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Mühendislik Simülasyonlarının Beyaz Eşya 
AR-GE ve Inovasyonundaki Yeri

masında yaşam döngüsü ile birlikte değerlendirilmekte-
dir. Bu da elektronik kontrol sistemleri ile birlikte beyaz 
eşya sektöründe yaşanan ciddi değişiminin bir gösterge-
sidir. Üretici ve tüketicilerin birbirlerini zorlayan ihtiyaç ve 
beklentileri, üreticilerin maliyet-etkin yenilikçi çözümler 
arayışını, farklı alanlardaki buluşların yeni ürünlere uygu-
lanmasını gündeme getirmiş, bir bakıma da zorunlu kıl-
mıştır. Bu noktada mühendislik simülasyonlarından fay-
dalanmak üreticiler için kaçınılmaz olmuştur.

Mühendislik simülasyonları, beyaz eşya sektöründe 
farklı üreticiler tarafından bir süredir farklı seviyelerde 
kullanılmaktadır. Önceleri sadece tasarım doğrulama 
amacıyla kullanılan simülasyonlar, günümüzde bir ürü-
nün yaşam döngüsüne fikir aşamasından girmekte ve 
üretime kadar aktif rol oynamaktadır. Mühendislik simü-
lasyonlarının esas stratejik değeri ve maddi faydası, tasa-
rım kararı almadan gerçekleştirildiğinde ve tasarım karar-
larının simülasyon sonuçları da gözetilerek alındığında 
ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşımla geliştirme masrafla-
rının büyük oranda düşmesinin yanında, hem ürünün 
piyasaya sürülme süresi ciddi oranda kısalmakta, hem 

Günümüz ekonomik şartlarında beyaz eşya üreticilerinin 
temel hedefi rekabetçi ve fark yaratan ürünleri düşük ma-
liyetle, hızlı bir şekilde geliştirip piyasaya sürebilmek ve 
bu şekilde karlılıklarını yükseltmektir. Artmakta olan tü-
ketici bilincine ek olarak, son yıllardaki elektronik sektö-
ründeki atılım, müşterilerin beyaz eşyadan kalite ve daya-
nıklılık beklentilerinin yanına çevre dostu, verimli ve akıllı 
teknolojik özelliklerle donatılmış olmasını da eklemiştir. 
Bu sebeple üreticilerin önünde sadece kaliteli ve daya-
nıklı olanı ucuza üretmek değil, düşük enerji tüketimine 
sahip, çevre ve tüketici dostu, yüksek teknolojili ürünle-
ri en ekonomik ve hızlı şekilde piyasaya sürmek gibi zor 
bir problem bulunmaktadır. Minimum maliyetle, hemen 
her açıdan maksimum fonksiyonellik ve performans sağ-
layacak yüksek teknolojili ürün tasarımı, günümüzde sa-
dece geleneksel yap-test et, düzelt-test et yaklaşımıyla 
yapılabilir olmaktan çıkmış, ileri mühendislik yöntemleri-
nin kullanıldığı bir AR-GE sürecini gerektirmiştir.

Geçmişte, o günlerin imkan ve teknolojisiyle tasarlanan, 
kaliteli olarak tanımlanan birçok ürün bugünkü şartlara 
göre yüksek maliyetli ve aşırı tasarımlar olarak değerlen-
dirilebilir. Günümüzde üretilecek her ürün daha fikir aşa-
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de ürün piyasaya sürüldükten sonra oluşabilecek prob-
lem riski asgari seviyeye çekilmektedir. Tüm bu faydaların 
altında yatan ana fayda, mühendislik simülasyonlarının, 
tasarımcılara ürünlerini, içindeki bileşenleri, alt-sistemleri 
ve bunların farklı şartlar altındaki  davranışlarını daha iyi 
anlamalarını sağlamasıdır.

Beyaz eşyaların hepsi işlevlerini yerine getirmek için 
enerji tüketir, aynı zamanda çamaşır ve bulaşık makina-
ları işlevi gereği su da tüketir. Operasyonel durumda, her 
biri farklı mekanik ve termal yüklere maruz kalırlar. Kulla-
nım sıklığı açısından bakıldığında, beyaz eşyalar belki de 
dünya üzerinde en yoğun kullanılan cihazlardır. Gün geç-
tikçe eklenen yeni teknolojik özelliklerle iyice karmaşıkla-
şan, elektronik ağırlıklı cihazlara dönüşen beyaz eşyaların 
sorunsuz çalışabilmesi, içindeki bileşenlerin etkileşim 
içinde düzgün çalışabilmesine bağlıdır. Her bir bileşenin 
ve sistemin doğru çalışması için, üreticiler ayrı seviyelerde 
bu mühendislik simülasyonlarından faydalanmaktadır.

MÜHENDİSLİK SİMÜLASYONLARI

Mühendislik simülasyonları genelde 

• Şok, tireşim ya da ısıl ve diğer yükler altında mukave-
met, yorulma, ömür hesaplarının yapıldığı, hareketli 
mekanizmaların ya da sızdırmazlık özelliklerinin ince-
lendiği yapısal analizleri 

• Cihazın içinde ya da etrafında gerçekleşen her türlü 
gaz ve sıvı akışı ile ısı ve kütle transferini, varsa kim-
yasal reaksiyonları inceleyen Hesaplamalı Akışkanlar 
Dinamiği (CFD) analizleri, 

• Elektrik motorları, aktüatörler, sensörler ve diğer 
elektromanyetik ve elektromekanik parçaların per-
formansının ve hareketlerinin incelendiği (düşük fre-
kanslı) elektromanyetik analizleri 

• Elektrik devrelerinin ve kontrol sistemlerinin tasarım-
ların yapıldığı sistem seviyesinde elektromanyetik 
analizleri 

• Soğutma çevrimi gibi içinde akış ve ısı transferi bulu-
nan alt sistemlerin 1-Boyutlu termal/hidrolik analiz-
leri 

içerir. Yapısal analizler ürünün dayanıklılık ve kalitesine 
doğrudan katkıda bulunurken, CFD analizleri daha çok 
sistemin istenilen verimde ve performansta çalışıp çalış-
mayacağını, işleyiş açısından düşünülen kavramın doğru 
ya da verimli olup olmadığını incelemede kullanılır. Elekt-

romanyetik analizler, cihazların artan elektromekanik do-
nanımlarının ve otomasyonun düzgün işleyişinde önemli 
rol oynar. Elektrik devreleri ve kontrol sistemleri ise ciha-
zın istenilen fonksiyonları doğru bir şekilde yerine getirip 
getirmediğini inceler ve ona göre tasarım değişikliğinde 
kullanılır. 1B-termal/hidrolik analizler özellikle buzdolabı, 
klima gibi soğutma çevrimine sahip sistemlerin incelen-
mesinde kullanılır.

Bu analizler ihtiyaca göre ayrı ayrı ya da aynı simulas-
yon içinde çoklu fizik analizleri olarak gerçekleştirilebilir. 
Günümüz simülasyon teknolojisi bir beyaz eşyayı hemen 
hemen tüm bileşenlerini ve içerdiği tüm fiziği hesaba ka-
tarak sanal prototipini oluşturup inceleyecek kadar geliş-
miştir. 

AR-GE ALANLARI VE  MÜHENDİSLİK 
SİMÜLASYONLARI

Günümüzde beyaz eşya sektöründe sistem seviyesinde 
yeni buluş ve ürün çıkarmak malesef çok kolay bir iş değil-
dir. İhtiyaçlarımıza yanıt verecek, işlerimizi kolaylaştıracak 
onlarca çeşit cihaz zaten günümüze değin icat edilmiştir 
ve beyaz eşya sektörü bu açıdan bir doygunluk seviyesi-
ne ulaşmıştır. Bu sebeple sektördeki yeni gelişmeler daha 
çok diğer alanlardaki yeniliklerin bu sektöre uyarlanma-
sıyla ilerlemektedir. Malzeme bilimi alanında bir gelişme 
olan kompozit teknolojisinin beyaz eşyalarda kullanılma-
sı ya da Wi-Fi teknolojisinin televizyonlara konulması bu 
duruma verilebilecek örneklerdendir.

Beyaz eşya sektöründeki en güncel yenilik ve AR-GE alan-
larından bazıları, enerji verimliliği, düşük kaynak tüketimi, 
hafif, dayanıklı ve maliyet etkin yapısal tasarım ve akıllı 
ürünler gibi konulardır.

Enerji verimliliği ve kaynakların dikkatli kullanılması, ci-
haz üzerinde yer alması zorunlu olan enerji etiketleri, üre-
ticilerin bu konuya gösterdikleri duyarlılık ve rekabetçi 
ürün geliştirmek için birbirleri ile yarışmaları sonucunda 
önemli ve popüler bir araştırma alanı olmuştur. Özellikle  
buzdolabı, derin dondurucu, klima gibi soğutma çevrimli 
sistemler ile ısıtıcı fırın, çamaşır makinası, televizyon gibi 
cihazların enerji tüketimleri yüksektir. Ürün alım karar 
aşamasında Şekil 1’de buzdolabı ve çamasır makinası için 
örneklendirildiği gibi enerji verimliliği tüketicilerin seçim 
kriterleri arasında en üst sıraya çıkmıştır.
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Özellikle buzdolabı gibi soğutma çevrimi içeren ve yüksek 
enerji tüketen ürünlerin enerji verimlilikleri zaman içinde 
yapıla gelen çalışmalarla arttırılarak teknoloji limitine da-
yandığını söylemek yanlış olmaz. Ancak bu noktada üre-
ticiler farklı arayışlar içindedir; akıllı kontrol algoritmala-
rıyla gereksiz enerji ve kaynak tüketimini asgari seviyeye 
çekmeye, operasyonel ve fonksiyonel mükemmellik sağ-
lamaya çalışmaktadırlar. Birçok tasarım kriteri ve maliyet 
sorunlarıyla kısıtlanmış bir alanda yapılacak iyileştirmeler 
mühendislik simülasyonlarından faydalanmayı gerektirir. 
Bu tür çalışmalar hem üreticiler tarafında hem de akade-
mi de araştırma konuları olmuştur. Örneğin, buzdolabının 
içerisindeki hava akışı ve sıcaklık dağılımının CFD analiz-
leri ile incelenerek optimize edilmesi ve gereken soğut-
ma kapasitesinin ve enerji tüketiminin asgari seviyeye 
çekilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır [2-4]. CFD  
analizleri ile içerideki hava debileri, nem oranları, sıcaklık 
ve basınçlar, faz değişimleri incelenebilir [3] ve enerjiden 
tasarruf sağlayan çözümler sunulabilir. Yine buzdolabı ör-
neğinden ilerlenecek olursa, faz değiştiren malzemelerin 
uygulanması [5], termoelektrik soğutucuların, gaz sıkış-
tırmalı konvansiyonel çevrim ile birlikte kullanımı [6], stir-
ling, manyetik ve akustik soğutma yöntemleri gibi farklı 
sistemlerin denenmesi gösterilebilir.  1-B analizler ile  
çevrim performansları, farklı soğutucu sıvıların etkileri, 
optimum miktarları kompresör, evaporatör, kondansör 
ve termal genleşme vanası gibi alt-sistem bileşenlerinin 
maksimum verim için boyutlandırması ve optimizasyonu 
yapılabilir. Buzdolabında değişken hızlı kompresörlerin 

kullanılması ve kontrol algoritmasının 1-B model ile in-
celenmesi [7], sadece buzdolabı tarafında mühendislik 
simülasyonlarıyla çalışılan onlarca konudan birkaçıdır. 
Literatürde mühendislik simülasyonlarının enerji verim-
liliği araştırmalarında kullanımına örnek sayısız çalışma 
bulunmaktadır. 

Sektörün, ürün kalitesinden ciddi oranda feragat etme-
den maliyetlerini düşürme ihtiyacı, daha hafif, daha per-
formanslı ve yeni fonksiyonlu ürünler geliştirme çabaları, 
ürünlerde yeni ve farklı malzemelerin ve üretim teknik-
lerinin denenmesini, yeni bileşenlerin eklenmesi gerekti-
rir. Bu gibi durumlarda çoğu zaman yapısal tasarımların 
tümden ya da kısmen tekrar ele alınmasını gerekir. Ekle-
nen ya da değişen alt sistemlerin ve bileşenlerin, kulla-
nım sırasında oluşabilecek tüm kritik senaryolara; maruz 
kalacağı mekanik ve ısıl yüklere karşı test edilmiş ve bu 
testleri başarıyla geçmiş olması gerekir.

Daha çok plastik enjeksiyon ve üflemeli kalıplama 
yöntemlerinin kullanıldığı beyaz eşya sektöründe, bu 
tekniklerin getirdiği bazı kısıtlamalardan kurtulmak, daha 
az sayıda, daha iyi ve daha küçük parçalar üretmek için 
eklemeli üretim metotu ümit verici görünmektedir. Bu 
üretim tekniğinin üretim alanından sektöre girişi yavaş 
yavaş gerçekleşmektedir [8]. Eklemeli üretim tekniğiyle 
üretilecek parçaların formları yapısal analizlerle optimize 
edilerek belirlenir. Şekil 2’de başlangıçta %10 boşaltma-
lı bir parçanın, topoloji optimizasyonuyla nasıl %7.7 se-
viyesine düştüğü görülmektedir. Şekil 3’te ise başka bir 

Şekil 1. Beyaz Eşya Seçiminde Tüketiciyi Etkileyen Faktörler a) buzdolabı,   b) çamaşır makinası [1]
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parçanın gerilme değerlerine göre topoloji optimizasyo-
nu yapılmış bir başka bir parça görülmektedir [9]. Beyaz 
eşya sektöründe de bu tip parçaların tasarlanıp kullanıl-
ması  mümkündür.  Öte yanda yeni tasarlanmış  ya da 
değiştirilmiş bir ürünün mukavemet ve ömür testleri bil-
gisayar ortamında taşıma sırasında düşme de dahil tüm 
kritik senaryolar için yapılabilir, ona göre en iyi tasarım 
çıkarılabilir, prototip maliyetleri düşürülebilir. Çalışma 
anında kompleks 3-B parçaların üzerilerinde oluşan ge-
rilmeler ve bunlara bağlı deformasyonlar, titreşim altında 
dayanım ve  vibroakustik gürültü, rezonansa girme du-
rumları, ısıl yükler yine hep yapısal  ve  termo-mekanik 
analizler ile incelenebilir, buna göre tasarım şekillendiri-
lebilir. Bu şekilde buzdolabına ve çamaşır makinasının tri-
pod ile ön kapağına dair yapısal optimizasyon örnekleri 
[10-13]’de bulunabilir.

Beyaz eşyalara eklenen akıllı ve artırılmış fonksiyonlar 
yeni elektronik bileşenler ve devreler ile mümkün olmak-
tadır.  Bu bileşenlerin eklenmesiyle daha karmaşık bir 
yapıya sahip olan sistemlerin güvenilirliği çoklu fizik si-
mülasyonlarından faydalanılarak sağlanabilir. Çoklu fizik 
simülasyonlarında  devrelerin farkı şartlarda çalışması si-
müle edilebilir, elektrik, mekanik , hidrolik ve termal bile-

şenlerin birbirleri ile etkileşimi analiz edilebilir, dolayısıyla 
sistemin sanal prototipi oluşturulup tüm işleyiş kontrol  
algoritmalarıyla birlikte modellenebilir. PCB seviyesinde 
ısıl analizlerden, elektrik motorlarının elektromanyetik 
simülasyonlarına, motordaki ısınma kaynaklı deformas-
yondan, performans düşümüne ve oluşan gürültüye ka-
dar birçok konu bilgisayar simülasyonları ile araştırılabilir. 

ÖRNEK ÇALIŞMA: BİR ÇAMAŞIR MAKİNASININ ÇOKLU 
FİZİK MODELLENMESİ [14]

ESSS firmasının ANSYS yazılımı kullanarak gerçekleştir-
diği çalışmada, bir çamaşır makinası için 3-B fizik simü-
lasyonları (yapısal analizler, CFD analizleri, rijit bünye 
analizleri, elektromanyetik analizler ve akustik analizler), 
elektrik ve kontrol devresini içeren sistem seviyesi analiz-
lerle birleştirerek makinenin gerçekte işleyişi en gerçekçi 
şekilde simüle edilmiştir. 3-B model genel ve detay görü-
nümü Şekil 4’te verilmiştir.

Simplorer yazılımı ile gerçekleştirilen sistem seviyesi 
analizlerde makinanın işleyişini tanımlayan devre (bkz. 
Şekil 5) oluşturulmuştur. Bu şema üzerinde,  sürücü 
devrelerini, kontrolcüleri, elektrik motorunu, tamburu 
(Rigid Body Dynamics olarak gösterilmiştir), IBGT’leri, 
PCB’yi ve sensörleri görmek mümkündür. Bu analizde 
güç yönetiminden ve ısınma problemine, rotodinamik-
ten gürültüye kadar bir çok konu incelenmiştir. 

Simplorer yazılımı ile gerçekleştirilen  sistem seviyesinde 
analizde, güç kaynağından gelen akım Şekil 5’te görüldü-
ğü gibi PCB’ye, AC-DC çeviriciye ve IGBT tabanlı inverte-
ra güç verir. Değişken hızlı motor bir sürücü tarafından 
kontrol edilir. Bu sürücünün gömülü kontrol algoritması 
simülasyona dahil edilmiştir. Güç kaynağından gelen akı-
mın PCB’ye, oradan elektrik  motoruna kadar iletilmesi 
ve kabloların içinden geçen akıma kadar modellenmiştir 
(bkz. Şekil 6).

 

Şekil 2. Topoloji Optimizasyonu ile Boşaltılmış Bir Parça [9]

Şekil 3. Topoloji Optimizasyonu Yapılmış Bir Parça [9]
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Şekil 4. 3-B Model Genel ve Deya Görünümü

Şekil 5. Simplorer Sistem Modeli
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Şekil 7. Akım Dalga Formu

Şekil 8. Kart Isıl Analizleri
 

Şekil 6. Kablo ve Kontrolcü 3B Model Görünümü
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Akım sebebiyle oluşan dalga formları, motorun elektro-
manyetik analizinde kullanılmıştır. Şekil 7’de sürücü dalga 
formlarından birinin zamana bağlı değişimi ve PCB’den 
elektrik motoruna giden kabloların içinden geçen akımın 
elektromanyetik analizi gösterilmiştir. Bu dalga formla-
rı elektrik motorunun dalga elektromanyetik analizinde 
kullanılmıştır. 

3-B elektromanyetik analizler, sistem analizlerinde kulla-
nılmak üzere indirgenmiş dereceli modeller oluşturmada 
kullanılmıştır. Bu şekilde Simplorer'da kompleks devre 
modelleri, doğru bileşen modelleri ile birbirine bağlan-
mıştır. 

Güç dağıtımına göre PCB yüzeyinde ve IGBT’lerdeki 
sıcaklık dağılımları CFD analizleri ile hesaplanmıştır (bkz. 

Şekil 8). Bu veriler kullanılarak, ısıl ve elektriksel devre 
aynı anda aynı simülasyon içinde çözülmektedir. 

Rijit bünye analizleri ile tamburun dönüşü esnasında olu-
şan dengesiz kuvvetlere ve elektrik motorundan gelen 
torka göre oluşan gerilmeler, deformasyonlar ve dinamik 
davranışlar hesaplanmıştır. Son olarak harmonik analiz-
lerle motorun titreşim kaynaklı gürültü analizleri yapıl-
mıştır. Bunun için stator üzerinde oluşan elektromanyetik 
kuvvetler hesaplanmıştır.  Şekil 9’da gösterildiği gibi olu-
şan radyal ve teğetsel kuvvetler bulunmuştur.  Bu kuvvet-
lerin stator yapısı üzerinde neden olduğu deformasyon 
ve oluşan harmonik hareket bulunmuş ve gürültü akustik 
analizlerle hesaplanmıştır. Şekil 10’da stator deformasyo-
nu gösterilmiştir.

Şekil 9. Stator Üzerine Etki Eken Kuvvet Alanı

Şekil 10. Stator Deformasyonu
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DEĞERLENDİRME

Ürün çeşitliliği, karmaşık elektromekanik yapı, yoğun 
kullanım, tüketicilerin beklentileri, maliyetler ve rekabetçi 
piyasa düşünüldüğünde, beyaz eşya sektörü dar bir 
alanda etkin geliştirme çalışmaları yapılmasını gerektiren 
bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiziksel testlerin 
önemini ve gerekliliğini göz ardı etmeden, mühendislik 
simülasyonları bir çok tasarım alternatifini düşük maliyet-
le incelemeye olanak sağladığından, bu sektörde ürün 
geliştirmeye en uygun ve etkin metot olarak değerlendi-
rilebilir. Simülasyonları tasarım döngüsüne daha en baş-
tan katıp, tasarım kararları simülasyon sonuçları gözetile-
rek verildiğinde, katacağı stratejik ve maddi faydalar en 
yüksek seviyeye çıkacaktır. İster  tamamen yeni, konsept 
bir ürün olsun, ister var olan üründe kökten değişiklik 
veya minör iyileştirmeler olsun, mühendislik simülasyon-
ları geliştirilen ürünün piyasa en hızlı şekilde sürülmesine 
olanak tanır.
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