmektedir.
Örneklerin rutubeti %12’den sapma gösterdiğinde %12
rutubetteki (r) eğilme dirençleri (σe 12); Deneyler Unıversal
Test Makinesinde gerçekleştirilmiştir.
Ağaç malzemenin bazı teknolojik özelliklerinin istatistiksel
analizinde SPSS 15.0 for Windows programı kullanılmıştır.
Emprenye maddeleri ve emprenye edilmiş ağaç malzemelerin
bazı teknolojik özellikleri arasındaki farkın belirlenmesi
amacıyla Basit varyans Analizi (BVA) yapılmış; gruplar
arasındaki farklılığın belirlenmesi için (α = 0.05) güven
düzeyinde Duncan testi uygulanmıştır.

III. BULGULAR ve TARTIŞMA
% Retensiyon (Tutunma )
% Tutunma (retensiyon)

miktarı ve bunlara ilişkin

Duncan testi sonuçları Tablo 1’de belirtilmiştir.

Tablo 1. Tutunma Miktarı (%)
Emprenye Maddesi
Vakum Süresi
(Dk)

Taş Suyu

Difüzyon Süresi
(Dk)

Retensiyon
(%)

20
30
40

38.15
29.73
33.56

45 Dk

Tablo 1 incelendiğinde; toplam tutunma düzeyi en yüksek 45
dakika vakum/ 20 dk difüzyon süresinde (%38.15) , en düşük
45 dakika vakum 30 dakika difüzyonda (% 29.73)
gerçekleşmiştir. En iyi retense miktarını kayında % 6’lık

Sodyumperborat, kızılçamda % 6’lık Boraks emprenyesinin
verdiği belirtilmiştir[10]. Yapılan bir çalışmada; kayında en
iyi optimum retense düzeyini Amonyum tetra flu borate (%
3.91) verdiği belirtilmiştir[11].

Tam Kuru ve Hava Kurusu Özgül Ağırlık Değerleri
Hava kurusu ve tam kuru özgül ağırlık değerleri Tablo 2‘de verilmiştir.
Tablo 2. Hava Kurusu ve Tam Kuru Yoğunluk Miktarları
Emprenye
Maddesi

Vakum
Süresi

Difüzyon Süresi
(Dk)

Emprenye Sonrası
Tam Kuru
(g/cm3)
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Kontrol
Taşsuyu
45 Dk

20
30
40

0.63
0.68
0.66
0.69

Tablo incelendiğinde; en yüksek hava kurusu ağırlık 45
dakika vakum 20 dakika difüzyonda (0.75 g/cm3) , en
yüksek tam kuru özgül ağırlık 45 dakika vakum 40 dakika
difüzyonda (0.69 g/cm3) olarak belirlenmiştir. Yapılan bir
çalışmada; Tam kuru yoğunluk değeri en yüksek kayın
odununda % 3 Amonyumfluetetraborate
(0.93g/cm3),
sarıçam odununda % 6 Çimento+Boraks (0.68 g/cm³)
gerçekleşmiş olup; hava kurusu yoğunluk değeri en yüksek

D
B
C
A

0.68
0.75
0.72
0.74

D
A
C
B

sarıçamda % 3 Amonyumfluetetraborate (0.83 g/cm³) ,en
düşük sarıçam odununda % 6 Çimento+Boraks (0.64 g/cm³)
olarak belirlenmiştir [11]. Dünya’daki kayın türleri üzerinde
yapılan araştırmalarda, botanik, anatomik ve odun özellikleri
bakımından önemli benzerlikler olduğu vurgulanmış ve tam
kuru yoğunluk 0.640 g/cm3, hava kurusu yoğunluk 0.660
g/cm3 olarak belirlenmiştir [12]. Yoğunluk sınıflarına göre,
hava kurusu yoğunluk 0.50-0.69 g/cm3 arasında olup, orta
yoğunluktaki ağaçlar grubuna girdiği belirtilmektedir [13].

Eğilme Direnci
Eğilme direnci ve duncan testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Eğilme Direnci ve Duncan Testi Sonuçları

Emprenye
Maddesi
Kontrol

Vakum Süresi
(Dk)

Taş Suyu

45 Dakika

Difüzyon Süresi
(Dk)
20
30
40

Tablo 3 incelendiğinde; en yüksek eğilme direnci 45 dakika
2
vakum 30 dakika difüzyonda (132.98 N/mm ) olarak, , en
2
düşük eğilme direnci kontrol örneğinde (121.15 N/mm )
olarak belirlenmiştir. Yapılan bir çalışmada; sarıçam ve
kızılçam örnekleri çeşitli emprenye maddeleri ile emprenye
etmiş yapışma, eğilme, sertlik ve ağırlığında meydana gelen
değişiklikleri araştırmışlar;
emprenye işleminin, ağaç
malzemede yapışma ve eğilme direncini düşürdüğü,
yoğunluğunu artırdığı, sarıçamda sertliği düşürdüğü,
kızılçamda arttırdığı belirlenmiştir [14].
IV. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Yangın geciktirici özelliği bilinen taş suyu genel itibariyle
kayın odununun fiziksel ve mekanik özellikler üzerinde
olumlu sonuç vermiştir. Her ne kadar bu emprenye maddesi
yanma üzerinde olumlu tesir verse de iç ve dış ortamlarda
ahşap vb materyallerde (park bahçe mobilyaları, pergole,
şehir mobilyaları banklar, kamelyalar , dış doğramalar ,inşaat
endüstrisi vb) de emprenyesinin uygun olacağı ve teknolojik
özelliklerde uygun olacağı söylenebilir.
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FIXED POINT THEOREMS FOR MAPPINGS WHICH SATISFY
(HRSC)-CONDITION
NURCAN BILGILI GUNGOR
Abstract. In 2008 Suzuki introduced C-condition for mappings which defined on a subset
of a Banach space and presented fixed point theorems. And in 2010 Khan and Suzuki gave
a reich type convergence theorem for generalized nonexpansive mappings in uniformly convex
Banach space. Also in 2013 Karapınar introduced generalized C-conditions for mappings which
defined on a subset of a Banach space and proved related fixed point theorems. And then in
2015 Thakur, Singh Thahur and Postolache proved fixed point theorems for mapping which
satisfy RCSC-condition. In this paper fixed point theorems for mappings spaces which satisfy
(HRSC)-condition are proved.

1. Introduction and Preliminaries
Let E be a Banach space and let K be a nonempty subset of E. A mapping T is called
nonexpansive mapping if ||T x − T y|| ≤ ||x − y|| for all x, y ∈ K.
We denote by F (T ) the set of fixed point of T.
A mapping T on a subset K of a Banach space E is called a quasi-nonexpansive mapping if
||T x − z|| ≤ ||x − z|| for all x ∈ K and z ∈ F (T ).
In 2008, Suzuki (see [9]) introduced the concept of generalized nonexpansive mappings ( mappings is said to satisfy condition-(C)).
Definition 1.1. ([9]) Let T be a mapping on a subset K of a Banach space E. Then T is said
to satisfy condition-(C) if
1
||x − T x|| ≤ ||x − y|| implies that ||T x − T y|| ≤ ||x − y|| for all x, y ∈ K.
(1)
2
This condition is weaker than nonexpansiveness and stronger than quasi-nonexpansiveness.
Indeed,
Proposition 1.1. ([9]) Every nonexpansive mapping satisfies condition-(C).
Proposition 1.2. ([9]) Assume that a mapping T satisfies condition-(C) and has a fixed point.
Then T is a quasi-nonexpansive mapping.
If E is uniformly convex and K is bounded, closed and convex, then F (T ) is nonempty ( See
Browder [1], Göhde [2] and Kirk [6]). In 1979, the following interesting convergence theorem
were given by Reich([8]).
Theorem 1.1. ([8]) Let E be a uniformly convex Banach space whose norm is Fréchet differentiable. Let T be a nonexpansive mapping on a bounded, closed and convex subset K of E.
Define a sequence {xn } in P
K by x1 ∈ K and xn+1 = αn T xn + (1 − αn )xn , where {αn } is a
sequence in [0, 1] satisfying ∞
n=1 αn (1 − αn ) = ∞. Then {xn } converges weakly to a fixed point
of T.
In this this paper, respectively , the set of all positive integers and the set of all real numbers
indicated by N and R .
2000 Mathematics Subject Classification. 47H10, 54H25.
Key words and phrases. fixed point , C-condition, nonexpansive mappings, uniformly convex Banach space.

532

BILGILI GUNGOR, FIXED POINT THEOREMS FOR MAPPINGS WHICH
SATISFY (HRSC)-CONDITION, ISAS WINTER-2019, Samsun, Turkey

Let E be a Banach space. if for each ε > 0, there exists δ > 0 such that ||x + y|| ≤ 2 − δ for
all x, y ∈ E with ||x|| = ||y|| = 1 and ||x − y|| ≥ ε, then E is called uniformly convex Banach
space. The following result was given by Kirk([6]).
Lemma 1.1. ([6]) Let T be a uniformly convex Banach space. Let {xn } and {yn } be two
sequences in E which satisfy lim ||xn || = 1, lim ||yn || = 1 and lim ||xn + yn || = 2. Then
n→∞

n→∞

n→∞

lim ||xn − yn || = 0.

n→∞

Khan and Suzuki gave the following Lemmas in [5] using the above Lemma,
Lemma 1.2. ([5]) Let E be a uniformly convex Banach space and let {un }, {vn } and {wn } be
sequences in E. Let s and t be a real numbers with s ∈ (0, ∞) and t ∈ (0, 1). Assume that
lim ||un − vn || = s, lim sup ||un − wn || ≤ (1 − t)s and lim sup ||vn − wn || ≤ ts. Then
n→∞

n→∞

n→∞

lim ||tun + (1 − t)vn − wn || = 0.

(2)

n→∞

A Banach space E is said to have the Kadec-Klee property if, for every sequence {xn } in E
which converges weakly to a point x ∈ E with ||xn || converges to ||x||, {xn } converges strongly to
x. Uniformly convex Banach spaces and finite dimensional Banach spaces are typical examples.
So, every Lp space with 1 < p < ∞ is a uniformly convex Banach space whose dual has the
Kadec-Klee property.
Lemma 1.3. ([5]) Let E be a reflexive Banach space whose dual has the Kadec-Klee property.
Let {xn } be a bounded sequence in E and let y, z ∈ E be weak subsequential limits of {xn }.
Assume that for every t ∈ [0, 1], the limit of {||txn + (1 − t)y − z||} exists. Then y = z.
Suzuki gave the following Lemma in [9] .
Lemma 1.4. Let {T } be a mapping on a bounded and convex subset K of a Banach space E.
Assume that T satisfies condition-(C). Define a sequence {xn } in K by x1 ∈ K and xn+1 =
αT xn + (1 − α)xn , where α is a real number belonging to [ 12 , 1). Then lim ||T xn − xn || = 0.
n→∞

On the other hand Karapınar and Tas suggested new definitions in [3]. And then, Karapınar
[4] suggested a new definition which is modification of Suzuki’s C-condition:
Definition 1.2. ([4]) Let T be a mapping on a subset K of a Banach Space E . Then T is
to satisfy ( for all x, y ∈ K )
(i) Reich-Suzuki-(C) condition ( in short , (RSC)-condition ) if
1
|| x − T x ||≤|| x − y || implies that
2
1
|| T x − T y ||≤ {|| x − y || + || T x − x || + || y − T y ||},
3
(ii) Reich-Chatterjea-Suzuki-(C) condition ( in short , (RCSC)-condition ) if
1
|| x − T x ||≤|| x − y || implies that
2
1
|| T x − T y ||≤ {|| x − y || + || T x − y || + || x − T y ||},
3
(iii) Hardy-Rogers-Suzuki-(C) condition ( in short , (HCSC)-condition ) if
1
|| x − T x ||≤|| x − y || implies that
2
1
|| T x − T y ||≤ {|| x − y || + || T x − x || + || y − T y || + || T x − y || + || x − T y ||}.
5
Also Karapınar proved some propositions in [4]:
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Proposition 1.3. ([4]) If a mapping T satisfies (HRSC)-condition and has a fixed point, then
it is quasi-nonexpansive mapping.
Proposition 1.4. ([4]) Let T be a mapping on a closed subset K of a Banach space E. Assume
that T satisfies (HRSC)-condition. Then F (T ) is closed. Moreover, E is strictly convex and
K is convex, then F (T ) is also convex.
Proposition 1.5. ([4]) Let T be a mapping on a subset K of a Banach space E and satisfy
(HRSC)-condition. Then || x − T y ||≤ 15 || T x − x || + || x − y || holds for all x, y ∈ K.
On the other hand, Thakur et al.[10] presented the following lemmas and theorems which
are an extension of Lemmas and theorems in [5] to the case of mappings satisfying (RCSC)condition:
Lemma 1.5. ([10]) Let T be a mapping on a bounded and convex subset K of a uniformly convex
Banach space E. Assume that T satisfies Condition (RCSC). Then for any ε > 0, there exists
ξ(ε) > 0 such that for any t ∈ [0, 1] and for any u, v ∈ K with ||T u−u|| < ξ(ε), ||T v −v|| < ξ(ε)
we have
||T (tu + (1 − t)v) − (tu + (1 − t)v|| < ε.
(9)
Proposition 1.6. ([10]) Let T be a mapping on a bounded and convex subset K of a uniformly
convex Banach space E. Assume that T satisfies Condition (RCSC). Then I − T is demiclosed
at zero. That is, if {xn } in K converges weakly to z ∈ K and lim ||T xn − xn || = 0 then Tz=z.
n→∞

Lemma 1.6. ([10]) Let T be a mapping on a compact convex subset K of a uniformly convex
Banach space E and satisfy (RCSC)-condition. Define a sequence xn in K by x1 ∈ K and
xn+1 = λT xn + (1 − λ)xn , for n ∈ N, where λ lies in [ 21 , 1). Suppose lim ||T xn − xn || = 0 holds.
n→∞

Let p, q ∈ F (T ) and t ∈ [0, 1]. Then the limit of {||txn + (1 − t)p − q||} exists.
Theorem 1.2. ([10]) Let E be a uniformly convex Banach space whose dual has the KadecKlee property. Let T be a mapping on a bounded, closed, and convex subset K of E. Assume
that T satisfies condition-(RCSC). Define a sequence {xn } in K by x1 ∈ K and xn+1 =
αT xn + (1 − α)xn where α is a real number belonging to [ 12 , 1). Suppose lim ||T xn − xn || = 0
n→∞

holds. Then {xn } converges weakly to a fixed point of T.
2. Main Results
Now, we are ready to give and prove our main results. Firstly, using Proposition 1.5, we can
prove the following Proposition:
Proposition 2.1. Let T be a mapping on a subset K of a Banach space E and satisfies
(HRSC)-condition. Then
||y − T y|| ≤ 15||T x − x|| + 2||x − y|| for all x, y ∈ K.

(10)

Proof. If we use triangle inequality and Proposition 1.5, we will get
||y − T y|| ≤ ||y − x|| + ||x − T y||
≤ ||y − x|| + 15||T x − x|| + ||x − y||
≤ 15||T x − x|| + 2||x − y||.

(11)


Lemma 2.1. Let T be a mapping on a bounded and convex subset K of a uniformly convex
Banach space E. Assume that T satisfies (HRSC)-condition. Then for any ε > 0, there exists
ξ(ε) > 0 such that for any t ∈ [0, 1] and for any u, v ∈ K with ||T u−u|| < ξ(ε), ||T v −v|| < ξ(ε)
we have
||T (tu + (1 − t)v) − (tu + (1 − t)v|| < ε.
(12)
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Proof. Arguing by contradiction, we assume that there exists ε > 0, sequences {un } and {vn }
in K and a sequence {tn } in [0, 1] such that ||T un − un || < n1 , ||T vn − vn || < n1 and ||T (tn un +
(1 − tn )vn ) − (tn un + (1 − tn )vn )|| ≥ ε. Denote xn = tn un + (1 − tn )vn and wn = T xn . Using
Proposition 2.1, we have that
0 < ε ≤ lim inf ||xn − T xn ||
n→∞

≤ lim inf (15||un − T un || + 2||xn − un ||)
n→∞

(13)

= 2 lim inf ||xn − un ||.
n→∞

Similarly we can show that 0 < lim inf ||xn − vn ||. Thus, 0 < lim inf ||un − vn ||. Since K is
n→∞
n→∞
bounded and
0 < lim inf ||xn − vn || = lim inf tn ||un − vn || ≤ lim inf tn × sup ||un − vn ||,
n→∞

n→∞

n→∞

(14)

n∈N

we obtain that 0 < lim inf tn . Similarly we can prove that lim sup tn < 1. Thus, without loss
n→∞

n→∞

of generality, we may assume that {||un − vn ||} and {tn } converge to some real numbers s ∈
(0, ∞) and t ∈ (0, 1). Since limn→∞ ||T un − un || = 0 and 0 < lim inf ||un − xn ||, we have that
n→∞

1
||un
2

− T un || ≤ ||un − xn || for sufficiently large n ∈ N.
From Condition-(HRSC), for sufficiently large n ∈ N, we obtain that
1
|| T un −T xn ||≤ {|| un −xn || + || T un −un || + || xn −T xn || + || T un −xn || + || un −T xn ||}.
5
(15)
Similarly, for sufficiently large n ∈ N, we can get
1
|| T vn −T xn ||≤ {|| vn −xn || + || T vn −vn || + || xn −T xn || + || T vn −xn || + || vn −T xn ||}.
5
(16)
Now, by using the triangular inequality and Proposition 1.5, we obtain
lim supn→∞ || un − wn || ≤ lim supn→∞ (|| un − T un || + || T un − T xn ||)
≤ lim supn→∞ (|| un − T un || + 15 {|| un − xn || + || T un − un || + || xn − T xn ||
+ || T un − xn || + || un − T xn ||})
≤ lim supn→∞ (|| un − T un || + 15 {5 || un − xn || +32 || T un − un ||})
= (1 − t)d
(17)
and
lim supn→∞ || vn − wn || ≤ lim supn→∞ (|| vn − T vn || + || T vn − T xn ||)
≤ lim supn→∞ (|| vn − T vn || + 15 {|| vn − xn || + || T vn − vn || + || xn − T xn ||
+ || T vn − xn || + || vn − T xn ||})
≤ lim supn→∞ (|| un − T un || + 15 {5 || vn − xn || +32 || T vn − vn ||})
= td
(18)
Therefore from Lemma (1.2), we get that (2) holds. Hence we that
0 < ε ≤ lim ||xn − wn ||
n→∞

≤ lim (||xn − (tun + (1 − t)vn )|| + ||tun + (1 − t)vn − wn ||) = 0

(19)

n→∞

and this is a contradiction. Thus, our assumption is wrong.



Proposition 2.2. Let T be a mapping on a bounded and convex subset K of a uniformly convex
Banach space E. Assume that T satisfies (HRSC)-condition. Then I − T is demiclosed at zero.
That is, if {xn } in K converges weakly to z ∈ K and lim ||T xn − xn || = 0 then Tz=z.
n→∞
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Proof. Let ξ be a function self mapping on (0, ∞) which satisfies the conclusion of Lemma 2.1.
We assume that {xn } converges weakly to z ∈ K and lim ||T xn − xn || = 0. Let ε > 0 is
n→∞

arbitrary. Define a strictly decreasing sequence {εn } in (0, ∞) by

ε1 = ε and εn+1 = min

{εn , ξ(εn )}
.
2

(20)

It is obvious that εn+1 < ξ(εn ). Choose a subsequence {xf (n) } of {xn } such that ||xf (n) −
T xf (n) || < ξ(εn ). Since {xf (n) } converges weakly to z, z in the closed convex hull of {xf (n) :
n ∈ N}. Thus there exists y ∈ K and v ∈ N such that ||y − z|| < ε and y in the convex hull
of {xf (n) : n = 1, 2, ..., v}. From Lemma 2.1 we obtain that ||T y − y|| < ε. So we have from
Proposition 2.1 that
||T z − z|| ≤ 15||T y − y|| + 2||y − z|| ≤ 7ε.
Since ε > 0 is arbitrary, we obtain T z = z.

(21)


Lemma 2.2. Let T be a mapping on a compact convex subset K of a uniformly convex Banach
space E and satisfies (HRSC)-condition. Define a sequence xn in K by x1 ∈ K and xn+1 =
λT xn + (1 − λ)xn , for n ∈ N, where λ lies in [ 12 , 1). Suppose lim ||T xn − xn || = 0 holds. Let
n→∞

p, q ∈ F (T ) and t ∈ [0, 1]. Then the limit of {||txn + (1 − t)p − q||} exists.
Proof. Define a mapping S on K by Sx = λT x + (1 − λ)x. It is simple to see F (S) = F (T ) and
S is quasi-nonexpansive. Since xn+1 = S n x1 , {||xn − q||} is nonincreasing and hence converges.
Also {||p − q||} converges, obviously. Thus it is adequate to consider the case where t ∈ (0, 1).
Denote s = lim ||xn − p||. If s = 0, then the conclusion is obtained. So we assume that s > 0.
n→∞
Also we get
lim inf ||xn − S l (txm + (1 − t)p)|| ≥ lim inf (||xn − p|| − ||p − S l (txm + (1 − t)p)||)
m,n→∞

m,n→∞

≥ lim (||xn − p|| − ||p − (txm + (1 − t)p)||)
m,n→∞

(22)

= (1 − t)s > 0
for all l ∈ N ∪ {0}, where S 0 is the identity mapping on K. Thus there exists v ∈ N such that
1
||xn − T xn || ≤ ||xn − S l (txm + (1 − t)p)||
2

(23)

for all l ≥ 0 and m, n ≥ v. Since T satisfies (HRSC)-condition, for all l ≥ 0 and m, n ≥ v, we
get that
||T xn − T ◦ S l (txm + (1 − t)p)|| ≤ 15 {||xn − S l (txm + (1 − t)p)||
+||T xn − xn || + ||S l (txm + (1 − t)p) − T ◦ S l (txm + (1 − t)p)||
+||T xn − S l (txm + (1 − t)p)|| + ||xn − T ◦ S l (txm + (1 − t)p)||]}.
(24)
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and so
||xn+1 − S l+1 (txm + (1 − t)p)|| = ||Sxn − S ◦ S l (txm + (1 − t)p)||
≤ ||λT xn + (1 − λ)xn − λT ◦ S l (txm + (1 − t)p)
−(1 − λ)S l (txm + (1 − t)p)||
= ||λ(T xn − T ◦ S l (txm + (1 − t)p))
+(1 − λ)(xn − S l (txm + (1 − t)p))||
≤ λ||(T xn − T ◦ S l (txm + (1 − t)p))||
+(1 − λ)||xn − S l (txm + (1 − t)p)||
≤ λ{ 15 {||xn − S l (txm + (1 − t)p)||
+||T xn − xn || + ||S l (txm + (1 − t)p) − T ◦ S l (txm + (1 − t)p)||
+||T xn − S l (txm + (1 − t)p)|| + ||xn − T ◦ S l (txm + (1 − t)p)||}}
+(1 − λ)||xn − S l (txm + (1 − t)p)||
≤ ||xn − S l (txm + (1 − t)p)|| + 32
λ||T xn − xn |
5
(25)
Define a function h from N into [0, ∞) by
h(n) = ||txn + (1 − t)p − q||.

(26)

And take two subsequences {f (n)} and {g(n)} of {n} such that v < f (1), f (n) < g(n) for each
n ∈ N and
lim h(f (n)) = lim inf h(n), lim h(g(n)) = lim sup h(n).
(27)
n→∞

n→∞

n→∞

n→∞

We denote
un = xg(n) , vn = p and wn = S g(n)−f (n) (txf (n) + (1 − t)p).

(28)

lim ||un − vn || = s,

(29)

We have that
n→∞

lim supn→∞ ||un − wn || = lim supn→∞ (||xg(n) − S g(n)−f (n) (txf (n) + (1 − t)p)||
≤ lim supn→∞ (||xf (n) − (txf (n) + (1 − t)p)|| + 32
λ||T xn − xn |
5
= (1 − t) lim supn→∞ (||xf (n) − p||
= (1 − t)s

(30)

and so,
lim sup ||vn − wn || = ts.

(31)

n→∞

Using (29),(30),(31) and Lemma 1.2, we obtain
lim ||tun + (1 − t)vn − wn || = 0.

n→∞

(32)

Hence
lim sup h(n) = lim h(g(n))
n→∞

n→∞

≤ lim sup(||txg(n) + (1 − t)p − S g(n)−f (n) (txf (n) + (1 − t)p)||
n→∞

+||S g(n)−f (n) (txf (n) + (1 − t)p) − q||)
≤ lim h(f (n))

(33)

n→∞

= lim inf n→∞ h(n).
So the limit of {h(n)} exists.

Now the main theorem will be given.
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Theorem 2.1. Let E be a uniformly convex Banach space whose dual has the Kadec-Klee
property. Let T be a mapping on a bounded, closed, and convex subset K of E. Assume that T
satisfies (HRSC) condition. Define a sequence {xn } in K by x1 ∈ K and xn+1 = αT xn + (1 −
α)xn where α is a real number belonging to [ 12 , 1). Suppose lim ||T xn − xn || = 0 holds. Then
n→∞

{xn } converges weakly to a fixed point of T.
Proof. Let W be the set of all weak subsequential limits of {xn }. From Proposition 2.2 we have
that W ⊂ F (T ). So from Lemma 1.3 and Lemma 2.2, W consist of one element. Since E is
reflexive, every subsequence of {xn } has a subsequence converges weakly to the unique element
of W. Thus {xn } itself converges weakly to a fixed point of W.

And so we get the result of Theorem 2.1 in the following.
Corollary 2.1. Let E be a uniformly convex Banach space whose norm is Fréchet differentiable.
Let K, T, α and {xn } be as in Theorem 2.1. Then {xn } converges weakly to a fixed point of T.
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Abstract – The brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys Stål) is the invasive, polyphagous pest which was first reported
in Georgia in 2015. In 2016, the bugs destroyed a significant portion of the hazelnut harvest in western Georgia. 2017 was even
more devastating and covered wider area. The objectives of the research was to study the distribution, biological and ecological
characteristics of Brown Marmorated Stink Bug (BMSB) in suburbs of Batumi in 2018. The methodology used were- field and
route observation, pheromone and mechanical traps and laboratory research methods. In the study is identified the high, medium
and low risk areas of pest invasion in Batumi suburb. The research has shown a certain correlation between the frequency of the
pest spread and distance of the studied area from the sea level. In the areas of Batumi suburb the BMSB shows two generations
(the first - May, 2-10 and the second - from June 25 till July, 10 of 2018). In the agricultural area of Batumi the BMSB cause
damage to a wide variety of plants including fruit trees, hazelnut, ornamental trees and shrubs, grapes, small fruits, most vegetable
crops, bean, maize corn and ets. In addition H. halys is a vector of fungal and bacterial diseases in hazelnut.
Keywords – Halyomorpha halys Stål , BMSB, Distribution, Biology, Host plants, Georgia
I. INTRODUCTION
It has been four years since the Brown Marmorated Stink
Bug (BMSB) - Halyomorpha halys (Stål. 1855), is in the
public spotlight in Georgia. This is caused by its maximum
number and harmfulness on many agricultural, fruit, forest or
decorative plants. During this period, the Ministry of
Environment and Agriculture of Georgia, Food Safety
Administration officials and practitioners, scientists, relevant
regional departments or representatives of other organizations,
the population in general, are actively involved in pest control
measures.
Halyomorpha halys is an invasive pest with its natural area
of distribution in Japan, southern China and Korea, where the
pest has a natural enemy and its quantity is naturally regulated.
In the late 1990s, its populations settled in North America, and
in Europe in the mid-2000s [1;2;3;4;5].
BMSB is a polyphage and greatly damages tree plants, fruit
trees and vegetables in its area of distribution. Consequently,
it endangers agricultural crops and causes serious
environmental and economic damage. It is known that in 2010
alone, the insect caused millions of dollars in damage to the
mid-Atlantic region. Maryland farmers have lost 100% of their
annual peach crop [1]. In the absence of control, it can cause
similar damage to maize, and in the absence of insecticide,
BMSB damages more than 30% of tomatoes and peppers in
Virginia [6]. Due to its worldwide distribution potential and
economic losses to fruits and vegetables, H. halys is included
in the quarantine list by the European and Mediterranean Plant
Protection Organization (EPPO) [7].
In Georgia, H. halys population was first noted in 2015 in
Abkhazia, from where it spread to the Samegrelo municipality
[8], and in the following years it was widely distributed in Guria
and Adjara. The first significant loss of nut culture in Georgia

was recorded during the 2016 season. The economic loss to
nut growers and exporters amounted to approximately 52.7 68.6 million USD [9].
One of the crucial steps in fighting against pests is to
identify their widespread sites and study the bio-ecological
features of the pest in its ecological distribution environment.
Goal and objectives of the study. The goal of the study was
to study the biological features of BMSB spreading in the
suburbs of Batumi in 2018, in humid subtropical climates, and
to identify host plants.
II. MATERIALS AND METHOD
The objectives of the study were to select pest distribution
sites and to place pheromone traps; field monitoring of pest
breeding and development under natural conditions; study of
adult pest forms (adult) and nymphs, structure, growth and
development, vitality peculiarities in laboratory conditions;
identification of pest host plants in the study area.
Place of research. According to literary data, the pest
entered Georgia and spread from the Black Sea coast.
Therefore, the outskirts of Batumi, Black Sea coast (Green
Cape, Makhinjauri, Urekhi, Kakhaberi, Airport, Makhvilauri)
were chosen as the place of study. All survey sites represent
settlements associated with the last decade with the city of
Batumi, where the land is agricultural. In order to determine
the rate of pest distribution, pheromone traps were placed on
the following plants: green cape - tangerine plant, Makhinjauri
– orange plant, Urekhi - nut bush, Airport settlement- corn
plot, Kakhaberi - nut bush, Makhvilauri - Kiwi plant.
Depending on the purpose of the study, the following
methods were used: routing, visual inspection, observation and
description, method of using pheromone and various
mechanical traps, and laboratory research method. For the
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purpose of research on pest growth and development, bioecological peculiarities, they were observed directly on plots,
in the field conditions, as well as in specially made boxes of
1m3 made of transparent plastic.
The study conducted in 2018. On April 15-16, 2018, 2
pheromone traps with sticky tapes, totally12, was placed on
each of the selected areas, approximately 500 meters away
from each other, to determine the prevalence rate of Asian
BMSB, with a total of 12 pieces.

Table 1. The fixed number of BMSB in a pheromone traps. 2018
Research Exp.
area
plots

1

Figure 5-6. Pheromone traps in Makhvilauri and Green Gape,
30.06.2018 (Photos by G. Dumbadze).

III. RESULTS AND DISCUSSION
III.1. Frequency of pest distribution
The results of the monitoring of pest distribution in the
study areas are presented in the first table.
It can be seen from the table that in the suburbs of Batumi,
the frequency of pest distribution is much higher in
Makhvilauri and Green Cape, with relatively few in
Makhinjauri and Urekhi. Pest prevalence is low in Kakhaberi
and Airport settlements (Table 1).
Different frequencies of pest populations in separate
locations in Batumi require further research by scientists.
Thus, along the distance from the seaside, the number of pests
was gradually increasing in the study sites.

23

34

41

53

62

76

88

10

Average
frequency
of the pest
distribution
54.67±10.14
p=0.0011

2

9

17

23

34

42

57

68

74

89

45.89±9.23
p=0.0011

1

11

21

24

29

36

47

63

68

74

41.44±7.541
p=0.0006

2

7

13

19

27

34

49

53

56

63

35.67±3.8
p=0.0008

1

4

7

13

20

29

34

39

42

47

26.11±5.25
p=0.0011

2

5

11

16

21

27

30

34

38

43

25±4.24
p= 0.004

5

7

7

8

1

Airport settlement
Makhvi
lauti settlement

12

14.05 21.05 30.05 15.06 30.06 25.10

3

Kakhaberi
settlement

Urekhi

Makhindjauri

Greengape

23.04 30.04 7.05

Figure 1-4. Placement of pheromone traps (Photos by G. Dumbadze)

Until the end of May, at the end of each week, the pest
observed in the trap was counted. According to US experts,
fixing 10 or more pests on the insect trap per week is
considered to be a critical site of pest distribution, i.e. a highrisk zone, in the case of 5 pests - medium risk zone and 0-2
pests - low risk zone. After spraying with chemical
insecticides, observations were conducted twice a month in
June. Finally, the inspection was carried out at the end of
October.

Data of pests control in 2018

2

11

13

1

5

1
8

9.55±1.701
p= 0.0005

2

7

12

14

16

19

19

20

22

25

17.11±1.82
p=0.0001

1

3

5

6

11

17

22

28

35

41

18.67±4.59
p=0.0036

2

2

5

9

14

16

25

27

29

32

17.22±3.5.27
p=0.0012

11

17

23

29

37

46

62

87

11

47.33±11.49
p=0.0034

1

4
2

10

18

19

24

33

34

41

63

87

36.56±8.16
p=0.0012

III.2. Key pest settlement sites (plants) in the study areas
In the experimental plots, we have studied the host plants
and agricultural crops that are prevailed by the pests.
It should be noted that except for the pest fixed in the
pheromone trap, a large number of it is found on the plant
itself. The pheromone traps were attached to the citrus plants,
nut bushes, kiwi plants, walnut trees, corn fields, Japanese
loquat (Eriobotrya japonica) and peach plants. Most of the
pests were concentrated at the plant, although other parts of the
study area, the vegetable crops also contained their copies.
In the study area, BMSBs were found on the loquat tree for
the first time. 2018 was distinguished by the high yield of this
crop and for almost a whole month, the pest was richly
observed on the plant. Then, a large number of pests were fixed
to the nut bushes. The pest makes a hole on the immature fruit
of the nut by means of its trunk, from which it receives the
softened contents and feeds. Then the various fungi settle in
the fruit and the fruit is completely damaged.
High prevalence of pests in the study areas was also
observed on kiwi plant, persimmon, tangerine, apple and pear,
peach, fig, walnut tree, agricultural crops - peas, corn, paprika,
tomato and more. Pests (both adult and nymphs) are fed by
plant leaves, twigs, especially fruit pulp and skin. The visual
symptoms of damage to the plants by the BMSB varies widely
among different plants. In many vegetables, including beans,
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peppers, tomatoes and eggplants, the damage is expressed in
white spots and the vegetable tissue is deep and soft.

Fig. 7-8. Hazelnut harvested on the trial plot in Makhvilauri
settlement (Photos by G. Dumbadze).

The tissue of the tangerine fruit is damaged as well, the skin is
softened and the colour is changed. The fruit of the persimmon
was also severely damaged, they fell down until the early
maturity, or, due to its damage, the fruit became unfit for food.
The damage on peaches are visible, depths are easily
identifiable by the resin on the fruit; the fig fruit was damaged
and got rotten.
The pest also caused great damage to the maize crop,
damaged grains became darker and unsuitable.
In order to observe the growth and development of the pest,
the pest placed in transparent plastic boxes made by us,
completely damaged the bean plant in a week, the leaves were
fallen off the plant and germinated two weeks later (see Figure

generation, in July-August, when insects of all ages, nymphs
and adults of different sizes were identified.
The observation of BMSB development was carried out in
1m3 boxes of transparent plastic prepared by us. They were
located in a covered area, protected from direct sunlight and
high temperature area for sufficient aeration and light. The lid
of the box was arranged to allow air to flow. Inside we mainly
placed a growing plant of beans, as well as nut branches and
various fruits for feeding. There was water in the box to create
enough moisture.
At the time of observation, the pest was actively fed by the
plant for the first week, then many of them were found near
the lid of the trial box, after 2 weeks pest duplicates died. We
think this was caused by insufficient aeration, which slowed
the distribution process in the trial version. This killed several
females who were ready to lay eggs.

9).
Fig. 12-14. BMSB in the trial box: Fig. 12-13 During feeding; Fig.
14. The pest on the roof of a trial box.

Fig. 9-11. Bean plant damaged by BMSB, fruits of persimmon and
fig in the laboratory condition (Photos by G. Dumbadze).

III.3. Results of observations on the growth and
development of BMSB
At the end of April 2018 (18-25.04.) adult pests left the
buildings and they were observed in the study areas. Once in
the environment, the females couple and begin laying eggs on
the underside of the leaves. The eggs are clustered with an
average of 28 eggs. The newly laid eggs are light green in
colour, they slowly turn white, the shell becomes firm and
ripen. Depending on the temperature, the nymphs were
hatched from the egg at different study sites for 5–15 days after
laying. The hatched nymphs went through five stages of adult
development. After hatching, the insects remained on egg
mass for 5-6 days. We think they were still getting nutrients
for early development. Their colour was reddish, orange or
black. The second stage nymphs moved to the leaves and fruits
of the host plant and began active feeding. According to the
literature, the third, fourth and fifth stages of nymph
development coincide with the 12th-13th, 19th-20th and 26th27th days [3; 10].
In 2018, BMSB identified two breeding cycles in the study
areas. The first - from wintering to the new generation, which
was observed from the beginning of May, and then the second

Thus, the pest in the trial box could not be replicated. If the
experiment continues, we think it would be better to replace
the lid with a thin grid to enhance aeration.
It should be noted that during the trial period, the State
(Ministry of Agriculture; Food Safety Service) conducted the
chemical application of the study sites three times. In the
autumn, when the pest is heading for buildings, basements,
roofs and more to search for shelter [6], we used mechanical
traps to estimate the number of those survived from the
thermal fog. Pheromones were observed inside them to attract
insects. We placed plastic traps on trial plots, under trees,
branches, and the cardboard traps - on the outside of the roofed
structures (balconies, garages, etc.), protected from the rain.
There were no pests in the traps placed in the plot at Kakhaberi
and Airport settlements. A relatively higher number was
observed in Makhvilauri and Green Cape (Table 2).
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As for cardboard traps, we opened them at the end of
January. It should be noted that a large number of pests
accumulated around the trap (due to the pheromone inside), on
the walls of buildings, which required their mechanical
destruction. After checking the cardboard boxes, they were
burned with a pest.

[9]

Report of National Food Agency of the Ministry of Agriculture of
Georgia, November 20, 2016.
[10] Rice et al. Biology, Ecology, and Management of Brown Marmorated
Stink Bug (Hemiptera:Pentatomidae) J. Integ. Pest Mngmt.
http://dx.doi.org/10.1603/IPM14002 5(3): 2014.

Table 2. Number of pests caught with plastic traps in the study areas
Number of caught pests by
Experimental plot
mechanical traps
№
In
In plastic traps
cardboard
traps
(21.01.2019)
1
Green Gape
24
41
2

11

19

3

Makhindjauri
Settlement
Urekhi

12

7

4

Kakhaberi settlement

0

0

5

Airport Settlement

0

5

6

Makhvilauri

32

54

Settlement

IV. CONCLUSION
Within Batumi, high, medium and low frequency areas of
BMSB distribution were allocated. The number of pests is
gradually increasing along the coast of the study area.
Because of the pest, the nut crop was almost completely
destroyed in the study areas, the fruit and vegetable crops were
significantly reduced.
At study sites, H. halys showed two cycles of generation.
The first generation was observed in early May and the second
in July-August, when insects of all ages, nymphs and adult’s
of different sizes were identified.
In artificial conditions (plastic box) the growth and
development of the pest was hindered, most of it died and
could not be reproduced.
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Abstract – In this study, freeze drying (FD) technology, which is used commonly to preserve the beneficial aromas of the
products by prolonging the shelf life and therefore shown as the healthiest drying method. Bananas were used as the dried
product that consumes a lot among the fruits and has a high human health benefit as it is a fruit rich in fiber and potassium
content. Firstly, sliced banana fruit was freeze dried and the kinetic models are development according to the weight loss. The
freeze drying process was took along the 14 hours and the weight of the banana, about 100 gr, was measured per 2 hours and
calculated the moisture ratios. According to the experimental results, total 8 kinetic drying models are performed via Matlab
software. As a result, the lowest khi square (X2) and expected standard failure (RMSE) were calculated as 241x10-6 and
155x10-4 respectively. İn addition, the correlation value (R2) was about 0.9982 as well. Within the 8 kinetic models, the Page
model is given the best results.
Keywords – Freeze-drying, Drying kinetic, Drying of banana, Page model
Özet –Yapılan bu çalışmada son yıllarda kullanılan, ürünlerin raf ömrünü uzatarak içerdiği faydalı aromaları koruyan ve
bundan dolayı en sağlıklı kurutma yöntemi olarak gösterilen dondurarak kurutma (FD) teknolojisi kullanılmıştır. Kurutulan
ürün olarak, meyveler arasında çok fazla tüketilen ve içerdiği lif ve potasyum miktarı olarak zengin bir meyve olduğundan
dolayı insan sağlığı açısından faydaları oldukça fazla olan muz kullanılmıştır. Çalışmada 5 mm kalınlığında dilimler halinde
kesilen muz dondurarak kurutma cihazına yerleştirilerek kurutma işlemi başlatılmış ve kurutma esnasında ağırlık kayıpları
kaydedilerek kinetik modelleri oluşturulmuştur. Toplam 14 saat süren deneyde 100 gr. olan muzun her iki saatte bir ağırlıklar ı
ölçülmüş ve MR (Nem oranları) hesaplanmıştır. Deneysel veriler ışığında Matlab Programı kullanılarak toplam 8 kinetik
kurutma modeli üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en düşük khi-kare (X2) ve tahmini standart
hata (RMSE) değerleri sırasıyla 241x10-6 ve 155x10-4 olarak bulunmuş bunun yanı sıra bire yakın olacak şekilde artış
gösteren Korelasyon değeri (R2) ise 0.9982 olarak hesaplanmıştır. Toplam 8 modelden bu sonuçları veren en iyi model Page
modeli olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler – Dondurarak kurutma, Kurutma kinetiği, Muzun kurutulması, Page modeli
I. GİRİŞ
Meyve ve sebzeler çoğunlukla su, vitamin, karbonhidrat,
protein ve lipitlerden oluşur. Bunlardan dolayı fonksiyonel
özellikleri temel olarak antioksidan kapasitelerine bağlı olan
birçok mikro besin ve biyoaktif bileşik kaynağıdır[1].
Meyveler, sebzeler ve fonksiyonel gıdalar gibi ısıya duyarlı
biyomalzemelerin kurutulması, termal ayrışma, oksidasyon
veya enzimatik esmerleşmeden dolayı zaman içerisinde
ürünlerde bozulmalar meydana gelir. Bu tür bozulmaları ve
deformasyonu önlemek bununla birlikte kurutma sonucunda
ürünün raf ömrünü uzatmak için özel kurutma teknikleri
gerekmektedir. Doku, renk ve aroma, gıda ürünlerinin
tüketici tarafından kabul edilebilirliğini etkileyen gıdaların
temel kalite özellikleridir[2]. Kurutma esnasında bu tür
yapısal özellikler kurutulmuş ürünlerdeki su içeriğine bağlı
olarak kaybolabilir veya değişebilir. Meyve ürünlerinin
kurutma sonucunda kalitesini arttırmak için birçok

yaklaşımda bulunulmuştur. Bu yöntemlerden biriside
gıdaların vakum altında kurutulmasını sağlayan dondurarak
kurutma teknolojisidir[1].
Dondurarak kurutma teknolojisinde ilk önce gıda
dondurulur. Ardından kimyasal nem alıcı veya düşük sıcaklık
yoğuşturucusu ile bağlantılı yüksek vakum uygulanan hacme
alınır. Dondurulan gıdaya iletim ile ısı geçişi sağlanır. Bu
esnada katı fazındaki su buharlaşarak (süblimleşme) kurutma
işlemi gerçekleşmektedir[3]. Dondurarak kurutma teknolojisi
özellikle hazır kahve üretiminde kullanılmakta olup, kahve
aromasını en iyi koruyan gıda teknolojisi olarak
bilinmektedir. Ayrıca dondurarak kurutma eczacılıkta
kullanılan ürünler, serumlar, ilaç sanayi, bakteri kültürleri,
meyve, meyve suları, sebze ve çay özlerinin elde
edilmesinde, et ve süt kurutulması gibi birçok alanda
kullanılmaktadır[4,5].
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Dondurarak kurutma pahalı bir işlemdir, ısıya duyarlı
materyaller için uygundur. Dondurarak kurutma ile diğer
kurutma yöntemlerine göre daha kaliteli kurutulmuş ürün
elde edilir. Ürünün raf ömrünün uzaması, ağırlığının
azalması, depolama alanından tasarruf ve soğutma gibi ek
muhafaza işlemlerine ihtiyaç duyulmaması dondurarak
kurutmanın avantajlarındandır[6]. Meyvelerin dondurarak
kurutulması üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Kırmacı ve
arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada 5 mm ve 7 mm
kalınlığında kesilmiş çileklerin dondurarak kurutmuş ve
kurutma süresince ağırlık kayıplarını alarak (MR) nem
oranlarını hesaplamıştır. Çalışma sonunda tahmini standart
hata (RMSE) ve korelasyon değerlerine göre en uygun
kinetik kurutma modelini belirlemiştir[2]. Acar ve
arkadaşlarının değerli bir baharat olan safran bitkisini
dondurarak ve geleneksel yöntemle kurutma işlemi
gerçekleştirmiştir. Daha sonra her iki kurutma yöntemi
sonrası ürünlerin içerdiği kimyasal bileşenleri inceleyerek
dondurarak kurutma sonucunda çıkan ürünün daha kaliteli
sonuç verdiğini belirtmişlerdir[7]. Wang ve arkadaşları muz
püresini, vakumlu bantta kurutma (VBD), dondurak kurutma
(FD) ve havada kurutma (AD) olarak üç farklı kurutma
yöntemi kullanarak muz tozu elde etmişlerdir. Bu üç kurutma
sonunda kurutulmuş muz tozundan katı faz mikro-ayrışma
(SPME) ile ayrıştırmış ve gaz kromatografi-kütle
spektrometresi (GC-MS) ile tanımlama yapmışlardır. Ana
uçucuların katkısını değerlendirmek için SAS (istatistiksel
analiz sistemi) kullanmışlardır. İstatistiksel analize
dayanarak, optimum aroma ile muz tozu üretmek için tercih
edilen yöntemin FD, ardından VBD ve daha sonra AD
olduğu sonucuna varmışlardır[4].
Jasim ve arkadaşları yine muz tozunu dondurarak kurutma
(FD) ve sıcak hava tepsisinde kurutma (TD) olmak üzere iki
farklı yöntemle kurutma gerçekleştirmiş ve elde edilen her iki
muz tozu kalitesi, fizikokimyasal, fonksiyonel, yapısal,
dielektrik ve reolojik ölçümler ile karşılaştırılmıştır. Toz
örneklerinin yapısal ve reolojik özellikleri taramalı elektron
mikroskobu, X-Ray Difraktometre, reometre ve viskoamilograf kullanılarak incelemişler. Hem TD hem de FD,
muz tozu parçacık boyutunu, rengini, nişastasını, dirençli
nişastayı ve su tutma özelliklerini önemli ölçüde etkilediğini
görmüşlerdir[8]. Apinya ve arkadaşları 2019 da yapmış
olduğu çalışmada, atıştırmalık muz cipsleri için kızıl ötesi
destekli dondurarak kurutma (IRAFD) gerçekleştirerek
kurutma kinetiğini ve enerji tüketimini incelemişlerdir. Kızıl
ötesi destekli dondurarak kurutma IRAFD, dondurarak
kurutmaya kıyasla kuruma süresini 213 dakikaya kadar
önemli ölçüde azaltabildiği ve % 70'den fazla zaman
tasarrufu sağlayabildiğini görmüşlerdir. IRAFD çalışmandaki
kurutma kinetiği ve difüzyon modelleri kullanılarak tahmini
kurutma modeli tespit etmişlerdir[5]. Mikrodalga dondurarak
kurutulmuş (MFD) ve dondurarak kurutulmuş (FD) muz
cipslerinin farklı aşamalarında fiziko-kimyasal değişimleri
gözlemleyen Hao ve arkadaşları, Mikrodalga dondurularak
kurutma (MFD) normal olarak üç aşama içerir, ön donma
aşaması, birincil kurutma aşaması ve ikincil kurutma
aşamasıdır. Yapmış oldukları bu çalışmada mikrodalgalı
dondurarak kurutmanın muz cipslerinin birincil aşamalarında
yapı, nişasta içeriği, şeker içeriğini azaltma, renk değişiminin
yanı sıra genleşme oranındaki değişiklikleri incelemişler.

Sonuç olarak, muz dilimlerinin nişasta içeriğindeki birincil
kurutma aşamasında en büyük değişikliklerin, düşük şeker
içeriği, yapıları ve değişen renklerinde, genleşme oranındaki
en büyük değişimin ikincil kurutma aşamasında
gerçekleştiğini görmüşler. FD örnekleri için de benzer
sonuçlar elde edilebildiğini ve bu nedenle, birincil aşamanın
muz cipslerine en fazla zarar verebileceği sonucuna
varmışlardır[6]. Yine başka bir çalışmada Moraga ve
arkadaşları, Dondurarak kurutulmuş elma ve muz dilimlerinin
mekanik ve optik özellikleri üzerine gerçekleştirmişlerdir.
Yaptıkları çalışma, dondurulmuş muz ve elma dilimlerinin
dokusal ve optik özelliklerinde önemli değişiklikleri
tanımlayan su içeriği ve su aktivitesi değerleri, her iki üründe
cam geçişine neden olan kritik su içeriği ve su aktivitesi ile
ilgilidir. Elde edilen sonuçlardan, hem yaklaşımların, hem de
cam geçişinin ve su aktivitesinin, mekanik özelliklerde
değişiklikleri önlediği görmüş, ancak meyvelerde meydana
gelen esmerleşme reaksiyonlarını kontrol etmek için sadece
su aktivitesi miktarının gerekli olduğu sonucuna
varmışlardır[1].
Yapmış olduğumuz çalışmada dondurularak kurutulacak
meyve olarak muz tercih edilmiştir. Muz, birçok ülkede
yetişen, yüksek şekere sahip önemli tropikal bir meyvedir ve
bozulmaya karşı çok hassastır. Gıda muhafazalarında
kullanılan en eski yöntem olan geleneksel sıcak havayla
kurutma, muzları kurutmak için yaygın olarak uygulanmıştır.
Muzlardaki yüksek şeker içeriği nedeniyle, onları kurutmak
normalde yüksek sıcaklıklar ve uzun süreli kuruma süreleri
gerektirir, bu da kurutma sonrası ürünlerin lezzet, renk, doku
ve besinlerinde ciddi olumsuz değişikliklere neden olabilir
[9]. Geleneksel sıcak hava kurumasının en büyük
dezavantajları, düşük kalitede ürün ve uzun kurutma
süreleridir[10]. Bu nedenle yapılan çalışmada, muzu
dondurarak kurutup, elde ettiğimiz ağırlık kayıpları ile
dondurarak kurutulmuş muzun en uygun kinetik kurutma
modeli belirlenmeye çalışılmıştır.
II. MATERYAL VE METOT
Deneysel çalışmada kullanılan muz 100 gr. olacak şekilde
5 mm lik dilimler halinde kesilerek kaplara yerleştirilmiştir.
Şekil 1. de görüldüğü gibi toplam 7 adet hazırlanan
dilimlenmiş muz numuneleri bir gün önceden derin
dondurucuya konularak bekletilmiş ve ertesi gün deneylere
başlanmıştır.

Şekil 1. Hazırlanan 7 adet muz numuneleri

Çalışmalarımızda kullanılan dondurarak kurutma cihazı,
Labogene markasının Scanvac Coolsafe tip cihazıdır. -55 °C
ye kadar düşen evaporatör sıcaklığı ile ürünleri dondurma
işlemi, cihaz içerisinde gerçekleşebilmektedir. 4x10 -4 mbar
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vakum gücüne sahip vakum pompasına bağlı olan cihaz ile
çalışmamızda ihtiyaç duyulan basınç, 0.01 kPa basınca kadar
düşürerek deneyler gerçekleştirilmiştir. Deney esnasında
numunenin görünümü Şekil 2. de gösterilmektedir.

numuneyi cihaza yerleştirdikten sonra cihazı çalıştırıp, 2 saat
sonra numuneyi çıkarıp 0.001 gr. hassasiyete sahip olan
hassas terazide tartılarak 2 saat sonunda numunenin ağırlık
kaybı ölçülmüş olur. İkinci numune cihaza alınarak aynı
kurutma ayarlarına bağlı olarak cihaz çalıştırılır ve bu sefer 4
saat sonunda numune cihazdan alınarak 4. saat sonundaki
ağırlık kayıpları hesaplanmış olur.
Bu işlem diğer muz numuneleri içinde uygulanarak 6., 8.,
10., 12. ve en son 14. saat sonunda numune alınır ve daha
sonra etüve yerleştirilerek yaklaşık 60 dk. bekletilir. Etüv’den
alınan numune içerisinde bol miktarda silikajel bulunan
bombeli camdan yapılmış olan desikatöre konularak yaklaşık
15 dk. bekletilir. 15dk. sonunda desikatörden alınan muz
hassas terazide tartılır ve sonuç kaydedilir. Bu işlemin amacı
dondurarak kurutma sonunda üründe kalan herhangi bir nem
var ise o nemi mümkün olduğunca üründen uzaklaştırıp
ürünün nem oranını daha sağlıklı bir şekilde
hesaplayabilmektir.
Etüv ve desikatörle yapılan nem miktarı tayini neticesinde
100 gr olan ürün 77.614 gr nem içerdiği, 22.386 gr ise ürünün
kuru olan kısmı olduğu belirlenmiştir. Daha sonra yapılacak
hesaplamalarda denge nemi olarak istenilen, ürünün 22,386
gr olan kuru kısmıdır. Şekil 4. te dondurarak kurutma
sonucunda her iki saat’te bir alınan muz numunelerinin
ağırlık kaybı eğrisi verilmektedir.

Şekil 2. Muz numunesinin cihaz içerisinde görünümü

100

Cihaz çalıştırılmadan önce cihazın üzerinde bulunan
kontrol paneline, yapılacak çalışma için uygun görülen
basınç, sıcaklık ve çalışma süreleri girilerek gerekli
ayarlamalar yapılmıştır. Numuneleri dondurarak kurutma
süresi 14 saat olarak ayarlanmıştır. Zaman ve sıcaklık
çizelgesi Şekil 3. de görüldüğü gibi düzenlenmiştir.
Planlanan sisteme göre -15 °C de derin dondurucudan
çıkartılan muz cihaza yerleştirilerek ilk 60 dk. -40 °C de ve
0.01 kPa basınçta ayarlanır ve daha sonra basınç sabit
tutularak sırasıyla -30 °C de 180 dk., -20 °C de 180 dk., 10°C de 120 dk., 0 °C de 120 dk., 5 °C de 120 dk. ve son
olarak 10 °C de 60 dk. işlem gördükten sonra toplam 14
saatin sonun da dondurarak kurutma işlemi gerçekleştirilmiş
olur.
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Şekil 4. Ürünün zaman göre ağırlık kaybı.

Teorik modeller her türlü madde ve koşul için
uygulanabilmektedir. Ancak çözümü için gereken eşitliklerin
birçok parametre ve karmaşık yapı içermesi bu tür modellerin
kullanışlılığını azaltmaktadır. Yarı teorik modeller daha az
karmaşık olmakla birlikte içerdikleri parametrelerin yalnızca
ele alınan ürünlerle ilgili olması, kullanımını kısıtlamaktadır.
Deneysel yollarla elde edilen verilere dayanarak kuruma
hızının belirlenmesinde, karmaşık matematiksel eşitlikler
yoktur. Ancak elde edilen eşitlikler işlem yapılan numune ve
deney koşulları için geçerli olmaktadır. Yarı teorik modeller
içinde en yaygın kullanım alanı bulunan eşitlik “logaritmik
kurutma” denklemi olarak bilinmektedir[11].
Şekil 3. Sıcaklık ve zaman grafiği

Çalışmada 7 farklı numune hazırlanmasının sebebi her iki
saatte bir ağırlık kayıplarını ölçebilmektir. Bunun için ilk

Boyutsuz bir terim olan nem oranının (MR) zamanla (t)
değişimi Eşitlik 1’de verilen denklemle belirlenebilir.
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MR =

Mt − Md
M0 − Md

𝑛

(1)

1
2
𝑅𝑀𝑆𝐸 = [ ∑(𝑀𝑅𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 − 𝑀𝑅𝑑𝑒𝑛𝑒𝑦𝑠𝑒𝑙 ) ]
𝑁

Eşitlikte (M0) başlangıç nemini, (Mt) t anındaki nemi, (Md)
ise denge nemini ifade etmektedir. Eşitliğin sol tarafında yer
alan kısım, kurutmanın farklı t anlarındaki nem oranı (MR)
değerlerini vermektedir. Şekil 5. te muz numunesinin 14
saatlik dondurarak kurutma sonucunda elde edilen deneysel
nem oranı grafiği gösterilmektedir.

1⁄
2

(2)

𝑖=1

2

∑𝑛𝑖=1(𝑀𝑅𝑑𝑒𝑛𝑒𝑦𝑠𝑒𝑙 − 𝑀𝑅𝑡𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 )
𝑋 =
𝑁−𝑧
2

(3)

2

R2 = 1 − [

∑(MR deneysel − MR tahmini )
]
∑(MR tahmini )2

(4)

Eşitlik 2. de gösterilen tahmini standart hata (RMSE),
model ile elde edilen tahmini değerler ile deneysel değerler
arasındaki sapmayı göstermektedir. Ayrıca Eşitlik 3’te khikare (X2) değerinin azalması ile uyumun arttığı
belirtilmektedir. Bunlarla birlikte deneysel verileri açıklayan
modelin Eşitlik 4.’te modelleme yeterliliği (R2) değerinin bire
yakın olması modelin kullanılabilirliğinin bir göstergesidir.
İstatistiksel olarak yapılan değerlendirme sonuçlarına göre en
uygun modelde bulunan katsayılar çoklu regresyon yöntemi
ile belirlenir.

Şekil 5. Muz numunesinin zamana göre nem oranı

Ürünlerin nem miktarı belirlenip, zaman bağlı ağırlık
kayıpları da kaydedildikten sonra matematiksel modellere
bağlı grafiği oluşturulup, uygulanan 8 farklı kurutma kinetik
modelinden en uygununun belirlenmesi sağlanmıştır. Bu
işlemler gerçekleştirmek içim MATLAB programı
kullanılmıştır. Tablo 1’de MATLAB programında
kullanılmak üzere tahmini nem oranını (MR) gösteren toplam
8 farklı kurutma kinetik modeli verilmiştir[12].
Tablo 1. Kurutma kinetic modelleri

Model
Model Adı
No
1
Newton

Model

III. SONUÇLAR
Elde edilen veriler ışığında toplam 8 model üzerinde
uygulama yapılmış ve bu 8 farklı modelden en uygun
kurutma modeli belirlenmiştir. Bu belirleme kriterleri
modellerden elde edilen R2, X2 ve RMSE bağlıdır.
Tablo 2. Kurutma kinetiği için kullanılan modellerden elde edilen sonuçlar.

Model
Nevton
Page
Geliştirilmiş
Page I
Henderson ve
Papis
Logaritmik

𝑀𝑅 = exp(−𝑘𝑡)

İki terimli
eksponansiyel

𝑀𝑅 = exp(−𝑘𝑡 𝑛 )

2

Page

3

Geliştirilmiş Page I

𝑀𝑅 =

4

Henderson ve Pabis

𝑀𝑅 = 𝑎. exp(−𝑘𝑡)

5

Logaritmik

𝑀𝑅 = 𝑎. exp(−𝑘𝑡) + 𝑐

6

İki terimli- eksponansiyel MR = aexp(-kt)+(1-a)exp(-kat)

7

Wang ve Singh

𝑀𝑅 = 1 + 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡 2

8

Difüzyon Yaklaşım

MR = aexp(-kt)+(1-a)exp(-kbt)

exp[−(𝑘𝑡)𝑛 ]

Wang ve Sing
Difüzyon

Deneysel olarak bulunan ve modeller ile tahmin edilen
nem oranı değerleri arasındaki uyumu istatistiksel olarak
açıklamak amacıyla tahminin standart hatası (RMSE), khikare (X2) değerleri ile modelin modelleme yeterliliği (R2)
Eşitlik 2., Eşitlik 3. ve Eşitlik 4.’te verilen denklemler
yardımıyla bulunabilir[13,14].

Model Sabiti
k: 0.2285
k: 0.2053
n: 1.064
k: 0.2329
n: 1.029
a: 1.007
k: 0.2299
a: 1.024
c: -0.02206
k: 0.2169
a: 0.002964
k: 76.88
a: -0.1664
b: 0.007116
a: 0.9685
b: 0.9609
k: 0.229

R2
0.9974

X2
0.000296

RMSE
0.01722

0.9982

0.000241

0.01553

0.9976

0.000328

0.01811

0.9975

0.000338

0.01837

0.998

0.0003182

0.01785

0.9974

0.0003539

0.01881

0.9911

0.0012042

0.0347

0.9974

0.0004154

0.02038

Tablo 2. de 8 modelin vermiş olduğu R2, X2 ve RMSE
değerleri görülmektedir. Burada 1’e en çok yaklaşan 0.9982
gibi bir R2 değeri ve 0’a en yakın 0.000241 X2 değeri ile Page
modeli en uygun kurutma modeli olarak görülmektedir.
Tahmini standart hata (RMSE) değerinin 0.01553 gibi 0’a
yakın bir değer çıkması Page modelinin uygunluğunu
destekleyen diğer bir faktördür.
Elde edilen sonuçlar neticesinde, 5 mm kalınlığında 100gr
olarak hazırlanan muz numunesinin dondurarak kurutulması
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sonucunda ağırlık kaybını gösteren en iyi modelin page
modeli olduğu görülmüştür. Şekil 6. da page modelinin
deneysel nem oranına göre oluşturduğu eğri gösterilmektedir.

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Şekil 6. Page modelinin deneysel verilere ışında zamana göre eğrisi

MR
M0
Mt
Md
RMSE
X2
R2
MRden.
MRtah.
N
z
k
n
a, b, c

SEMBOLLER
: Nem oranı
: Başlangıç nem oranı
: T anındaki nem oranı
: Denge nemi
: Tahmini standart hata
: Khi-kare
: Modelleme yeterliliği
: Deneysel verilerle belirlenen nem oranı
: Tahmini nem oranı
: Deneysel veri sayısı
: Kullanılan modeldeki katsayı sayısı
: Model sabiti
: Model sabiti
: Model sabiti
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Abstract- Due to increasing population, over consumption, urbanization and industrialization, our forests which
are one of the most important natural resources are rapidly destroying in recent decades. As a result of these,
natural disasters such as erosion, desertification, air pollution, floods, landslides and avalanches are frequently
seen. Forest fires are one of the most important natural disasters of all countries. Especially, in the region of
Mediterranean climate zone is effective has been influencing the threat of this natural disaster in our country.
Nowadays, a large number of various studies are being conducted to prevent the emergence and development. This
is extremely important for sustainable forestry activities and future of our country Accordingly numerous plans
and programs have been prepared such as forestry main plan, forestry specialization commission reports of national
development plans. One of these plans is Turkey National Forestry Program and it aims to contribute to public
welfare and sustainable development of country by providing sustainable management of forest resources. This
program includes forestry principles, aims, policies, strategies and actions for the 2004-2023 period. In this study
it is aimed to determine and examine principles, aims, policies, strategies and actions about forest fires mentioned
in national forestry program.
Keywords- Forest, Forest Fires, Turkey National Forestry Program, Policies, Strategies

1.

tarafından sürdürülebilirlik ilkesi esas alınarak idare
edilmektedir. Orman varlığımızı tehdit eden ve her
yıl binlerce hektar orman alanının yok olmasına
neden olan orman yangınlarıyla mücadele
çalışmaları genel olarak yangın önleme ve kontrol
faaliyetlerinden oluşmaktadır. Yangın önleme
faaliyetleri, yangının çıkmasına mani olmak ve
asgari düzeyde tutmak için gerekli tedbirlerin
önceden alınması esasına dayanmaktadır. Kontrol
faaliyetleri ise alınan her türlü tedbire rağmen çıkan
yangınların en kısa zamanda kontrol altına alınması
ve söndürülmesiyle ilgili iş ve işlemleri içermektedir
[2].

GİRİŞ

Son zamanlarda iklimsel değişiklikleri, dünya
nüfusundaki hızlı artış ve ormanlar üzerindeki hatalı
uygulamalar neticesinde, orman yangınlarının ciddi
bir tehdit olacağı göze çarpmaktadır. Özellikle son
yıllarda doğal afet haline dönüşen yangınlar, sık sık
görsel ve yazılı basında yer almaya başlamıştır. Bu
sorun ülkemizde olduğu kadar dünya ülkelerinin
gündemindeki temel sorunlardan biridir [1].
Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan
ülkemiz ormanları, özellikle yaz aylarında yoğun bir
yangın tehdidi altında bulunmakta ve her yıl çıkan
çeşitli sayıda orman yangını sonucu önemli miktarda
orman alanı zarar görmektedir. Ülkemiz orman
alanlarının % 60’ına tekabül eden 12 milyon
hektarlık kısmı yangına çok hassas bölgelerde yer
almakta olup, yangına birinci derecede hassas alan
miktarı 7.182.050 hektar, yangına ikinci derede
hassas alan miktarı ise 5.091.788 hektardır. Bu
sebepten orman yangınları ülkemiz ormancılığında
gündeme en çok gelen konular arasında yer
almaktadır [2].

Ülkemizde 2003-2010 yılları arasında 16.314 adet
orman yangını meydana gelmiş ve toplam 71.512
hektar orman alanı zarar görmüştür. Yangın başına
düşen yanan alan miktarında ise ciddi azalmalar
kaydedilmiştir. Bu sonuçların elde edilmesinde
Orman Genel Müdürlüğü’nün bilgi, tecrübe ve güçlü
alt yapısının etkisi bulunmaktadır. Tablo 1’de 2010
yılından 2018 yılı sonuna kadar meydana gelen
yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 2.167
adet orman yangınına müdahale edildiği, 5.644
hektar orman alanının ise zarar gördüğü tespit
edilmiştir [4].

Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin
hükmü altında olup, büyük çoğunluğu OGM
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yangın en önemli etken durumunda olup özellikle
güney ve batı bölgelerindeki ormanlarda ciddi tehdit
ve zararlar oluşturabilmektedir. Halen yılda yaklaşık
2,000 adet orman yangını meydana gelmekte ve
8,000 ha civarında orman alanında tahribata neden
olmaktadır. Orman teşkilatı yangınla mücadele
çalışmalarına önemli insan, makine, ekipman ve
bütçe kaynakları tahsis etmektedir (2000 yılında
OGM bütçesinin % 14’ü, Orman Bakanlığı toplam
bütçesinin % 10’u). Orman yangınları konusunda
toplum bilinci ve ilgisinde özellikle son yıllarda
önemli bir artış görülmektedir. Yerel köylülerin
yangın söndürme çalışmalarına katılmaları yasal
sorumluluklarıdır. Bunun yanında yerel idareler ve
silahlı kuvvetler de bu çalışmalarda önemli katkılar
sağlamaktadır[3].

2411

2167

11993

5644

2018

3188
9156

2017

2150
3219

2016

2149
3117

2015

3755
11456

2014

2012
2450
10454

2013

2011
3612

Yangın
sayısı
(adet)
1954
Yanan
saha (ha)

Yangın

Tablo 1. Orman yangın sayıları ve zarar gören
alan miktarı (2011-2018)

Ülkemizde orman yangınlarının % 93 ü insanlar
tarafından çıkarılmakta, bunlar arasında ihmal ve
dikkatsizlik sonucu çıkan orman yangınları önemli
bir yer tutmaktadır. Bu yüzden ormanlarımızın
yangınlardan korunması için eğitim ve halkla
ilişkiler konusuna büyük önem verilmektedir [1].

Ülkemizde orman yangınları ile ilgili çeşitli planlar,
raporlar ve stratejilerde (Onuncu Kalkınma Planı,
Çölleşme ile Mücadelede Ulusal Eylem Stratejisi ve
Eylem Planı (2015-2023), Türkiye İklim Değişikliği
Stratejisi (2010-2023), Türkiye İklim Değişikliği
Eylem Planı (2011-2023), Bölgesel Gelişme Ulusal
Stratejisi (2014-2023) vb.) bazı değerlendirmeler
yapılmıştır. Ancak, yapılan bu çalışmalar konuyu
sınırlı düzeyde ele almıştır.

Ayrıca, yangınla mücadelede çalışmalarında başarı
ve etkinliği artırılması amacıyla alınacak tedbirler
arasında:


Bu çalışma ile değişen ve gelişen dünya koşullarına
göre şekillenen Türkiye ormanları ve ormancılığına
yön vermek amacıyla hazırlanan Ulusal Ormancılık
Programı’nda orman yangınlarıyla ilgili belirlenen
hedef, ilke, amaç ve politikalar ortaya konulacak ve
irdelenecektir. Ayrıca bu program içerisinde yer
alan strateji ve eylem planlarına bağlı olarak orman
yangınlarını koruma altına alabilmek adına
geleceğine ilişkin çözüm önerileri geliştirilecektir.






II. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada 2004-2023 yıllarını kapsayacak
şekilde hazırlanmış olan Türkiye Ulusal Ormancılık
Programı ile konuyla ilgili makale, bildiri ve tez vb.
bilimsel çalışmalar yazılı kaynaklar olarak
kullanılmış ve bu kaynaklar yardımıyla irdelemeler
yapılmıştır. Bu amaçla, ilgili planda orman
kaynakları yönetimine ilişkin belirlenen ana
stratejilerden orman yangınlarını ilgilendirenler
tespit edilerek değerlendirilmiştir.

Orman alanlarında yaşayan ve bu alanları
ziyaret eden halk için eğitim ve
bilinçlendirme
çalışmalarının
gerçekleştirilmesi,
Önleyici tedbirlerin (yangın emniyet yolları
yapımı ve bakımı, yangına hassas
bölgelerde yüksek riskli ibreli türlerle geniş
monokültür ağaçlanmalarından kaçınmak,
Maliyet etkenliğinin azaltılmasına yönelik
tedbirlerin alınması,
Yerel yönetimler ve diğer kurumlarla
işbirliğinin güçlendirilmesi yer almaktadır
[3].
III.I. UOP’da Orman Yangınlarına
Yönelik Strateji ve Eylem Programları

Türkiye Ulusal Ormancılık Programı’nda ulusal
ormancılık politikalarını gerçekleştirmek ve
amaçlara ulaşmak için orman yangınlarında
izlenecek stratejiler ve eylem programları;
ormanların korunması ile ilgili eylemler kapsamında
ormanların biyotik ve abiyotik zararlara karşı
korunması ile ilgili eylemlere ilişkin başlık altında
değerlendirilmiştir.

III. TÜRKİYE’DE ORMAN YANGINLARI
Biyotik ve abiyotik zararlılar arasında en
önemlilerinden biri orman yangınları, otlatma, kaçak
odun temini, odun dışı orman ürün kaynaklarından
düzensiz ve tahrip edici yararlanmalar, açmayerleşme, böcek, mantar, aşırı ısı değişimleri ve
diğer hastalıklar yer almaktadır. Bu zararlar arasında
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sağlanması için orman teşkilatında bilinçlendirme ve
eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi (2008 yılına
kadar) ve ormanların biyotik ve abiyotik zararlara
(yangın, kaçak odun kesimi, odun dışı orman
ürünleri kaynaklarından düzensiz yararlanmalar,
düzensiz/aşırı otlatma, açma/yerleşme,
böcek,
mantar ve diğer hastalıklar, hava kirliliği, vb.) karşı
korunması alanlarında orman teşkilatının kurumsal
kapasitesinin ve bu çalışmalara ayrılan kaynakların
güçlendirilmesi ile ilgili kararlar bulunmaktadır
(Tablo 2) [5].

III.II. Ormanların Biyotik ve Abiyotik
Zararlara Karşı Korunmasına Yönelik Eylem
Programları
Ormanların biyotik ve abiyotik zararlara karşı
korunmasına
yönelik
stratejilerde
orman
yangınlarına yönelik; yerel halk ve diğer ilgi
gruplarının biyotik ve abiyotik zararlar konusunda
(nedenler, sonuçlar, gerekli tedbirler, vb.)
bilinçlendirilmesi, sorumluluk yüklenmesi ve
çalışmalara katılım ve katkılarının güçlendirilmesine
yönelik çalışmaların ve tedbirlerin, orman teşkilatı,
sivil toplum örgütleri ve diğer ilgi grupları işbirliği
ile geliştirilmesi ve uygulamalarının sürdürülmesi.
ormanların köy tüzel kişiliklerince korunması
uygulamalarının
yaygınlaştırılması,
orman
alanlarında açma ve yerleşme sorunları ile
mücadelede büyük şehirler ve sahil bölgelerine
öncelik ve ağırlık verilmesi ve bu çalışmalarda sivil
toplum örgütleri, medya ve diğer ilgi grupları
işbirliği ile toplumun bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi ve desteğinin sağlanmasına önem
verilmesi, biyotik/abiyotik zararlılarla mücadelede,
ormanların
doğal
yapılarının/ekosistem
bütünlüklerinin
korunması suretiyle doğal
dayanıklılıklarının sağlanmasına gerekli özenin

Tablo 2. UOP 2004-2023 kararları
İlgili Politika

-Orman köylülerinin ve diğer toplum kesimlerinin
ormanlarda biyotik ve abiyotik zararlar konusunda
(nedenler, sonuçlar, gereksinimler vb.)
bilinçlendirilmesi,
-Orman köylüleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer
ilgi gruplarının ormanların korunmasında
sorumluluk, katılım ve katkılarının güçlendirilmesi

-Biyotik ve abiyotik zararlılarla mücadelede
önleyici tedbirlere ağırlık verilmesi, bu amaçla,
ormanların ekosistemlerinin ve doğal yapılarının
korunması suretiyle zararlılara karşı doğal
dirençlerinin sağlanması ve diğer uygun önleyici
tedbirlerin gerçekleştirilmesi
-Ormanların yangın ve diğer biyotik ve abiyotik
zararlara karşı korunması alanlarında orman
teşkilatının kurumsal kapasitesinin yükseltilmesi ve
imkanlarının artırılması

İlgili Strateji
-Yerel halk ve diğer ilgi gruplarının biyotik ve abiyotik
zararlar konusunda (nedenler, sonuçlar, gerekli
tedbirler, vb.) bilinçlendirilmesi, sorumluluk
yüklenmesi ve çalışmalara katılım ve katkılarının
güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ve tedbirlerin,
orman teşkilatı, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgi
grupları işbirliği ile geliştirilmesi ve uygulamalarının
sürdürülmesi,
-Ormanların köy tüzel kişiliklerince korunması
uygulamalarının yaygınlaştırılması
-Orman alanlarında açma ve yerleşme sorunları ile
mücadelede büyük şehirler ve sahil bölgelerine öncelik
ve ağırlık verilmesi,
-Bu çalışmalarda sivil toplum örgütleri, medya ve diğer
ilgi grupları iş birliği ile toplumun bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi ve desteğinin sağlanmasına önem
verilmesi
-Biyotik/abiyotik zararlılarla mücadelede, ormanların
doğal yapılarının/ekosistem bütünlüklerinin korunması
suretiyle doğal dayanıklılıklarının sağlanmasına gerekli
özenin sağlanması için orman teşkilatında
bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının
gerçekleştirilmesi (2008 yılına kadar)
-Ormanların biyotik ve abiyotik zararlara karşı
korunması alanlarında orman teşkilatının kurumsal
kapasitesinin ve bu çalışmalara ayrılan kaynakların
güçlendirilmesi

Belirlenen eylem planları, kısa ve uzun dönemde
uygulanacak planlar olarak 2 aşamalı olarak
belirlenmiştir (Tablo 3).
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Tablo 3. Ormanların biyotik ve abiyotik zararlara karşı korunması ile ilgili eylemler
Uygulama Dönemi
Eylemin Tanımı

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik
ulusal orman yangın planlaması ile kurumsal ve
teknik altyapının oluşturulabilmesi için;
meteoroloji istasyon ağının yangına hassas
alanları temsil edecek şekilde tamamlanması,
Yangın karar-destek sistemlerinin kurulması,
Yangın bilgi sisteminin geliştirilmesi
Orman yangınlarının nedenleri, sonuçları ve
önlenmesi için gerekli tedbirlere ilişkin
araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve
bu konularda orman köylüleri ve diğer toplum
kesimleri için bilinçlendirme ve eğitim
çalışmalarının güçlendirilmesi ve uygulanması
Ormanların orman köy tüzel kişiliklerince
korunması için son yıllarda
Gerçekleştirilen uygulamaların sonuç ve
etkilerinin ve yaygınlaştırılabilmesi
imkanlarının belirlenmesi amacıyla bir
araştırma-değerlendirme çalışmasının
gerçekleştirilmesi ve sonuçların katılımcı
olarak değerlendirilmesi.
Ormanların köy tüzel kişiliklerince korunması
uygulamalarının
yaygınlaştırılması
Kentler çevrelerinde ve sahil bölgelerinde
ormanlarda rant elde etme amaçlı açma ve
yerleşmelere karşı toplumun bilinçlendirilmesi
ve mücadelede desteklerinin sağlanmasına
yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
Biyotik ve abiyotik zararlara karşı mücadelede,
orman ekosistemlerinin doğal yapılarını ve
dirençlerini bozacak müdahalelerden
kaçınılmanın önemi konusunda ilgili hedef
kitlelerin tamamının bir program çerçevesinde
bilinçlendirme ve eğitim programlarının
geliştirilmesi ve uygulanması
Yangın ve diğer biyotik ve abiyotik zararlılarla
mücadele konularında orman teşkilatı
elemanlarına yönelik eğitim programlarının
güçlendirilmesi ve uygulanması, bu faaliyetler
için yeterli finans kaynaklarının ayrılması.
Orman muhafaza memurlarının ormanların
korunması ve halkla ilişkiler konularındaki
eğitim programlarının güçlendirilmesi ve
uygulanması
Orman yangınları ile mücadelede halen
gerçekleştirilen çalışmalarda ve tedbirlerde
maliyet etkenliğinin geliştirilmesi ihtiyaç ve
olanaklarının belirlenmesi amacıyla bir
araştırma geliştirme çalışmasının
gerçekleştirilmesi

Eylemden
Sorumlu
Birim

Eylem Çeşidi

OGM

Kurumsal
gelişme
Uygulama

+

AR-GE
Dairesi

Araştırma
Bilinçlendirme
Eğitim

+

AR-GE
Dairesi

AR-GE

+

OGM
AGM
DKMP

Kurumsal

+

OGM

Bilinçlendirme

+

OGM

Bilinçlendirme
Eğitim

+

OGM

Eğitim
Finansman

+

OGM

Eğitim

AR-GE
Dairesi

AR-GE
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uydudan takip edilmektedir. Sistem 2008 yılında eTürkiye ödülü, 2009 yılında da Bilişim Yıldızları EDönüşüm Yarışmasında birincilik ödülü, Orman
Yangınları Erken Uyarı Sistemi 2010 yılında eTürkiye birincilik ödülü almıştır [3].

III.II.I. Orman Yangınlarına Yönelik Kısa
Dönemde (2004-2009) Yapılmış Çalışmalar
Orman yangınlarını söndürme hizmetlerinde
kullanılmak üzere; 6 adet dozer, 54 adet arazöz, 105
adet su tankeri, 2 adet yakıt tankeri, 7 adet görüntülü
kamera sistemi, 149 adet ilk müdahale arazözü, 11
adet treyler, 3 adet ekskavatör, 1 adet kazıcı
yükleyici, 10 adet damperli treyler, 4 adet greyder ve
50 adet su tankı, 275 adet araç telsizi, 375 adet el
telsizi alınmıştır. Ayrıca, hibe yoluyla 11 adet
motosiklet
ve
1
adet
minibüs
alımı
gerçekleştirilmiştir [3].

Yangın geçiren orman alanlarının yeniden orman
örtüsüne kavuşturulması ve muhtemel orman
yangınlarının etkisinin azaltılması maksadıyla kısa
adı
YARDOP
olan
“Yanan
Alanların
Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Orman
Tesisi Projesi” 2010 yılında uygulamaya
aktarılmıştır ve 13.321 ha orman alanında YARDOP
uygulaması gerçekleştirilmiştir [3].

Orman yangınlarıyla mücadele amaçlı 1 adet ilk
müdahale ekip binası ile 6 adet yangın gözetleme
kulesi inşaatı tamamlanmıştır. 46 adet su havuzu,
365 km yangın emniyet yolu, 8 km kule-kulübe yolu
yapılmıştır. Böylelikle 2009 yılı sonu itibariyle
yangın emniyet yolu miktarı 17.005 kilometreye,
kule kulübe yolu miktarı 828 kilometreye
ulaşılmıştır (Tablo 4) [6].

Ayrıca yangın sezonu öncesinde orman yangınlarını
önlemek amacı ile gezici eğitim ekipleri vasıtasıyla
özellikle sorunlu köyler ziyaret edilmiştir [3].
2011 yılında OGM tarafından, avcı, çiftçi ve
çobanlara yönelik eğitimlere ağırlık verilmiştir.
Turizm acenteleri, turistik tesis çalışanları ve askeri
birlikler eğitime tabi tutularak televizyon ve radyo
programlarına katılım sağlanarak, basın ve gönüllü
sivil toplum kuruluşlarına yönelik 365 adet toplantı
gerçekleştirilmiştir [2].
Ayrıca, orman yangınlarıyla mücadelede, orman
yangınlarının çıkmasına mani olunması kadar
yangının kısa zamanda söndürülebilmesi için gerekli
alt yapıya ve güçlü bir organizasyona da sahip olmak
gerekmektedir. Bunun için orman yangınlarıyla
mücadelede etkinliği artırmak amacıyla özel olarak
eğitilmiş 1.400 kişilik helikopter ve ilk müdahale
timi oluşturulmuştur. Orman yangın riskinin yüksek
olduğu alanlarda çıkabilecek yangılara en geç 15
dakikada müdahale edilecek şekilde organizasyon
yapısı oluşturulmuş, yangına birinci derecede hassas
bölgelerde ilk müdahale süresi 20 dakika olarak
gerçekleştirilmiştir [2].
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Tablo 4. Yangın emniyet yolu program ve
gerçekleşmeler (km)

Antalya, Muğla ve İzmir Orman Bölge
Müdürlüklerinde ormanlık alanlardaki meteorolojik
verilerin sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için 21 adet
gözlem istasyonunun kurulumu tamamlanmıştır.
Yangına müdahale sürelerini kısaltmak amacıyla
ülke genelinde 1.575 adet havuz ve gölet yapılmış,
her 5 km de bir havuz ve gölet yapılması yönünde
çalışmalar devam etmiştir. Faaliyet yılı içerisinde 18
adet yangın gözetleme kulesi, 32 adet ilk müdahale
ekip binası yapılması için ödenek ayrılmış,
bunlardan 16 adet yangın gözetleme kulesi ve 20
adet ilk müdahale ekip binası yıl içinde
tamamlanmıştır [2].

III.II.II. Orman Yangınlarına Yönelik Uzun
Dönem (2004-2023) Çalışmaları
OGM tarafından 2010 yılında, anız ve yerleşim alanı
yangınlarının alana sirayetini önlemek amacıyla 215
km koruma bandı ile orman yangınlarının afet
halinde gelmeden söndürülmesini veya müdahale
imkanı amacıyla 1.013 km yangın mücadele cephesi
yapılmıştır.
Orman yangınlarıyla
mücadele
konusunda etkinliği arttırmak, makine parkında
bulunan veya kiralanan araçlara ait konum bilgisi ve
araçlarla ilgili detayları takip etmek amacıyla,
internet tabanlı Orman Yangın Yönetim Sistemi,
2010 yılında ülke genelini kapsayacak şekilde
genişletilmiştir. Bu sistem sayesinde yangına dahil
olan bütün araçlar harita ve koordinat vasıtasıyla

Orman yangınlarının afet boyutlarına gelmeden
söndürülebilmesi ve ormanların yangına direncinin
artırılması amacıyla yangına hassas 11 orman bölge
müdürlüğünde 2011 yılında; 678 km yangın
durdurma zonu (YDZT), ziraat arazileri ile orman
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alanlarını ayırma maksatlı 226 km (ZOAT), yerleşim
yerleri ile orman alanlarını ayırma maksatlı 159 km
(YOAT) ve 55 km yangın müdahale cephesi tesis
edilmiştir [2].

Gençlere yönelik “Orman Gönüllüleri Gençlik
Kampı” uygulamasına bölgesel olarak devam
edilmiş, bir hafta süreli düzenlenen kamplara toplam
5.774 kişi katılmıştır. Yöre halkı tarafından
düzenlenen toplam 1.205 etkinliğe katılım
sağlanmış, 49.790 kişiye ulaşılarak ormanlarımız,
ormancılığımız ve orman yangınları konusunda bilgi
verilmiştir. Özellikle yangına hassas bölgelerde
bulunan yerel radyo ve televizyon kanallarıyla
işbirliği gerçekleştirilmiş, yangın riskinin yüksek
olduğu bölgelerde bulunan ormana yakın ve/veya
bitişik turistik tesis personeli, orman yangınları ve
alınması
gereken
önlemler
konusunda
bilgilendirilmiş; 1.061 kişi eğitime alınmıştır.
Askeri birlikler ile yerel itfaiye teşkilatlarına,
söndürme teknikleri, yangın esnasında gerekli
koordinasyonun sağlanması ve can güvenliği
konularında eğitim verilmiş; eğitimlere 12.684 kişi
katılmıştır [9].

Orman Genel Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik
Üniversitesi Orman Fakültesi işbirliğinde yürütülen
“Yangın Davranış Modelleri” projesi kapsamında
çalışmalara devam edilmiş, Antalya Düzlerçamı’nda
Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi inşaatı
tamamlanmıştır. Havelsan ile ortak yapılan
HELSGM (Helikopter Simülasyon Projesi) ile bütün
hava araçlarının yangınla mücadele yöntemleri
eğitimi, OYMES (Orman Yangınlarıyla Mücadele
Eğitim Simülasyon Projesi) ile de orman
yangınlarıyla mücadelede en önemli görevi üstlenen
orman mühendislerinin simülasyonla yangınla
mücadele eğitimlerinin bu merkezde yapılması için
sözleşmeler imzalanmıştır [2].
2012 yangın sezonunda kiralık uçak ve
helikopterlerin ihale hazırlıkları ve satın alma
projeleri gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında, daha çok
orman yangınlarıyla mücadele de önleyici tedbirlere
ağırlık verilmiş, ormanların korunması konusunda
ulusal bilinç oluşturmak ve bireysel sorumlulukları
geliştirmek amacıyla, toplumun tüm kesimlerine
yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir [7].

2016 yılı içerisinde, YARDOP projesi kapsamında
23.146 hektar programa karşılık 22.107 hektar
alanda çalışma gerçekleştirilmiştir. Ayrıca uzun
dönem yangın istatistikleri ile iklim değişikliğine
bağlı ortalama sıcaklık anomalileri kullanılarak
“Aylık
Yangın Risk
Tahmin
Haritaları”
oluşturulmuş ve kullanıma sunulmuştur [10].
Yine YARDOP projesi kapsamında, 2017 yılında
15.922 hektar programa karşılık 16.058 hektar
alanda çalışma gerçekleştirilmiştir. Ayrıca uzun
dönem yangın istatistikleri ile iklim değişikliğine
bağlı ortalama sıcaklık anomalileri kullanılarak
“Aylık
Yangın Risk
Tahmin
Haritaları”
oluşturulmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile
geliştirilen Yangın İndeksi Haritaları kullanıma
sunulmuştur [4].

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
işbirliğinde yürütülen “Yangın Davranış Modelleri
Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalara devam
edilmiş, Antalya’da yapımı tamamlanan Uluslararası
Yangın Eğitim Merkezi faaliyet yılı içerisinde
hizmete açılarak; bütün hava araçlarının yangınla
mücadele eğitimlerinin ve yangınla mücadelede
önemli görevler üstlenen orman mühendislerinin
yangınla mücadele eğitimlerinin bu merkezde
yapılması yönünde çalışmalara başlanmıştır [7].

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ulusal
Ormancılık
Programı’nda
orman
yangınlarıyla ilgili çalışmalarda kurumsal geliş[11].
mede hangi kurum ve kuruluşların yer alacağı, hangi
kurum ve kuruluşlarla ve konuyla ilgili hangi
paydaşlara eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının
uygulanacağı ve hangi ekipmanların kullanılacağına
dair birtakım strateji ve eylem planları
oluşturulmuştur. Hedeflenen strateji ve eylem
planlarına bakıldığında, kısa dönem için belirlenen
strateji ve eylem planlarının gerçekleştirildiği ve
uzun dönem olarak belirtilen süre zarfında da hala
gerçekleştirilmeye devam ettiği gözlemlenmiştir.

2013 yılında, 426 personele ve Bosna-Hersek
Cumhuriyetinden gelen 36 teknik personele yangın
uzmanlık eğitimleri verilmiş, ormanların korunması
konusunda ulusal bilinç oluşturmak ve bireysel
sorumlulukları geliştirmek maksadıyla, toplumun
tüm kesimlerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir [8].
2014 yılında, özel yangın önleme bölgeleri olarak
belirlenen yörelerde halkın orman yangınlarına karşı
eğitilmesi ve
bilinçlendirilmesi maksadıyla
yürütülen “Gezici Eğitim Ekipleri Vasıtasıyla
Halkın Eğitimi Projesine” devam edilmiş; 195.437
orman köylüsüne farkındalık eğitimi verilmiştir.
Doğa ve orman sevgisini konu alan “Ormanla
Kucaklaşma ve Doğa Yürüyüşleri” faaliyeti tüm
bölge müdürlükleri düzeyinde organize edilmiş,
organizasyonlara toplam 10.392 kişi katılmıştır.

OGM’nin yangınla ilgili faaliyetlerine bakıldığında
genel olarak yapılan uygulamanın yangınla
mücadele noktasında olduğu görülmüştür. Bu
nedenle, bir planın tüm safhalarında plandan
etkilenecek tüm tarafların (orman köylüsü,
üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil
toplum örgütleri) planlama sürecine katılmalı ve
plana yön verebilmelidir
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Ülkemiz orman alanlarının yaklaşık % 60’ına
tekabül eden 12.500.000 hektarlık kısmı yangına çok
hassas bölgelerde yer almaktadır. Yangına birinci
derecede hassas alan miktarı 7.844.579 hektar,
yangına ikinci derede hassas alan miktarı ise
4.612.563 hektardır. Orman varlığımızı tehdit eden
ve her yıl binlerce hektar orman alanının zarar
görmesine neden olan orman yangınlarının
çıkmasına engel olunması veya çıkan yangınların kıs
zamanda müdahale edilerek söndürülebilmesi için
yeterli alt yapı ve güçlü bir organizasyon yapısı
sağlanmalıdır. Bunun için ülkemizde bu hususlara
dikkat edilerek belirli aralıklarla meydana gelen
büyük orman yangınlarına karşı kapsamlı bir
mücadele planı hazırlanmalıdır. Bu planı
karşılayabilecek şekilde teçhizat, donanım ve diğer
ihtiyaçlar da en kısa sürede tamamlanmalıdır.
Dünyanın farklı iklim, bitki örtüsü ve topografya
şartları altında, çeşitli orman yangınlarının
incelenmesi suretiyle benzer tipteki yangınlara nasıl
müdahale edilmesi gerektiği ile ilgili çalışmalara
öncelik verilmelidir.
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Peletlere Farklı Yanıcı Sıvılar Emdirilerek Üretilen Kompozit Yakıtların
Özelliklerinin İncelenmesi/ Investigation of the Properties of Composite
Fuels by Absorption of Different Flammable Liquids to Pellets
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Özet – Fosil enerji kaynakları gün geçtikçe azalmaktadır ve bu nedenle araştırmacılar eldeki kaynakların daha verimli ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanımına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Yenilenebilir ve çevre dostu bir
enerji kaynağı olarak biyokütle, ısıtma ve enerji üretimi uygulamaları için rahatlıkla kullanılabilir. Pelet yakıtı da biyokütle
yakıtlarından bir tanesidir. Bu çalışmada, yeni bir yöntem olarak ham pelet yakıtına dizel, biyodizel ve ayçiçek yağı gibi yanıcı
sıvılar emdirilerek pelet yakıtının farklı sıvıları emebilme kapasiteleri araştırılmıştır. Ayrıca, elde edilen yeni kompozit yakıtların
yakıtsal olarak karekterizasyon özellikleri belirlenmiştir. Pelet yakıt olarak kayın-çam odunundan elde edilen peletler
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler – Pelet; Odun; Sıvı emdirme; Isıl değer; Elementel analiz
Abstract –Fossil energy sources are decreasing day by day and therefore researchers are working to use of available sources and
renewable energy sources more efficiently. As a renewable and environmentally friendly energy source, biomass is a readily
available for heating and power generation applications. Pellet fuel is one of the biomass fuels. In this study, flammable liquids
as diesel, biodiesel, sunflower oil sucked to pellet fuel and the absorption capacity of pellet fuel to different liquids was
investigated. In addition, the fuel characteristics of the new composite fuels were determined. As pellet fuel, beech-pine wood
pellets were used.
Keywords; Pellet; Wood; Liquid absorption; Heating value; Elemental analysis
I. GIRIŞ
Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle
ile ilgili çalışmalar büyük hız kazanmıştır. Biyokütlenin
ekonomik ve çevresel açıdan olumlu özellikleri biyoenerji
konusunu cazip hale getirmektedir. Biyokütle, dünyada
dördüncü en büyük enerji kaynağını oluşturması yönüyle de
ayrıca öneme sahiptir. Birçok gelişmiş ülke biyoenerjiyi
geleceğin temel enerji kaynağı olarak görmektedir. Örneğin;
AB ülkeleri enerji tüketiminin biyokütleden karşılanması ile
ilgili olarak 2020’de %20 gibi bir hedef koymuşlardır [1].
Biyokütle ısınma ve sanayi amaçlı yakma sistemlerinde
kullanılabilir. Kazanlar konutlarda ısınma amaçlı kullanıldığı
gibi enerji gereksinimi olan birçok sanayi dalında da yaygın
olarak kullanılmaktadır. Kazanlarda enerji verimliliği,
yanmanın mükemmelliğine ve yanma sonucu açığa çıkan
enerjinin aracı akışkana transfer miktarına bağlıdır. Bununla
birlikte baca gazı emisyonları ise yine yanmanın kalitesine,
brülör tasarımına, yakıt içerisindeki kirleticilerin miktarına ve
yakma sisteminin işletme şartlarına bağlıdır.
Talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, atık, zirai ürünler, ekin
sapları, fındık, badem, ceviz kabukları, hatta atık kağıt gibi
maddelerin öğütüldükten sonra yüksek basınç altında
sıkıştırılması sonucu elde edilen pelet, genellikle 6-8 mm

çapında, 10-11 mm arasında uzunluğunda, silindirik yapıya
sahip tamamen doğal bir yakıttır.
Pelet üretiminde öncelikle ham maddenin depoya
ulaştırılması gerekir. Depoya ulaştırılan ham madde ayrıştırıcı
cihazından geçirilerek pislikler vs. ayrıştırılır. Daha sonra
öğütücüden geçirilerek küçük parçalar haline getirilir ve
kurutma işlemi yapılır. Ham madde kurutulduktan sonra
preslenir, kesilir ve soğutma işlemi uygulanarak kullanıma
hazır hale getirilir.
Pelet yakıtın kimyasal ve mekanik özellikleri iyi yanma,
yüksek verim, düşük emisyon ve partikül salınımı ile kül ve
cüruf atığı açısından büyük önem arz etmektedir. Yüksek
yanma verimi, düşük emisyon değerleri ve yakıt tasarrufu
sağlaması amacıyla standartlara göre pelet üretilmeli ve
kullanılmalıdır. Pelet standartları çoğu Avrupa ülkelerinde
mevcuttur [2-5]. Tablo 1’de örnek olarak Almanya (DIN),
Avusturya (ÖNORM) ve Avrupa Birliği (EN) standartları
sunulmuştur.
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Literatürde pelet yakıtlı yakma sistemleri ile ilgili birçok
çalışma mevcuttur. Fernandes ve Costa [8], farklı ısıl
yüklemelerde çam peletinin yanma performansını ve özellikle
partikül madde emisyonlarını incelemişlerdir. Partikül madde
boyutlarının ısıl yüklemeyle beraber değiştiğini ve 2.5 μm’nin
altında ve 10 μm’nin üzerinde olduğunu belirtmişlerdir.
Gonzalez J. ve ark. [9] çalışmalarında 11.6 kW’lık kazanda
farklı atıkların yanma proseslerini optimize etmeyi
amaçlamışlardır. Pelet yakıtı olarak üç adet biyokütle
atığından elde edilen peletleri (domates, zeytin çekirdeği ve
kenger) ve orman peletini kullanmışlardır. Atık tipi, yakıt
debisi, baca çekişi ve atık karışımlarının yanma
parametrelerine etkilerini çalışmışlardır. Üç atığın
davranışlarının orman peletine benzediğini belirtmişlerdir.
Kazan verimlerinin domates, orman, zeytin çekirdeği ve
kenger peletleri için sırasıyla %91, %90.5, %89.7 ve %91.6
olduğunu belirtmişlerdir. Optimum atık karışımının domates
(%75) ve orman (%25) peletlerinden elde edildiğini ve bu
durumda kazan veriminin %92.4 olduğunu belirtmişlerdir.
Carvalho L. ve ark. [10] çalışmalarında 15 kW’lık pelet
kazanında farklı biyokütle yakıtlarından (budanmış üzüm
bağı, saman, ekin sapı, miscanthus, darı, sorgum, buğday
kepeği, odun + %5 çavdar unu) elde edilen peletlerin teknik ve
çevresel performanslarını değerlendirmişlerdir. Kazan
verimlerinin tüm pelet yakınlarında birbirlerine yakın sonuçlar
verdiğini ve %90 civarında olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca
verim kaybını engellemek için duman borularında sık sık
temizlik yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Zandeckis ve
ark. [11], 15 kW’lık alttan beslemeli pelet kazanında baca gazı
resirkülasyonunu ve ikincil havanın NOx emisyonlarına olan
etkisini araştırmışlardır. Sadece baca gazı resirkülasyon
işleminin, NOx miktarını %21 oranında düşürdüğünü
belirtmişlerdir. Roy ve ark. [12], 7-32 kW’lık pelet kazanında
odun peleti ve çim peletinin yanma verimi üzerindeki etkisini
incelemişlerdir. Ayrıca yakıt özelliklerini, gaz emisyonlarını
ve
ısıl
verimleri
birbirleriyle
karşılaştırmışlardır.
Çalışmalarının sonucunda, çim peletlerinin, uygun koşullar
altında yakıldıklarında, diğer odun peletlerine benzer
performans gösterdiğini ve benzer emisyonlar yaydığını
belirtmişlerdir. Rabaçal ve ark. [13], 22 kW’lık evsel bir pelet
kazanında çeşitli peletlerin (çam, endüstriyel odun atıkları,
şeftali çekirdeği gibi) yanma performansını ve emisyon
karakteristiklerini
araştırmışlardır.
Çam
peletlerinin
endüstriyel atıklardan ve şeftali çekirdeğinden elde edilen
peletlerden daha iyi emisyon özelliklerine sahip olduklarını
bulmuşlardır.

Literatürdeki
çalışmalar
ağırlıklı
olarak
farklı
biyokütlelerden üretilen peletler ve bunların dayanıklılık,
yanma karakteristikleri ve partikül madde emisyonlarının
karşılaştırılması üzerine odaklanmıştır. Bu çalışmada ise pelet
yakıtının çeşitli sıvıları emme kapasiteleri araştırılmış ve
emdirilmiş peletlerin yakıt özellikleri belirlenmiştir. Pelet
yakıtına sıvı yakıt emdirilmesi ile ilgili herhangi bir çalışma
bulunmamaktadır. Ancak sıvı emdirilmesi ile alakalı başka
alanlarda çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, petrol sızıntı
kazaları ve sıvı organik maddelerin sızıntısı, sağlığı tehdit eden
çevresel sorunlardır [14,15]. Bu nedenle araştırmacılar sudan
yağın ve toksik organik kirleticilerin uzaklaştırılması ve
nakliye sürecinde ortaya çıkan petrol sızıntılarını önlemek için
etkili materyaller bulmayı hedeflemişlerdir. Bu kapsamda yağ
emiliminde köpükler, süngerler ve aerojeller biçimindeki
çeşitli gözenekli malzemeler kullanılmıştır [16-17].
II. MATERYAL VE METOD
Çalışma kapsamında pelet yakıtına dizel, biyodizel ve
ayçiçek yağı gibi sıvılar emdirilerek pelet yakıtının sıvıları
emebilme kapasiteleri araştırılmıştır. Dizel ve ayçiçek yağı
piyasadan temin edilmiştir, biyodizel yakıtı ise Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Makine Müh. Bölümü Enerji
Laboratuvarında üretilmiştir. Üretim süreci ile ilgili detaylar
[19] kaynağında verilmiştir.
Pelet yakıtı 100 g numuneler şeklinde hazırlanmış, farklı
sıvılar emdirme işlemi için kullanılmış, kapta farklı bekleme
sürelerinde bekletilmiş, zamanla kütle değişimi kayıt altına
alınmıştır. Ham pelet yakıta sıvı emdirme işleminin özet
gösterimi Şekil 1’de ham pelet yakıta sıvı emdirme işlemi özet
olarak gösterilmiştir.

Şekil 1. Ham pelet yakıta sıvı emdirme işlemi özet
gösterimi
Yakıt karekteristikleri belirlenirken peletler küçük parçalara
ayrılmış, daha sonra öğütülerek elenmiştir. Yakıt içeriğindeki
nem miktarı belirlenirken, numune 105°C de etüvde yaklaşık
3 saat bekletilmiştir. Kül miktarı TS 1042 standartına, uçucu
madde miktarı ise TS 1711 standartına göre belirlenmiştir.
Tüm bu deneyler sonucunda, numuneler ısıtılmadan önceki ve
sonraki kütleleri ölçülerek nem, kül ve uçucu madde miktarları
tespit edilmiştir [20]. Yakıtların üst ısıl değerlerinin
belirlenmesinde IKA C200 bomba kalorimetre cihazından
faydalanılmıştır. Yakıtların C, H, N, S ve O gibi elementel
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bileşenlerinin belirlenmesinde Flash 2000 cihazından
yararlanılmıştır.
Biyokütleden elde edilen peletlerin fiziksel özelliklerinin
bilinmesi taşıma, depolama ve nakliye işlemleri açısından
önemlidir. Peletlerin son kullanıcıya kadar parça bütünlüğü
bozulmadan (kırılmadan) ulaştırılması gerekir. Bu kapsamda
peletlerin basınç dirençleri önemli bir parametredir. Peletlerin
basınç direnci belirlenirken 20 ton kapasiteye sahip, üzerinde
yük hücreleri bulunan ve piston ilerleme hızı 1 mm/s olan
hidrolik tip basınç test cihazı kullanılmıştır. Yapılan testte,
öncelikle pelet ayrı halde bulunan iki plaka arasına
yerleştirilerek yukarıdan tek yönlü sıkıştırma kuvveti
uygulanmıştır. Uygulanan sıkıştırma kuvveti sabit oranda
arttırılarak pelet kırılıncaya kadar devam etmiş ve uygulanan
yük miktarı test süresince bilgisayar ortamına aktarılarak kayıt
altına alınmıştır. Emdirilmiş peletlerde kırılma işlemi tam
gerçekleşmediğinden cihazın kırılmaya yakın andaki değeri
kayıt edilmiştir.
Şekil 3. Ham pelet ve emdirilmiş pelet görüntüleri
Şekil 4’te peletin sıvıları emdikten sonra zamana göre kütle
değişimi verilmiştir. Emdirilmiş peletler oda ortamında yere
serilerek bekletilmiştir. Bunun sonucunda bekleme süresine
bağlı olarak önce kütleler bir miktar azalmış daha sonra
yaklaşık olarak 10.günden itibaren değişmemiştir. Şekilden de
görüleceği gibi en çok sıvı emilimi ayçiçek yağı ile
gerçekleşmiş, bunu sırasıyla biyodizel ve dizel takip etmiştir.
122
120
118
116
114
112

Kütle (g)

III. BULGULAR VE TARTIŞMA
Pelet yakıtı 100 g numuneler şeklinde hazırlanmış, farklı
sıvılar emdirme işlemi için kullanılmış, kapta farklı bekleme
sürelerinde bekletilmiş, zamanla kütle değişimi kayıt altına
alınmıştır.
Pelet yakıtının üzerine sıvı yakıt dökülmesi sonucu oluşan
görüntünün zamanla değişimi Şekil 2’de gösterilmiştir. Sıvı ilk
döküldüğünde pelet yakıtının içerisindeki gözenekli yapı
sebebiyle üst tarafta kabarcıklar oluşmuş, bu kabarcıklar
zamanla azalmış ve kısa bir sürede kabarcıkların neredeyse
yok denecek kadar az kaldığı görülmüştür. Havuzda bekletme
süresinin emilim işlemine ne kadar etki ettiğini
belirleyebilmek amacıyla farklı bekletme sürelerinde de (30
sn., 60 sn., 2 dk., 3 dk., 15 dk., 30 dk., 60 dk., 120 dk. ve 1
gün) denemeler yapılmıştır. Farklı bekletme sürelerinde emme
miktarının çok fazla değişmediği, 2 dakikalık sürenin emdirme
işlemi için yeterli olduğu görülmüştür. Ham pelet ve sıvı
emdirilmiş peletin görüntüleri Şekil 3’te gösterilmiştir. Pelet
yakıtına sıvı emdirildikten sonra karardığı ve koyu bir hal
aldığı görülmektedir.
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Şekil 4. Zamana göre kütle değişim miktarları
Şekil 2.

Emilim kapasitesi Eş. (1) yardımıyla bulunabilir [21,22]:

Deneyde kullanılan peletler: a) ham pelet, biyodizel
emdirilme sonucu b) 0. saniye, c) 30. saniye, d) 60.
saniye, e) 120. saniye, ve f) 300. saniye

Emilim kapasitesi =

𝑊2 − 𝑊1
𝑊1

(1)

Bu denklemde W2 emilimden sonraki ağırlığı W1 ise
emilimden önceki ağırlığı temsil etmektedir.
Testlerde pelet yakıtının (hacim değişimi olmaksızın)
kütlesel bazda %15 dizel, %17 biyodizel ve %19 ayçiçek yağı
emdiği tespit edilmiştir. Birim hacim başına ısıl değer, dizel
emdirilmesi sonucu %36.7, biyodizel emdirilmesi
sonucu %36.9 ve ayçiçek yağı emdirilmesi sonucu %40.9
arttığı tespit edilmiştir.
Sıvı yakıtın viskozite, yoğunluk ve yüzey gerilimi gibi bazı
parametreleri emilim kapasitesini etkilemektedir [21,22].
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Viskozitesi ve yüzey gerilimi daha yüksek olan sıvıların pelet
yakıtına daha iyi emilim sağladığı görülmüştür. Ayrıca,
emilim gerçekleştikten sonra emici maddenin (pelet)
gözeneklerine dolan sıvıyı salmaması gerekir ve pelet yakıtı
bu konuda başarılı olmuştur.
Deneyde kullanılan pelet yakıtı piyasadan temin edilmiştir
ve üretici firmanın vermiş olduğu yakıt özellikleri Tablo 2‘de
verilmiştir.
Tablo 2. Pelet yakıt özellikleri
Ölçülen Parametreler
Değerler
Malzeme (Kayın-Çam) (%)
70-30
Çap (mm)
6
Uzunluk (mm)
10-30
Nem oranı (%)
<9
Alt Isıl Değer (kcal/kg)
4200-4600
Kül oranı (%)
< 0.9
Yoğunluk (kg/m3)
650
Dizel, biyodizel ve ayçiçek yağı sıvı yakıtlarının
karekterizasyon test sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Sıvı yakıtların karekterizasyon test sonuçları
Ayçiçek
Analiz
Dizel Biyodizel
yağı
Hu (kJ/kg)
Yoğunluk 15°C (kg/m3)

42000 37500
830
870

Kinematik viskozite (mm2/s) 3.3
Elementel analiz (%)
C
H
N
S
O

87
13
0.2
<0.1
-

Analiz
Elementel analiz (%)
C
H
N
S
O
Yaklaşık analiz (%)
Nem
Kül
Uçucu madde
Sabit karbon
Hh (kJ/kg)
Hu (kJ/kg)

5.3

Ham pelet ve emdirilmiş pelet yakıtlarının elementel analiz
ve yaklaşık analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Çizelgeden
de görüldüğü elementel analiz sonuçları değerlendirildiğinde
ham pelet yakıtına sıvı emdirilmesiyle birlikte C ve H
içeriğinin arttığı; O içeriğinin ise düştüğü belirlenmiştir.
Yaklaşık analiz sonuçlarına bakıldığında ise ham pelet yakıta
dizel, biyodizel ve ayçiçek yağı gibi sıvıların emdirilmesiyle
birlikte nem, kül ve sabit karbon içeriğinin azaldığı; uçucu
madde ve ısıl değer özelliklerinin ise arttığı görülmüştür.
Ayrıca ham pelet ve emdirilmiş pelet yakıtlarının basınç
dirençleri belirlenmiştir. Basınç direnci, peletin kırılmadan
(parçalanmadan) önceki dayanabileceği maksimum kırılma
yükü olarak tanımlanmakta ve pelet sertliği çoğunlukla basınç
direnci (sıkıştırma direnci) testi yoluyla belirlenmektedir.
Sertlik değerinin artması pelet kalitesi açısından olumludur.
Yapılan testler sonucunda ham pelet, dizel, biyodizel ve
ayçiçek yağı emdirilmiş peletlerin basınç direnç değerlerinin
sırasıyla 546.5 N, 436.6 N, 500.7 N ve 429.6 N olduğu
belirlenmiştir. Ancak emdirilmiş peletlerde kırılmanın tam
olarak gerçekleşmediği, malzemenin daha sünek bir davranış
sergilediği ve ezilmeye daha yatkın hale geldiği görülmüştür.
Bu nedenle emdirilmiş peletlerde basınç direnç değerleri
olarak cihazda okunan maksimum değerler verilmiştir.

37000
920
32

78
12
0.2
<0.1
10
Tablo 4. Emdirilmiş pelet yakıt özellik sonuçları
Ham
Dizel
Biyodizel
pelet
emdirilmiş pelet emdirilmiş pelet

Ayçiçek yağı
emdirilmiş pelet

50.8
6.8
0.2
<0.1
42.1

55.2
7.9
0.2
<0.1
36.6

54.8
7.5
0.2
<0.1
37.4

55.9
7.6
0.2
<0.1
36.2

6.8
1.1
79
13.1
18810.0
17150.8

6.3
0.8
80
12.9
22300.0
20392.0

6.4
0.9
80.5
12.2
21936.6
20065.1

6.1
0.9
82.6
10.4
22150.0
20320.0

IV. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada ham pelet yakıtın dizel, biyodizel ve ayçiçek
yağı gibi sıvıları emebilme kapasiteleri, ham ve emdirilmiş
peletlerin yakıtsal olarak karekterizasyon sonuçlarına yer
verilmiştir. Pelet yakıt olarak kayın-çam odunundan elde
edilen
peletler
kullanılmıştır.
Deney
sonuçları
değerlendirildiğinde, pelet yakıtının (hacim değişimi
olmaksızın) kütlesel bazda %15 dizel, %17 biyodizel ve %19

ayçiçek yağı emdiği tespit edilmiştir. Birim hacim başına ısıl
değer, dizel emdirilmesi sonucu %36.7, biyodizel emdirilmesi
sonucu %36.9 ve ayçiçek yağı emdirilmesi sonucu %40.9
arttığı tespit edilmiştir. Ham pelet yakıtına sıvı emdirilmesiyle
birlikte C ve H içeriğinin arttığı; O içeriğinin ise düştüğü
belirlenmiştir. Yaklaşık analiz sonuçlarına bakıldığında ise
ham pelet yakıta dizel, biyodizel ve ayçiçek yağı gibi sıvıların
emdirilmesiyle birlikte nem, kül ve sabit karbon içeriğinin
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azaldığı; uçucu madde ve ısıl değer özelliklerinin ise arttığı
görülmüştür.
Yapılan çalışmada kullanılan pelet yakıtı %70 Kayın-%30
Çam’dan üretilmiştir. İlerleyen dönemlerdeki çalışmalarda
farklı tür odunlardan elde edilmiş pelet yakıtının sıvıları emme
kapasiteleri araştırılabilir. Ayrıca üretilen bu kompozit
yakıtların kazan gibi bir yakma sisteminde yakılması ve
sonuçlarının incelenmesi faydalı olacaktır.

[20]

[21]

[22]
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Özet-Günümüzde enerji ihtiyacının büyük bir kısmı halen fosil enerji kaynaklarından (kömür, petrol, doğalgaz
gibi) karşılanmaktadır. Fosil kaynakların giderek tükenmesi nedeniyle araştırmacılar mevcut kaynaklara
alternatif olabilecek yakıt arayışlarına yönelmiştir. Biyokütle yakıtlarından birisi olan pelet yakıtı da alternatif
enerji kaynaklarından bir tanesidir. Bu çalışmada, örnek bir pelet kazanında mangal kömürüyle harmanlanmış
odun peletlerinin yanması nümerik olarak incelenmiştir. Hesaplamalar üç boyutlu olarak yapılmıştır. Türbülans
modeli olarak RNG k-ε, yanma modeli olarak Finite rate/Eddy dissipation modeli kullanılmıştır. Yakıt
karışımlarına göre oluşan sıcaklık konturları, hız vektörleri, baca gazı sıcaklıkları ve verimler incelenerek
sonuçlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimler- Biyoyakıtlar; Pelet; Mangal Kömür; Pelet kazanları; Nümerik modelleme

NUMERICAL INVESTIGATION OF THE COMBUSTION OF WOOD PELLETS
BLENDED WITH CHARCOAL IN A BOILER
Abstract- Today, a large part of the energy demand is still covered by fossil energy sources (such as coal, oil,
natural gas). Due to the gradual decrease in fossil energy sources, researchers have been looking for fuel that
may be an alternative to existing resources. One of the alternative energy sources is biomass and pellet fuel is
one of them. In this study, the combustion of wood pellets blended with charcoal in a sample pellet boiler was
investigated numerically. Calculations were performed at three dimensional conditions. As turbulence model
RNG k-ε model, as combustion model Finite rate/Eddy dissipation model was used. According to fuel blends,
temperature contours, velocity vectors, exhaust gas temperatures and efficiencies were investigated and results
were evaluated. Fluent package program was used as CFD program.
Keywords: Biofuels; Pellet; Charcoal; Pellet boilers; Numerical modelling

1. GİRİŞ
2011-2015 yıllarının ortalaması alınarak yapılan hesaplamada, enerji tüketiminin %87’lik kısmına yakınını fosil
bazlı kaynakların oluşturduğu belirtilmiştir [1]. Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi fosil bazlı kaynaklar
karşısında gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biyokütle ile ilgili çalışmalar
büyük önem ve hız kazanmıştır. Biyokütlenin ekonomik ve çevresel açıdan olumlu özellikleri de bu yakıtın
tercih edilme sebepleri arasındadır. Kazanlar ve sobalar, içerisinde yanmanın gerçekleştiği, yakıtın yanması
sonucu oluşan ısının aracı bir akışkana (genellikle suya) veya bulunduğu ortama transfer edildiği kaplar olarak
tanımlanabilir. Genel olarak kazanlar konutlarda ısınma amaçlı kullanıldığı gibi enerji gereksinimi olan birçok
sanayi dalında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kazanlarda enerji verimliliği, yanmanın mükemmelliği ve
yanma sonucu açığa çıkan enerjinin aracı akışkana transfer miktarı ile doğru orantılıdır. Bununla birlikte baca
gazı emisyonları ise yine yanmanın kalitesine, ızgara tipine, ikincil hava miktarına, yakıt içerisindeki
kirleticilerin miktarına ve yakma sisteminin işletme şartlarına bağlıdır.
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Yakıtlar durumlarına (katı, sıvı veya gaz) ve üretim yöntemlerine (doğal veya yapay) göre
sınıflandırılabilir. Doğal katı yakıtlar genellikle taş kömürü, linyit, odun gibi yanabilen kaynaklar olarak
bilinmektedir. Kömür farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip heterojen içeriklerden oluşmuş, kahverengiden
siyah renge kadar değişen sedimenter, yanabilir bir kayaçtır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi
elementlerin bileşiminden oluşmuş olup, diğer kaya tabakalarının arasında uzunca bir süre (milyonlarca yıl) ısı,
basınç ve mikrobiyolojik etkilerin sonucunda meydana gelmiştir. Yerin ısısı arttıkça önceleri “turba” olarak
adlandırılan ama kömür sayılmayan bu organik madde, önce “linyit” daha sonra sırasıyla “alt bitümlü kömür”,
“taşkömürü”, “antrasit” ve en sonunda şartlar uygun olursa “grafit”e dönüşür. Bu ilerleyen olgunlaşma sürecine
“Kömürleşme“ adı verilmektedir. Düşük dereceli kömürler genelde mat ve toprak görünümlü yumuşak ve
kırılgan malzemelerdir. Ayrıca, yüksek nem içeriği ve düşük karbon içeriğinden dolayı düşük enerji içeriğine
sahiptirler. Buna karşın, yüksek derece kömürleri genellikle siyah ve parlak, daha sert ve daha güçlü
malzemelerdir. Düşük nem içeriği ve yüksek karbon içeriği ile karakterizedirler. Bu nedenle, enerji içerikleri
düşük dereceli kömürlerden daha yüksektir [2,3].
Odun veya mangal kömürü, odunun havasız (oksijensiz) ortamda ısıtılarak kömürleştirilmesiyle üretilen
katı kısmıdır. Hava olmaması durumunda ısıtılan odun yanmaz, uçucu kısımları ayrılır ve kalan katı kısım
kimyasal olarak bozunur ve kömür halini alır. Türk Standardları Enstitüsünün odun kömürü ile ilgili TS-1987
normuna göre odun kömürü, torluklarda odunun az hava akımı ile yakılmasından oluşan (kömürleşen) bir odun
ürünüdür. Bir enerji kaynağı olarak odun kömürünün avantajları; dumansız ve alevsiz yanması, biyolojik
kökenli, dolayısıyla yenilenebilir olması, kolay depolanması, basit ve ucuz bir şekilde üretilmesi, maliyetinin
fosil yakıtlarından daha düşük olması şeklinde sıralanabilir. Dezavantajları arasında; üretim esnasında
karbonmonoksit ve metan gibi eksik yanma ürünlerini atmosfere salması nedeniyle çevreye zarar verebilmesi,
tekniğine uygun ocaklarda üretilmediğinde üretim veriminin % 8-9 gibi değerler ile düşük olması, uygun
olmayan sobalarda kullanıldığında verimin % 20-35’lere düşmesi sayılabilir.
Pelet yakıtı, talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, atık, zirai ürünler, ekin sapları, fındık, badem, ceviz
kabukları, hatta atık kağıt gibi maddelerin öğütüldükten sonra yüksek basınç altında sıkıştırılması sonucu elde
edilir ve genellikle 6-8 mm çapında, 10-11 mm arasında uzunluğunda, silindirik yapıya sahip tamamen doğal bir
yakıttır.
Pelet yakıtın kimyasal ve mekanik özellikleri iyi yanma, yüksek verim, düşük emisyon ve partikül
salınımı ile kül ve cüruf atığı açısından büyük önem arz etmektedir. Yüksek yanma verimi, düşük emisyon
değerleri ve yakıt tasarrufu sağlaması amacıyla standartlara göre pelet üretilmeli ve kullanılmalıdır. Pelet
standartları çoğu Avrupa ülkelerinde mevcuttur [4-6]. Tablo 1’de örnek olarak Almanya (DIN), Avusturya
(ÖNORM) ve Avrupa Birliği (EN) standartları sunulmuştur.
Tablo 1. Odun peleti standartları [7, 8]
Parametre

Birim

DIN

DIN

ÖNORM

51731

Plus

7135

ISO 17225-2
ENplus

ENplus

ENplus

A1

A2

B

Çap

mm

4-12

-

6±1 ya da 8±1

Uzunluk

mm

<50

< 5xD

< 5xD

3.15<L≤401

Yoğunluk

kg/m3

1.0-1.4

>1.12

>1.12

-

Su içeriği

%

<12

<10

<10

Kül

%

<1.5

<0.5

<0.5

Alt ısıl değer

MJ/kg

17.5-19.5

>18

>18

Sülfür

%

<0.08

<0.04

<0.04

≤0.04

Azot

%

<0.3

<0.3

<0.3

≤0.3

Klor

%

0.03

<0.02

<0.02

Kum taşı

%

-

<2.3

<2.3

-

Bağlayıcı

%

-

<2

<2

-

4-10

≤10
≤0.7

≤1.2

≤2.0

≥16.56
≤0.05
≤0.5

≤1.0

≤0.02

≤0.03

madde

Çalışma kapsamında yapılan literatür taraması, katı yakıtlı kazanlarda yanmanın nümerik modellenmesi
konusunda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan bir kısmı aşağıda sunulmuştur. Collazo ve ark. [9]
çalışmalarında evsel pelet kazanının (HAD) ile simulasyonunu yapmışlardır. Gaz fazının modellenmesinde
Finite rate/Eddy dissipation modelini kullanmışlardır. Sonuç olarak model sonuçlarıyla deneysel sonuçların iyi
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uyum sağladığını belirtmişlerdir. Kazan analizlerinin sonucu olarak; kazan içerisinde bulunan su borularının
pozisyonunun, yanma havası girişlerinin dağılımının bu tarz sistemlerde yüksek emisyonlara neden olan önemli
faktörler olduğunu belirtmişlerdir. Westerlund ve ark. [10] çalışmalarında HAD kullanarak 20 kW’lık pelet
yakıcısının optimizasyonunu araştırmışlardır. Sadece gazların karıştığı yaklaşımıyla simülasyonlar yapmışlardır.
Yakıcının orijinal geometrisinin yetersiz performans verdiğini belirtmişlerdir. Simulasyonlardan elde ettikleri
optimal dizayn ile çıkış gücünün arttığını ve yanmamış konsantrasyonların azaldığını ancak daha da
düşürülebileceğini belirtmişlerdir. Yanma gazları ile ikincil hava arasındaki etkileşim zamanının muhtemelen
kısa olduğu ve bu sürenin arttırılmasının pozitif etki edebileceğini ifade etmişlerdir. Hussain [11] çalışmasında
kentsel katı atıkların fırında yanmasını modellemiştir. Yatakta yakıtın kuruma, gazlaşma gibi aşamalarını FLIC
kodunu kullanarak modellemiş ve buradan çıkan sonuçları Fluent programına aktararak gaz fazının yanmasını
modellemiştir. Yakma sisteminde üç farklı ızgara tipi kullanmıştır ve kıyaslamalar yapmıştır. Reaksiyon modeli
olarak Eddy dissipation model, türbülans modeli olarak Standart k-ε model, Radyasyon modeli olarak P1 model
kullanmıştır. Chen ve ark. [12], kömür yakıtlı iki farklı sıcak su kazanın bir tanesini modifiye ederek odun peleti
yakmaya uygun hale getirmiş ve kazanların toplam performanslarını (yanma karakteristikleri ve emisyonlar gibi)
deneysel ve nümerik olarak araştırmışlardır. Nümerik modellemede FLIC kodunu ve Fluent programını
kullanmışlardır. Baca gazı sıcaklıklarının deneysel ve nümerik olarak birbiriyle iyi uyum sağlamadığını
belirtmişlerdir. Pelet yakıtlı kazanda ölçülen baca gazı sıcaklığı 573-640 K iken modelleme sonucu bulunan
değer 723 K; kömür yakıtlı kazanda ise ölçüm sonucu elde edilen değer 373-670 K arasında iken modelleme
sonucu elde edilen değer 770 K’dir. Maksimum alev sıcaklığı ise pelet yakıtlı kazanda 1000 K, kömür yakıtlı
kazanda 1500 K civarlarındadır. Sonuç olarak, yüksek yanma verimi ve düşük emisyonu elde etmek için yüksek
uçucu oranına sahip biyokütle yakıtlarının ideal katı yakıt olduğunu belirtmişlerdir. Nosek ve ark. [13]
çalışmalarında 25 kW’lık evsel bir kazanda kömür yanmasını deneysel ve nümerik olarak incelemişlerdir. Gaz
fazının modellenmesinde Fluent programından yararlanmışlardır. Türbülans modeli olarak Standart k-ε model,
RNG k-ε model ve Realizable k-ε modellerini, yanma modeli olarak Eddy dissipation model, radyasyon modeli
olarak DO modeli kullanmışlardır. Deneysel çalışmalarında ise kazanın belirli pozisyonlarına termoelemanlar
yerleştirmişler ve alev sıcaklıklarını ölçmüşlerdir.
Yapılan çalışmada, örnek bir pelet kazanında mangal kömürüyle harmanlanan odun peletlerindeki
yanma nümerik olarak FLUENT paket programı kullanılarak incelenmiştir. Hesaplamalar üç boyutlu olarak
yapılmıştır. Türbülans modeli olarak RNG k-ε, yanma modeli olarak Finite rate/Eddy dissipation modeli
kullanılmıştır. Farklı yükleme durumlarına göre oluşan sıcaklık ve akım fonksiyonu konturları, baca gazı çıkış
sıcaklıkları incelenerek sonuçlar değerlendirilmiştir.

2. MATERYAL VE METOD
Diğer katı yakıtlarda olduğu gibi pelet yakıtının yanması da suyun buharlaşması ile kuruma, gazlaştırma (piroliz)
ile uçucu bileşenlerin ayrılması, uçucu (gaz) bileşenlerin yanması ve kok (sabit karbon) yanması olmak üzere
dört aşamada gerçekleşir.
Yanma problemlerin çözümünde, analitik, deneysel ve nümerik yöntemler uygulanabilir. Bu yöntemler
ayrı ayrı kullanılabildiği gibi, birlikte de kullanılabilirler. Son yıllarda bilgisayar alanındaki gelişmeler ile
nümerik yöntemler oldukça sık kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada da nümerik yöntemleri kullanan bir
hesaplamalı akışkanlar dinamiği programı olan Fluent 6.3.26 paket programı kullanılmıştır ve programda
kullanılan modellerin detayları hakkında bilgiler verilmiştir.
Fluent akışkan hareketleri, ısı transferi, partikül hareketleri, yanma gibi çok değişik akışkan proseslerini
modelleyebilen bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği programıdır. FLUENT kısmi diferansiyel denklemleri sonlu
hacimler metoduna dayanarak cebirsel denklem takımına dönüştürmekte ve çözmektedir.
FLUENT programında yanmanın modellenmesi için çeşitli seçenekler mevcuttur [14]. Bunlar;
- Türlerin Taşınımı (Species Transport) Modeli
- Ön Karışımsız (Non-premixed) Model
- Ön Karışımlı (Premixed) Model
- Kısmen Ön Karışımlı (Partially Premixed) Model
- Bileşim (Composition) PDF Modelleridir.
Bu çalışmada yanma için türlerin taşınımı modeli kullanılmış olduğundan modelin kısaca detayları
aşağıda verilmiştir.
Türlerin Taşınımı (Species Transport): Bu yaklaşım türlerin kütlesel kesirlerinin korunumu için kullanıcı
tarafından tanımlanan kimyasal reaksiyonların çözümünü içerir. Reaksiyon hızları Arrhenius denkleminden,
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türbülans reaksiyon ilişkisi Magnussen ve Hjertager denklemleri ile hesaba katılır. Türbülans ve reaksiyon
arasındaki ilişkinin belirlenmesi için çeşitli modeller mevucttur;
Laminar Finite Rate: Türbülans etkileri göz önüne alınmaz ve reaksiyon hızı Arrhenius denkleminden çözülür.
Finite-Rate/Eddy Dissipation: Türbülanslı akışlarda geçerlidir. Arrhenius hızını ve karışma hızını hesaplar
ancak bunlardan hangisinin değeri küçükse onu kullanır.
Eddy Dissipation: Türbülanslı akışlarda geçerlidir. Sadece karışma hızını hesaplar. (Magnussen ve Hijertager
Eşitliği)
EDC (Eddy Dissipation Concept): Türbülanslı akışlarda geçerlidir. Zaman sabiti ve hacim kesri sabiti gibi
değerleri değiştirmemize imkan tanır.
Türlerin taşınımı modeli; ön karışımsız yanma, ön karışımlı yanma ve kısmen ön karışımlı yanma gibi
problemlerin çözümünde kullanılabilir [14].
Pelet yakıt yanması üç boyutlu olarak hesaplanmıştır ve kıyaslamalar yapılmıştır. Nümerik
hesaplamalar Fluent 6.3 paket programında gerçekleştirilmiştir. Türbülans modeli olarak RNG k-ε, yanma
modeli olarak finite rate/eddy dissipation modeli, radyasyon modeli olarak P1 radyasyon modeli kullanılmıştır.
Basınç-hız çiftinin çözümünde SIMPLE algoritması kullanılmıştır. Çözümlerde basınç denklemlerinin dışındaki
denklemlerin ayrıklaştırılması için birinci dereceden Upwind Şema kullanılmıştır.
Hesaplamalar sonucu elde edilen sıcaklık konturları, hız vektörleri ve baca gazı çıkış sıcaklıkları
incelenerek elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada pelet yakıtının uçucu bileşenleri gaz fazında, sabit karbon kısmı ise yakıt besleme
haznesinin (ızgara) hemen üzerinde karbon partikülleri enjekte edilerek modellenmiştir. Reaksiyon modelinde
aşağıdaki reaksiyonlar programa girilerek hesaplamalar gerçekleştirilmiştir [15]:
𝐶6 𝐻6 + 15⁄2 𝑂2 → 6𝐶𝑂2 + 3𝐻2 𝑂

(1)

𝐶𝐻4 + 3⁄2 𝑂2 → 𝐶𝑂 + 2𝐻2 𝑂

(2)

𝐻2 + 1⁄2 𝑂2 → 𝐻2 𝑂

(3)

𝐶𝑂 + 1⁄2 𝑂2 → 𝐶𝑂2

(4)

𝐶𝑂2 → 𝐶𝑂 + 1⁄2 𝑂2

(5)

𝐶 < 𝑠 > + 𝑂2 → 𝐶𝑂2

(6)

Hesaplamalarda ham pelet durumu baz alınmış %175 fazla hava ile yanma gerçekleşmiştir. Su ile temas
eden tüm yüzeyler (yanma odası duvarları, duman boruları, üst sandık duvarı gibi), kazana giren ve çıkan suyun
sıcaklıkları dikkate alınarak 333 K sabit sıcaklıkta duvar (wall) olarak kabul edilmiştir. Çıkış bölgesi basınç
çıkışı (pressure outlet), hava girişi ve yakıt girişi hız girişi (velocity inlet) olarak alınmıştır. Ayrıca karbon
partikülleri de yanma haznesi tabanının üzerinden çıkacak şekilde ayrık faz modeli (discrete phase model- DPM)
ile modellenmiştir. Şekil 1’de kazan geometrisinin ön ve yan görünüşleri, ölçüleri ve sınır adlandırmaları
verilmiştir. Kazan ısıl gücü ham pelet durumu baz alınarak ve 15 kW olacak şekilde hesaplamalar yapılmıştır.
Çözümlemelerin tümünde süreklilik ve enerji yakınsama kriterleri, 10-6 mertebesine yakınsayana kadar
iterasyonlar sürdürülmüştür.
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Şekil 1. Kazan-1 geometrisi ön ve yan kesit görünümleri, ölçüleri ve sınır adlandırmaları
Hesaplamaların yapılabilmesi için geometrinin bir ağ ile örülmesi gerekmektedir. Çözümün ağ
yapısından bağımsızlığını test etmek amacıyla Kazan-1 için daha sık ve daha kaba olmak üzere toplamda beş
farklı ağ yapısı oluşturulmuştur. Beş ağ yapısında da fiziksel ve kimyasal büyüklüklerin hızla değiştiği bölgeler
(yanma haznesi çevresi) daha sık ağ yapısı ile donatılmıştır. Ağ yapılarının önden görünümü Şekil 2’de
verilmiştir.

Ağ-1

Ağ-2

Ağ-4

Ağ-5

Şekil 2. Kullanılan farklı ağ yapılarının önden görünümü
Çalışmada kullanılan pelet yakıtın özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Hesaplamalar yapılırken yakıt
içeriğindeki nem miktarı da gaz fazına eklenmiştir. Uçucu bileşenlerin CO, CO2, H2, H2O, NH3, hafif
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hidrokarbonlar (CH4) ve katrandan (C6H6) oluştuğu kabul edilmiştir [15]. Çalışma kapsamında ham peletle
karıştırılmış kömür için bir yaklaşım ve modelleme gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda kömür yakıtının sabit
karbon kısmı, yanma haznesi tabanının üzerinden karbon partikülleri enjekte edilerek ayrık faz modeli (discrete
phase model- DPM) ile modellenmiştir.
Tablo 2. Pelet-kömür karışımlarının yakıt özellikleri
Analiz

HP100

HP80MK20

HP60MK40

Elementel analiz (%)
C
H
N
S
O

50.8
6.8
0.2
<0.1
42.1

55.4
6.4
0.4
<0.1
37.7

60.1
5.9
0.5
<0.1
33.4

Yaklaşık analiz (%)
Nem
Kül

6.8
1.1

9.8
2.4

11.2
3.7

Uçucu madde
Sabit karbon
Hh (kJ/kg)

79
64.8
13.1
23.0
18810.0 20691.1

52.2
32.9
22572.3

Hu (kJ/kg)
17150.8 19138.2
21125.7
HPx: Kütlesel olarak %x ham pelet miktarı
MKx: Kütlesel olarak %x mangal kömürü miktarını ifade etmektedir.

3. BULGULAR VE TARIŞMA
Çözümün ağdan bağımsızlığının testi için kullanılan beş farklı ağ yapısının hücre sayıları ile analizler sonucu
elde edilen bazı ortalama büyüklükler Tablo 3’te verilmiştir. Çözümün ağdan bağımsızlık kıyaslaması
yapıldığında Ağ-4 ağ yapısının uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple yapılan tüm hesaplamalarda geometriler
Ağ-4 ağ yapısındaki ölçüler baz alınarak örülmüştür.
Tablo 3. Kazan-1 için karşılaştırılan ağ yapıları
Ağ
Hücre
Mesh
Baca gazı çıkış
yapısı
sayısı
Kalitesi
sıcaklığı
(%)
(C)
Ağ-1
160314
80.3
77.4
Ağ-2

301029

81.8

85.5

Ağ-3

466122

82.8

90.7

Ağ-4

770835

83.4

86.7

Ağ-5

825551

83.9

86.4

Ham pelet ve ham pelet-mangal kömür karışımlarının yanması sonucu oluşan sıcaklık konturları Şekil 3’te
verilmiştir. Şekil incelendiğinde tüm durumlarda hazne içerisinde ve hazneye yakın bölgelerde alev sıcaklığı
maksimum değere ulaşmıştır. Yanma odası merkez kesitinde oluşan sıcaklıklar diğer kesitlere kıyasla daha
yüksektir. Yanma odası ön kesit sıcaklıkları ise arka kesite kıyasla daha yüksek değerdedir. Sıcak gazların su ile
çevrili bölgelerle temas etmesi dolayısıyla sıcaklıkların çıkışa doğru giderek düştüğü görülmüştür. Pelet yakıtının
içeriğindeki mangal kömürü miktarı arttığında alev boyunun ve yanma odası içerisindeki sıcaklıkların arttığı
görülmüştür. Kazan ikinci geçiş kısımlarına bakıldığında mangal kömür ile harmanlanan ham peletin daha
yüksek sıcaklıklara sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca ham peletle harmanlanan taş kömür ile mangal kömürü
kıyaslandığında taş kömür ile harmanlanan ham peletin mangal kömürüne kıyasla nispeten daha yüksek sıcaklığa
ve alev boyuna sahip olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 3. Ham pelet ve ham pelet-mangal kömürü karışımlarının yanması sonucu farklı kesitlerde elde edilen
sıcaklık konturları
Şekil 4’te ham pelet yanması durumunda elde edilen hız vektörlerinin izometrik ve hazne merkez kesit
görüntüleri verilmiştir. Yanma ürünü gazlar yanma odasının üzerinden direkt olarak geçmekte (birinci geçiş) ve
üst duman sandığına gelmektedir. Daha sonra ise buradan 6 adet duman borularına yönelerek (ikinci geçiş) alt
duman sandığına ulaşmakta ve bacadan dışarı atılmaktadır. Mangal kömürü karışımı ile yapılan hesaplamalarda
da benzer görüntü elde edildiğinden ayrıca verilmemiştir.

Şekil 4. Ham pelet yanması sonucu elde edilen hız vektörleri, a) izometrik görünüş, b) hazne merkez kesit
görüntüsü, c) ikinci geçiş ön duman borusu merkez kesit, d) ikinci geçiş arka duman borusu merkez kesit
Bir kazanın verimi baca gazı duyulur ısısı hariç diğer kayıplar ihmal edilirse
η = 1 − (1 + λ Asto )(Texh − T0 )cp,exh /H𝑈

(1)

ile hesaplanabilir [16]. Burada λ hava fazlalık katsayısı, Asto stokiyometrik hava ihtiyacı (kg hava/kg yakıt), cp,exh
baca gazı özgül ısısı (kJ/kgK), Texh baca gazı çıkış sıcaklığı (K), T0 hava giriş sıcaklığı (K), HU ise yakıtın alt ısıl
değeri (kJ/ kg yakıt) dır.
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Buna göre kazan veriminin farklı yükleme koşullarında değişimi hakkında yorum yapabilmesi için baca
gazı sıcaklıklarına bakılabilir. En yüksek baca gazı sıcaklığı 97.8 °C ile HP60MK40 yakıtı yanması sonucu
oluşurken bunu sırasıyla 89.8 °C ile HP80MK20 ve 86.7 °C ile HP100 yakıtları takip etmektedir. Görüldüğü gibi
odun ile harmanlanan mangal kömürü miktarı arttıkça baca gazı çıkış sıcaklığı artmaktadır ve buna bağlı olarak
kazan verimi düşmektedir.

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Çalışma kapsamında, örnek bir pelet kazanında mangal kömürüyle harmanlanmış odun peletlerinin yanması
nümerik olarak incelenmiştir. Hesaplamalar üç boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalarda türbülans
modeli olarak RNG k-ε, yanma modeli olarak Finite rate/Eddy dissipation modeli, radyasyon modeli olarak P1
radyasyon modeli kullanılmıştır. Yakıt karışımlarına göre oluşan sıcaklık konturları, hız vektörleri, baca gazı
sıcaklıkları ve verimler incelenerek sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda tüm yakıt
durumlarında hazne içerisinde ve hazneye yakın bölgelerde alev sıcaklığı maksimum değere ulaşmıştır. Yanma
odası merkez kesitinde oluşan sıcaklıklar diğer kesitlere kıyasla daha yüksek değerdedir. Odun peletinin
içeriğindeki mangal kömürü miktarı arttığında alev boyunun ve yanma odası içerisindeki sıcaklıkların arttığı
görülmüştür. En yüksek baca gazı sıcaklığının HP60MK40 durumunda, en düşük ise HP100 durumunda olduğu
belirlenmiştir. Yapılan çalışmada katı yakıtın yanma aşamasında kurutma, gazlaşma gibi faktörler ihmal edilerek
hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. İlerde yapılacak çalışmalarda bu gibi faktörlerin de yanmaya olan etkisi
araştırılarak model geliştirilebilir.
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Abstract –In general, Schiff base ligands consist of a variety of substituents with different electron-donating or electron
withdrawing groups and, therefore, may have interesting electrochemical properties. In this study, the molecular structure,
atomic charges, molecular electrostatic potential, and HOMO-LUMO energies have been investigated of 4-Fluoro-N-[(E)3,4,5-trimethoxybenzylidene]aniline using the densitiy functional theory calculations. The DFT calculations with a hybrid
functional B3LYP (Becke’s three parameter hybrid functional using the LYP correlation functional) at 6-31G(d) basis set by
the Berny method were performed with the Gaussian 09W software package.
Keywords – Atomic charges, DFT, MEP, Schiff Base, HOMO-LUMO
I. INTRODUCTION
Imines also known as Schiff bases have been used as
starting material for developing a number of biologically
active pharmaceutical agents and medicinally important
compounds [1, 2]. They are among the most useful ligands in
coordination chemistry as they readily form stable complexes
with most transition metals. They are known to exibit potent
anti-bacterial, anti-convulsant, anti-inflammatory and anticancer activities [3]. They are also becoming increasingly
important in the dye and plastic industries as well as for
liquid-crystal technology.

C10—O5—C14

118.18 (19)

117.8796

As can be seen, most of the bond distances are slightly
longer than the experimental distances and the bond angles
are slightly different from the experimental ones. The
observed differences can be explained by the fact that the
intra and intermolecular interactions with the neighboring
molecules are absent in gas phase, whereas the experimental
result corresponds to interacting molecules in the crystal
lattice.

II. MATERIALS AND METHOD
Gaussian 09 program package has been used to perform
geometry optimizations and total energy calculations by DFT
(B3LYP) method with the 6-31G (d) basis set [4].
Visualization of the structure and the analysis of the outputs
have been carried out with Gauss-View software [5].
III. RESULTS
A. Structural Properties
The initial molecular geometry of C16H16FNO3 compound
was directly taken from the X-ray diffraction experimental
result without any constraints [6]. We made geometry
optimizations for our molecule by the methods
DFT(B3LYP)/6-31G(d).
Table 1. Comparative some structural parameters
Parameters (Å)
F1—C3
N1—C7
N1—C6
O3—C11
O5—C10
O6—C12
O6—C16
C7—N1—C6
C11—O3—C15

Exp [6].
1.359 (3)
1.258 (2)
1.411 (3)
1.366 (2)
1.359 (2)
1.362 (2)
1.409 (3)
118.93 (17)
113.85 (16)

B3LYP
1.351
1.2823
1.4051
1.3677
1.3629
1.3628
1.4182
120.203
115.0048

Fig. 1 Ortep-3 diagram of the title compound. H atoms are shown as small
spheres of arbitrary radii [6] (a) and theoretical geometric structure of
compound.:DFT(b).

B. Electronic Properties
An electronic system with a larger energy difference
between HOMO–LUMO orbital (Egap) should be less reactive
than one having a smaller gap.
The energy gaps (Egap) is calculated 4.089 eV. The
chemical hardness (η), softness (S) were also deduced 2.045
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Table 2. Values of dipole moments µ (in debye) in DFT/B3LYP.

eV and 0.244 eV respectively. Also all results agree with
similar compound [7]

Dipol
x
y
z
T

DFT/Gases
1.0721
0.8274
1.2180
1.8214

IV. DISCUSSION
According to the work on FMO energy level, the
corresponding electronic transfers are between HOMO and
LUMO orbitals. The energy difference in HOMO and LUMO
was found to be 4.089 eV.
The MEP map becomes more positive in the molecule of
hydrogen atoms. The O atom is greater than the C and F
atoms. These sites provide information about the site to
which they may bind.

Fig. 2 FMO energy level.

C. Molecular electrostatic potential
The MEP clearly indicates that the electron rich centres
were found around the O atoms, and slighly H atoms. For O
atoms, the max. negative V(r) values are -0.053 ,a.u.and H
atoms the max. V(r) values are 0,053 a.u at 6-31G(d) set.

V. CONCLUSION
The Schiff base compound investigated theoretically.
Investigated crsystal system is monoclinic. The calculated
geometric parameters are good agreement with the
experimental data. Electronic structure is investigated and
reactive sites are found theoreticaly.
ACKNOWLEDGMENT
This study was supported financially by the Research
Centre of Amasya University (Project No: FMB-BAP 180343).
REFERENCES
[1]

[2]
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D. Atomic Charges
The atomic charges affect the dipole moment, molecular
polarizability, electronic structure, and a lot of other
properties of molecular systems. Therefore, the Mulliken
atomic charge calculation is important in the application of
quantum chemical calculations to such a system [8]. It is
clear that the Mulliken populations provide the simplest
picture of the charge distribution, and Mulliken charges
render “net” atomic populations in the molecule.
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[5]
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Fig. 4. Vatomic charge values in gases phase.
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Abstract –In this study, the molecular structure, vibrational frequencies and 1H and 13C NMR chemical shift values of N-[(E)(1,3-benzodioxol-5-yl)methylidene]-4-chloroaniline in the ground state were calculated using the density functional method
(B3LYP) with 6-31G(d) basis set. The optimized geometry and the vibrational spectra calculated results compared to
experimental data, showed a good overall agreement.
Keywords – DFT, FT-IR, NMR, Schiff Base
I. INTRODUCTION
In 1864, Hugo Schiff developed a new class of organic
compound. This compounds, imines, are often referred to as
Schiff bases in his honor. The preparation of Schiff base is
simple and elegant. Schiff base are prepared by condensing a
carbonyl compound with an amine, generally in refluxing
alcohol. Schiff bases are often used as ligands in inorganic
chemistry. Schiff bases show pharmacologically useful
activities like anticancer, anti-hypertensive and hypnotic
activities, anti-tuberculosis, antifeedant etc. Schiff bases
belongs to a widely used group of organic intermediates
important for production of specially chemicals, e.g.
pharmaceutical or rubber additives, as amino protective
groups in organic synthesis [1-3].

Table 1. Comparative some structural parameters
Parameters
Bond lengths (Å)
Cl1—C4
O1—C11
O1—C14
O2—C10
O2—C14
N1—C1
N1—C7
C7—C8
Bond angles (º)
C11—O1—C14
C10—O2—C14
C1—N1—C7
N1—C1—C2
O1—C14—O2
O2—C10—C11
Cl1—C4—C5
Torsion angles (º)
C14—O1—C11—C12
C11—O1—C14—O2
C14—O1—C11—C10
C14—O2—C10—C9
C10—O2—C14—O1
C7—N1—C1—C6

II. MATERIALS AND METHOD
Gaussian 09 program package has been used to perform
geometry optimizations and total energy calculations by DFT
(B3LYP) method with the 6-31G (d) basis set [4].
Visualization of the structure and the analysis of the outputs
have been carried out with Gauss-View software [5].
III. RESULTS
A. Structural Properties
The initial molecular geometry of C14H10ClNO2 compound
was directly taken from the X-ray diffraction experimental
result without any constraints [6]. We made geometry
optimizations for our molecule by the methods
DFT(B3LYP)/6-31G(d).
As can be seen, most of the bond distances are slightly
longer than the experimental distances. Comparing the
experimental and calculated bond lengths for the molecule,
the biggest difference at Cl1—C4 bond with the difference
being ~0.05 Å is seen. The observed differences can be
explained by the fact that the intra and intermolecular
interactions with the neighboring molecules are absent in gas
phase, whereas the experimental result corresponds to
interacting molecules in the crystal lattice.
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Exp [6].

B3LYP

1.716 (4)
1.352 (5)
1.425 (6)
1.370 (5)
1.416 (6)
1.399 (5)
1.260 (4)
1.431 (6)

1.7601
1.3674
1.436
1.374
1.4298
1.4034
1.2829
1.4624

106.3(3)
106,6(3)
119.6(3)
124.3(3)
107.8(4)
108.9(4)
120.3(3)

106.2182
106.3345
120.1834
123.6466
108.1051
109.4291
119.55

-177.8 (4)
-3.3 (6)
2.2 (5)
176.9 (4)
3.1 (6)
142.4 (3)

-178.6749
-2.6033
1.6061
178.7288
2.6162
144.6282

.

Fig. 1 Ortep-3 diagram of the title compound. H atoms are shown as small
spheres of arbitrary radii [6] (a) and theoretical geometric structure of
compound.:DFT(b).
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B. Vibrational Properties
The IR spectra contain some characteristic bands of the
stretching vibrations of the C-H, CH2, C=N, C=C, C-C, C-Cl
and C-O-C groups. Especially, Exp. C=N and C-O-C group
values are agree with theoretical values.

which show that the theoretical harmonic frequencies are in
good agreement with their observed spectral features.
NMR chemical shift values are exactly assigned to its
molecular structure with the aid of the theoretical calculations
at B3LYP/6-31G(d) level, in which the experimental and
theoretical results support each other.
Table 3. Comparative some structural parameters
1

H
H2
H3
H5
H6
H7
H9
H12
H13
H14A
H14B
13
C
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14

Fig. 2 The calculated vibrational frequencies.
Table 2. Selected of some experimental and calculated vibrational
frequencies (cm-1)
6-31G(d)
Scaled
ν (C−H) s R
3102
ν (C−H) as R
3073
ν (C−H2) as
2978
ν (C−H2) s (h)
2894
2929
ν (C−H) alifatic
2909
ν (C=N) s
1600
1630
ν (C−C)R
1608
ν (C=C)
1490
1477
ν (C=C)+ ν (C−C)
1436
ω (C−H2)
1394
γ (C−H)R
1275
ν (C−O−C)
1270
1259
ν (C−N)
1205
δ (C−H2)
1158
ν (O− CH2−O) s
1029
ν (O− CH2−O)as
943
δ (C−H)R (aromatic)
827
885
ν (C−Cl)
789
843
ω (C−H)R
786
τ (CCCC)
683
a
ν, stretching; α, scissoring; γ, rocking; ω, wagging; δ,
twisting; β, bending; τ, torsion; s, symmetric; as, asymmetric.
Abbreviations: R, ring
Assignments a

Exp.

Exp.
7.12
7.34
7.34
7.12
8.30
7.51
6.88
7.26
6.04
6.04
Exp.
130.87
122.17
129.16
131.12
129.16
122.17
159.7
148.45
106.77
150.69
150.44
108.22
125.93
101.65

Gases
6.22
6.54
6.61
6.57
7.38
7.1
6.02
6.27
5.68
5.71
Gases
146.29
113.82
125.46
136.12
125.31
123.33
153
127.76
103.41
143.79
145.91
104.24
125.2
103.27

CDCl3
6.39
6.65
6.7
6.62
7.5
7.03
6.16
6.46
5.77
5.8
CDCl3
146.6
114.62
125.73
134.92
125.26
123.13
154.6
127.14
102.48
143.91
146.64
104.74
126.18
103.32

V. CONCLUSION
The Schiff base compound investigated theoretically. The
calculated geometric parameters, vibrational frequencies and
NMR values are good agreement with the experimental data.
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C. NMR Properties
The GIAO 1H and 13C chemical shift values (with respect
to TMS) were calculated using the B3LYP method with the
6−31G(d) basis set and generally compared to the
experimental 1H and 13C chemical shift values. The
calculated results are given in Table 3. For TMS scale, we
used 31.74 ppm for 1H-NMR, and 192.27 ppm 13C-NMR
values [7]. According to these 1H-NMR results, the
calculated chemical shifts are in complience with the
experimental findings. As can be seen from the Table 3, the
theoretical 13C chemical shift results for the title compound
are generally closer to the experimental 13C shift data.
IV. DISCUSSION
The calculated geometric parameters are good agreement
with the literature data. Detailed vibrational assignments of
the title compound are ascribed to their structural vibrations,
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