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SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,

Mühendis ve Makina dergimizin bu sayısındaki ilk makale Cevahir Tarhan ve Mehmet Ali Çil’in 
“Rüzgâr Türbinlerinde Kullanılan Farklı Kanat Profillerinin Sayısal Olarak İncelenmesi” başlıklı 
makalesidir. Rüzgâr türbinlerinden elde edilen enerji miktarı her geçen gün artmaktadır. Rüzgâr 
türbinlerinin güç çıkışlarını etkileyen faktörlerden birisi de kanat profilleridir. Bu çalışmada rüzgâr 
türbinlerinde kullanılan farklı (NACA 0009, NACA 2415, NACA 4415, NACA 4424,  NACA 6412, 
NACA 6415, NACA 24112, FX 63-137, GOE 795, NREL’s S824, SD 5060, SG6040) kanat profillerinin 
Qblade yazılımı kullanılarak simülasyonları oluşturulup sayısal analizleri yapılmış ve aerodinamik 
performansları incelenmiştir. Sayısal analizler 0°- 20° arası hücum açılarında ve 5x104, 2x105 1x106 
Reynolds sayılarında gerçekleştirilmiştir. En yüksek aerodinamik verimliliğe sahip kanat profilleri 
NACA 6412, NACA 6415 ve NACA 4415 olarak belirlenmiş ve bu kanat profillerinden üç kanatlı 
rüzgâr türbini oluşturulup elde edilen güç çıkışları ve performans değerleri bulunmuştur. Bu kanat 
profilleri için uç-hız oranı 6.5 ila 7.8 aralığında maksimum verim alınmıştır. Sonuç olarak rüzgâr 
türbinlerinde NACA 6412, NACA 6415 ve NACA 4415 kanat profilleri kullanılarak türbinden alınacak 
verim maksimum seviyede olacaktır. Bu çalışmada, literatürde mevcut olmayan AG37, AH 80-140 
NACA 8824 ve RG-12 kanat profilleri literatüre katkı sağlamak amacıyla analiz edilmiştir.

İkinci makalemiz İbrahim Kocabaş ve Haluk Yılmaz’ın “Güçlendirilmiş Dört Folyo Kesitli Al6061 
Tüplerinin Eksenel ve Eğik Darbe Koşulları Altında Çarpışma Dayanıklılık Performansı” başlıklı 
makalesidir. Bu çalışmada, güçlendirilmiş dört-yaprak kesitlere sahip Al6061 boruların eksenel ve 
eğik darbe koşulları altında çarpışma dayanımı performansı sunulmaktadır. Dört-yaprak kesitli bir 
darbe sönümleyici yapının tasarımında boru derinliği boyunca farklı tipte desteklerin etkileri sayısal 
olarak incelenmiştir. Yatay eksenden ölçülen 0º, 10º, 20º ve 30º eğik darbe açıları altında, dört farklı 
tipte destek geometrisi incelenmiştir. Test edilen modellerin kuvvet-yer değiştirme karakteristikleri, de-
formasyon şekilleri ve darbe dayanıklılık indeksleri optimum darbe sönümleyici konfigürasyonunu be-
lirlemek için kullanılmıştır. Sayısal modeller, iki rijit plaka arasına yerleştirilmiş ve sayısal çalışmada 
1m/s’lik bir eksenel çarpma hızı dikkate alınmıştır. Al6061 serisi alüminyum alaşımı, gerinim oranın-
dan bağımsız malzeme özellikleri varsayılarak, çoklu-doğrusal malzeme modeli dikkate alınarak boru 
malzemesi olarak kullanılmıştır. Darbe dayanımı performansının çarpma açısına çok duyarlı olduğu 
ve daha iyi bir boru tasarımı için Q-S-4 tipi desteklerin önerilebileceği sonucuna varılmıştır.

Üçüncü makalemiz, Gürcan Atakök ve Sezgin Balcı’nın “CNC Kumaş Kesim Makinesindeki 
Krank-Biyel Mekanizmasının Kinematik Analizi ve Kesici Bağlantı Uzunluklarının Performansa Et-
kisi”başlıklı makalesidir. Bu çalışmada, Krank-biyel mekanizmaları, kullanım alanı çok geniş olan 
bir hareket mekanizmasıdır ve basit, kullanışlı olması dolayısıyla çok katlı materyalleri kesme mak-
inelerinde oldukça tercih edilmektedir.  Bu mekanizmaya dayanan kesme sistemlerinde, kesme hızını 
arttıran parametrelerden biri olan krank uzunluğu değişiminin sisteme olan etkilerini görmek için 
Matlab / Simulink ile simülasyon gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çok katlı serilmiş materyalleri kesmek için 
kullanılan kesme makinesinin kesici mekanizmasının kinematiği incelenmiş, hareketi analiz edilmiştir. 
Krank-biyel uzuvlarının optimum boyutları, karmaşık sayıların kullanılarak çıkarıldığı denklemlere 
göre belirlenmiştir. Çıkarılan boyutlar ve hareket denklemleri, Matlab / Simulink ile modellenerek 
karakteristik eğriler elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, çok katlı serilmiş materyalleri kesme 
makinesi için uygun krank - biyel kol uzunluğu bulunmuştur.

Dördüncü makalemiz, Mustafa Zeki Yılmazoğlu’nun “Hastaneler İçin Diğer Binalara Göre Farklı 
Enerji Verimliliği Uygulamaları” başlıklı makalesidir. Bu çalışmada, hastaneler özelinde diğer bina 
tiplerinden farklı olan bazı enerji verimliliği uygulamaları ele alınmıştır. Hastaneler, diğer bina ti-
plerinden enerji tüketimi açısından farklı bir yapıya sahiptir. Enerji kullanım yoğunluğu yüksek olan 
bu bina tipinde özellikle tasarım ve işletme açısından farklı enerji verimliliği uygulamaları mevcuttur. 
2023 yılına kadar enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan binalarda referans değere göre 



en az %15 enerji tasarrufu sağlanması zorunluluğu bulunmaktadır. Uygulama rehberinde belirtilen 
enerji verimliliği uygulamalarına ek olarak, bu çalışmada, hastanelerde diğer binalardan farklı olan 
bazı enerji verimliliği uygulamaları belirtilmiştir. Özellikle bina otomasyonu ile basınç ilişkileri ko-
runarak kullanım dışı zamanlarda ameliyathanelerdeki debi azaltımı (gece modu), yoğun bakımlarda 
H13 yerine F9 filtre kullanımı ve basınçlı hava sisteminde basıncın mümkün olan en düşük değere göre 
ayarlanması ve atık ısıdan ısı pompaları ile faydalanılması ele alınmıştır. Ameliyat olmadığında klima 
santrallerini gece modunda çalışma ile vantilatör ve aspiratörden %25 debi azaltımı için yaklaşık 
%33.7 enerji tasarrufu imkanı olduğu hesaplanmıştır. Yoğun bakımlarda H13 yerine F9 filtre kullanımı 
ile Türkiye genelinde işletme maliyetinden 40,640,000 TL tasarruf edilebileceği bulunmuştur.

Beşinci makalemiz, Emre Varış ve Cemil Yiğit’in “Örtüşme Oranının S-Rotor Rüzgâr Türbini Per-
formansı Üzerine Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi” başlıklı makalesidir. Dikey eksenli rüzgâr 
türbinleri; küçük ve estetik yapıda olması, sessiz çalışabilmesi, şehir merkezlerinde ve sosyal alan-
larda da sıkça kullanılması sayesinde tercih edilmektedir. Dikey eksenli rüzgâr türbini olan Savo-
nius rüzgâr türbininin düşük olan kanat performansını arttırabilmek için literatürde çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmada, kanatlar arasına toplamda aynı yüzey alanına sahip daire, kare, altıgen ve 
yekpare hava akış kanalı açılmıştır. İncelenen hava akış kanallarından yekpare hava akış kanalının 
2,82x10-2 değeri ile en yüksek güç katsayısını verdiği tespit edilmiştir. Yekpare hava akış kanalı türbi-
nin 0,10-0,30 arasında örtüşme oranlarına sahip tasarımları incelenmiş ve 0,25 örtüşme oranının en 
yüksek güç katsayısını verdiği sonucuna varılmıştır.

Altıncı makalemiz, Serkan Güler, H. Tarık Serindağ ve Gürel Çam’ın “Tel Ark Eklemeli İmalat: Son 
Gelişmeler ve Değerlendirmeler” başlıklı makalesidir. Yenilikçi bir imalat teknolojisi olan metal ekle-
meli imalat (MEİ) günümüzde havacılık-uzay, enerji, otomotiv, tıp gibi çeşitli endüstriyel alanlarda 
uygulanmaktadır. Bu imalat yöntemlerinde metal parçaların üretimi, üç farklı şekilde yapılmaktadır. 
Bunlar toz sermeli ergitme, toz beslemeli ergitme ve tel eklemeli ergitme sistemleridir. Bu yöntemle-
rden ilk ikisinde hammadde olarak metal veya alaşım tozları kullanılırken üçüncü yöntemde metal 
veya alaşımlardan imal edilmiş ilave tel başlangıç malzemesidir. Ancak, metal tozlarının özellikle de 
alaşım tozlarının maliyetleri oldukça yüksektir. Bu da tel kullanılarak yapılan eklemeli metal parça 
üretimini oldukça cazip hale getirmektedir. Tel ark eklemeli üretimin (TAEİ) diğer bir avantajı da, 
küçük ve orta büyüklükteki parçaların ekonomik olarak ve yüksek hızda üretebilmesi potansiyelidir.  
Günümüzde, bu yenilikçi imalat teknolojisi Ti ve alaşımları, Al ve alaşımları, Ni-esaslı alaşımlar ve 
çelik gibi değişik mühendislik malzemelerinden parça üretiminde ümit vadeden bir üretim teknolojisi 
olarak kabul edilmektedir. Bu makalede tel ark eklemeli imalat konusundaki çalışmalar ve yaygın 
kullanılan metalik teller tartışılacak ve bu yöntem ile üretilen parçaların içyapı ve mekanik özellikleri 
ele alınacaktır. Ayrıca, TAEİ’ta karşılaşılan deformasyon, porozite ve çatlak oluşumu gibi hatalar ve 
bunların nedenleri de tartışılacaktır. Son olarak bu üretim yönteminin metal parça imalatında yaygın 
olarak kullanılabilmesi için aşılması gereken sorunlar özetlenecektir.  

Yedinci makalemiz H. Tarık Serindağ, Cemal Tardu, İshak Özer Kırçiçek ve Gürel Çam’ın “Gaz 
Tungsten Ark Kaynaklı 9Ni Kriyojenik Çelik Bağlantının İçyapı ve Mekanik Özelliklerinin Belirlen-
mesi” isimli makalesidir. Sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) olan talebin de sürekli artmasına paralel 
olarak LNG depolama tanklarının imalinde düşük sıcaklıklarda mükemmel tokluk, yüksek süneklik 
ve çatlama direnci gibi olağanüstü özelliklere sahip olan %9 Ni içerikli çelik levhaların kullanımı 
da artmaktadır. Kaynak, LNG depolama tanklarının üretiminde vazgeçilmez bir imalat yöntemidir. 
Bu malzemelerin kaynağında, hem ergime bölgesi hem de ısıdan etkilenen bölge dahil olmak üzere 
tüm kaynak bölgesinde düşük sıcaklık kırılma tokluğu, kabul edilebilir bir seviyede tutulmalıdır. Bu 
çalışmada, Ni-bazlı bir dolgu teli kullanılarak gaz tungsten ark kaynağı (GTAK) yapılmış 10 mm kalın-
lığında %9 Ni içerikli düşük alaşımlı kriyojenik çelik kaynaklı bağlantının kaynak bölgesinde içyapıda 
meydana gelen değişimler ve mekanik özellikleri sunulacaktır. Kaynak bölgesinde oluşan içyapılar 
optik mikroskop ile detaylı olarak incelenmiştir. Elde edilen kaynaklı bağlantının mekanik özellikleri 



ve kaynak performans değerleri çekme deneyi ve mikrosertlik ölçümleri ile belirlenmiştir. Ayrıca, kay-
naklı bağlantının -196 °C’deki darbe enerjisi Charpy çentikli darbe deneyi ile tespit edilmiş ve esas 
levhanın bu sıcaklıktaki kırılma tokluğu ile mukayese edilmiştir. 

Sekizinci makalemiz, Aykut Fatih Güven ve Mertcan Kubilay Mete’nin “Balıkesir’in Erdek İlçesi için 
Şebeke Bağlantılı Hibrit Enerji Sistemi Fizibilite Çalışması ve Ekonomik Analizi” isimli makalesidir. 
Bu çalışmada Balıkesir’in Erdek ilçesinin 2020 yılı aylık elektrik tüketim değerlerini karşılamak amacı 
ile oluşturulabilecek en optimum şebeke bağlantılı hibrit enerji sistemi tasarımı HOMER programında 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı ise fosil yakıtların tükenmesi ile artan maliyetleri ve çevreye 
verdikleri zararlardan ötürü seçilen bölgenin daha ucuz ve temiz olan yenilenebilir enerji kaynak-
larından elektrik enerjisi eldesini sağlamaktır. Tasarlanabilecek en optimum sistem arayışında farklı 
senaryolarda sistemler tasarlanmış ve karşılaştırılmıştır. Bu senaryoları oluşturan bileşenler şebeke 
bağlantısı, güneş paneli, rüzgar türbini, dizel ve biyogaz jeneratörleri, yakıt pili, elektrolizör, hidro-
jen tankı, batarya ve dönüştürücü olmaktadır. Senaryolar arasındaki farklar ise jeneratör tiplerinden 
kaynaklanmaktadır. Oluşturulan sistemler arasından şebeke bağlantılı Güneş Paneli/Rüzgar Türbini/
Biyogaz Jeneratörü/Batarya hibrit enerji sistemi 176 Milyon $ net bugünkü maliyeti, 0,0301 $ birim 
enerji maliyeti ve %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından üretimi ile hem maliyet hemde çevreci 
yaklaşım açısından en optimum sistem tasarımını temsil etmektedir.  

Dokuzuncu makalemiz, Deniz Yıldırım Yalçınkaya, Hüseyin Günerhan, Arif Hepbaşlı, Hourieh 
Bayramian’ın “Duyulur Isıl Enerji Depolama Sistemlerinin Enerji Yönünden İncelenmesi” isimli 
makalesidir. Güneş enerjisi kullanılan sistemlerde aralıklı çalışma şartlarının sakıncasını azaltmak 
için güneş ışınlarının yeterli olduğu saatlerde güneş enerjisini depolamak ve daha sonra ısıtma uygu-
lamalarında kullanmak bir ısıl enerji depolama sistemi (IED)  ile mümkün olabilir. Bu çerçevede 
güneş enerjisinin sürdürülebilirliğini sağlamak için IED uygulamaları yaygın olarak kullanılabilir. Bu 
çalışmada önce bu yöntemlerinden birisi olan duyulur ısı enerjisi depolama (DIED) sisteminin özel-
likleri üzerinde ayrıntılı olarak duruldu. Sonra bu sistemin enerji analizi bağıntıları sunuldu. Daha 
sonra, bazı DIED uygulamaları açıklandı. Sonunda, bazı önerilerde bulunurken ana sonuçlar verildi. 
Duyulur ısı IED tankının ısıl davranışını değerlendirmek için en kritik parametrelerden birinin ısıl 
tabakalaşma olduğu sonucuna varılabilir.

Onuncu ve son makalemiz, Ege Yılmaz ve İsmail Ovalı’nın “Otonom Araçlarda Navigasyon Para-
metrelerinin Optimizasyonu” isimli makalesidir. Bu çalışmada kapalı ortamlarda çokça kullanılan 
dinamik pencere yaklaşım (DWA) lokal planlayıcısı ile çalışan enflasyon tabakası, maliyet çarpım 
faktörü, yol mesafe eğilimi ve hedef mesafe eğilimi (inflation_radius, cost_scaling_factor, path_dis-
tance_bias ve goal_distance_bias) parametrelerinin, navigasyon işlemleri üzerine etkileri incelen-
miştir. Optimizasyonlar Gazebo simülasyon ortamında gerçekleştirilmiş olup, gerçek ortamı benzetimi 
için kullanılmıştır. Kontrol algoritmaları için ise mimari yapı olarak ise Robot İşletim Sistemi (ROS) 
kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucu kapalı ortamlar ve özellikle dar ortamlarda çalışacak robot-
lar için bazı navigasyon parametreleri önerilmiştir. Önerilen parametre değerleri ve değer aralıkları 
boyut olarak büyük ve dar ortamlarda çalışacak robotlar için uygundur. Kullanılan robot boyları 1540 
mm uzunluğunda ve 425 mm yarıçapındadır. Bu boyutlar göz önüne alındığında kapı araları gibi dar 
alanlar için optimizasyonlar yapılmıştır.

Dergimize www.mmo.org.tr/muhendismakina ve https://dergipark.org.tr adresinden ulaşabilir; 
makale ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere...

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu



PRESENTATION
Dear Colleagues,

The first article published in our journal Engineer and Machinery is the article titled “Numerical 
Investigation of Different Blade Profiles Used in Wind Turbines” by Cevahir Tarhan and Mehmet Ali 
Çil. The amount of energy obtained from wind turbines is increasing day by day. One of the factors 
affecting the power output of wind turbines is blade profiles. In this study, simulations of different 
blade profiles (NACA 0009, NACA 2415, NACA 4415, NACA 4424, NACA 6412, NACA 6415, NACA 
24112, FX 63-137, GOE 795, NREL’s S824, SD 5060, SG6040) using Qblade software created, 
numerically analyzed and their aerodynamic performances were examined. Numerical analyzes were 
performed at angle of attack between 0°and 20° and Reynolds numbers of 5x104, 2x105, 1x106. 
Blade profiles with the highest aerodynamic efficiency were determined as NACA 6412, NACA 6415 
and NACA 4415, and the power outputs and performance values obtained by creating a three-bladed 
wind turbine from these blade profiles were found. Maximum efficiency was obtained for these blade 
profiles in the tip-speed ratio range of 6.5 to 7.8. As a result, the efficiency to be obtained from the 
turbine will be at the optimum level by using NACA 6412, NACA 6415 and NACA 4415 blade profiles 
in wind turbines. In this study, AG37, AH 80-140, NACA 8824 and RG-12 blade profiles, which are 
not available in the literature, were analyzed in order to contribute to the literature.

The our second article is titled “Crashworthiness Performance of Al6061 Tubes with Stiffened 
Quatrefoil Sections under Axial and Oblique Impact Conditions” by İbrahim Kocabaş and Haluk 
Yılmaz. This study presents the crashworthiness performance of Al6061 tubes with stiffened quatrefoil 
sections under axial and oblique impact conditions. Influences of different types of stiffeners through 
the depth of tubes in the design of a quatrefoil sectional crash absorber structure are investigated, 
numerically. Four types of stiffener patterns are considered under oblique impact angles of 0º, 10º, 
20º, and 30º measured from the horizontal axis. Force-displacement characteristics, deformation 
patterns, and crashworthiness indexes of the tested tubes are given to decide optimal crash absorber 
configuration. The numerical tube models are placed between two rigid plates and an axial impact 
speed of 1m/s is considered in the numerical study. Al6061 series aluminum alloy is used as a tube 
material with a multi-linear material model assuming strain-rate independent properties. It is found 
that the crashworthiness performance is very sensitive to impact angle and Q-S-4 type stiffeners can 
be proposed for a better tube design.   

The our third article is titled “Kinematic Analysis of Crank-Connecting Mechanism in CNC Fabric 
Cutting Machine and Effects of Connection Lengths on Performance” by Gürcan Atakök and Sezgin 
Balcı. In this study, crank – connecting rod mechanisms are a movement system with a wide area of 
use and these mechanisms are highly preferred in multi-ply materials cutting machines due to their 
simple and usefulness. Simulation was carried out with Matlab/Simulink to see the effects of changing 
the crank length, which is one of the parameters that increase the cutting speed, on the system in 
cutting systems based on this mechanism. The kinematic of the cutting mechanism of a cutting 
machine used to cut multi-ply materials were investigated and its motion was analysed. The optimum 
dimensions of the crank-connecting rod have been obtained using equations created from complex 
numbers. These dimensions and motion equations have been modelled with Matlab / Simulink and 
characteristic curves have been obtained. As a result of the analysis, the crank-connecting rod length 
suitable for the cutting machine of multi-layered materials has been obtained.

The our fourth article is titled “Particular Energy Efficiency Applications for Hospitals Compared 
to Other Buildings” by Mustafa Zeki Yılmazoğlu. In this study, energy efficiency applications that 
differ from other building types in hospitals are discussed. Hospitals have a different characteristic 
from other building types in terms of energy consumption. There are different energy efficiency 
applications especially in terms of design and operation in this building type with high energy usage 
intensity. There is an obligation to achieve at least 15% energy saving compared to the reference 
value in buildings that are obliged to appoint an energy manager until 2023. In addition to the energy 



efficiency applications specified in the application guide, some energy efficiency applications in 
hospitals that are different from other buildings are specified in this study. In particular, by preserving 
pressure relations with building automation flow rate reduction in operating rooms during non-use 
hours (night mode), use of F9 filters instead of H13 in intensive care units, adjustment of the pressure 
in the compressed air system to the lowest possible value and utilization of waste heat with heat 
pumps were discussed. It was calculated that there is a 33.7% energy saving opportunity for 25% air 
flow reduction from the ventilator and aspirator by operating the air handling units in night mode in 
the absence of surgery. It was also found that 40,640,000 TL can be saved in operating costs across 
Turkey by using F9 filters instead of H13 in intensive care units.

The our fifth article is titled “Numerical Investigation of the Effect of Overlap Ratio on S-Rotor 
Wind Turbine Performance” by Emre Varış and Cemil Yiğit. Due to their quiet operation, small 
and aesthetic structure vertical axis wind turbines frequently use in city centers and social areas. 
Various studies have been carried out in the literature in order to increase the low blade performance 
of the Savonius wind turbine, which is a vertical axis wind turbine. In this study, circular, square, 
hexagonal, and monolithic airflow ducts with the same total surface area were opened between the 
blades. Among the airflow ducts, it has been determined that the monolithic airflow duct gives the 
highest power coefficient with a value of 2.82x10-2. The designs of the monolithic airflow duct turbine 
with overlap ratios of 0.10-0.30 were examined and it was concluded that the 0.25 overlap ratio gave 
the highest power coefficient. 

The our sixth article is titled “Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM): Recent Developments 
and Prospects” by Serkan Güler, H. Tarık Serindağ and Gürel Çam. Metal additive manufacturing 
(MAM) which is an innovative technology is presently being applied in various industries such as 
aeronautics-space, energy, automotive, and medicine. Metal parts are produced in three different ways 
in metal additive manufacturing methods. These are powder bed fusion, powder fed fusion and wire 
fed fusion systems. In the first two of these methods, metal or alloy powders are used as raw materials, 
while in the third method, the filler wire made of metal or alloys is the starting material. However, 
metal powders, especially alloy powders, are quite costly. This in turn makes the production of metal 
parts using filler wire very attractive. Another advantage of wire arc additive manufacturing (WAAM) 
is its potential to produce small- and medium-sized parts economically with high deposition rate. 
Nowadays, this innovative manufacturing technology is being considered a promising fabrication 
technology for manufacturing several products from various engineering materials such as titanium 
and its alloys, aluminum and its alloys, nickel-based alloys and steels. In this paper, studies on WAAM 
and commonly used metallic wires and the microstructure and mechanical properties of the parts 
produced by this method will be discussed. In addition, defects such as deformation, porosity and 
crack formation encountered in WAAM and their reasons will also be discussed. Finally, the problems 
which have to be overcome for a wider application of this production method in the manufacturing of 
metallic parts, will be summarized.  

The our seventh article is titled “Determination of Microstructural and Mechanical Properties of 
Gas Tungsten Arc Welded 9Ni Cryogenic Steel Joint” by H. Tarık Serindağ, Cemal Tardu, İshak 
Özer Kırçiçek and Gürel Çam. In parallel to continuously increasing demand for liquefied natural 
gas (LNG) which is a clean energy source, the use of 9% Ni steel plates is also increasing in the 
production of LNG storage tanks, due to their outstanding combination of properties such as 
excellent toughness, high ductility and cracking resistance at very low temperatures. During the 
welding of this material, low temperature fracture toughness should be kept at an acceptable level 
within the weld region including both fusion and heat affected zones. This study introduces the result 
of microstructural evolution in the weld region and the mechanical properties of the gas tungsten 
arc welded 10 mm thick 9% Ni containing low alloy steel joint produced by using a Ni-based filler 
wire. The microstructures evolved in the weld region were examined by extensive optical microscopy 
investigations. Mechanical properties and joint performance values of the welded joints were 
determined by detailed microhardness measurements and transverse tensile tests. Moreover, impact 



energy of the joint fabricated was also determined at -196 °C by Charpy impact test (Charpy V-notch 
test) and compared with the fracture toughness of the base plate at the same temperature.  

The our eighth article is titled “Feasibility Study and Economic Analysis of On Grid Hybrid Energy 
System for Balıkesir Province Erdek” by Aykut Fatih Güven and Mertcan Kubilay Mete. In this 
study, the most optimum grid connected hybrid energy system design that can be created in order to 
supply the monthly electricity consumption values of Balıkesir’s Erdek district in 2020 was carried 
out in the HOMER program. The aim of this study is to obtain electrical energy from cheaper and 
cleaner renewable energy sources in the selected region due to the increasing costs and environmental 
damage caused by the depletion of fossil fuels. In search of the optimum system that can be designed, 
systems were designed and compared in different scenarios. The components that make up these 
scenarios are grid connection, photovoltaic pannel, wind turbine, diesel and biogas generators, fuel 
cell, electrolyzer, hydrogen tank, battery and converter. The differences between the scenarios are 
due to the generator types. Among the systems created, the grid connected Photovoltaic Panel/Wind 
Turbin/Biogas Generator/Battery hybrid energy system represents the most optimal system design 
in terms of both cost and environmentalist approach, with a net current cost of $ 176 Million, a unit 
energy cost of $ 0,0301 and production from 100% renewable energy sources. 

The our ninth article is titled “Investigation of Sensible Thermal Energy Storage Systems in Terms of 
Energy” by Deniz Yıldırım Yalçınkaya, Hüseyin Günerhan, Arif  Hepbaşlı and Hourieh Bayramian. 
In order to reduce the drawback of intermittent operating conditions in systems using solar energy, 
it may be possible to store solar energy during hours when sunlight is sufficient and then using it in 
heating applications with a thermal energy storage system (TES). In this context, TES applications 
can be widely used to ensure the sustainability of solar energy. In this study, basic elements of sensible 
heat energy storage (STES) system, which is one of these methods, were comprehensively treated first. 
Next, energy analysis relations of this system are presented. Some applications of STES were then 
decribed. Finally, main concluding remarks were given while some recommendations were made. It 
may be concluded that one of the most critical parameters for evaluating the thermal behavior of the 
sensible heat TES tank is thermal stratification 

The our tenth and final article is titled “Optimization of Navigation Parameters in Autonomous 
Vehicles” by Ege Yılmaz and İsmail Ovalı. İn this study, inflation radius, cost scaling factor, path 
distance bias and goal distance bias parameters were examined onto navigation processes, which 
are mostly used with dynamic Windows approach local planner. The optimizations were conducted 
in Gazebo simulation tool and were used to simulate the real environments. Robot Operating System 
(ROS) is used as the architectural structure for the control algorithms. As a result of this study, 
some navigation parameters have been recommended for robots that will be working indoor and 
particularly narrow state. Recommended parameters and parameter intervals have been offered for 
a robot that has 1540 mm length and 425 mm radius. These parameters were optimized for narrow 
areas like door interiors in case these dimensions belong to that robot. 

You can also view the journal on the web page www.mmo.org.tr/muhendismakina, https://
dergipark.org.tr and support us with your articles and comments.

Best regards until our next issue...

  UCTEA CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS
  Board of Directors
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Rüzgâr Türbinlerinde Kullanılan Farklı Kanat 
Profillerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Cevahir Tarhan1, Mehmet Ali Çil2*

ÖZ
Rüzgâr türbinlerinden elde edilen enerji miktarı her geçen gün artmaktadır. Rüzgâr türbinlerinin güç çıkış-
larını etkileyen faktörlerden birisi de kanat profilleridir. Bu çalışmada rüzgâr türbinlerinde kullanılan farklı 
(NACA 0009, NACA 2415, NACA 4415, NACA 4424,  NACA 6412, NACA 6415, NACA 24112, FX 63-
137, GOE 795, NREL’s S824, SD 5060, SG6040) kanat profillerinin Qblade yazılımı kullanılarak simülas-
yonları oluşturulup sayısal analizleri yapılmış ve aerodinamik performansları incelenmiştir. Sayısal analizler 
0°- 20° arası hücum açılarında ve 5x104, 2x105 1x106 Reynolds sayılarında gerçekleştirilmiştir. En yüksek 
aerodinamik verimliliğe sahip kanat profilleri NACA 6412, NACA 6415 ve NACA 4415 olarak belirlenmiş ve 
bu kanat profillerinden üç kanatlı rüzgâr türbini oluşturulup elde edilen güç çıkışları ve performans değerleri 
bulunmuştur. Bu kanat profilleri için uç-hız oranı 6.5 ila 7.8 aralığında maksimum verim alınmıştır. Sonuç 
olarak rüzgâr türbinlerinde NACA 6412, NACA 6415 ve NACA 4415 kanat profilleri kullanılarak türbinden 
alınacak verim maksimum seviyede olacaktır. Bu çalışmada, literatürde mevcut olmayan AG37, AH 80-140 
NACA 8824 ve RG-12 kanat profilleri literatüre katkı sağlamak amacıyla analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rüzgâr türbini, kanat profili, taşıma katsayısı, hücum açısı, qblade, nümerik analiz, 
bilgisayar destekli tasarım

Numerical Investigation of Different Blade Profiles Used in Wind 
Turbines

ABSTRACT
The amount of energy obtained from wind turbines is increasing day by day. One of the factors affecting the 
power output of wind turbines is blade profiles. In this study, simulations of different blade profiles (NACA 
0009, NACA 2415, NACA 4415, NACA 4424, NACA 6412, NACA 6415, NACA 24112, FX 63-137, GOE 
795, NREL’s S824, SD 5060, SG6040) using Qblade software created, numerically analyzed and their 
aerodynamic performances were examined. Numerical analyzes were performed at angle of attack between 
0°and 20° and Reynolds numbers of 5x104, 2x105, 1x106. Blade profiles with the highest aerodynamic 
efficiency were determined as NACA 6412, NACA 6415 and NACA 4415, and the power outputs and 
performance values obtained by creating a three-bladed wind turbine from these blade profiles were found. 
Maximum efficiency was obtained for these blade profiles in the tip-speed ratio range of 6.5 to 7.8. As a 
result, the efficiency to be obtained from the turbine will be at the optimum level by using NACA 6412, 
NACA 6415 and NACA 4415 blade profiles in wind turbines. In this study, AG37, AH 80-140, NACA 8824 
and RG-12 blade profiles, which are not available in the literature, were analyzed in order to contribute to 
the literature.
Keywords: Wind turbine, airfoil, lift coefficient, angle of attack, qblade, numerical analysis, computer aided 
design
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EXTENDED ABSTRACT
With the increase in the world population, the need for energy also increases. Renewable energy sources 
and fossil fuels are used to meet this energy demand. The importance of renewable energy sources is increa-
sing due to the fact that they have a certain life in fossil fuels and the damage they cause to the environment. 
Wind energy is one of the renewable energy sources [1]. Thanks to wind turbines, energy can be obtained 
from the wind. The amount of energy obtained with the development of wind turbines is also increasing. 
The parts of horizontal axis wind turbines that are widely used today are classified as follows; It consists 
of a tower, generator, gear box, hub, electrical-electronic parts and wing [2]. Airfoils are one of the most 
important elements in a wind turbine. Convert the kinetic energy of the wind into mechanical energy with 
wing profiles. The performance of the wind turbine blade profile is related to the lift (Cl) and drag (Cd) 
force. The Cl/Cd ratio determines the aerodynamic performance. Many numerical and experimental studies 
have been done on the aerodynamic performance of airfoils. Some of these studies are described in the 
manuscript. Blade profiles used in wind turbines are divided into a certain class and named systematically. 
The cost of experimental analysis of the newly designed airfoils is high. Instead, there are software that 
perform performance analysis. The Qblade software is one of these software. It is possible to calculate the 
performance of the wind turbine with the Qblade software [25]. Blade element momentum (BEM) theory 
is used in Qblade software [26]. With the BEM theory, the design of wind turbines is done easily [5]. BEM 
theory is the combination of ‘momentum theory’ and ‘blade element theory’ [22]. In the studies conducted 
by Mahmuddin [22] and Moriarty and Hansen [27], BEM theory has been explained in detail.

NACA 0009, NACA 2415, NACA 4415, NACA 4424, NACA 6412, NACA 6415, NACA 24112, FX 63-
137, GOE 795, NREL’s S824, SD 5060, SG6040 airfoils at different angles of attack (Alpha) (0° to 15° 
) and 5x104, 2x105 1x106 Reynolds numbers, lift coefficients (Cl), drag coefficients (Cd), Cl / Cd and in 
addition to these, power coefficients (Cp), power information and Thrust information at different tip speeds 
(TSR) ( 0 to 10) simulations were created with Qblade software, graphs were created and numerical analy-
zes were made. . It was determined that the lift coefficient, drag coefficient and Cl/Cd ratio obtained as a 
result of the numerical analysis of the airfoils with the Qblade software are compatible with similar studies 
in the literature. It has been concluded that numerical analysis of airfoils is possible with Qblade. In this 
study, AG37, AH 80-140, NACA 8824 and RG-12 blade profiles, which are not available in the literature, 
were analyzed in order to contribute to the literature.

For the number Re = 2x105, the wing profiles with the highest lift coefficient value are NACA6415, FX 63-
137, NACA 6412 and NACA 4415. The maximum lift coefficient values of these airfoils at 0°-15° angle of 
attack are 1.73, 1.66, 1.65 and 1.47, respectively. The drag coefficients of NACA 0009, NACA 24112 and 
GOE 795 airfoils increase faster than the other airfoils after 10° of attack. Wing profiles with the highest Cl / 
Cd ratio for Re = 2x105 are FX 63-137, NACA 6412, GOE 795, SG6040, NACA 4415 and NACA6415. The 
maximum Cl/Cd ratio values of these wing profiles at 0°-15° angle of attack are 89.12, 78.86, 74.2, 73.06, 
71.88 and 71.33, respectively. For the number Re = 1x106, the wing profiles with the highest lift coefficient 
are FX 63-137, NACA 6415, NACA 6412 and NACA 4415. Maximum lift coefficient values are 1.80, 1.74, 
1.70 and 1.63, respectively. Wing profiles with the highest Cl/Cd ratio for Re = 1x106 number and 0°-15° 
angle of attack are NACA 6412, NACA 6415, NACA 4415 and SG6040. Maximum Cl / Cd ratio values are 
147.1, 135.5, 128.665 and 116.6, respectively. 

Numerical analysis performed at three different Reynolds numbers obtained the highest aerodynamic per-
formance at Re = 1x106. In this issue, the wind turbine simulation consisting of NACA 6412, NACA 4415 
and NACA 6415 blade models was created with the Qblade software. The maximum Cp values are 0.442, 
0.43 and 0.41, respectively. The maximum power output values obtained are 420, 410 and 390, respecti-
vely. NACA6412 and NACA4415 wing profiles reached these values at the tip-speed ratio of 7, and the 
NACA 6415 airfoil at the tip-speed ratio of 7.5. Thrust values at 10 at the tip-speed ratio are 196 for NACA 
6415, 188.5 for NACA 4415 and 188 for NACA 6412.

As a result of the study with 3 different Reynolds numbers, it was observed that both the lift coefficients and 
the Cl/Cd ratios increased and the drag coefficients decreased with the increase of the Reynolds number. 
The best result was obtained at 1x106 Reynolds number. 
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1. GİRİŞ 
Dünya nüfusunun artması ile beraber enerji ihtiyacı da artmaktadır. Bu enerji talebi-
ni karşılamak için yenilenebilir enerji kaynakları ve fosil yakıtlar kullanılmaktadır. 
Fosil yakıtlarında belli bir ömre sahip olması ve çevreye verdiği zararlardan dolayı 
yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi giderek artmaktadır. Rüzgâr enerjisi de ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından birisidir [1]. Rüzgâr türbinleri sayesinde rüzgârdan 
enerji elde edilebilir. Rüzgâr türbinlerinin gelişmesi ile elde edilen enerji miktarı da 
artmaktadır.  Yatay eksenli rüzgâr türbinlerinin parçaları şu şekilde sınıflandırılır; dişli 
kutusu, kule, göbek, jeneratör, kanat ve elektrik-elektronik parçalardan oluşmaktadır 
[2]. Rüzgâr türbininde en önemli elemanlardan birisi de kanat profilleridir. Kanat pro-
filleri ile rüzgârın kinetik enerjisi mekanik enerjiye dönüştür.

Rüzgâr türbini kanat profilinin performansı, taşıma(Cl) ve sürükleme(Cd) kuvveti ile 
ilişkilidir. Cl/Cd oranı aerodinamik performansı belirler. Kanat profillerinin aerodi-
namik performansı üzerine birçok sayısal ve deneysel çalışma yapılmıştır. Körpe ve 
Darak [3] başlangıç profil olarak NACA 4412 profilini seçmişler ve bu kanat profi-
linden en yüksek verimi almak için kanat kalınlığını ve kamburluk oranını değişken 
olarak kabul edip en düşük sürükleme kuvvetini elde etmek için bu değişkenlerin 
değerlerinde oynamalar yapmışlardır, daha iyi verim alabilmek için alt ve üst limitleri 
belirlenmişler ve sonuç olarak kalınlık için kordun %9-18 aralığı, kamburluk oranı 
için kordun %0-10 aralığında olması gerektiğini belirlemişlerdir. Alaskari ve Ark. [4] 
rüzgâr türbinlerinde kullanılan SG6043 kanat profili üzerine yaptığı çalışmada hü-
cum açısı 2° maksimum aerodinamik performans gösterdiğini ve rüzgâr türbininin 
optimum performansını uç-hız oranı 8’de elde ettiğini bulmuşlardır. Koç ve Ark. [5] 
yaptığı çalışmada ise SG6043 rüzgâr türbini kanat profilinin değişken hücum açıların-
daki taşıma katsayısı ve taşıma/sürükleme oranı değerini Qblade yazılımını kullana-
rak incelemişler, SG6043 kanat profili için maksimum performans gösterdiği hücum 
açısını 4,50 olarak bulmuşlardır. Görgülü ve Ark.[6] NACA 0009 kanat profilinin 
analizi için yaptığı çalışmada düşük Reynolds sayısında maksimum Cl/Cd oranını 
5 hücum açısında bulmuşlardır.  Şahin ve Acır [7] NACA 0015 kanat profili üzerine 
sayısal ve deneysel olarak çalışma yapmışlardır. 80‘lik hücum açısında maksimum 
verim alındığını ve sayısal ile deneysel sonuçların uyumlu olduğunu belirtmişlerdir.

Tanürün ve Ark.[8] rüzgâr türbinlerinde kullanılan NACA 0018 kanat profilinin ae-
rodinamik performansını hesaplamak için sayısal ve deneysel analiz yapmışlardır.  
Singh ve Gill [9] NACA 0008 ve NACA 0012H kanat profillerini özelliklerini Qbla-
de yazılımı ile simülasyon oluşturarak karşılaştırmışlar, NACA 0012H profilinin 
taşıma katsayısı ve taşıma/sürükleme oranının NACA 0008 den daha iyi olduğunu 
ve bunun sebebinin de kord kalınlığı ile ilgili olduğu sonucuna varmışlardır. Husaru 
ve Ark. [10] Qblade yazılımını kullanarak NACA 4415 kanat profili ile ilgili sayısal 
analiz yapmışlar ve NACA 4415 kanat profiline ilişkin maksimum taşıma katsa-
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yısının hücum açısını 11°, minimum sürükleme katsayısının hücum açısını 5° ve 
maksimum taşıma/sürükleme oranının hücum açısını 6° olarak bulmuşlardır. Raut 
ve Ark. [11] NACA 4415, NACA 4420, SG6041, SG6042 ve SG6043 rüzgâr türbi-
ni kanat profilleri Qblade yazılımını kullanarak karşılaştırmışlar, hücum açılarına 
göre her bir kanat profilin taşıma katsayısını, sürükleme katsayısını ve taşıma/sü-
rükleme oranlarını incelemişler ve sonuç olarak yaptıkları çalışmada SG6043 kanat 
profilinin 8°-14° hücum açısı için maksimum taşıma katsayısının 1.63 olduğunu ve 
SG6043 profilinin hücum açısı 4°-8° için maksimum taşıma/sürükleme oranını ver-
diğini belirlemişlerdir. Handoyono ve Wardhana [12] NACA 4412, NACA 23012 
ve NACA 16-212 yatay eksenli rüzgâr türbini kanat profilleri üzerine yaptıkları 
çalışmada farklı hücum açılarındaki taşıma katsayılarını, sürükleme katsayılarını ve 
taşıma/sürükleme oranlarını Qblade yazılımını kullanarak karşılaştırmışlar, sonuç 
olarak NACA 4412 kanat profilinin diğer iki profile göre daha yüksek taşıma katsa-
yısına sahip olduğunu belirlemişlerdir. Muftah [13] farklı hücum açılarında ve Rey-
nolds sayılarında NACA 2414 kanat profilinin taşıma katsayısı, sürükleme katsayısı 
ve taşıma/sürükleme oranını incelemiş, yaptığı bu çalışmada en iyi aerodinamik 
performansın 5 derecelik hücum açısında olduğunu ve Reynolds sayısı artıkça taşı-
ma/sürükleme oranının yükseldiği sonucuna varmıştır.  Shabur ve Ark. [14] 3x104 
ve 7x104 olan iki farklı düşük Reynolds sayısında NACA 0018 ve NACA 0012 iki 
simetrik kanat profilini incelenmişler, NACA 0012’nin aynı Reynolds sayısı için 
NACA 0018’den daha fazla taşıma ürettiğini belirlemişlerdir. Zahari [15] yaptığı 
araştırmada on farklı tip NACA kanat profilinin sürükleme katsayısını belirlemek 
için NACA 6412, NACA 6409, NACA 4424, NACA 2418, NACA 2408, NACA 
1410, NACA 1408, NACA 0015, NACA 0009 ve NACA 0006 kanat profillerini 
incelemiş, aynı koşullarda en yüksek sürükleme katsayısına sahip olan kanat pro-
filinin NACA 4424 olduğunu ve en düşük sürükleme katsayısına sahip olan kanat 
profilinin NACA 0006 olduğunu belirlemiştir. García ve Ark. [16] rüzgâr türbini 
için NACA 24112, NACA22112, NACA25112, NACA 4412 ve NACA 64212 pro-
fillerinin aerodinamik performansı üzerine çalışma yapmışlardır. Düz [17] yapmış 
olduğu çalışmada NACA kanat profillerinden ayrı olarak GOE 795, EPPLER 580, 
FX 63-137, FX 84-W-218 ve SELIG S8036 kanat profillerini, farklı rüzgâr hızla-
rında ve hücum açılarındaki performansını nümerik olarak test etmiş, kanat profili 
üzerindeki etkili olan değişkenlere göre maksimum taşıma/kaldırma oranını bulma-
yı hedeflemiştir. Wang ve Ark. [18] CQU-A25 ve DU91-W2-250 kanat profillerinin 
aerodinamik performansını karşılaştırmışlar ve sonuç olarak CQU-A25 kanat pro-
filinin taşıma/sürükleme oranı aynı koşullardaki DU91-W2-250 kanat profilinden 
daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Selig ve McGranahan [19] rüzgâr türbinle-
rinde kullanılan SH3055, SD2030, S834, S822, FX 63-137 ve E387 kanat profilleri-
ni farklı Reynolds sayılarında taşıma ve sürükleme katsayılarını bulmak için rüzgâr 
tünelinde test etmişlerdir. Kale ve Ark.[20] rüzgâr türbinlerinde kullanılan NACA 
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2412, SG 6042, IND 15045 ve IND 09848 kanat profilleri sayısal analizlerini yap-
mışlardır. IND 15045 ve IND 09848 küçük ölçekli rüzgâr türbinleri için geliştirilen 
kanat profilleridir ve bu kanat profillerinin Cl/Cd oranı NACA 2412, SG 6042 pro-
fillerinden daha iyi sonuç vermiştir. 

Nachtane ve Ark. [21] Qblade yazılımı ile oluşturulan simülasyonun doğruluk payı-
nı ölçmek için deney yapmışlar, deney için rüzgâr türbini kanat profillerinde kökte 
NACA 63-824 ve uçta NACA 63-812 olan NACA 63-8XX kanat profilini kullan-
mışlar, elde ettikleri sonuçlar ile Qblade yazılımındaki sonuçları karşılaştırdıklarında 
verilerin uyuştuğunu gözlemlemişler ve aynı zamanda Qblade yazılımının tasarım 
aracı olarak kullanılabileceği sonucuna varmışlardır. Mahmuddin [22] yaptığı çalış-
mada NACA 2415 kanat profilinin sayısal analizini yapmış ve bu araştırma sonucu-
nun Qblade yazılımı ile uyuştuğunu gözlemlemiştir.

NACA kanat profillerinden hariç rüzgâr türbinleri için özel oluşturulan kanat profilleri 
vardır. RISO kanat yapısı Danimarkalılar, DU kanat yapısı Almanlar, FFA-W kanat 
yapısı İsveçler ve NRELS kanat yapısı Amerikalılar tarafından oluşturulmuştur [18].

Detaylı bir literatür taramasından sonra rüzgâr türbinlerinde kullanılan on iki farklı 
kanat profili belirlenmiştir. Bu kanat profillerinin sayısal analizi 0°-20° arası hücum 
açılarında ve 5x104, 2x105 1x106 Reynolds sayılarında yapılmıştır. Diğer makaleler-
den farklı olarak 12 farklı kanat profili birlikte karşılaştırılmıştır.  Bu çalışmada karşı-
laştırılması yapılan kanat profillerinden aerodinamik verimliliği en yüksek olan kanat 
profillerinin belirlenmesi ve bu kanat profillerinden oluşturulacak kanat modellerinin 
rüzgâr türbini üzerinde simülasyonu hazırlanarak elde edilen performans değerleri ve 
güç üretimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2-GEREÇ VE YÖNTEM
Kanat profilinin performansı aerodinamik verimlilik ile hesaplanır. Aerodinamik ve-
rimlilik taşıma kuvvetinin sürükleme kuvvetine oranıdır. Uçuş yönüne dik doğrultuda 
uygulanan kuvvete taşıma kuvveti denir. Taşıma kuvveti, bir kanat profilinin üst yü-
zey bölgesi ile alt yüzey bölgesi arasındaki havanın basınç farkı olduğunda elde edilen 
bir kuvvettir. Sürükleme kuvveti uçağın hareket doğrultusundaki harekete zıt yönde 
etki eden kuvvettir. Sürükleme kuvveti aerodinamik kanat profili üzerindeki basınç 
dağılımından ve aerodinamik kanat profili boyunca havanın hareketinden oluşur. Sü-
rükleme kuvveti uçak performansını düşürür, yakıt tüketimini artırır. Taşıma kuvveti 
Denklem (2.1) ile sürükleme kuvveti Denklem (2.2) ile bulunur ((ρ=yoğunluk(k/m3), 
(A=kanat alanı(m2)), (V=hız(m/s))) [23]. Denklem (2.3)’de Reynolds sayısı verilmiş-
tir ((ρvs= eylemsizlik kuvvetleri), (µ/D= viskozite kuvvetleri))[24].
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Rüzgâr türbini güç çıkışını etkileyen önemli parametrelerden biri de uç-hız oranıdır 
(TSR). Uç-hız oranı kanat açısal hızı (ω), kanat yarıçapı (R) ve rüzgâr hızı (V) de-
ğişkenlerine bağlıdır. TSR kanat uç hızının, rüzgâr hızına oranıdır. Üç kanatlı rüzgâr 
türbinlerinde uç-hız oranı (λ) 5-8 civarındadır [25]. 

     
    

                                                                        

 

                    (2.4)

Güç katsayısı rüzgâr türbinlerinde rüzgâr gücünden ne kadar verim alınabildiği-
nin belirlenmesine yardımcı olan önemli faktörlerden biridir. Bu katsayı kanatların 
rüzgârdan elde ettiği gücün (NR), rüzgâr gücüne (N) oranı olarak ifade edilir.

   
  
    

                                                                                                                                                                                                    

 

                   (2.5)

Bu denklemde, kanat yarıçapı R (m), havanın yoğunluğu ρ (kg/m3), rüzgâr hızı V 
(m/s) olarak verilmektedir. Rüzgâr türbinlerinde CP, θ (kanat açısı) ve λ’nın bir fonk-
siyonu olarak Denklem (2.6) ve Denklem (2.7)’dan yararlanılarak belirlenebilmekte-
dir. Denklem (2.6) ve Denklem (2.7) tüm kanat yapıları için kullanılabilmektedir [26]. 
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                         (2.7)

Rüzgâr türbinlerinde kullanılan kanat profilleri belirli bir sınıflara ayrılıp sistematik 
olarak adlandırılmaktadır. Tasarlanan yeni kanat profillerinin deneysel analizlerini 
yapmanın maliyeti yüksektir. Bunun yerine performans analizi yapan yazılımlar var-
dır. Qblade yazılımı da bu yazılımlardan biridir. Qblade yazılımı ile rüzgâr türbini-
nin performansını hesaplamak mümkündür[27]. Qblade yazılımında Blade element 
momentum (BEM) teorisi kullanılmaktadır [28]. BEM teorisi ile rüzgâr türbinlerinin 
tasarımı kolay bir şekilde yapılmaktadır[5]. BEM teorisi, ‘momentum teorisi’ ve  ‘pal 
eleman teorisinin’ birleşimidir [22]. Mahmuddin [22] ile Moriarty ve Hansen [29] 
tarafından yapılan çalışmalarda BEM teorisi detaylı olarak açıklanmıştır. 
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Kanat profili
Reynolds 

sayısı
Cl, Cd veya 

Cl/Cd
Hücum 

açısı
Qblade 

sonuçları
Literatür sonuçları

GOE795 1.25x105 Cl

00

50

100

0.205

0.82

1.07

0.223 [17]

0.748 [17]

1.115 [17]

FX 63-137 1.25x105 Cl

00

50

100

0.7

1.3

1.67

0.803 [17]

1.328 [17]

1.753 [17]

NACA0009 5x104 Cl

60

80

100

0.65

0.76

0.64

0.60 [30]

0.74  [30]

0.67 [30]

NACA4415 3.49x106 Cl

00

50

100

0.49

1.06

1.50

0.4 [31]

0.96 [31]

1.34 [31]

NACA4424 6x104 Cd

00

40

80

0.07

0.09

0.12

0.071 [32]

0.092 [32]

0.116 [32]

NACA6412 1.75x105 Cl/Cd

00

40

80

54.1

77.05

77.7

53.41 [33]

74.65 [33]

48.61 [33]

NACA6415 1x105 Cl

50

100

150

0.73

0.97

1.09

0.66 [34]

0.98 [34]

1.08 [34]

SG6040 3x105 Cl

50

100

150

0.92

1.25

1.31

0.86 [35]
1.26 [35]
1.32 [35]

Tablo 1. Qblade ile Literatür Sonuçlarının Karşılaştırılması
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Kanat profillerinin sayısal analizleri incelemek için Qblade ile bulunan değerler ile 
literatürde bulunan değerlerin karşılaştırılması Tablo 1’de verilmiştir.

Bu çalışmada Qblade yazılımı kullanılmıştır. Qblade ile yapılan bu çalışma sonu-
cunda bulunan değerler ile literatürde bulunan değerlerin uyuştuğu gözlemlenmiştir. 
Literatür taramasından sonra Qblade yazılımının kanat profillerinin performansını he-
saplanmasında kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu bölümde ilk olarak daha önce üzerine çalışma yapılmış olan kanat profilleri belir-
lenmiş (NACA 24112, NACA 6415, NACA 6412, NACA 4424, NACA 4415, NACA 
2415, NACA 0009, FX 63-137, GOE 795, NREL’s S824, SD 5060, SG6040) ve sa-
yısal analizler yapılmıştır. Daha sonra literatür taramasından sonra detaylı olarak ae-
rodinamik performans üzerine çalışma yapılmayan AG37, AH 80-140 NACA 8824 
ve RG-12 kanat profilleri belirlenmiştir. Bu kanat profillerinin performans analizleri 
literatüre katkı sağlamak amacıyla Qblade yazılımı ile yapılmıştır.

NACA 24112, NACA 6415, NACA 6412, NACA 4424, NACA 4415, NACA 2415, 
NACA 0009,    FX 63-137, GOE 795, NREL’s S824, SD 5060, SG6040 kanat profil-
lerinin farklı hücum açılarında (Alpha) (0° ila 15°) ve 5x104, 2x105 1x106 Reynolds 
sayılarında taşıma kuvveti katsayıları (Cl), sürükleme kuvveti katsayıları(Cd), Cl/Cd 
oranı ve bunlara ek olarak güç katsayıları (Cp), güç(power) değerleri ve Thrust de-
ğerleri farklı uç hız değerlerinde (TSR)  (0 ila 10) Qblade yazılımı ile simülasyonları 
hazırlanıp, grafikler oluşturulmuş ve sayısal analizler yapılmıştır.

 
 

Şekil 1. Karşılaştırılması Yapılan Kanat Profillerinin İki Boyutlu Görünümleri
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 Şekil 2. Kanat Profillerinin Re=5x104 Sayısı için Hücum Açısı ile Taşıma Katsayısının (Cl) Değişimi

Şekil 3. Kanat Profillerinin Re=5x104 Sayısı için Hücum Açısı ile Sürükleme Katsayısının (Cd) 
Değişimi
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Re=5x104 sayısı için taşıma katsayısı değerinin en yüksek olduğu kanat profilleri 
FX 63-137, SG6040, NACA 2415 ve NACA 6412’dir.  Bu kanat profillerinin 0°-15° 
hücum açısındaki maksimum taşıma katsayısı değerleri sırasıyla 1.60, 1.23, 1.16 ve 
1.10’dur. 0°-8° hücum açılarında sürükleme katsayısının en yüksek olduğu kanat pro-

Şekil 4. Kanat Profillerinin Re=5x104 Sayısı İçin Hücum Açısı ile Cl/Cd Oranının Değişimi

 
 Şekil 5. Kanat Profillerinin Re=5x104 Sayısı için Hücum Açısı ile Moment Katsayısı (Cm) Değişimi
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fili NREL’s S814’tür. 8°-13.2° hücum açılarında en yüksek sürükleme katsayına sahip 
olan kanat profilleri NACA 4424 ve NACA 6415’tir. 13.7°-14.6° hücum açılarında 
SD6050 kanat profili ve 14.6°-15° hücum açılarında ise GOE 795 kanat profilinin en 
yüksek sürükleme katsayısı değerine sahip olduğu görülmektedir.

Re=5x104 sayısı için Cl/Cd oranının en yüksek olduğu kanat profilleri GOE 795, 
SD5060, NACA 24112, NACA 0009, NACA 2415, FX 63-137 ve SG6040’tır. Bu 
kanat profillerinin 0°-15° hücum açısındaki maksimum Cl/Cd oranı değerleri sırasıyla 
38, 33, 26.8, 25.65, 24.85, 24.76 ve 23.96’dır.

Re=2x105 sayısı için taşıma katsayısı değerinin en yüksek olduğu kanat profilleri 
NACA 6415, FX 63-137, NACA 6412 ve NACA 4415’tir.  Bu kanat profillerinin 0°-
15° hücum açısındaki maksimum taşıma katsayısı değerleri sırasıyla 1.73, 1.66, 1.65 
ve 1.47 ‘dir. NACA 0009, NACA 24112 ve GOE 795 kanat profillerinin sürükleme 
katsayıları 10° hücum açısından sonra diğer kanat profillerine göre daha hızlı artmak-
tadır.

Re=2x105 sayısı için Cl/Cd oranının en yüksek olduğu kanat profilleri FX 63-137, 
NACA 6412, GOE 795, SG6040, NACA 4415 ve NACA 6415’tir. Bu kanat profilleri-
nin 0°-15° hücum açısındaki maksimum Cl/Cd oranı değerleri sırasıyla 89.12, 78.86, 
74.2, 73.06, 71.88 ve 71.33’dür.

 
 Şekil 6. Kanat Profillerinin Re=2x105 Sayısı için Hücum Açısı ile Taşıma Katsayısının(Cl) Değişimi
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 Şekil 7. Kanat Profillerinin Re=2x105 Sayısı için Hücum Açısı ile Sürükleme Katsayısının (Cd) 

Değişimi

Şekil 8. Kanat Profillerinin Re=2X105 Sayısı için Hücum Açısı ile Cl/Cd Oranının Değişimi
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Re=1x106 sayısı için taşıma katsayısının değerinin en yüksek olduğu kanat profilleri 
FX 63-137, NACA 6415, NACA 6412 ve NACA 4415’tir. Maksimum taşıma katsayı-
sı değerleri sırasıyla 1.80, 1.74, 1.70 ve 1.63 ‘tür.

 
 Şekil 9. Kanat Profillerinin Re=2x105 Sayısı için Hücum Açısı ile Moment Katsayısı (Cm) Değişimi

 
 Şekil 10. Kanat profillerinin Re=1x106 Sayısı için Hücum Açısı ile Taşıma Katsayısının (Cl) 

Değişimi
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 Şekil 11. Kanat Profillerinin Re=1x106 Sayısı İçin Hücum Açısı ile Sürükleme Katsayısının (Cd) 

Değişimi

Şekil 12. Kanat Profillerinin Re=1x106 Sayısı için Hücum Açısı ile Cl/Cd Oranının Değişimi
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GOE 795 ile NACA 24112 kanat profillerinin en yüksek sürükleme katsayısına sahip 
olduğu görülmektedir.

Re=1x106 sayısında ve 0°-15° hücum açısı için Cl/Cd oranının en yüksek olduğu ka-

 
 Şekil 13. Kanat Profillerinin Re=1x106 Sayısı için Hücum Açısı ile Moment Katsayısı (Cm) 

Değişimi

 
 Şekil 14. NACA 6412, NACA 6415 ve NACA 4415 Kanat Modellerinin İki Boyutlu Görünümü



Tarhan, C., Çil, M. A.

Mühendis ve Makina, cilt 63, sayı 706, s. 1-22, Ocak-Mart 202216

Şekil 15. Re=1x106 Sayısında Cp Değerinin Uç-Hız Oranına Göre Değişimi

nat profilleri NACA 6412, NACA 6415, NACA 4415 ve SG6040’tır. Maksimum Cl/
Cd oranı değerleri sırasıyla 147.1, 135.5, 128.665 ve 116.6’dır.

Üç farklı Reynolds sayısında(Re=5x104, Re=2x105 ve Re=1x106) yapılan sayısal ana-
lizlerde Cl/Cd oranı en yüksek olan NACA 6412, NACA 6415, NACA 4415 kanat 
profillerinin Qblade yazılımı ile kanat yapısı ve simülasyonu oluşturulup Cp-TSR, 
Güç(Power)-TSR ve Thrust-TSR grafikleri oluşturulmuştur. Kanatlar Betz limitine 
göre tasarlanmıştır. Betz limiti %59.26 ile rüzgâr türbinlerinin teorik olarak ulaşabile-
ceği maksimum verim değeridir [36].

 
 

 
 

Şekil 16. Re=1x106 Sayısında Elde Edilen Güç Değerinin Uç-Hız Oranına Göre Değişimi
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Üç farklı Reynolds sayısında yapılan sayısal analiz en yüksek aerodinamik per-
formansı Re=1x106 sayısında elde edilmiştir. Bu Reynolds sayısında NACA 6412, 
NACA 4415 ve NACA 6415 kanat modellerinden oluşan rüzgâr türbinini simülasyo-
nu Qblade yazılımı ile oluşturulmuştur. Sırasıyla maksimum Cp değerleri 0.442, 0.43 
ve 0.41’dir.  Elde edilen maksimum güç çıkış değerleri sırasıyla 420, 410 ve 390’dır. 
Bu değerlere NACA 6412 ve NACA 4415 kanat profilleri uç-hız oranı 7’de, NACA 
6415 kanat profili ise uç-hız oranı 7.5 ‘de ulaşmıştır. Uç-hız oranı 10’da Thrust de-
ğerleri NACA 6415 için 196, NACA 4415 için 188.5 ve NACA 6412 için ise 188’dir.

Bu kısımda AG37, AH 80-140 NACA 8824 ve RG-12 kanat profilleri 0°-15° hücum 
açılarında Re=1x106 sayısında aerodinamik performansı incelenmiştir. Detaylı litera-
tür taramasından sonra bu kanat profilinin aerodinamik performansının hesaplanma-
dığı görülmüştür. Bu nedenle gelecek çalışmalar da kaynak olarak kullanılması için 
bu kanat profillerinin Cl ve Cl/Cd oranları incelenmiştir. Şekil 18’de kanat profilleri-
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 Şekil 18. AG37, AH 80-140 NACA 8824 ve RG-12 Kanat Profillerinin İki Boyutlu Görünümleri
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nin 2 boyutlu görünümü, Şekil 19’da taşıma katsayıları ve Şekil 20’de Cl/Cd oranları 
verilmiştir.

Şekil 19’a göre kanat profillerinin maksimum taşıma katsayısına göre sıralanışı 
NACA 8824, AG37, AH 80-140 ve RG-12 şeklindedir. Maksimum Cl değerleri sı-
rasıyla 1.97, 1.505, 1.417 ve 1.185 olarak bulunmuştur. Şekil 20’ye göre kanat pro-
fillerinin maksimum Cl/Cd oranlarına göre sıralanması AH 80-140, AG37, RG-12 ve 
NACA 8824’tür. Maksimum Cl/Cd oranları sırasıyla 149.8, 98.5, 91 ve 45’dir. Tablo 
2’de kanat profillerinin aerodinamik performansları detaylı bir şekilde verilmiştir.

Şekil 19. AG37, AH 80-140 NACA 8824 ve RG-12 Kanat Profillerinin Re=1x106 Sayısı 
İçin Hücum Açısı İle Taşıma Katsayısının(Cl) Değişimi

 
 Şekil 20. AG37, AH 80-140 NACA 8824 ve RG-12 kanat profillerinin Re=1x106 Sayısı 

İçin Hücum Açısı ile Cl/Cd Oranının Değişimi
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Bu çalışmada Qblade yazılımı kullanılmıştır. Qblade ile yapılan bu çalışma sonu-
cunda bulunan değerler ile literatürde bulunan değerlerin uyuştuğu gözlemlenmiştir. 
Literatür taramasından sonra Qblade yazılımının kanat profillerinin performansını he-
saplanmasında kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Tablo 1’de kanat profillerinin 
sayısal analizleri verilmiştir. Bu tablodaki amaç Qblade yazılımı kullanılarak bulunan 
sonuçların literatürdeki sonuçlar ile uyumlu olduğunu göstermektir.  

4. SONUÇ
Qblade yazılımını kullanarak rüzgâr türbinlerinde kullanılan farklı kanat profillerinin 
sayısal analizi simülasyon oluşturularak yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Karşılaştırılması yapılan 12 kanat profillinin 5x104, 2x105 ve 1x106 Reynolds sayı-
larında en yüksek taşıma katsayısına sahip olan kanat profilleri sırasıyla FX 63-137, 
NACA6415 ve FX 63-137’dir.  Bu kanat profillerinin sırasıyla taşıma katsayıları 1.60, 
1.73 ve 1.80 olarak bulunmuştur. Hücum açısının artmasıyla taşıma katsayısının artığı 
gözlemlenmiştir.

Karşılaştırılması yapılan 12 kanat profillinin 5x104, 2x105 ve 1x106 Reynolds sayı-
larında en yüksek Cl/Cd oranına sahip olan kanat profilleri sırasıyla GOE 795, FX 
63-137 ve NACA 6412’dir. Bu kanat profillerinin sırasıyla Cl/Cd oranları 38, 89.12 
ve 147.1 olarak bulunmuştur.

3 farklı Reynolds sayısında yapılan çalışmanın sonucunda ise Reynolds sayısının art-
masıyla birlikte hem taşıma katsayılarının hem de Cl/Cd oranlarının arttığı ve sürük-
leme katsayılarının azaldığı gözlemlenmiştir. En iyi sonuç 1x106 Reynolds sayısında 
alınmıştır.

Simülasyonu oluşturulan rüzgâr türbinlerinde Cp ve güç değerlerine bakıldığında 
maksimum verim alınan aralık NACA 6412 kanat profili için uç-hız oran aralığı 6.5-
7.5, NACA 4415 kanat profili için uç-hız oran aralığı 6.95-7.5 ve NACA 6415 kanat 
profili için uç-hız oran aralığı 7.45-7.8’dir. 

Re=1x106
5° 10° 15°

Cl Cl/Cd Cl Cl/Cd Cl Cl/Cd

AG37 0.92 93 1.40 68.5 1.42 18

AH 80-140 1.05 136 1.41 108 1.37 23

NACA 8824 1.34 43,5 1.75 42 1.97 30

RG-12 0.725 91 1.18 57 0.85 6

Tablo 2. AG37, AH 80-140 NACA 8824 ve RG -12 Kanat Profillerinin Farklı Hücum Açılarındaki 
Aerodinamik Performansları
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Daha önce detaylı olarak aerodinamik performansı üzerine çalışma yapılmayan 
AG37, AH 80-140 NACA 8824 ve RG-12 kanat profilleri belirlenmiştir. Bu kanat 
profilleri literatüre katkı sağlamak amacıyla Qblade yazılımı ile incelenmiştir.  AH 
80-140 kanat profilinin maksimum Cl/Cd oranının karşılaştırılması yapılan diğer 12 
kanat profillinden daha yüksek olduğu görülmüştür ( Re=1x106, AH 80-140:149.8, 
NACA 6412: 147.1).

Kanat profillerinin Qblade yazılımı ile yapılan sayısal analiz sonucunda elde edilen 
taşıma katsayısı, sürükleme katsayısı ve Cl/Cd oranının literatürdeki benzer çalışma-
lar ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Qblade ile kanat profillerinin sayısal analizle-
rinin yapılmasının mümkün olduğu sonucuna varılmıştır.
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Crashworthiness Performance of Al6061 Tubes with 
Stiffened Quatrefoil Sections under Axial and Oblique 
Impact Conditions
İbrahim Kocabaş1*, Haluk Yılmaz2

ABSTRACT
This study presents the crashworthiness performance of Al6061 tubes with stiffened quatrefoil sections 
under axial and oblique impact conditions. Influences of different types of stiffeners through the depth of 
tubes in the design of a quatrefoil sectional crash absorber structure are investigated, numerically. Four 
types of stiffener patterns are considered under oblique impact angles of 0º, 10º, 20º, and 30º measured from 
the horizontal axis. Force-displacement characteristics, deformation patterns, and crashworthiness indexes 
of the tested tubes are given to decide optimal crash absorber configuration. The numerical tube models 
are placed between two rigid plates and an axial impact speed of 1m/s is considered in the numerical study. 
Al6061 series aluminum alloy is used as a tube material with a multi-linear material model assuming strain-
rate independent properties. It is found that the crashworthiness performance is very sensitive to impact 
angle and Q-S-4 type stiffeners can be proposed for a better tube design.  
Keywords: Crashworthiness performance, oblique impact, quatrefoil section, stiffener, finite element 
method

Güçlendirilmiş Dört Folyo Kesitli Al6061 Tüplerinin Eksenel ve 
Eğik Darbe Koşulları Altında Çarpışma Dayanıklılık Performansı

ÖZ
Bu çalışmada, güçlendirilmiş dört-yaprak kesitlere sahip Al6061 boruların eksenel ve eğik darbe koşulları 
altında çarpışma dayanımı performansı sunulmaktadır. Dört-yaprak kesitli bir darbe sönümleyici yapının ta-
sarımında boru derinliği boyunca farklı tipte desteklerin etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Yatay eksenden 
ölçülen 0º, 10º, 20º ve 30º eğik darbe açıları altında, dört farklı tipte destek geometrisi incelenmiştir. Test edi-
len modellerin kuvvet-yer değiştirme karakteristikleri, deformasyon şekilleri ve darbe dayanıklılık indeksleri 
optimum darbe sönümleyici konfigürasyonunu belirlemek için kullanılmıştır. Sayısal modeller, iki rijit plaka 
arasına yerleştirilmiş ve sayısal çalışmada 1m/s’lik bir eksenel çarpma hızı dikkate alınmıştır. Al6061 serisi 
alüminyum alaşımı, gerinim oranından bağımsız malzeme özellikleri varsayılarak, çoklu-doğrusal malzeme 
modeli dikkate alınarak boru malzemesi olarak kullanılmıştır. Darbe dayanımı performansının çarpma açısına 
çok duyarlı olduğu ve daha iyi bir boru tasarımı için Q-S-4 tipi desteklerin önerilebileceği sonucuna varıl-
mıştır.
Anahtar Kelimeler: Darbe dayanımı, eğik darbe, dört-yaprak kesit, destek, sonlu elemanlar metodu
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1. INTRODUCTION
During the last decade, vehicle safety becomes increasingly important, and more 
effective crash box systems are being developed for the vehicles, while a growing 
concern in environmental aspects also requires the design of lightweight structures to 
reduce fuel consumption. Thus, various novel configurations of structures have been 
proposed and further improved as energy absorbers during crashes, such as the thin-
walled structures, multi-cell tubes, which have been widely studied by the crashwort-
hiness community using analytical, numerical, and experimental methods [1]. These 
kinds of tubular structures are extensively utilized as energy absorption elements in 
vehicles such as frontal parts of an automobile chassis, aircraft fuselages, and trains. 
The major reason is their lightweight properties and high potentials to absorb a great 
amount of energy during an impact loading to ensure desired occupant protection. 
Tubular structures are generally responsible for dissipating kinetic energy by under-
going a controlled plastic deformation [2], thus providing passenger safety in case of 
a crash scenario. For this reason, this kind of passive safety system has a significant 
role in reducing or completely preventing fatal injuries. Thin-walled structure, as an 
energy absorber, needs to meet the requirements of structural collapse and decelera-
tion under axial crushing and needs to emerge proper crashworthiness performance 
under oblique impact loading. This is because that crash-absorbers of the vehicles are 
also undergone oblique loading conditions in many crashing scenarios. 

There are generally two critical parameters to design an optimum crash-absorber, 
which are geometrical configuration and material of the structure. Material of the 
energy-absorber structure directly affects the collapse mechanism. Aluminum alloys 
are generally preferred as an energy absorber material due to their insensitive strain 
rate-dependent properties for smooth deformation paths at higher crushing speeds. 
Geometrical configuration plays a more critical role in crashworthiness performance. 
For this reason, most of the researchers are focusing on the section profiles of the 
structures. For example, the common tubular sections are circular, polygonal and their 
derivatives which are investigated by the references [3-5] to improve crashworthiness 
performance and folding mechanism during crushing. A high amount of energy ab-
sorption is a key factor for an ideal crash-absorber structure without extreme initial 
peak forces (IPF’s). For this reason, different corrugated cross-section profiles are 
generally proposed as an efficient way of controlling structural collapse and folding 
performance without fracture occurrence of the tube materials [6]. For an ideal energy 
absorber, the collapse mechanism should be controllable, and the load-displacement 
diagram should exhibit a plateau as much as possible until the densification region. 
To perform this task, bio-inspired geometry configurations have been introduced as an 
alternative method to further improve the crashworthiness performance of the tubular 
sections. For example, bio-inspired corrugated tubes with different vertex configura-



Crashworthiness Performance of Al6061 Tubes with Stiffened Quatrefoil Sections under Oblique İmpact

Engineer and Machinery, vol. 63, no. 706, p. 23-40, January-March 2022 25

tions [7] and bio-inspired multi-cell tubes with quadrilateral, hexagonal and octagonal 
sections [8] are notable studies in this field. Additionally, origami-inspired energy-ab-
sorbers structure designs are also used as an effective method to get rid of catastrophic 
initial peak forces (IPF’s) and to get a more smooth force-displacement response. 
Performances of various origami structures to improve deformation control during 
axial crushing are presented by ref. [9] and [10]. 

The above studies of multi-cell structures mainly focus on axial crushing conditi-
ons. However, energy absorbers are likely to handle oblique loading conditions in 
a real vehicle collision. Therefore, the crashworthiness performance of energy-ab-
sorbers under oblique loads is attracting attention. For example, Li et al. [11] found 
that energy absorption of the triangular hierarchical structure under oblique load is 
considerably higher than that of the non-hierarchical triangular column under axial 
impact. Tran [12] studied the crumpling of aluminum alloy AA6060-T4 thin-walled 
tubes subjected to an axial and oblique impact, and it was observed that the crashwort-
hiness performance of the tubes with holes does not improve for both cases of axial 
and oblique impact. Patel et al. [13] conducted an investigation on homogeneous and 
heterogeneous ply orientation modeled structure of composite materials under axial 
and oblique impact loadings to find out suitable model or structure for lightweight 
vehicle applications. Similarly, Albak [14] performed a study on the crashworthiness 
performance of twenty-one structures under axial and oblique loading angles. It is 
reported that subsections added to the inner wall corners of the tubes significantly 
increase the energy absorption capacity. The section profile and stiffener walls are 
directly effective on the energy absorption capacity of the tubular structures. Different 
geometrical sections such as circle, rectangle, and various polygons were examined in 
terms of energy absorption capacities under oblique impacts to reach an ideal section 
profile [15]. Furthermore, thin-walled structures with different cross-sections such as 
circular [16,17], square [18], oblong [19], multi-cell [20,21], multi-corner [22-24], 
and other unconventional thin-walled structures have already been studied by many 
researchers. Other complex section tubes have been studied, including star-shaped 
cross-section [25], convex and concave polygons section [26,27]. Although many ge-
ometrical configurations have been studied to improve crashworthiness performance 
of the crash absorbers, this field is still open to develop a more efficient crash absor-
ber configuration which works well with the oblique impact conditions. In addition, 
bio-inspired structures, which have been attracting a popularity in recent years, are 
mostly investigated for only axial-impact conditions. This is an important gap in the 
literature because a new crash absorber design should be also checked and reinforced 
for different loading scenarios.   

In this paper, the crashworthiness performance of Al6061 tubes with stiffened quat-
refoil sections is investigated, numerically under the axial and oblique impact loads. 
Quatrefoil profile is a special type of bio-inspired geometrical pattern, which exhibits 
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relatively better crashworthiness performance under axial impact in comparison with 
the conventional polygonal shapes as a candidate of exterior component of a crash-
absorber [28]. To further improve the crashworthiness performance of quatrefoil sec-
tions for oblique impact conditions, different stiffener configurations are applied. The 
influence of four stiffeners arrangements (symmetrically positioned inner ribs inside 
the quatrefoil tubes) on the crashworthiness performance is examined. In this respect, 
the present study aims to make a good contribution to the existing state of the field in 
designing better crash-absorbers that work efficiently with the oblique impact condi-
tions as well. 

2. MATERIAL METHOD

2.1 Crashworthiness Performance Indicators

The efficiency of an energy absorber structure is evaluated through the crucial crash-
worthiness indicators such as energy absorption (EA), specific energy absorption 
(SEA), mean crushing force (MCF), initial peak crushing force (IPCF) crushing force 
efficiency (CFE), and undulation of load-carrying capacity (ULC). The definition of 
these indicators is as follows:

The energy absorption (EA) is the total deformation energy absorbed during the crus-
hing process. Its formula is expressed as follows:

 

          
 

 
 

 

        (1)

where F(x) is the instantaneous crushing force at the corresponding crushed length of 
x and L is the stroke length of the crushing process. 

The specific energy absorption (SEA), which is defined as the energy absorbed per 
unit mass of the structure, is utilized to compare the energy absorption capacities of 
the energy absorbers with different masses as a measure of lightness of the structure. 
It is calculated by 

        

 

         (2)

where m is the total mass of the crash absorber.

The mean crushing force (MCF) is one of the important indicators and it is calculated 
by the ratio of EA to the stroke length L.

                 (3)
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IPCF is the first reaction induced by the energy-absorbing structure at the beginning 
of the crushing process. The crushing force efficiency (CFE) is defined as the ratio of 
MCF related to IPF.

       
              (4)

The undulation of load-carrying capacity (ULC) displays uniformity of the crushing 
force versus displacement curve. It is given by 

     
               

 

 
         (5)

2.2 Geometry of the Tubes

Bio-inspired quatrefoil profile is used as a main section of the crash absorber struc-
ture. A schematic illustration of the quatrefoil profile is given in Figure 1. Two geo-
metrical parameters are needed in constructing the quatrefoil profile, which is r and 
R denoting foil radius and outer radius, respectively. Quatrefoil crash absorbers are 
designed to displace the volume of a cylinder having a diameter and length of 80mm. 
Stroke length (the length of effective deformation) is chosen as 60mm. In this case, 
the foil radius r and outer radius R are selected to be 20mm and 40mm, respectively. 
The Wall-thickness of the crash absorber is selected to be 1mm for each configuration.

For axial compression, the quatrefoil sections exhibit relatively better crashworthiness 
performance as it is mentioned above. However, the crash absorber structure under 
different oblique impact conditions can lose its efficiency. To improve the efficiency, 
the use of stiffeners to reinforce the crash absorber leads to an increase in the energy 
absorption of the structure. To that extent, different stiffener configurations with the 

 
 

R

r

Figure 1. Schematical Representation of a Quatrefoil Geometry
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same wall thickness are used through the dept of the structure to reinforce empty qu-
atrefoil crash absorber structure. Stiffener patterns are highlighted with the red lines 
at four different arrangements namely Q-S-1, Q-S-2, Q-S-3, and Q-S-4, (Q denotes 
quatrofoil, S denotes stiffener, and numbers denote type of stiffener configuration) 
as can be seen in Figure 2. Q-S-0 represents the empty quatrefoil profile without any 
stiffener, which can be also used as a reference case for the evaluation of stiffeners 
influences on crashworthiness performance.

2.3 Details of the Numerical Analysis

Numerical simulations are performed using finite element package program ANSYS 
Workbench employing explicit dynamic solution scheme with AUTODYN solver. 
Numerical models have meshed with Shell181 four-node quadrilateral shell element 
with large deformation capability because shell elements are more convenient for 

 
 

Figure 2. Type of Stiffeners Patterns for Reinforcement of the Quatrefoil Section Crash Absorber 
Structure
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thin-walled structures in terms of computational cost. Element edge size is selected 
to be 1mm, which corresponds 10440, 15328, 17032, 16882 and 16072 element num-
bers for Q-S-0, Q-S-1, Q-S-2, Q-S-3 and Q-S-4, respectively. 

An axial compression with a stroke length of 60 mm is considered. The specimen is 
placed between two rigid plates (top and bottom plates), as shown in Figure 3 then a 
speed of 1m/s is applied to the top plate in the axial direction. Boundary and oblique 
impact conditions are presented in Figure 4. The bottom edge of the crash absorber is 
bonded to the bottom rigid plate while the penalty contact method (self contact algor-
tihm) is defined at the top with a friction coefficient of 0.15.   Four different oblique 
impact angles which are 0º, 10º, 20º, and 30º are considered.

In the numerical model, the test specimen is modeled with multi-linear plasticity. The 
material of the crash absorber tube is aluminum alloy, grade AA6061-O, and standard 
test results of the material are taken from Li et al. [29]. The stress-strain relation is re-
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Properties Values 

Density   (kg/m3) 2700 

Young’s modulus E (GPa) 69.79 

Yield stress  y (MPa) 54 

Ultimate stress  u (MPa) 163.46 

Poisson’s ratio   0.33 
 

Figure 5. True Stress-Strain Diagram [29]

Table 1. Material Properties of AA6061O [29]
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Figure 5. True Stress-Strain Diagram [29]

constructed as shown in Figure 5  and the main material properties obtained from the 
material test are given in Table 1 [29]. Therefore, grade AA6061-O aluminum alloy 
with the above-mentioned mechanical properties is utilized as a material model for the 
whole part of the numerical study.

2.4 Validation of the Numerical Model

To validate the FE model, experimental test results of the tubes C-S-3 and C-C-3 (the 
first letter C denotes corrugated, the second letter S denotes square and the second 
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Deformation Patterns During the Axial Crushing Process (on right).  
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letter C denotes circular, the number denotes order of corrugation) are used in ref. 
[29] under quasi-static compression condition. The test specimen has a wall thickness 
of 1 mm, and a length of 100mm. A detailed description of the reference geometries 
(C-S-3 and C-C-3) and experimental test conditions can be accessed in the above-
cited reference. Results of FE simulation for the C-S-3 and C-C-3 configurations are 
illustrated in Figure 6. It shows that the axial crushing process (collapse mechanism) 
and force-displacement curves agree well with the test results in ref. [29]. 

In addition, the most important crashworthiness performance indicators are also com-
pared. These indicators are IPCF, MCF, EA, SEA, and CFE. These crashworthiness 
performance indicators are calculated based on the numerical simulation results and 
are presented in Table 2. In Table 2, two reference test results and numerical study 
of the present study are given including the above-mentioned crashworthiness indi-
cators. Deviations of each indicator from the average values of the test results in the 
reference study are considered as a validation tool. It is seen that amount of the mean 
errors vary in the range of 2.78 and 8.77% for C-C-3 configuration and 2.86 and 6.88 
for C-S-3 configuration, as can be seen in Table 2. This validation routine indicates 
that the numerical model has good proximity with the reference experimental test re-
sults and can be used for the investigation of different configurations of the quatrefoil 
crash absorber structure. 

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Crashworthiness Analysis

To emerge the improvement of the crashworthiness performance of the Al6061 tubes 

Table 2. Comparison of Crashworthiness Performance İndicators Between Referenced Experimental 
Tests and Numerical Simulations

IPCF 
[kN]

MCF 
[kN]

EA 
[kJ] SEA [kJ/kg] CFE 

[-]

C-C-3

Test 1 38.74 29.16 1.73 23.72 0.75

Test 2 37.75 28.24 1.69 22.91 0.75

Present Study 39.31 30.63 1.86 25.25 0.78

Mean Error [%] 2.78 6.72 8.77 8.30 3.89

C-S-3

Test 1 44.35 31.99 1.92 20.85 0.72

Test 2 44.00 31.00 1.86 20.17 0.70

Present Study 45.46 33.2 2.02 21.91 0.73

Mean Error [%] 2.91 5.41 6.88 6.83 2.86
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with stiffened quatrefoil sections and to compare different stiffener configurations 
(thin-walled ribs through the depth of the crash absorber structure), five tubes are si-
mulated under oblique impact conditions. The oblique impact angles measured from 
the horizontal plane are 0º (referring to axial impact), 10º, 20º, and 30º.  The tubes 
have the length L=80 mm, and wall thickness t = 1mm, and all the stiffeners have the 
same wall thickness of 1mm. The final deformation shapes of these tubes (crash ab-
sorber structures) are shown in Figure 7. It is observed that all of the tubes deformed 
orderly and progressively for axial impact conditions. In all axial impact cases, the 
tubes deform with the in-extensional mode, which causes more plastic hinges to occur 
as a result of progressive folding edges. 

Crushing energy during an impact loading is generally absorbed with bending defor-
mation and membrane deformation for thin-walled structures. The oblique impact can 
be considered as an important factor to increase the portion of the bending deformati-
on, and more bending energy is produced in these stiffened tubes. However, the amo-
unt of absorbed energy caused by membrane deformation will considerably reduce 
since the crash absorber structure collapses as a result of catastrophic bending defor-
mation. This leads to a sharp drop in the energy absorption capacity of the structure. 
Therefore, the implementation of stiffener configuration certainly improves the crush 
resistance performance of the quatrefoil sections. This conclusion is also confirmed 
by the deformation patterns of the tubes at the end of the stroke length (total deformed 
length) of 60mm, as shown in Figure 7. It can be seen that the bending deformation 
levels of Q-S-n (stiffened sections where n equals 1, 2, 3, and 4) profiles are larger 
than those of Q-S-0 with the same oblique impact angles. Furthermore, increasing 
the impact angle induces additional bending deformations in the lateral axis, which 
nearly causes to disappear the absorbed crashing energy of membrane deformation. 
For visual details, the deformation patterns corresponding to the impact angles of 20 
º and 30 º can be indicated in Figure 7. This has negative influences on improving the 
crashworthiness performance of the quatrefoil sections because as the impact angle 
increases crash absorber structure almost undergoes pure bending deformation. In this 
case, the progressive folding mechanism is distorted, and the number of plastic hinges 
decreases throughout the depth of the tube which eventually leads to a greater loss in 
controlling the plastic deformation mechanism. It is also noteworthy that the oblique 
impact conditions can exhibit a response that is very similar to a typical buckling 
behavior. This is more visible in Q-S-0 and Q-S-2 configurations at 30 degrees (see 
Figure 7), which makes the deformation unstable. 

It is pretty better to make a certain evaluation on the force-displacement diagram to 
reveal the influences of the stiffeners. For this purpose, the typical force-displacement 
curve of each tube is constructed for the aforementioned oblique impact angles, as 
can be seen in Figure 8. For an ideal crash absorber, it is desired to have a plateau 
after IPCF until the densification point at which no extra folding occurs. Secondly, the 
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Q-S-4, α=0° Q-S-4, α=10° Q-S-4, α=20° Q-S-4, α=30° 

 

Figure 7. Deformation Patterns (collapse mechanisms) of the Numerical Models Under Oblique 
İmpact Conditions at a Stroke Length of 60mm. (Contour plot represents total deformation)

deviations in force reaction should be minimized as much as possible. There are also 
important crashworthiness indexes to extensively compare the crashworthiness cha-
racteristics of the considered tubes, and they are mentioned in the following section in 
detail. Once the force-displacement curves of Q-S-0 (unstiffened tubes) configurati-
ons are examined, it is seen that they experience a high amount of deviations for axial 
impact and 10 degrees of oblique impact conditions. ,On contrary, a more smooth 
force-displacement path is observed as the impact angle increases to 

20º and 30º with a considerably lower initial peak force (IPF) as can be seen in Figure 
9. This is an evidence that the reference Q-S-0 profile is sensitive to oblique impact 
conditions. On the other hand, the use of cross shape stiffener (Q-S-1) produces gre-
ater fluctuations with higher amplitudes, as can be seen in Figure 8 (Q-S-1 config. 
at 0º and 10º). As the impact angle increases to 20º and 30º, the initial slope of the 
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force-displacement curves dramatically drops for all the tube configurations because 
bending deformations become more dominant which eventually causes an excessive 
drop in load-bearing capacity. Actually, this behavior may be considered as a typical 
snap-through due to recovery in load-bearing capacity after reaching the maximum 
value which is mostly experienced in thin-walled structures. However, at lower im-
pact angles (up to 10º), the stiffeners work well and handle the negative bending ef-
fects of the oblique impact condition in comparison with the reference tube (Q-S-0). It 
does not mean that the stiffeners are ineffective at higher impact angles. For example, 
Q-S-n series are observed to exhibit nearly similar force-displacement characteristics 
with almost two times greater load-bearing capacities. 

3.2 Selection of Ideal Stiffener Structure

There are several crashworthiness performance indicators as mentioned above to se-
lect the most appropriate tube configuration as a crash absorber structure. These indi-
cators are IPCF, MCF, SEA, and ULC. Among these indicators, SEA is a key factor 
which directly represents the energy absorption capacity and lightness of the crash 
absorber for a given dissipated crushing energy. For this reason, SEA is generally 
accepted to be the most important parameter for a crash absorber design, and it is also 
related to the cost criterion. Fairly, a multi-criteria decision-making process must be 
applied to the results because only one parameter is not adequate to select an ideal 
structure. A good energy absorber always requires high SEA with a low ULC. More-
over, CFE is expected to be at around unity because high IPCF value produces great 
instantaneous acceleration threatening occupant protection. 

The results of crashworthiness indicators concerning the oblique impact angles of 0º 
(referring to axial impact), 10º, 20º, and 30º are shown in Figure 9. For axial impact 
(0º), it can be inferred from Figure 9 that the use of Q-S-4 stiffeners almost exhibited 
improved values for greater SEA and MCF and also greater IPCF values than the other 
tube profiles, except for the ULC in Q-S-2, but the two ULC values are still quite close 
(0.127 for Q-S-4 and 0.101 for Q-S-2). Apparently, Q-S-4 has better crashworthiness 
performance for axial impact condition since the SEA is always considered to be the 
most important evaluation criterion for energy absorption structures.  Similarly, Q-S-4 
is also selected to be the most ideal tube profile with a SEA value of 28.3kJ/kg at an 
impact angle of 10º. It is also observed that the use of stiffeners in a quatrefoil secti-
on provides substantial improvements for all of the indicators under oblique impact 
conditions, as can be seen in Table 3. However, it can be concluded that the Q-S-1 has 
better crushing performance than the Q-S-4 under 20º oblique impact. This is beca-
use that the Q-S-1 undergoes more plastic deformation than that of the Q-S-4 profile 
based on the deformation patterns in Figure 7. The comparison between the stiffener 
configurations is relatively complicated because it can be reported 
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Figure 8. Force-Displacement Diagrams of the Five Stiffened Crash Absorbers (each 
configuration is represented in the corresponding graph title) Under Oblique İmpact Conditions 

that the performance indicators may change with the oblique impact angle. Therefo-
re, it is a challenging task to decide an optimal tube profile that maintains crushing 
stability regardless of the impact angle. This finding indicates that a particular section 
profile should be proposed for superior crashworthiness performance depending on 
the impact angle. For example, the comparison between the Q-S-2 and the Q-S-4 is 
relatively complicated when the impact angle equals to 30º because Q-S-4 has slightly 
greater EA and SEA and a worse CFE and ULC value than the Q-S-2, as shown in 
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Figure 9. Crashworthiness Performance İndicators of the Crash Absorber Structures (the first, 
second, third, and fourth rows represent 0°, 10°, 20°, and 30° of α, Respectively). 

Table 3. It is noteworthy that the Q-S-4 experiences a small advantage in SEA and 
MCF, but a large disadvantage in IPCF and ULC. In this case, Q-S-2 type stiffener 
may be suggested as a more reliable crash absorber at higher impact angles if the oc-
cupant protection is of importance. 
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IPCF
[kN]

MCF
[kN]

EA
[kJ]

SEA
[kJ/kg]

ULC
[-]

0°

Q-S-0 14.75 5.892 0.3765 13.9 0.342

Q-S-1 22.78 16.79 1.0150 26.2 0.101

Q-S-2 25.96 14.26 0.8621 19.7 0.231

Q-S-3 22.64 17.25 1.0370 23.8 0.152

Q-S-4 27.04 21.80 1.3050 31.8 0.127

10°

Q-S-0 7.838 3.505 0.2213 8.16 0.348

Q-S-1 17.97 15.56 0.9044 23.3 0.099

Q-S-2 15.63 11.75 0.6935 15.8 0.136

Q-S-3 20.72 16.79 0.9727 22.3 0.111

Q-S-4 22.69 20.08 1.1610 28.3 0.096

20°

Q-S-0 7.709 4.443 0.2613 9.63 0.182

Q-S-1 18.77 11.41 0.6694 17.3 0.357

Q-S-2 14.78 9.387 0.5382 12.3 0.218

Q-S-3 19.51 10.16 0.6124 14.1 0.358

Q-S-4 18.98 10.62 0.6258 15.2 0.384

30°

Q-S-0 5.887 3.734 0.2204 8.12 0.293

Q-S-1 10.54 5.641 0.3268 8.43 0.302

Q-S-2 13.29 6.846 0.4023 9.19 0.326

Q-S-3 13.16 6.215 0.3762 8.64 0.343

Q-S-4 16.55 6.989 0.4132 10.1 0.371

4. CONCLUDING REMARKS
The present study aims to improve the crashworthiness performance of Al6061 tubes 
with quatrefoil sections under the oblique impact conditions by implementing four 
types of stiffener profiles through the dept of the tube geometry. The deformation pat-
terns, the crashworthiness indicators, and the force-displacement diagrams are con-

Table 3. Values of the Crashworthiness Performance İndicators of the Crash Absorbers Under 
Oblique İmpact Conditions
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sidered as a tool for selection of an ideal crash absorber stiffener profile that fits well 
with the quatrefoil section. The important results which can be drawn from the current 
study can be summarized as the followings:

• It is found that a progressive folding mechanism is almost obtained at axial and 
low impact angles (0º and 10º) whereas the stability of the collapse mechanism is 
disrupted at higher impact angles. It leads to a typical buckling behavior due to 
additional bending effects at higher impact angles thus the use of stiffener consi-
derably reduces the risk of buckling and maintains load-bearing capacity in com-
parison with the unstiffened configuration Q-S-0. 

• The oblique impact angle is found to be a severe impact in the shaping of force-
displacement curves, which causes higher deviations in force history and lower 
energy absorption values. However, IPCF values drop sharply as the impact angle 
increases which may be pointed out as a positive effect in terms of occupant pro-
tection at the beginning of the crushing process. 

• The crashworthiness performance indicators reveal that the Q-S-4 type of stiffener 
has a better design in comparison with the other stiffeners. However, it is quite 
difficult to make a generalization covering all of the impact angles because Q-S-1 
is better than Q-S-4 at 20º. Furthermore, Q-S-2 emerges a better ULC value than 
Q-S-4 at 30º. To this end, the impact angle has a crucial role in the optimization 
of crash absorber structures thus cannot be disregarded in the design stage of such 
kinds of structures. 
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CNC Kumaş Kesim Makinesindeki Krank-Biyel 
Mekanizmasının Kinematik Analizi ve Kesici Bağlantı 
Uzunluklarının Performansa Etkisi
Gürcan Atakök1*, Sezgin Balci2

ÖZ
Krank - biyel mekanizmaları, kullanım alanı çok geniş olan bir hareket mekanizmasıdır ve basit, kullanışlı 
olması dolayısıyla çok katlı materyalleri kesme makinelerinde oldukça tercih edilmektedir.  Bu mekaniz-
maya dayanan kesme sistemlerinde, kesme hızını arttıran parametrelerden biri olan krank uzunluğu değişi-
minin sisteme olan etkilerini görmek için Matlab / Simulink ile simülasyon gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çok 
katlı serilmiş materyalleri kesmek için kullanılan kesme makinesinin kesici mekanizmasının kinematiği 
incelenmiş, hareketi analiz edilmiştir. Krank-biyel uzuvlarının optimum boyutları, karmaşık sayıların kul-
lanılarak çıkarıldığı denklemlere göre belirlenmiştir. Çıkarılan boyutlar ve hareket denklemleri, Matlab / 
Simulink ile modellenerek karakteristik eğriler elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, çok katlı seril-
miş materyalleri kesme makinesi için uygun krank - biyel kol uzunluğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Krank-biyel mekanizması, kesme makinesi, kinematik analiz, konfeksiyon makineleri

Kinematic Analysis of Crank-Connecting Mechanism in CNC 
Fabric Cutting Machine and Effects of Connection Lengths on 
Performance 

ABSTRACT
Crank – connecting rod mechanisms are a movement system with a wide area of use and these mechanisms 
are highly preferred in multi-ply materials cutting machines due to their simple and usefulness. Simulation 
was carried out with Matlab/Simulink to see the effects of changing the crank length, which is one of the 
parameters that increase the cutting speed, on the system in cutting systems based on this mechanism. The 
kinematic of the cutting mechanism of a cutting machine used to cut multi-ply materials were investigated 
and its motion was analysed. The optimum dimensions of the crank-connecting rod have been obtained using 
equations created from complex numbers. These dimensions and motion equations have been modelled 
with Matlab / Simulink and characteristic curves have been obtained. As a result of the analysis, the crank-
connecting rod length suitable for the cutting machine of multi-layered materials has been obtained.
Keywords: Crank-connecting rod mechanism, cutting machine, kinematic analysis, textile machinery
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction/ Background
Crank-connecting rod mechanisms are a mechanism that accommodates rotational and linear motion and 
can transform them into each other. This mechanism, which has a wide range of uses, is used in areas such 
as motors, mechanical and servo presses, machine tools, cutting machines.
The classical transmission angle problem of the crank-connecting rod mechanism has been defined and 
solved as the mechanism dimensions that have the optimum transmission angle for certain values of the 
stroke and the corresponding crank motion. In order for the crank to rotate fully, the required value ranges 
and equations of crank rotation angle and crank-connecting rod length ratio are expressed.

Objectives/ Research Purpose
In the studies where the application of the crank-connecting rod mechanism in mechanical presses is dis-
cussed, a mechanical system supported by the control system and servo actuator was simulated together. 
The speed and force profiles of the system, which were examined in three stages, were first defined, then the 
inverse dynamic and inverse kinematic analyzes of the system were made, and finally motion synthesis was 
carried out with closed circuit PI control. In the results, the transient behaviors of electric current, angular 
velocity according to the velocity and force profile on the mechanism were observed. 
It has been stated that the methods to be applied to increase the cutting speed are increasing the crank length 
and increasing the crank angular speed. The motion equations for the mechanism preferred in the main 
motion systems of axially reciprocating machine tools were created based on vector equation method. It 
is stated that the cutting speed and vertical blade frequency should be as high as possible. The parameters 
affecting the cutting quality are listed as cutting angle, cutting blade frequency, horizontal cutting speed and 
blade speed. It has been observed that the system control-
led by the middleware program works in harmony.

Methods/ Methodology
In the cutting of textile materials, many methods such as 
chipping, chipless (knife and scissors, etc.), thermal, wa-
ter jet, ultrasonic cutting are used. One of the most com-
mon methods used to automatically cut and process these 
materials is knife cutting. Cutting with a knife provides 
quality cutting for single layer and multi-layer materials 
and the blade that makes the cutting process by moving 
up and down in the z-axis is called an oscillating knife. 
Crank connecting rod mechanism moves the oscillating 
blade. This mechanism is located in the cutter head mo-
ving in the x-y plane in automatic cutting systems. Cutting 
is made in a brushed cutting area that allows the material 
laid on it to be vacuumed and thus fixed.
CNC cutter is used for industrial cutting of materials such 
as woven, knitting, technical textile fabrics. Automatic 
cutting processes are advantageous in terms of speed and 
quality. The multi-layered material taken to the cutting 
area is fixed on the surface by applying vacuum and the 
cut is made. The fabric cutting area is 1800 mm in length 
and 1600-2400 mm in width (variable according to the 
material cut). The cut pieces come to the fabric collection 
area thanks to the conveyor system and are collected here 
by the operator.
The crank-connecting rod system used in the automatic 
cutter is shown in Figure 5. The system, which basically 

 
 Figure 5. Crank-Connecting Rod Mechanism 

for CNC Cutter
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consists of crank (1), connecting rod (2) and slider (3), cuts the materials by the movement of the blade 
connected to the slider.

Results/ Findings
       ,         ,         ,          respectively crank, connecting rod, between the connecting rod connection point of the cut-
ter and the crank rotation center, are the vectorial representation of the eccentricity expressions.
When the basic elements of the mechanism are considered as kinematics, the obtained equations are as 
follows.

       ,         ,         ,                   (1)
Equation 1 is the vector expression of the mechanism. Equations (2) and (3) are obtained when vectors are 
separated into components and shown as scalar.

                            (2)

                          (3)

                
  

        (4)

For equation (2) and (3) once the derivative is taken with respect to time the acceleration expressions are 
derived when the velocity is derivatized twice.

                                   (5)

                                 (6)

    ve    expressions represent the angular velocities of the crank and connecting rod, respectively.

                 
                         

     
 

 
                

                         
   

 

 

         (7)

             (8)

Table 2 shows the parameters of the cutting mechanism and the dimensions of the links. Angular velocity 
is maximum 166,6π rad/sec and this value is taken as basis in simulations. Electric motor driven blades use 
short strokes of around 5 mm for cutting thin, soft and medium hard textile materials, and long strokes of 
around 25 mm for cutting thick and hard textile materials and leather. In the simulations, the stroke value 
used for thick and hard textile materials is taken into consideration and r11=10 mm, r12=10,5 mm, r13=11 mm, 
r14=11,5 mm, r15=12 mm, r16=12,5 mm transactions are made according to these values. r11, r12, r13, r14, r15, r16 
expressions show the values for the crank length to be used in simulation.
In order for the crank-connecting rod mechanisms to make full rotation without contraction or locking, the 
links and their working values must meet some conditions.
Corresponding to the crank lengths r21, r22, r23, r24, r25, r26 proportional to  λop value, the connecting rod 
lengths r21, r22, r23, r24, r25, r26 were obtained, respectively. The connecting rod length values to be taken as 

                 
                         

     
 

 
                

                         
   

 

 

Sistem Parametreleri (rad/sn)
c

(mm)
r1

(mm)
s

(mm)

Parametre Değerleri 0~166.6 6 10~12,5 20~25

Table 2. System Operating Parameters
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basis in the simulation are r21=35,7 mm, r22=37,5 mm, r23=39,3 mm, r24=41 mm, r25=42,9 mm, r26=44,6 mm. 

Figure 6 shows the simulation model prepared for the mechanism in Matlab / Simulink. The kinematic 
equations obtained are modeled using Matlab Function.

Discussion and Conclusions
In this study, kinematic equations have been created for the movement of the crank connecting rod mecha-
nism used for cutting systems due to its practical advantages, and the λop value for crank and connecting rod 
dimensioning has been determined by staying within the optimum transmission angle range presented in the 
literature. Simulation has been performed for different  r1 and r2 values in order to make a comparison based 
on the value of λop. With the graphics obtained as a result of the simulation, it was seen that the speed of the 
slider increased with the increase of the value of r1. Increasing the speed of the blade in such cutting systems 
improves the cutting quality of the materials. Therefore, r16=12,5 mm and r26=44,6 mm values are the most 
suitable values for a mechanism that will operate under the conditions specified in table 1. In addition, the 
stroke value during cutting is also important for the cut materials. In the cutting of some multi-layered 
materials, the amount of the stroke and the blade speed can cause heat on the cutting edges of the material 
and adversely affect the cutting. In such cases, it has been shown that the appropriate crank and connecting 
rod sizing that will provide the stroke value to be selected specific to the material and that will work without 
locking and contraction can be done by finding the λop value.

  
 

Figure 6. Matlab / Simulink Model of Kinematic Equations
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1. GİRİŞ 
Krank-biyel mekanizmaları dönme hareketini ve lineer hareketi barındıran ve bunları 
birbirlerine dönüştürebilen bir mekanizmadır (Sağlam, 1993). Çok geniş bir kulla-
nım alanına sahip bu mekanizma motorlar (Erkaya, 2004), mekanik ve servo presler 
(Halicioglu ve Dülger, 2013), takım tezgahları (Yang vd., 2018), kesme makineleri 
(Pishvaye Naeeni vd., 2019) gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bu mekanizma ile ilgili, 
birçok alanda kullanımına ve karşılaşılan problemlere dair araştırmalar yapılmıştır ve 
bazıları aşağıda belirtilmiştir. 

Krank-biyel mekanizması klasik aktarım açısı problemi, stroğun ve buna denk ge-
len krank hareketinin belli değerleri için en uygun aktarım açısına sahip mekanizma 
boyutları olarak tanımlanmış ve çözümlenmiştir. Krankın tam dönme yapabilmesi 
için krank dönme açısının ve krank-biyel uzunluk oranın olması gereken değer ara-
lıkları ve eşitlikler ifade edilmiştir. Tasarımların hızlı gerçekleştirilmesi adına tüm 
öğelerin bir arada gösterildiği bir grafik sunulmuştur (Söylemez, 2002). Krank-biyel 
mekanizmanın kinematiğini ve kinetiğini açıklama amacıyla Lagrangian yöntemiy-
le matematiksel model geliştirilmiş, hareket analizi yapılmış ve mekanizmaya etki 
eden kuvvetler açıklanmıştır. Deneysel olarak elde edilen veriler kullanılarak sistemin 
açısal pozisyonunu daha kolay bir şekilde bulmaya yönelik dördüncü dereceden bir 
polinom ifadesi çıkarılmıştır. Açısal pozisyonun bilinmesiyle, açısal hız ve ivme de-
ğerleri bulunup kaydırıcıya uygulanan kuvveti gösteren, zamana bağlı bir grafik elde 
edilmiştir (Duarte vd., 2018). Düzlemsel krank-biyel mekanizmalarının dengelenmesi 
için dengesizliğe neden olan sarsma kuvvetlerini belirlemek, hareket denklemlerini 
elde etmek adına yeni bir metodoloji olan Davie’s metodu kullanılmış ve sistem ge-
nel bir optimizasyon problemi olarak formüle edilmiştir. Metod, Matlab kullanılarak, 
krank ve kaydırıcı için dengesizlik yaratan kuvvetlerin hesaplanmasıyla doğrulanmış-
tır (Frantz vd., 2018). 

Krank-biyel mekanizmasının kullanım alanlarından biri olan mekanik preslerde uy-
gulanmasının ele alındığı çalışmalarda, kontrol sistemi ve servo aktüatör ile destek-
lenmiş mekanik bir sistemin birlikte simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Üç aşamada 
incelenen sistemin önce hız ve kuvvet profilleri tanımlanmış, ardından sistemin ters 
dinamik ve ters kinematik analizleri yapılmış, son olarak da kapalı devre PI kontrol ile 
hareket sentezi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlarda elektrik akımının, açısal hızın meka-
nizma üzerindeki hız ve kuvvet profiline göre geçici davranışları gözlenmiştir (Gotlih 
vd., 2015). Mekanik pres için krank-biyel mekanizması tasarımı yapılmış, kinematiği 
analiz edilmiş ve Matlab/SimMechanics ile modellenmiştir. Mekanik presin konum, 
hız, ivme grafikleriyle kinematik modelden elde edilen grafikler karşılaştırılmış ve 
benzetim sonuçlarının mekanik pres özellikleriyle örtüştüğü görülmüştür (Halicioglu 
ve Dülger, 2013). Servo pres tasarımı için krank-biyel mekanizmasının dinamik denk-
lemleri Lagrange yaklaşımıyla elde edilmiş, pres için servo motor özellikleri belirlen-
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miştir. 50 tonluk bir servo krank pres tasarlanmış ve dinamik denklemleri çıkartılıp 
simülasyon gerçekleştirilerek gerçek kütle değerleriyle karşılaştırılması yapılmıştır 
(Halicioglu vd., 2015). Kolay kontrol, yüksek hız, hassasiyet ve üretimde kolaylık 
gibi özellikleriyle metal şekillendirme amacıyla oldukça tercih edilen servo krank 
presler için yapılsal tasarım ve dinamik analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışma özellikleri, 
500 kN yük ve 200 mm strok olarak belirtilen servo pres için rulman seçimi, krank, 
biyel, koç, pinyon dişli ve mili için de yapısal tasarım ve sonlu elemanlar yöntemiyle 
yapısal analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen tasarımın güvenlik sınırları içinde 
kaldığı ve başarıyla test edildiği belirtilmiştir (Halicioglu vd., 2016).  

Kesme makinelerine uygulanması ile ilgili çalışmalarda, iyi performans vermesi do-
layısıyla tercih edilen bu mekanizmanın performans kriterleri, parametrelerin uygun 
seçimine bağlanmıştır. Biyel kol ve krank uzunluğu, krank açısal hızı, parçaların 
eylemsizlik değerlerinin sistem kinetiğini nasıl etkilediğini görebilmek için kinetik 
parametrelerin ortalamasını baz alan bir yöntem izlenmiştir.  Kaydırıcı kütlesi ata-
letinin ortalama tork’a etkisi görülmezken, bağlantı noktalarındaki tepki kuvvetle-
rine büyük ölçüde etki ettiği vurgulanmıştır. Kesme hızını arttırmak için uygulana-
cak yöntemlerin krank uzunluğunu arttırmak ve krank açısal hızını arttırmak olduğu 
belirtilmiştir (Pishvaye Naeeni vd., 2019). Eksenel olarak ileri-geri hareketli takım 
tezgahlarının ana hareket sistemlerinde tercih edilen mekanizma için hareket denk-
lemleri vektör denklem yöntemine dayanılarak oluşturulmuştur. Hareket analizi temel 
alınarak kuvvet analizi gerçekleştirilmiştir. Bu denklemlerin Matlab/Simulink kulla-
nılarak simülasyonu yapılmış ve analiz edilmiştir. Her ekipman için kuvvet değişim 
grafikleri sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar ileri-geri hareketli takım tezgahlarının 
yorulma ömrünü tahmin etmekte referans kabul edilmiştir (Yang vd., 2018). Genel 
kesme, çentik, hız/ivme, bıçak frekans kontrolü, bileme, transfer, kesme düzeni, or-
tak hat azaltma gibi kesim parametrelerindeki değişimlerin kesim süresi ve kalitesine 
olan etkisini görmek adına farklı kumaşlarda yapılan kesimler incelenmiştir. Kumaş-
ların hava geçirgenliğinin vakum şiddetini belirlemedeki etkisi araştırılmış, vakum ile 
iyi sabitlenen kumaşların kesim kalitesinin de olumlu yönde etkilendiği görülmüştür. 
Kesme hızının ve dikey bıçak frekansının olabildiğince yüksek değerde olması gerek-
tiği belirtilmiştir (Boz ve Öndoğan, 2012). Otomatik kesme makinelerinde, kesilen 
malzemenin mekanik ve fizikler özelliklerinin endüstriyel kesimde problem yaratabi-
leceği belirtilmiştir ve bu özelliklerin kesime olan etkileri incelenmiştir. Düşük hava 
geçirgenliği, yüksek atkı ve çözgü yoğunluğu, düşük bükülme direnci özellikleri olan 
kumaşların vakum altında sabit kalmakta zorlandığı, yetersiz vakum nedeniyle kesim 
katmanlarının yeterince sabit kalamadığı görülmüştür. Kesme kalitesine etki eden pa-
rametreler kesme açısı, kesim bıçak frekansı, yatay kesme hızı ve bıçak hızı olarak 
sıralanmıştır (Blekač ve Geršak, 2018). İki eksende (x-y) hareket edebilen bir kumaş 
kesme makinesi tasarlanmıştır. Düzlemlerdeki hareketleri vidalı mil ve adım motorlar 
kullanılarak sağlanmıştır. Kullanılan yazılımın arayüzü tanıtılmış, DXF formatında 
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kaydedilen kesim planlarına göre parça kesimleri yapılmıştır. Ara yazılım programı 
ile kontrol edilen sistemin uyumlu çalıştığı gözlenmiştir (Çelik vd., 2002).

2. SİSTEM ÖZELLİKLERİ VE KİNEMATİK ANALİZ (SYSTEM 
PROPERTİES AND KİNEMATİC ANALYSİS)

2.1 Sistem Özellikleri (System Features)

Tekstil materyallerinin kesiminde talaşlı, talaşsız (bıçak ve makas vs.), termik, su jeti, 
ultrasonik kesme gibi birçok yöntem kullanılmaktadır (Pınarlık ve Abdulla, 2015). Bu 
malzemeleri otomatik olarak kesmek, işlemek için kullanılan en yaygın yöntemlerden 
biri bıçakla kesmedir. Bıçakla kesme tek kat ve çok katlı malzemeler için kaliteli 
kesim sağlamaktadır ve kesme işlemini, z ekseninde, yukarı aşağı hareket ederek ya-
pan bıçağa salınımlı bıçak denir (Vilumsone-Nemes, 2018). Salınımlı bıçağa hareket 
veren ise krank-biyel mekanizmasıdır. Bu mekanizma, otomatik kesme sistemlerinde 
x-y düzleminde hareket eden kesici kafada bulunmaktadır. Üzerine serilen materyalin 
vakumlanmasına ve bu sayede sabitlenmesine imkan veren fırçalı bir kesim alanında 
kesim yapılmaktadır.

Şekil 1’de CNC kesici gösterilmektedir. Bu CNC kesici dokuma, örme, teknik tekstil 
kumaşlar gibi malzemelerin endüstriyel kesiminde kullanılmaktadır. Otomatik kesim 
işlemleri hız ve kalite açısından avantajlıdır. Kesim alanına alınan çok katlı serilmiş 
materyal, vakum uygulanarak yüzeye sabitlenmekte ve kesim yapılmaktadır. Kumaş 
kesim alanı uzunlu 1800 mm, eni ise 1600-2400 mm (kesilen materyale göre değiş-
ken) uzunluğundadır. Kesilen parçalar, konveyörlü sistem sayesinde kumaş toplama 
alanına gelmekte ve burada operatör tarafından toplanmaktadır.

 
 Şekil 1. CNC Kumaş Kesim Makinesi (CNC fabric cutting machine) (Serkon, 2021)



Atakök, G., Balci, S.

Mühendis ve Makina, cilt 63, sayı 706, s. 41-54, Ocak-Mart 202248

Otomatik kesicide kullanılan krank-biyel sistemi Şekil 2’de gösterilmiştir. Temel ola-
rak krank (1), biyel (2) ve kaydırıcıdan (3) oluşan sistem, kaydırıcıya bağlanan bıça-
ğın hareketiyle materyalleri kesmektedir.

Krank açısı, θ1, bağlama açısı, μ, krank uzunluğu, r1, biyel uzunluğu, r2, kesicinin 
biyel bağlantı noktası ile krank dönme merkezi arası, r3, eksantriklik, c (r4), strok me-
safesi, s, krank açısal hızı, ω olarak ifade edilmiştir.        ,         ,         ,          sırasıyla krank, 
biyel, kesicinin biyel bağlantı noktası ile krank dönme merkezi arası, eksantriklik 
ifadelerinin vektörel gösterimidir.

2.2 Kinematik Analiz (Kinematic Analysis)

Mekanizmanın temel unsurları kinematik olarak ele alındığında, elde edilen denklem-
ler aşağıdaki gibidir.

                                         (1)

 
 

Şekil 2. CNC Kesici İçin Krank-Biyel Mekanizması (Crank-
connecting rod mechanism for CNC cutter)
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Denklem 1, mekanizmanın vektörel ifadesidir. Vektörler bileşenlerine ayrılıp skaler 
olarak gösterildiğinde denklem (2) ve (3) elde edilir.

                     
 
                   
 

                
  

  

 
 Eşitlik (2) ve (3) için zamana göre bir defa türev alındığında hız, iki defa türev alındı-
ğında ivme ifadeleri türetilir.

                         
 
                       
 
    ve    ifadeleri sırasıyla krank ve biyelin açısal hızlarını temsil etmektedir.

                 
                         

     
 

 
                

                         
   

 

 Tablo 1’de kesici mekanizmanın parametreleri ve uzuvların boyutları gösterilmek-
tedir. Açısal hız maksimum 166,6π rad/sn olmakta ve simülasyonlarda bu değer baz 
alınmaktadır. Elektrik motoruyla tahrik edilen bıçaklarda ince, yumuşak ve orta sert-
likteki tekstil materyallerinin kesiminde 5 mm civarında kısa stroklar, kalın ve sert 
tekstil malzemeleri ve deri kesiminde 25 mm civarında uzun stroklar kullanılmaktadır  
(Vilumsone-Nemes, 2018). Simülasyonlarda kalın ve sert tekstil malzemeleri için kul-
lanılan strok değeri dikkate alınmakta ve buna göre r11=10 mm, r12=10,5 mm, r13 =11 
mm, r14=11,5 mm, r15=12 mm, r16=12,5 mm değerlerine göre işlemler yapılmaktadır. 
r11, r12, r13, r14, r15, r16 ifadeleri, krank uzunluğu için simülasyonda kullanılacak değer-
leri gösterir.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Sistem Parametreleri (rad/sn)
c

(mm)
r1

(mm)
s

(mm)

Parametre Değerleri 0~166.6 6 10~12,5 20~25

Tablo 1. Sistemin Çalışma Parametreleri (System operating parameters)
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2.3 Optimum Krank-Biyel Oranı (Optimum Crank-Connecting Rod Ratio)

Krank-biyel mekanizmalarının kasılma ya da kilitlenme olmadan tam dönme yapabil-
meleri için uzuvların ve çalışma değerlerinin bazı şartları sağlamaları gereklidir. Bu 
durumlar denklem (9), (10), (11) ve (12)’de belirtilmiştir (Söylemez, 2002). λ, kran-
kın biyele oranını, ∅ ise belirli bir strok değeri için krank dönme açısını temsil eder.

      ,           
 
 
            

   
 
            
 

Denklem (10)’a göre tablo 1’de verilen eksantriklik değeriyle hesaplama yapıldığında, 
∅≤170,54° olmaktadır. Dolayısıyla bu ifadeyi sağlayan değer ∅=170,5° seçilmiştir. 

     
 

        
          

 
  

 
    

 

                   (12)

λop, en uygun krank-biyel oranını ifade eder ve ∅=170,5° için işlem yapıldığında, 
λop=0,28 olarak bulunur.

3. MATEMATİKSEL MODEL (MATHEMATİCAL MODEL)
Elde edilen λop değerine göre oranlanan r11, r12, r13, r14, r15, r16 krank uzunluklarına kar-
şılık sırasıyla  r21, r22, r23, r24, r25, r26 biyel uzunlukları elde dilmiştir. Simülasyonda esas 

(9)

(10)

(11)

  
 Şekil 3. Kinematik Denklemlerin Matlab/Simulink Modeli (Matlab / Simulink model of kinematic 

equations)
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alınacak biyel uzunluk değerleri; r21= 35,7 mm, r22= 37,5 mm, r23= 39,3 mm, r24=41 
mm, r25= 42,9 mm, r26= 44,6 mm’dir.  

Şekil 3, Matlab/Simulink’te mekanizma için hazırlanan simülasyon modelini göstermekte-
dir. Elde edilen kinematik denklemler Matlab Function kullanılarak modellenmiştir.

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
 Şekil 4. (a) Konum – Zaman (b) Hız – Zaman (c) İvme – Zaman grafikleri (Graphs of the slider 

obtained by modeling the kinematic equations (a) Position – Time (b) Velocity – Time (c) 
Acceleration – Time graphs)
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Şekil 4, sistem için yazılan kinematik denklemlerin Matlab/Simulink’te modellenme-
siyle elde edilen, kaydırıcının konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafiklerini 
göstermektedir. Simülasyondan elde edilen grafikler, hareketin ilk 0,1 saniyesi için 
gösterilmiştir. Kaydırıcının ucuna kesici bıçak bağlandığından, grafikler aynı zaman-
da bıçak hareketlerini ifade etmektedir.

Kesici sistemin maksimum hızı olan 166,6 π (rad/sn) için denklem (2), (3), (4) ve 
türevlerinden faydalanılarak simülasyon gerçekleştirilmiştir. λop değerine göre elde 
edilen krank-biyel uzunlukları esas alınarak kesici bıçak için   ,    ,      (sırasıyla; 
konum, hız, ivme) ifadeleri bulunmuş, kolaylıkla karşılaştırılmaları adına aynı gra-
fikte gösterilmiştir. 

Şekil 4 (a)’da, hareketin başlangıç pozisyonunda bıçağın en alt konumda olduğu, ha-
reketin başlamasıyla birlikte, bıçağın strok değeri kadar salınım yaptığı görülmek-
tedir. Simülasyon girdilerine göre en küçük strok 20,2 mm, en büyük strok 25,1 mm 
olmaktadır.

Şekil 4 (b), karşılaştırılan farklı krank-biyel uzunluklarına göre bıçağın çıkabileceği 
hızları göstermektedir. Krank uzunluğu r11 ve biyel uzunluğu r21 için 5,75 m/sn, krank 
uzunluğu r16 ve biyel uzunluğu r26 için 7,1 m/sn bıçak hızlarına ulaşılmaktadır. Krank-
biyel uzunlukları arttıkça hızın da arttığı anlaşılmaktadır.

Şekil 4 (c) ise bıçağın ivme değerlerinin, farklı krank-biyel uzunluklarıyla karşılaştı-
rılmasını gösteren grafiktir. Bağlantıların uzunluklarının artmasıyla, ivme değerleri de 
artış göstermektedir. Maksimum ivme        için 2692 m/s² olmaktadır.

Şekil 4 (b) ve 4 (c) göstermektedir ki; bıçak hareket sistemi ivme değerinin yükselme-
si, bıçak hızının da artması bakımından ilişkilidir. Bıçak hızındaki ya da frekansındaki 
artış, kesim sırasında bıçağa önden gelen kuvvetlerin azalmasını sağlar. Şekil 5’ten de 
bu kuvvetlerin azalmasıyla, kesimin daha kolay yapıldığı anlaşılabilmektedir.

Ancak uygulanabilen en yüksek frekans değeri, mekanizma ana tahrik bileşenlerinin 
dinamik dengesinin tasarımı ile ilişkilidir. Frekans değerinin, tasarım kriteri değeri-
nin üzerine çıkması, krank-biyel sisteminde olumsuz titreşimlerin artmasına sebep 
olacaktır. Gerçekleştirilen deneysel araştırmalarda, bıçak çalışma değerleri olarak 25 
mm strok ve 100 Hz frekansta kesimler yapılmıştır (Cosson-Coche vd., 2017). Bu 
değerler, kumaş kesim makineleri kesici kafa bıçak hareketleri için, kaliteli kesimde 
kullanılabilecek sınır değerler olarak kabul edilebilir.

4. SONUÇ (CONCLUSİON)
Bu çalışmada, uygulamada olan avantajları sebebiyle kesici sistemler için kullanılan 
krank biyel mekanizmasının hareketi için kinematik denklemler türetilmiş, literatürde 
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sunulan en uygun bağlama açısı aralığında kalınarak krank ve biyel boyutlandırması 
için λop değeri belirlenmiştir (Sağlam, 1993; Söylemez, 2002). λop değerinden yola 
çıkılarak karşılaştırma yapılması adına farklı r1 ve r2 değerleri için simülasyon ger-
çekleştirilmiştir. Simülasyon sonucu elde edilen grafikler ile r1 değerinin artmasıyla 
kaydırıcının hızının da arttığı görülmüştür.

Biyel ile bağlantılı olan kaydırıcı sistem ve bıçak kütlelerinin oluşturduğu atalet kuv-
vetleri ivmenin yükselmesi ile artacağından, uzuv eklemlerinde oluşan ortalama reak-
siyon kuvvetleri büyük ölçüde etkilenecektir. Bu noktada sistemin dinamik dengesinin 
sağlanması, uygun iletim açısı aralığında çalışılması çok önemlidir. Dolayısıyla şekil 
4’te elde edilen grafikler değerlendirildiğinde  r16 = 12,5 mm ve  r26 = 44,6 mm değerleri, 
Tablo 1’de belirtilen şartlarda çalışacak bir mekanizma için en uygun değerlerdir. 

Kesim sırasındaki strok değeri kesilen materyaller için de önem arz etmektedir (Vi-
lumsone-Nemes, 2018). Bazı çok katlı serilmiş materyallerin kesiminde stroğun mik-
tarı ve bıçak hızı materyalin kesim kenarlarında ısıya sebep olup kesimi olumsuz et-
kileyebilir. Bu gibi durumlarda materyale özel seçilecek strok değerini sağlayacak, 
kilitlenme ve kasma olmadan çalışacak uygun krank ve biyel boyutlandırmalarının λop 
değerinin bulunmasıyla yapılabileceği gösterilmiştir.

TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGEMENT)
Bu çalışmanın yapılması sırasındaki desteğinden dolayı Serkon Tekstil Makine ve 
Ekipmanları şirketine teşekkür ederiz. 

KAYNAKÇA
 1.  Blekač, R. Geršak, J. 1998. Influence of mechanical and physical properties of fabrics 

on cutting process, International Journal of Clothing Science and Technology, 10(3–4), 
293–304.

 2. Boz, S. Öndoğan, Z. 2012. An investigation on the Cutting parameters for various types 
of fabrics, Tekstil ve Konfeksiyon, 22 (1), 52–57.

 3. Çelik, Ş. A. Kayacan, M. C. Aydoğan, T. Çakır, A. 2002. Design and Construction of 
Cloth Cutting Machine by Computer Controlled, Politeknik Dergisi, 5(2), 173–177.

 4. Duarte, J. Valencia, G. E. Obregon L. G. 2018. Application of Lagrange equations in 
the analysis of slider-crank mechanisms, Contemporary Engineering Sciences, 11(43), 
2113–2120.

 5. Erkaya, S. 2004. Eksanterli krank-biyel mekanizmasının dinamik analizi, Yüksek Lisans 
tezi, Makine Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye.

 6. Frantz, J. C. Mejia Rincon, L. Simas, H. Martins, D.  2018. A new methodology for 
the balancing of mechanisms using the Davies’ method, Mechanisms and Machine Sci-
ence, 54, 203–212.



Atakök, G., Balci, S.

Mühendis ve Makina, cilt 63, sayı 706, s. 41-54, Ocak-Mart 202254

 7. Gotlih, K. Pahole, I. Karner, T. 2015. Co-simulation of a crank - Slider servo mecha-
nism, 2015 IFToMM World Congress Proceedings, Taipei, Taiwan.

 8. Halicioglu, R. , Bozdana, A. T. Dülger, L. C. 2015. Servo Pres Tasarımı ve Dinamik 
Modeli : Uygulamalı Bir Örnek, Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, 
İzmir, Türkiye.

 9. Halicioglu, R. Dulger, L. C. Bozdana, A. T. 2016. Structural design and analysis of a 
servo crank press, Engineering Science and Technology, an International Journal, 19(4), 
2060–2072.

 10. Halicioglu, R., Dülger, L. C. 2013. Krank Pres Mekanizması : Kinematik Analizi ve 
Benzetimi, 16. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye.

 11. Pınarlık, G. Abdulla, G. 2015, Kesme Yöntemleri, Yekarum, 3(1).

 12. Pishvaye Naeeni, I., Keshavarzi, A. Fattahi, I.  2019. Parametric Study on the Geomet-
ric and Kinetic Aspects of the Slider-Crank Mechanism, Iranian Journal of Science and 
Technology - Transactions of Mechanical Engineering, 43(3), 405–417.

 13. Sağlam, H. 1993. Bağlama açısı optimizasyonu ile hidrolik torkmetre tasarımı, Yüksek 
Lisans tezi, Makine Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.

 14. Serkon Makina Ürün Broşürleri, 2021. Online Erişim: www.serkonmakina.com 

 15. Söylemez, E.  2002. Classical transmission-angle problem for slider-crank mechanisms, 
Mechanism and Machine Theory, 37(4), 419–425.

 16. Quentin Cosson-Coche, Olivier C., Philippe D., Raynald L., Denis T. 2017. Experi-
mental study on cutting flexible sheet materials using an oscillating knife, International 
Journal of Clothing Science and Technology, 29(3), 349-365.

 17. Vilumsone-Nemes, I. 2018. Automated cutting of textile materials, in Industrial Cutting 
of Textile Materials-2nd Edition, Elsevier Science.

 18. Yang, Z. Pan, X. Wang, Y. Tang, W. 2018. Kinematics and dynamics analysis of the 
main motion system of reciprocating machine tools, IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering, 394 (3).



Mühendis ve Makina
cilt 63, sayı 706, s. 55-66, 2022
Araştırma Makalesi

Engineer and Machinery
vol. 63, no. 706, p. 55-66, 2022

Research Article

Engineer and Machinery, vol. 63, no. 706, p. 55-66, January-March 2022 55

Hastaneler İçin Diğer Binalara Göre Farklı Enerji 
Verimliliği Uygulamaları
Mustafa Zeki Yılmazoğlu1

ÖZ
Bu çalışmada, hastaneler özelinde diğer bina tiplerinden farklı olan bazı enerji verimliliği uygulamaları ele 
alınmıştır. Hastaneler, diğer bina tiplerinden enerji tüketimi açısından farklı bir yapıya sahiptir. Enerji kul-
lanım yoğunluğu yüksek olan bu bina tipinde özellikle tasarım ve işletme açısından farklı enerji verimliliği 
uygulamaları mevcuttur. 2023 yılına kadar enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan binalarda refe-
rans değere göre en az %15 enerji tasarrufu sağlanması zorunluluğu bulunmaktadır. Uygulama rehberinde 
belirtilen enerji verimliliği uygulamalarına ek olarak, bu çalışmada, hastanelerde diğer binalardan farklı 
olan bazı enerji verimliliği uygulamaları belirtilmiştir. Özellikle bina otomasyonu ile basınç ilişkileri ko-
runarak kullanım dışı zamanlarda ameliyathanelerdeki debi azaltımı (gece modu), yoğun bakımlarda H13 
yerine F9 filtre kullanımı ve basınçlı hava sisteminde basıncın mümkün olan en düşük değere göre ayarlan-
ması ve atık ısıdan ısı pompaları ile faydalanılması ele alınmıştır. Ameliyat olmadığında klima santrallerini 
gece modunda çalışma ile vantilatör ve aspiratörden %25 debi azaltımı için yaklaşık %33.7 enerji tasarrufu 
imkanı olduğu hesaplanmıştır. Yoğun bakımlarda H13 yerine F9 filtre kullanımı ile Türkiye genelinde işlet-
me maliyetinden 40,640,000 TL tasarruf edilebileceği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hastane, enerji verimliliği, ameliyathane, yoğun bakım, basınçlı hava

Particular Energy Efficiency Applications for Hospitals Compared 
to Other Buildings

ABSTRACT
In this study, energy efficiency applications that differ from other building types in hospitals are discussed. 
Hospitals have a different characteristic from other building types in terms of energy consumption. There 
are different energy efficiency applications especially in terms of design and operation in this building type 
with high energy usage intensity. There is an obligation to achieve at least 15% energy saving compared 
to the reference value in buildings that are obliged to appoint an energy manager until 2023. In addition to 
the energy efficiency applications specified in the application guide, some energy efficiency applications 
in hospitals that are different from other buildings are specified in this study. In particular, by preserving 
pressure relations with building automation flow rate reduction in operating rooms during non-use hours 
(night mode), use of F9 filters instead of H13 in intensive care units, adjustment of the pressure in the 
compressed air system to the lowest possible value and utilization of waste heat with heat pumps were 
discussed. It was calculated that there is a 33.7% energy saving opportunity for 25% air flow reduction from 
the ventilator and aspirator by operating the air handling units in night mode in the absence of surgery. It 
was also found that 40,640,000 TL can be saved in operating costs across Turkey by using F9 filters instead 
of H13 in intensive care units.
Keywords: Hospital, energy efficiency, operating room, ıntensive care, compressed air
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Hospitals are buildings where energy consumption is intense, different air conditioning requirements must be met in 
each zone, and energy, especially electrical energy, must be provided uninterruptedly. The continuity of the energy is 
of vital importance for the smooth operation of medical devices and the pressure relations between the air conditioning 
systems that serve different areas of the hospitals and the spaces between each other. It was determined by the circular 
letter that public buildings, which are required to appoint an energy manager, should achieve 15% energy savings by 
the end of 2023. Hospitals, with their different structures and operating characteristics, have the potential to save energy 
apart from the measures to be taken in other buildings.  

Objectives 
Considering the savings potential and the circular, the improvements that can be made in hospitals and effective energy 
management will both reduce annual energy consumption and minimize the risk of cross-contamination by operating 
the systems efficiently and properly. In this context, first of all, design and operation evaluations in terms of HVAC 
systems in intensive care will be examined. The effects of choosing a filter with a higher class than it should be on the 
annual energy consumption are given with examples. Single room arrangement in intensive care units, reduced airflow 
rate applications in operating theaters, measures that can be taken in compressed air systems are discussed within the 
scope of this study. It is aimed to examine the effects of energy consumption by reducing the airflow rate in operating 
rooms during non-use hours, reducing the compressor outlet pressure in compressed air systems, and using the waste 
heat of the compressor with heat pumps to produce hot tap water.

Methods 
In the study, the necessity of taking different measures to ensure energy efficiency in hospitals is discussed with en-
gineering approaches. The metrics in the calculation of energy density in hospitals were examined. To minimize the 
risk of cross-contamination, infection risks in different zones in the hospitals were calculated with the Wells-Riley 
approach and the precautions taken were summarized. The amount of savings was calculated by reducing the airflow 
rate in operating theaters during non-use hours. The effect of using H13 filter instead of the last stage F9 in three-stage 
filtration in intensive care units on energy consumption was investigated. In addition, the savings that can be achieved 
by producing hot water through heat pumps by the waste heat of the compressed air systems and reducing the pressure 
by 1 bar are examined.

Results
The necessity of re-evaluating energy density metrics in hospitals has emerged especially during the pandemic period. 
The decrease of up to 40% in the number of outpatients with the pandemic has revealed the problem in calculating 
the energy density per outpatient number. Apart from this, different results have emerged with the pandemic in other 
metrics. To minimize the risk of cross-contamination, risk analysis was carried out with the Wells-Riley approach at 
different locations in the hospitals. It was determined that the risk can be reduced from 18.9% to 5.3% by arranging 
intensive care units as single rooms rather than arena type. It was calculated that approximately 30 MWh per year can 
be saved from an operating room by reducing the airflow rate by maintaining the pressure relationship in the operating 
rooms during non-use hours. The effect of the use of H13 filters on electricity consumption in the last stage of three-
stage filtration in intensive care units was calculated and it was found that 40640 MWh electricity can be saved annually 
throughout Turkey. It is explained with application examples that there is a saving potential of about 6% by operating 
the compressor by reducing the pressure of 1 bar in compressed air systems and that it is possible to produce hot water 
by utilizing the waste heat with heat pumps.   

Discussion and Conclusions
In this study, the circular of the Presidency on energy efficiency in public buildings and the application guide pre-
pared based on this circular are not mentioned for hospitals, but some applications that are a very important energy 
efficiency opportunity are included. A major expense in the energy consumption of hospitals is HVAC systems, and 
there are many energy efficiency opportunities in the design, selection, and operation of these systems. Preservation 
of pressure relations, especially in operating rooms, reducing airflow rate, and designing without using H13 filter in 
intensive care units are applications that can be considered in terms of HVAC systems and have a very short payback 
period. In addition, in the risk analysis performed according to the Wells-Riley equation, it was shown that the risk of 
transmission could decrease from 18% to 5% by designing the intensive care units as single rooms rather than arena 
type. Compressed air systems are also an important energy expense item in hospitals, which are not commonly found 
in other buildings. If the appropriate design of these systems and the physical infrastructure allow, adjusting the system 
pressure to a pressure less than the pressure value specified in the standard and using the waste heat of the compressors 
with a heat pump are important savings points. 
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1. GİRİŞ 
Hastaneler enerji tüketiminin yoğun olduğu, her bir mahalinde farklı iklimlendirme 
gereksinimlerinin karşılanması gereken ve enerjinin, özellikle de elektrik enerjisinin, 
kesintisiz olarak sağlanması gereken binalardandır [1]. Enerjinin sürekliliği gerek 
tıbbi cihazların sorunsuz çalıştırılması gerekse hastanelerin farklı alanlarına hizmet 
etmekte olan iklimlendirme sistemleri ve mahallerin birbirleri arasındaki basınç iliş-
kileri için hayati öneme sahiptir. Yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde hastane-
lerde çapraz bulaş riskinin minimize edilmesi adına yapılması gerekenler ulusal ve 
uluslararası öneriler ile paylaşılmıştır [2-5]. Hastane enerji yönetimi ve enfeksiyon 
kontrol komitelerinin birlikte çalışması gerekliliği bu süreçte daha iyi anlaşılmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın yayımlamış olduğu 2019/18 nolu genelgede [6], enerji 
yöneticisi görevlendirmesi zorunlu olan kamu binalarının (yıllık 250 TEP (ton eşde-
ğer petrol) veya toplam inşaat alanı 10,000 m2 olan binalar) 2023 yılı sonuna kadar 
%15 enerji tasarrufu sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu genelgeye istinaden Kamu 
Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi [7] yayımlanmıştır. Buna göre, 
2016-2018 yıllarındaki TEP cinsinden enerji tüketiminin ortalaması referans değer 
olarak belirlenmiştir. Bu referans değer üzerinden yapılacak enerji verimliliği uygula-
maları ile %14 ve altında tasarruf sağlayanlar ‘başarısız’, %14-16 tasarruf sağlayanlar 
‘başarılı’ ve %16 ve üzeri tasarruf sağlayanların ‘üstün başarılı’ olarak sınıflandırıla-
cağı belirtilmiştir. Başarısız olan binalardan gerekçeli rapor isteneceği ve 2026 yılı 
sonuna kadar referans değere göre %18 tasarruf sağlanması yönünde izlemelerin ya-
pılacağı da belirtilmiştir. Uygulama Rehberinde enerji verimliliği önlemi; herhangi 
bir nihai enerji tüketimi alanında; enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, 
modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla tasarruf sağlanması, 
gereksiz enerji kullanımının, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indi-
rilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı gibi konularda çözümleri içine alan önlemler olarak belirtilmiştir. Ayrıca, 
uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin ekonomik olarak uygulanabilir olması 
(aksi belirtilmedikçe basit geri ödeme süresi 10 yıldan kısa olan önlemler) ve uygu-
lanacak enerji verimliliği önlemlerinin yatırım maliyetleri ilgili kurum ve kuruluşun 
bütçesi, enerji performans sözleşmeleri veya ulusal/uluslararası projeler aracılığı ile 
karşılanması belirtilmiştir.

Binalarda enerji tüketiminin karşılaştırılması amacıyla çeşitli metrikler kullanılmak-
tadır. Birim alan başına yıllık enerji tüketimi enerji kullanım yoğunluğu (EKY) ola-
rak tarif edilebilir. Enerji kullanım yoğunluğu, farklı amaçlara hizmet eden binalar 
için Lombard vd. [8] tarafından hesaplamıştır. Enerji kullanım yoğunluğu okullarda 
262 kWh/m2 iken hastanelerde 786 kWh/m2 olarak bulunmuştur. Energystar programı 
kapsamında yapılmış olan bir çalışmada ise [9], EKY hastanelerde 1200-1500 kWh/
m2 olarak bulunmuştur. Hastaneler en yoğun enerji tüketimine sahip binalar sınıfında 
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süpermarketlerden sonra ikinci sırada yer almaktadır. “Yeşil Hastane” konsepti son 
yıllarda önem kazanmaya başlamış ve bu kapsamda Enerji Yönetimi ön plana çıkmış 
olan kavramlardan birisidir. Enerji yönetiminden başka hastanelerde, atık yönetimi, 
tehlikeli madde yönetimi, su yönetimi, emisyon düzenleme sistemi ve yenilikçi ve 
çevresel tasarımlar da dikkate alınmalıdır ve bütünsel bir bakış açısı ile hastane ta-
sarlanmalıdır. Enerji yönetiminde alınabilecek tedbirler arasında fotovoltaik paneller, 
verimli aydınlatma sistemleri, ısıl camlar, doğal havalandırma, bina otomasyon siste-
mi ve bina yalıtımı önerilmiştir [10]. 700 yataklı bir hastanede enerji tüketim nokta-
larında bina otomasyon sistemi uygulaması, HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklim-
lendirme) sistemlerinin kontrolü ve tesisat sistemindeki iyileştirmeler ile yıllık CO2 
salımı 4130 ton azaltılmış ve yıllık yaklaşık %25 enerji tasarrufu sağlanmıştır [11]. 
Binaların yeşil bina olarak tasarlanması ve işletilmesi ile konvansiyonel binalara göre 
enerji kullanımında %24-50, katı atık miktarında %70, su tüketiminde %30-50, bakım 
maliyetlerinde %13 ve CO2 salımında %33-39 azalma olabileceğini belirtilmiştir [12]. 
Hastanelerde kullanım alanlarında göre incelendiğinde HVAC sistemlerinin toplam 
elektrik tüketiminin %26.1’ini oluşturduğu bulunmuştur [16]. Barsbay [18], çalışma-
sında düşük karbon ekonomisinin şehir hastaneleri özelinde değerlendirmesini yap-
mıştır ve ÇED raporlarından hastanelerde kullanılan enerji sistemlerini ele almıştır.    

Tasarruf potansiyeli ve genelge dikkate alındığında hastanelerde yapılabilecek iyi-
leştirmeler ve etkili enerji yönetimi ile hem yıllık enerji tüketimi azaltılabilecektir 
hem de sistemlerin verimli ve düzgün çalıştırılması ile çapraz bulaş riski minimize 
edilebilecektir. Bu çalışmada, işlev ve işletme açısından diğer bina tiplerinden ayrı-
lan hastaneler için genel enerji verimliliği alternatiflerine ek olarak alınabilecek bazı 
enerji verimliliği uygulamaları ve önerileri ele alınmıştır. Bu kapsamda, öncelikle 
yoğun bakımlarda HVAC sistemleri açısından tasarım ve işletme değerlendirmeleri 
incelenecektir. Olması gerekenden fazla bir sınıfa sahip filtre seçiminin yıllık enerji 
tüketimine etkileri örneklerle belirtilmiştir. Yoğun bakımlarda tekli oda düzenlemesi, 
ameliyathanelerde azaltılmış debi uygulamaları, basınçlı hava sistemlerinde alınabi-
lecek önlemler bu çalışma kapsamında ele alınmıştır.  

2. HASTANELERİN DİĞER BİNALARA GÖRE 
FARKLILIKLARI
Hastaneler, enfeksiyon riski nedeni ile diğer bina tiplerine göre daha farklı mekanik 
sistem işletme karakteristiklerine sahiptir. Ek olarak, sürekli basınçlı hava kullanımı, 
temiz oda uygulamaları, farklı şiddetlerde aydınlatma ihtiyacı gereksinimleri, verinin 
işlenmesi ve depolanması için bilgi işlem birimleri, atık depolama vb. gibi birçok 
özelleşmiş enerji tüketim noktasına sahiptir. 

Hastanelerin diğer binalarla aynı metriklerle değerlendirilmesi dikkatle ele alınması 
gereken bir konudur. Uygulama rehberine [7] göre yapılacak bildirimlerde, birim alan 
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başına enerji tüketimi yerine hastaneler için yatak sayısı veya hasta sayısı, çalışma sü-
resi gibi farklı metriklerin kullanılabileceği belirtilmiştir. Pandemi dönemi, daha fark-
lı bir metrikle değerlendirmenin yapılması gerektiği sonucunu ortaya koymaktadır 
(Şekil 1). Bu süreçte hasta sayıları, poliklinikler dikkate alındığında azalmıştır. Yatan 
hasta sayısı (yoğun bakımlar dahil) ise bölümlere göre değişmekle birlikte bir artış 
göstermiştir. Bu durumda, yalnızca yatak sayısı veya hasta sayısı ya da personel sayı-
sı başına enerji tüketimi doğru bir karşılaştırma metriği oluşturmayacaktır. Pandemi 
döneminde yoğun bakımlarda yatak doluluk oranlarındaki artış, bu alanlardaki medi-
kal cihazlara ve iklimlendirme sistemine bağlı elektrik tüketimini ve oksijen tüketimi 
artırmıştır. Bu nedenle, hastaneler için yatak doluluk oranlarının dikkate alınması geç-
miş yıllara göre referans değerlerin belirlenmesinde oldukça önemlidir. Normalleşme 
ile birlikte yalnızca yatak sayısına bağlı enerji tüketimi bu yıla ait değerlerin farklı 
yorumlanmasına neden olacaktır. Yıllık enerji tüketiminde aylara göre tüketim mik-
tarı belirlenerek yapılacak regresyon analizi ile sabit tüketim miktarı belirlenmelidir 
ve dış iklim koşullarına göre de yapılacak düzeltme ile daha doğru bir karşılaştırma 
metriği belirlenebilir. 

Uygulama rehberinde [7], binalarda enerji verimliliği için alınması gereken önlemler 
belirtilmiştir. Bunlar: 1. Dış cephe yalıtım ve asgari C sınıfı enerji kimlik belgesi, 2. 
Isıtma ve soğutma sistemleri borularının yalıtımı, 3. Periyodik brülör ayarı, 4. İç or-
tam sıcaklığının yazın en fazla 24ºC, kışın 22ºC olarak ayarlanması, 5. Radyatörlerin 
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Şekil 1. Bir hastane için poliklinik hasta sayısı başına enerji tüketimi (Pandemi nedeni ile 
hasta sayısı azaldığı için TEP cinsinden enerji tüketimi değerinde artış olduğu yanılgısı ortaya 
çıkmaktadır.) 
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önünün açılması, arkasına yalıtım plakları konulması ve termostatik vana kullanımı, 
6. İnfiltrasyon kayıplarının önlenmesi, 7. Verimli pompa sistemlerinin kullanılması, 8. 
Yılda 2000 h’ten fazla çalışan ve 7.5 kW nominal gücün üzerindeki verimsiz elektrik 
motorlarının IE3 motorlarla değiştirilmesi, 8. İç ve dış aydınlatmada LED armatür 
kullanımı, 9. Verimsiz kazanların değiştirilmesi, 10. Kojenerasyon uygulamaları (5 
yıldan kısa geri ödeme süreleri uygulanmak üzere), 11. Çatıda fotovoltaik panel kul-
lanımı, 12. Isıtma-soğutmada yüksek verimli ısı pompası kullanımı, 13. Sıcak suyun 
solar termal sistemlerle karşılanması, 14. Kompanzasyon, 15. Enerji tedariği anlaşma-
ları, 16. Bina otomasyonu’dur. 

Yukarıda belirtilmiş olan uygulamalar binaların hepsi için geçerli olmakla birlikte 
hastaneler özelinde ilave enerji tüketimi potansiyeli olan alanlar ayrıca belirtilmelidir. 
Bunlar arasında basınçlı hava sistemlerinde basınç regülasyonu, yoğun bakımlarda 
filtrasyona göre yapılabilecek tasarruflar ve ameliyathanelerde azaltılmış debi modu 
çalışması bu çalışma kapsamında detaylandırılacaktır.      

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Hasta ve personel için ısıl konfor şartlarının sağlanmasında standartlarda belirtilmiş 
olan sıcaklık ve bağıl nem limitleri arasında kontrol, enerjinin verimli kullanımını 
sağlayabilir [13-15]. Buna göre, ameliyathanelerde (Klas B ve C) tasarım sıcaklık-
ları 20-24°C ve bağıl nem %20-60 olmalıdır. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde 
ise tasarım sıcaklığı ve bağıl nemi sırasıyla 22-26°C ve maksimum %60 olmalıdır. 
Hastanelerde farklı özelliklere sahip tüm mahallerin ayrı ayrı kontrolü gerekebilir. Bu 
nedenle, doğru zonlama ile ısıl konfor sağlanabilir. Havalandırma ve iklimlendirme 
uygulamalarında farklı zonlarda gerekli olan saatlik hava değişim sayıları (ACH) ve 
basınç farkı ilişkileri de uluslararası standartlarda ve Sağlıkta Kalite Rehberlerinde 
belirtilmiştir. Pandemi sürecinde çapraz bulaşın önlenmesi için bu basınç ilişkilerinin 
uygun biçimde sağlanması gerekliliği daha iyi anlaşılmıştır.  

Ek olarak, mekanik havalandırma ve taze havanın mahallerde modifiye edilmiş Wells-
Riley denklemine göre [19-21] bulaş riskini azaltması Tablo 1’de hesaplanmıştır. Bu 
tabloya göre en önemli sonuç, arena tipi yoğun bakımlar yerine tekli yoğun bakım-
ların bulaş riskini önemli ölçüde azaltmasıdır. Mekanik havalandırma sistemleri ol-
mayan hasta odalarında bulaş riskinin ne kadar yüksek olduğu göz önüne alınmalıdır 
(Tablo 1).

Ameliyathaneler (Klas B ve C) için bir pozitif basınçlandırma, koridor tarafından 
içeriye sızabilecek kirleticileri önleyecektir. Minimum hava değişim sayısı 20 ve mi-
nimum taze hava değişim sayısı 4 olarak belirtilmiştir [13]. Yoğun bakımlarda toplam 
hava değişimi 6 iken taze hava değişimi 2’dir. Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım 
Standartları Kılavuzunda ise ameliyathaneler için hava değişimi 3 ACH taze hava / 
15 ACH toplam olarak belirtilmiştir. Bu değer ASHRAE’nin son yaptığı güncelleme 
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ile 4/20 ACH değerinin de altında olmakla birlikte bu sayıların (3/15 ACH) dayanağı 
belirtilmemiştir. DIN 1946-4’e göre yapılan bir ameliyathane tasarımında hava deği-
şim sayıları belirtilen minimum değerlerin oldukça üzerinde çıkmaktadır. %100 taze 
havalı klima santrali ile çalışan mahallerde yüksek hava değişim sayılarının ciddi bir 
enerji kaybına neden olduğu ortadadır. Karışım havalı klima santralleri ile bu kayıp 
bir miktar azaltılabilse de ameliyathanelerdeki esas sorun klima santrallerinin otomas-
yonsuz olarak 7/24 aynı debide ve sıcaklık set değerlerinde çalıştırılmasıdır.

Ameliyathanelerin günün büyük çoğunlukla yaklaşık 8 saatinde aktif olarak kulla-
nıldığı geri kalan zamanda ise aynı debi ile çalışmaya devam ettirildiği düşünülecek 
olursa ameliyathane ve koridor arasındaki basınç ilişkisinin korunması şartıyla, oto-
masyon üzerinden varlık sensörü, zaman ayarlı çalıştırma vb. seçeneklerle debinin 
azaltılması ciddi bir tasarruf noktası olacaktır.  Tablo 2’de aynı kapasiteler için %25 
ve %40 debi azaltılması seçeneklerinde yıllık tasarruf miktarı belirtilmiştir. Bir klima 
santralindeki tasarruf miktarı elektriğin birim fiyatının 1 TL kabul edilmesi ile (ver-
giler dahil) %25 debi azaltımı için yıllık yaklaşık 28,000 TL, %40 debi azaltımı için 
38,000 TL olmaktadır.  

Yoğun bakımlarda T.C. Sağlık Bakanlığı’nın denetlemelerinde kullanılan değerlendir-
me formu, erişkin yoğun bakımlarında merkezi havalandırmanın olmasını, en az %90 
filtrasyon sağlayan saatte 6 hava değişimi yapabilen, sıcaklığı 22-28ºC ve bağıl nemin 
%30-60 aralıklarında ayarlanabildiği merkezi iklimlendirme sistemi tarif edilmiştir. 
Burada belirtilen sıcaklık aralığı Asgari Tasarım Standartları Kılavuzundan (21-24ºC) 

Tablo 1. Hastanelerde Farklı Mahallerde Havalandırma Miktarına Göre Bulaş Riskinin Belirlenmesi

Hastane alanlar
Hasta 
Sayısı

Personel 
Sayısı

Alan 
Yükseklik 

[m]
ACH

Debi 
[m3/h]

Süre 
[h]

Risk 

Yoğun Bakım Arena 10 5 230,8 3,2 6 4430 8 18,80%

Yoğun Bakım Tekli 1 1 10,9 3,2 6 210 1 5,34%

Yoğun Bakım İzolas-
yon Odası

1 1 10,9 3,2 12 419 1 2,71%

Ameliyathane 1 6 50 3,2 25 4000 2 0,57%

Hasta odası 1 1 21 3 0,2 12,6 0,2 31%

Konferans Salonu 
AHU Açık

1 50 300 3,2 0,8 774 1 1,60%

Konferans Salonu 
AHU Kapalı

1 50 300 3,2 0,2 200 1 6%
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farklılıklar içermektedir. Merkezi havalandırma sisteminin validasyonu, periyodik 
kontrolleri ve standardizasyonunun yetkili kuruluşlara yaptırılması gereklilikleri ay-
rıca belirtilmiştir. DIN 1946-4:2008’e göre yoğun bakımların ISO Klas 8 (hava de-
ğişimi 6) olması gerektiği belirtilmiştir. İzolasyon odalarında ise ISO Klas 7 (hava 
değişimi 12) gerekliliği belirtilmiştir. Yoğun bakımlarda ‘dinamik oda’ koşullarında 
periyodik bakımların ve partikül sayımının yapılacağı düşünülürse bu durumda ISO 
Klas 8 için bir partikül limiti bulunmamaktadır. Filtrasyon durumları incelendiğinde 
ise Asgari Tasarım Kılavuzunda yalnızca ‘koruyucu ortam’ için HEPA filtre gerekli-
liği belirtilmiştir. Ülkemizde ise yoğun bakımlarda üç kademeli filtrasyon yukarıdaki 
denetim şartları da dikkate alındığında genel tasarım prensibi olarak uygulanmaktadır. 
Bu durumda, HEPA filtrelerin olmadığı, son filtrenin klima santralinde F9 sınıfı filtre 
ile yapıldığı durumda gerek motor gücünde gerekse de yıllık işletme maliyetinde bir 
azalma olacaktır. Şekil 2’de bir yoğun bakım ünitesinin projesi verilmiştir. 10 yataklı 
olarak tasarlanan bu yoğun bakım biriminde 2 yatak izolasyon odası (pozitif basınçlı) 
olarak tasarlanmıştır.

Pandemi koşulları da dikkate alınarak egzoz gerektiğinde yatak seviyesine indirilebi-
lecek bir tasarımla gerçekleştirilmiştir. Burada normal uygulama hasta yatak başı tara-
fından havanın beslenmesi olsa da pandemi nedeni ile tasarımda egzoz ve beslemenin 
konumları değiştirilmiştir. Sistem gerektiğinde komple negatif basınçta ve %100 taze 
hava ile çalıştırılacak biçimde tasarlanmıştır. Bulaşıcı hastalık durumunda klima sant-
ralinde bir HEPA filtre takılması opsiyonu düşünülmüştür. Son filtre kademesi HEPA 
filtre olarak tasarlanmıştır. Tasarım aşamasında gelecekteki ISO Klas 8 kaygıları ne-
deni ile bu yaklaşımın işletme anlamında ciddi bir maliyeti olmaktadır. Tablo 3’te son 
filtre kademesinin H13 veya F9 olması durumlarında fan seçim çıktıları gösterilmiştir. 

HEPA filtreli (H13) konfigürasyonda cihaz dışı basınç 1000 Pa olarak hesaplanmış 
iken F9 filtreli konfigürasyonda cihaz dışı basınç 400 Pa olarak hesaplanmıştır. Yal-

Tablo 2. Ameliyathanelerde Basınç İlişkisinin Korunması Şartıyla Debinin %25 ve %40 Azaltılması 
Durumlarında Enerji Tüketimleri 

Normal çalışma %25 debi azaltımı %40 debi azaltımı

Vantilatör gücü [kW] 5.5 2.32 1.19

Aspiratör gücü [kW] 4 1.69 0.87

Otomasyonlu çalışma süresi [h] - 10 10

Vantilatör enerji tüketimi [kWh/yıl] 48180 31930 26156

Aspiratör enerji tüketimi [kWh/yıl] 35040 23236 19015
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Fan Birim H13 filtre durumu F9 filtre durumu

Hava debisi m3/s 2.78 2.78

Cihaz dışı statik basınç Pa 1000 400

Toplam statik basınç Pa 1697 1079

Dinamik basınç Pa 70 70

Toplam basınç Pa 1767 1149

Fan şaft gücü kW 6.17 3.95

Motor gücü kW 7.5 5.5

Tablo 3. Filtre Son Kademesinin H13 ya da F9 Filtre Seçilmesi Durumunda Klima Santrali Çıktıları  

  
 Şekil 2. 10 Yataklı Bir Yoğun Bakım Biriminin Projesi 
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nızca bu durumun etkisi ile vantilatör için elektrik motoru gücü H13 durumunda 7.5 
kW, F9 durumunda 5.5 kW olarak hesaplanmıştır. Türkiye’de 25466 yoğun bakım 
yatağı bulunmaktadır ve her 10 yoğun bakım yatağına bir klima santrali tarafından 
hizmet verildiği düşünülürse yaklaşık 2540 klima santralinin olduğu sonucu ortaya 
çıkar. Her iki durum arasındaki kurulu güç farkı 5080 kW olarak hesaplanabilir. Yıllık 
8000 h’lik çalışma durumunda bu seçimin Türkiye genelinde elektrik tüketimi farkı 
40,640 MWh, işletme maliyeti farkı ise 40,640,000 TL/yıl olarak hesaplanabilir. Ülke 
genelinde yukarıda belirtilen zorunluluklar nedeni ile yalnızca seçim ile işletme ma-
liyetinde boşa harcanan değer tasarımın önemini ortaya koymaktadır. Ek olarak, Sağ-
lık Bakanlığı’nın denetiminde üçüncü taraf şirketlere yaptırılması zorunlu bırakılan 
validasyonlar da dikkatle ele alınmalıdır. Yeterli imkanı, tecrübesi ve personeli olan 
hastanelerde bu ölçümlerin iç kaynaklarla raporlanması düşünülmelidir.   

Basınçlı hava sistemleri hastanelerde bir diğer enerji verimliliği fırsatı ve diğer bina 
türlerinde genellikle olmayan bir uygulamadır. Bu nedenle, bu sistemlerde yapılacak 
tasarım ve işletme verim artışlarının bir enerji tasarrufu potansiyeli bulunmaktadır 
[17]. Basınçlı hava sistemlerine ait en ciddi yanılgı bina kullanıcıları arasında basınçlı 
havanın bedava olmasıdır. Basınçlı hava verilen enerjinin %90’a varan kısmını ısı 
enerjisi olarak atmaktadır. Bu ısıdan çeşitli faydalanma yolları bulunmaktadır. Hava-
dan suya bir ısı pompası ile yaklaşık 45-50ºC civarında sıcak su elde edilebilir. Bu su, 
kullanım sıcak suyu ya da yerden ısıtma sistemleri ile mahal ısıtmasında kullanılabilir. 
Şekil 3 havadan suya ısı pompası ile yazın kullanım sıcak suyu kışın mahal ısıtması 
yapılmış olan bir sistem yapısını göstermektedir. Basınçlı hava sistemlerinde özellikle 

     
 

 
 
 Şekil 3. Basınçlı Hava Sistemi, Tesisatı ve Havadan Suya Isı Pompası Uygulaması
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hastanelerde yağsız kompresörler tercih edilmelidir. Bu hava hastalara verilebildiği 
için seperatördeki bir arıza tüm sistemin yağ ile dolmasına neden olabilir. Basınçlı 
hava sistemlerinde tasarım aşamasında ilgili standartlara göre belirlenmiş 10 bar ba-
sıncı bulunmaktadır. 

Ancak, hastanede hemen hemen hiçbir kullanım yerinde bu kadar yüksek bir basınç 
gereksinimi olmamakla birlikte bakır boru tesisatının minimum basınç kaybı yarata-
cak biçimde tasarlanması bu basınç değerinin azaltılmasına imkan verecektir. Yapıl-
mış olan bir uygulamada bu tank basınç aralığı 8-8.5 bar olarak verilmiştir ve komp-
resör 8 barda çalışmaya başlayarak 8.5 barda devreden çıkmaktadır. Basınçlı hava 
sistemlerinde 1 bar basınç azaltımı kompresör enerjisinde yaklaşık %6’lık bir tasarruf 
sağlayacaktır. Ek olarak tek bir basınç hattı ile kullanım alanında regülasyon yapmak 
yerine birisi 5 bar diğeri 8.5 bar olan iki hat çekmek de ilave bir işletme tasarrufu sağ-
layacaktır. Basınçlı hava sistemindeki kaçakların da enerji tüketimine ciddi bir etkisi 
bulunmaktadır. Bu nedenle bu kaçakların ultrasonik ya da ultrasonik+görselleştirme 
imkanı sağlayan ölçüm ekipmanları ile giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Komp-
resörün havayı aldığı noktada bir ısı kaynağının olmaması da enerji tüketimi açısın-
dan önemlidir. Hatta, havanın soğuk olacağı gölgelemenin yüksek olduğu yerlerde bu 
cihazların tasarlanması yine enerji tüketimini azaltacaktır. Giriş havası sıcaklığının 
10ºC azaltılması enerjide yaklaşık %7.5 tasarruf sağlayabilir. Bu nedenle, hastaneler-
de oksijen sisteminin evaporatöründeki soğuk, kompresörler için giriş havası soğut-
ması olarak kullanılabilir [22-23].    

4. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı’nın kamu binalarında enerji verimliliği ile ilgili ge-
nelgesinde ve bu genelgeye istinaden hazırlanmış olan uygulama rehberinde hastane-
ler özelinde değinilmemiş ancak çok önemli ölçüde bir enerji verimliliği fırsatı olan 
bazı uygulamalara yer verilmiştir. Hastanelerin enerji tüketiminde önemli bir gider 
HVAC sistemleridir ve bu sistemlerin tasarımı, seçimi ve işletmesinde birçok ener-
ji verimliliği fırsatı bulunmaktadır. Özellikle ameliyathanelerde basınç ilişkilerinin 
korunması ile yarı debi uygulaması ve yoğun bakımlarda H13 filtre kullanılmadan 
tasarımların yapılması HVAC sistemleri açısından ele alınabilecek ve geri ödeme sü-
releri oldukça kısa olan uygulamalardandır. Ek olarak, Wells-Riley denklemine göre 
yapılan risk analizinde yoğun bakımların arena tipi değil, tekli odalar olarak tasarlan-
ması ile bulaş riskinin %18’lerden %5’lere düşebildiği gösterilmiştir. Basınçlı hava 
sistemleri de diğer binalarda yoğun olarak bulunmayan ancak, hastanelerde önemli 
bir enerji gideri kalemidir. Bu sistemlerin uygun tasarımı ve sistem basıncının fiziksel 
alt yapı imkan veriyorsa standartta belirtilen basınç değerinden daha az bir basınca 
ayarlanması ve kompresörlerin atık ısılarından ısı pompası ile yararlanılması önemli 
tasarruf noktalarındandır.    
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Örtüşme Oranının S-Rotor Rüzgâr Türbini Performansı 
Üzerine Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Emre Varış1*, Cemil Yiğit2

ÖZ
Dikey eksenli rüzgâr türbinleri; küçük ve estetik yapıda olması, sessiz çalışabilmesi, şehir merkezlerinde 
ve sosyal alanlarda da sıkça kullanılması sayesinde tercih edilmektedir. Dikey eksenli rüzgâr türbini olan 
Savonius rüzgâr türbininin düşük olan kanat performansını arttırabilmek için literatürde çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmada, kanatlar arasına toplamda aynı yüzey alanına sahip daire, kare, altıgen ve yek-
pare hava akış kanalı açılmıştır. İncelenen hava akış kanallarından yekpare hava akış kanalının 2,82x10-2 
değeri ile en yüksek güç katsayısını verdiği tespit edilmiştir. Yekpare hava akış kanalı türbinin 0,10-0,30 
arasında örtüşme oranlarına sahip tasarımları incelenmiş ve 0,25 örtüşme oranının en yüksek güç katsayı-
sını verdiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dikey eksenli rüzgâr türbini, savonius rüzgâr türbini, hava akış kanalı, örtüşme oranı 

Numerical Investigation of the Effect of Overlap Ratio on S-Rotor 
Wind Turbine Performance

ABSTRACT
Due to their quiet operation, small and aesthetic structure vertical axis wind turbines frequently use in 
city centers and social areas. Various studies have been carried out in the literature in order to increase the 
low blade performance of the Savonius wind turbine, which is a vertical axis wind turbine. In this study, 
circular, square, hexagonal, and monolithic airflow ducts with the same total surface area were opened 
between the blades. Among the airflow ducts, it has been determined that the monolithic airflow duct gives 
the highest power coefficient with a value of 2.82x10-2. The designs of the monolithic airflow duct turbine 
with overlap ratios of 0.10-0.30 were examined and it was concluded that the 0.25 overlap ratio gave the 
highest power coefficient.
Keywords: Vertical axis wind turbine, savonius wind turbine, airflow duct, overlap ratio
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction/ Background

Energy resources can be grouped under two main headings as fossil resources and renewable energy reso-
urces. Renewable energy sources are a type of energy that is clean and has no resource costs, unlike fossil 
sources. Wind energy is one of the most important sources of renewable energy sources and wind turbines 
are used to generate electricity from this source. Although vertical axis wind turbines (VAWT) operate with 
lower efficiency compared to horizontal axis wind turbines (HAWT), They are preferred more in residential 
areas due to their quiet operation and aesthetic appearance. Additionally; due to their structure, they can 
operate independently of the direction of the wind.

As a result of the efforts to increase the performance of the Savonius wind turbine in recent years, the 
usage areas of these turbines have started to become widespread. In the literature, barrier and deflector 
applications are studied to reduce the negative torque on the rotor. In addition, studies are carried out to 
find the optimum number of blades, shape, and aspect ratio in order to increase turbine performance. In this 
study, airflow ducts in different geometries were opened to the rotor rotation axis and airflow was obtained 
on the back face of the returning blade. In this way, the negative torque on the rotor has been tried to be 
reduced. The effect of the shape of the airflow ducts and the overlap ratio on the turbine performance was 
investigated numerically.

Methods/ Methodology

In order to improve the performance of Savonius wind turbines, airflow ducts in various geometries were 
opened to the rotor rotation axis and the optimum airflow geometry was tried to be determined. The effect 
of the overlap ratio on the turbine performance was also investigated over the determined flow geometry. 
The S-rotor Savonius wind turbine which has a blade diameter of 200 mm, a height of 370 mm and a swept 
area of 0.107 m2 was created using the Ansys/Design models program. The computational region prepared 
in 3D was modeled using the Ansys/Fluent program. The power coefficients of the wind turbine at various 
blade tip speed ratios were obtained by computational fluid dynamics (CFD) analyses.

Airflow ducts were investigated using four different geometries which are circular, square, hexagonal, and 
monolithic. Although the airflow ducts have different geometries, they have the same total surface area. 
After the optimum duct geometry was determined, a numerical study was carried out by taking the overlap 
ratio parameter. In order to determine the optimum overlap ratio, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 and 0.30 overlap 
ratios were examined.

Using the Ansys/Fluent Meshing program, a mesh structure containing poly elements was created. The 
mesh structure contains 650k elements and the maximum skewness value is 0,80. Boundary layer thickness 
and number of layers for all wind speeds; It was recalculated as a function of the Re number and different 
boundary layer thicknesses were created in the mesh structure for each CFD analysis depending on the air 
velocity. E.g; For a wind speed of 4 m/s, the total boundary layer thickness and first layer thickness were 
calculated as 4.2 x10-3 m and 2.20x10-4 m, respectively.

Results/ Findings

In the optimization study; Cp values of circular, square, hexagonal, and monolithic airflow ducts were obtai-
ned and when the results were examined, it was determined that the highest Cp value was 2.82x10-2 at 6 m/s 
wind speed, in a monolithic profile. Although the power coefficient gave close results for all airflow duct 
geometries at low tip speed ratios, it is seen that duct geometry is more effective on the power coefficient at 
tip speed ratio values above 0.4. It has been found that the monolithic airflow duct achieves a higher power 
coefficient when compared to other duct geometries. 

The power coefficient values for various tip speed ratios were obtained by using the numerical model. For 
the numerical model, overlap ratios ranging from 0.1 to 0.3 were used. It has been determined that the po-
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wer coefficient value tends to increase depending on the increasing tip speed ratio starting from 0.2 overlap 
ratio and this increasing tendency shows a decreasing trend after peaking with a 3.8x10-2 power coefficient 
value at a 0.25 overlap ratio.

The design in which the optimum airflow duct geometry was determined and the power coefficient values 
produced by the turbine without airflow ducts depending on the blade tip speed ratio were compared. While 
the power coefficient of the turbine without airflow duct is 2,4x10-2 at a tip speed ratio of 0.54, the power 
coefficient of the geometry with the optimum airflow channel is 3.8x10-2. Additionally, it is concluded that 
the optimized wind turbine has higher performance at high tip speed ratios.

Discussion and Conclusions

In the CFD analyzes performed for 2, 4, 6, and 8 m/s air velocities, it has been determined that the monolit-
hic airflow duct provides a performance increase of 2% to 6% compared to other ducts geometries.

When the 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, and 0.30 overlap ratios are examined for the monolithic airflow duct de-
sign, it has been determined that the model with a 0.25 overlap ratio provides a 1% to 12% performance 
increase.

When the wind turbine without airflow ducts and the turbine with optimum overlap ratio are compared; the 
turbine with optimum overlap ratio has 36% higher performance. In addition, it has been determined that 
the turbine, which has an optimum design, does not fall into stall even at higher blade tip speed compared 
to the turbine without airflow duct, and it operates at high efficiency.
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1. GİRİŞ 
Enerji kaynakları genel olarak fosil kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynakları ola-
rak iki ana başlık altında toplanabilir. Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil kaynak-
ların aksine temiz ve kaynak maliyeti olmayan bir enerji türüdür. Rüzgâr enerjisi 
yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde ön plana çıkan en önemli kaynaklardan bi-
ridir ve bu kaynaktan elektrik üretmek amacıyla rüzgâr türbinleri kullanılmaktadır 
Dikey eksenli rüzgâr türbinleri, yatay eksenli rüzgâr türbinleriyle kıyaslandığında 
daha düşük verimle çalışsalar da, dikey eksenli rüzgâr türbinleri; sessiz çalışmaları 
ve estetik görüntüleri nedeniyle yerleşim bölgelerinde daha çok tercih edilmektedir. 
Bunun yanında yapıları itibarıyla rüzgârın geliş yönünden bağımsız olarak çalışa-
bilirler. Ancak, nispeten düşük verimde çalışmaları nedeniyle ticari olarak elektrik 
üretilmesi amacıyla kullanılması hususunda yatay eksenli rüzgâr türbinlerinin geri-
sinde kalmışlardır.

Son yıllarda Savonius rüzgâr türbininin performansının arttırılmasına yönelik ya-
pılan çalışmalar neticesinde, bu türbinlerin kullanım alanları yaygınlaşmaya başla-
mıştır Literatürde, rotor üzerindeki negatif torku azaltmaya yönelik bariyer ve sap-
tırıcı uygulamaları üzerinde çalışılmaktadır. Bunun yanında, türbin performansını 
arttırmaya yönelik olarak optimum kanat sayısı, şekli ve en-boy oranını bulmaya 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, rotor dönme eksenine farklı 
geometrilerde hava akış kanalları açılmış ve geriye dönen kanadın arka yüzü üze-
rinde hava akışı elde edilmiştir. Bu şekilde rotor üzerindeki negatif tork azaltılmaya 
çalışılmıştır. Hava akış kanallarının şekli ve örtüşme oranının türbin performansı 
üzerine etkisi sayısal olarak incelenmiştir.

2. BİLİMSEL YAZIN TARAMASI 
Dikey eksenli rüzgâr türbinlerinin kullanım alanını yaygınlaştırmak ve daha ekono-
mik hale getirmek için, türbinin performansını arttırmaya yönelik literatürde pek çok 
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları geri dönen kanadın üzerine etki eden 
hava direncini azaltmak için kanat önüne bir bariyer koyarak hava akışını perdelemek 
üzerine iken, bazıları ise uç plaka kullanımın, kanat sayısının, şeklinin ve en-boy ora-
nının üzerinedir. Mishra ve diğerleri (2020) uç plakla kullanın etkisini incelemek için 
yaptıkları deneysel çalışmada uç plaka kullanılmayan modele göre %15 lik bir per-
formans artışı sağlandığını rapor etmişlerdir [1]. Halmy ve diğerleri (2021) yaptıkları 
sayısal çalışmada, kanat adedinin türbin performansı üzerine etkisini çift kademeli bir 
Savonius rüzgâr türbini üzerinde incelemişlerdir. İki, üç ve dört kanatlı türbin kulla-
nılarak yaptıkları karşılaştırmada maksimum %18,4 güç katsayısı ile iki kanatlı tür-
binin en yüksek güç katsayısını verdiği sonucuna varmışlardır [2]. Wenehenubun ve 
diğerleri (2015) kanat sayısının Savonius rüzgâr türbini performansı üzerine etkisini 
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deneysel olarak inceledikleri çalışmalarında, üç kanatlı türbinin, iki ve dört kanatlı 
rüzgâr türbinine göre yüksek uç hız oranlarında en iyi performansa sahip olduğu 
sonucuna varmışlardır. Üç kanatlı türbinin 7 m/s rüzgâr hızında en yüksek uç hızı 
oranının 0,55 olduğunu belirlemişlerdir [3]. Zakaria ve Ibrahim (2019) çalışmaların-
da, Savonius rüzgâr türbinlerinin dönmeye başlama kabiliyetlerini; 0°, 90° ve 180° 
büküm açısına sahip üç farklı helisel kanat yapısı ile sayısal olarak incelemişlerdir. 
En yüksek değer olan 0,44 ortama statik tork katsayısına, 90° büküm açısına sahip 
rotor ile ulaşmışlardır. Ayrıca en düşük değer olan 0,38 ortama statik tork katsayı-
sına 180° büküm açısına sahip rotor ile ulaşmışlardır [4]. Yiğit (2020) çalışmasında 
optimum Savonius rüzgâr türbinini kanat en-boy oranını ve kanat örtüşme oranını 
ile belirmeye çalışmıştır. En-boy oranının 0,84 ve kanat örtüşme oranının 0,07 oldu-
ğu durumda maksimum verimin %22 ile elde edildiği sonucuna varmıştır [5]. Aldos 
(1984) hava direncini azaltma fikrinden hareket ederek, kanadın uç kısmına mafsal 
mekanizması eklemiş ve böylece kanat geri dönüş hareketi yaparken hava akışına 
müsade ederek, oluşan hava direncini azaltmıştır. Yaptığı çalışmada geri dönen ka-
nat için optimum açılma açısını irdelemiş ve geleneksel bir Savonius rüzgâr türbini 
rotoruna kıyasla %17 bir performans artığı sağladığını rapor etmiştir. [6].  Atılgan 
ve Deda (2001) rüzgâr yönünün aksine hareket eden geri dönen kanat üzerinde mey-
dana gelen direnci azaltmak ve hava akışını ileri dönen kanat üzerine yönlendirmek 
için huni şeklinde perde kullanarak Savonius rüzgâr türbininin performansını art-
tırmaya çalışmıştır. En yüksek türbin performansının perde açısının toplamda 60 
derece olduğu tasarımda elde edildiği tespit edilmiştir [7]. Saha ve Rajkumar (2006) 
çalışmalarında, helisel üç kanatlı Savonius rüzgâr türbini ile geleneksel üç kanatlı 
rüzgâr türbininin performansını rüzgâr tünelinde incelemişlerdir. İlk harekete baş-
layabilme karakterinin helisel kanatlı Savonius rüzgâr türbininde daha iyi olduğunu 
belirlemişlerdir [8]. Kamoji ve diğerleri (2009) Savonius rüzgâr türbini üzerinde 
yaptıkları deneysel çalışmalarında, helisel kanatlı rotor ile klasik s-rotorun en-boy 
oranının ve örtüşme oranlarının, güç katsayısı üzerine etkisini incelemişlerdir. Araş-
tırmacılar, 0,88 en-boy oranına sahip helisel rotorun, 0,93 ve 1,17 en-boy oranına 
sahip rotorlardan daha yüksek performans gösterdiğini ve 0 örtüşme oranlı şaftsız 
helisel rotorun, 0,10 ve 0,16’lık örtüşme oranına sahip tasarımlara kıyasla 0,17’lik 
güç katsayısıyla daha iyi performansa sahip olduğunu ortaya koymuşlardır [9]. Roy 
ve diğerleri (2013) çalışmalarında, Savonius rüzgâr türbini tasarımı üzerine sayı-
sal olarak çalışma yapmışlardır. Yaptıkları çalışmada değişik hesaplama yöntemleri 
kullanmışlardır. Türbin parametrelerini değiştirerek farklı modelleri yapılan deney-
sel verilerle karşılaştırmışlardır. Hesaplama yöntemlerinin ve modellerin Savonius 
rüzgâr türbininde güç ve tork katsayısı değerlerini tahmin etmede önem taşıdığını 
belirlemişlerdir. Savonius rüzgâr türbini performansının kanat sayısı, en boy oranı, 
kanatların örtüşme oranı gibi pek çok değişkene bağlı olduğu sonucuna varmışlardır 
[10].
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3. YÖNTEM 
Yapılan optimizasyon çalışmasında Savonius rüzgâr türbini rotor dönme eksenine 
hava akış kanalları açılmış ve rotor üzerindeki negatif torku minimuma indiren hava 
akış kanalı geometrisi belirlenmeye çalışılmıştır. Belirlenen hava akış kanallı geomet-
risi üzerinden örtüşme oranının türbin performansı üzerine etkisi araştırılmıştır. Gök-
taş ve Kılıç Savonius türbin sayısal çalışması yapmışlardır ve yakınsanan değerleri 
Frozen rotor ile incelemişlerdir. Düşük kanat uç hız oranlarında iyi ve hızlı sonuç al-
dıkları için örtüşme oranı araştırmaları, Frozen rotor ile incelenmiştir [11,12]. Ancak 
yüksek kanat uç hız oranlarında çalışılırken Frozen rotor metodu ile stol etkisi model 
tarafından yakalanamadığı için optimum örtüşme oranı belirlenen model, 6-DOF me-
todu ile zamana bağlı çözümleme yapılmıştır.

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizlerinde yüksek ve düşük kanat uç hız-
ları için iki farklı yöntem kullanılmıştır. Bunlar, düşük kanat uç hız oranlarında kul-
lanılan Frozen rotor” ve nispeten yüksek kanat uç hız oranlarında kullanılan 6-DOF 
yöntemidir. İki farklı yöntemin tercih edilmesinin nedeni, Frozen Rotor yönteminin; 
az hesaplama yükü ve hızlı çözümler sunmasına rağmen, yüksek kanat uç hız oran-
larında kanat üzerindeki ayrılma olayını tam olarak modelleyememesinden dolayı 
deneysel verilerle uyumlu sonuçlar verememesidir. Frozen Rotor yönteminde, türbin 
kanatları sabit tutulurken, etrafındaki hava sabit bir açısal hızla döndürülür. Böylece, 
hesaplama bölgesindeki katı yüzeyler hareket ettirilmeden kanat ile hava arasında 
bağıl bir hava akışı oluşturulur. Temelde yöntemin avantajı olan bu durum, yüksek 
kanat hız oranlarında stol etkisini yakalayamadığı için, gerçek fiziksel olayı iyi bir 
şekilde modelleyemez. Diğer taraftan, 6-DOF yönteminde kanat etrafındaki havanın 
yerine kanatlara tanımlanan dinamik mesh ile türbin kanatlarının dönmesi sağlanır. 
Kanatların dönmesi için, gelen serbest hava akımının, programda türbinin boyutu, 
malzemesi ve yataklanmasına bağlı olarak hesaplanan ataleti yenmesi gerekmekte-
dir. Frozen Rotor yönteminde olduğu gibi sabit bir açısal hız tanımlanmayıp, türbine 
gelen serbest hava akımının türbini durağan halden harekete geçirip maksimum hıza 
kadar kademeli bir şekilde hızlandırması, gerçekte olan durumu sayısal olarak daha 
gerçekçi modellemekte ve deneysel verilerle daha uyumlu sonuçlar elde edilmektedir 
[13, 14]. Ancak 6-DOF yönteminde, Frozen Rotor yöntemine göre çok daha fazla 
hesaplama yükü ve daha uzun hesaplama süreleri gerekmektedir.

6-DOF yöntemi, x, y ve z eksenlerinde öteleme ve dönme hareketi olmak üzere 6 adet 
serbestlik derecesini ifade etmekle birlikte, mevcut çalışmada z ekseninde dönme ha-
reketi tanımlanmıştır. 6-DOF çözümleme yönteminde zaman adımı boyutu küçüldük-
çe, çözücünün daha kolay yakınsaması sağlanır ve nispeten daha doğru sonuçlar elde 
edilir. Ancak hesaplama yükü ağırlaşır. Bu nedenle zaman adımı boyutu belirlemek, 
doğru sonuçlara kısa zamanda ulaşılabilmek için önemlidir [15]. 
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3.1 Sayısal Çalışma

Bu çalışmada; Savonius rüzgâr türbinlerinin performansını geliştirmek için rotor 
dönme eksenine çeşitli geometrilerde hava akış kanalları açılarak optimum hava akış 
geometrisi belirlenmeye çalışırmıştır. Tespit edilen akış geometrisi üzerinden örtüş-
me oranının türbin performansı üzerine etkisi de araştırılmıştır. Kanat çapı 200 mm, 
yüksekliği 370 mm ve süpürme alanı 0,107 m2 olan S-rotor Savonius rüzgâr türbini 
Ansys/Design modeller programı kullanılarak oluşturulmuştur. 3 boyutlu olarak ha-
zırlanan hesaplama bölgesi, Ansys/Fluent programı kullanılarak modellenmiştir. Sa-
yısal model, aynı şartlarda gerçekleştirilen literatürdeki bir deneysel çalışmayla [16] 
doğrulanmış ve HAD analizleri ile rüzgâr türbininin çeşitli kanat uç hız oranlarındaki 
güç katsayıları elde edilmiştir.

Hava akış kanallı geometrilerin 2, 4, 6 ve 8 m/s hızları için Frozen rotor analizleri 
basınca dayalı bir çözümleme yöntemi ile yapılmıştır. Frozen rotor metodunun kulla-
nıldığı HAD analizlerinde viskoz model olarak k-epsilon metodu [17], 6-DOF meto-
dunun kullanıldığı HAD analizlerinde detached eddy simulation metodu [18] kullanıl-
mıştır. Ayrıca 6-DOF metodunda Viscous Model olarak katı yüzeylerdeki hava akışı 
için geliştirilen bir çözüm yöntemi olan spalart -almaras seçilmiştir [19].

Hava akış kanalları dört farklı geometri kullanılarak incelenmiştir. Rotorun merke-
zindeki hava akışını sağlayan bu kanallar için toplamda aynı yüzey alanına sahip da-
ire, kare ve altıgen küçük kanalların yanında, bir tasarımda yine aynı yüzey alanına 
sahip olacak şekilde dikdörtgen şeklinde yekpare bir hava akış kanalı kullanılmıştır. 

Şekil 1. a) Dairesel Kanal; b) Kare Kanal; c) Altıgen Kanal; d) Yekpare Kanal



Varış, E., Yiğit, C.

Mühendis ve Makina, cilt 63, sayı 706, s. 67-81, Ocak-Mart 202274

 

 

Dairesel hava akış kanallı geometride yarı çapı 24,30 mm olan dairesel kanallar bu-
lunurken, kare kanalların bir kenar uzunluğu 43,07 mm, altıgen kanalların ise kenar 
uzunluğu 26,72 mm’dir. Daire, kare ve altıgen geometrilerin olduğu modelde altı adet 
hava akış kanalı bulunmaktadır. Diğer taraftan, dikdörtgen şeklindeki yekpare hava 
akış kanalının kenar uzunlukları sırasıyla 30 mm ve 370 mm olup, her bir model için 
hava akış kanallarının yüzey alanları, toplamda 1,11x10-2 m2’dir.

Optimum kanal geometrisi tespit edildikten sonra, hava akış kanallarının konumlandı-
rıldığı, rotorun merkez bölgesindeki açıklığın (e) kanat çapına (d) oranı olarak tanım-
lanan, örtüşme oranı parametre alınarak sayısal çalışma gerçekleştirilmiştir. Optimum 
örtüşme oranını tespit edebilmek için 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 ve 0,30 örtüşme oranları 
incelenmiştir.

Hesaplama bölgesinin boyuttan bağımsızlığı çalışması kapsamında, farklı büyüklük-
te hesaplama bölgeleriyle HAD analizleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 2’de 3 boyutlu 
olarak hesaplama bölgesi gösterilmektedir. Hesaplama bölgesine havanın girdiği yü-
zey, velocity inlet, çıkış yaptığı yüzey pressure outlet olarak tanımlandı. Hesaplama 
bölgesinin geri kalan yüzeyleri wall sınır şartı olarak tanımlandı. Hava akışının he-
saplama bölgesinin yan yüzeylerinden etkilenmemesi için bu sınır şartına sıfır kayma 
gerilmesi tanımlandı. Böylelikle olması gerekenden daha küçük hesaplama bölgesiyle 
çalışılabildi [20]. Diğer taraftan, türbin yüzeylerine ise kaymama koşulunu sağlayan 
wall sınır şartı tanımlanmıştır.

Ansys/Fluent Meshing programı kullanılarak poly elemanlar ihtiva eden ağ yapısı 
oluşturulmuştur. Ağ yapısı 0,65 milyon eleman içermektedir ve maksimum çarpıklık 
değeri 0,79’dur. 

Şekil 2. Sayısal Hesaplama Bölgesi
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Her rüzgâr hızı için sınır tabaka kalınlığı ve katman sayısı Re sayısının fonksiyonu 
olarak yeninden hesaplanmış ve hava hızına bağlı olarak her bir HAD analizi için ağ 
yapısında farklı sınır tabaka kalınlıkları oluşturulmuştur. 4 m/s rüzgâr hızı için toplam 
sınır tabaka kalınlığı ve ilk katman kalınlığı sırasıyla 4,2 x10-3 m ve 2,20x10-4 m 
olarak hesaplanmıştır.

Şekil 3. Poly Elemanlı Mesh Yapısı

 

 Şekil 4. Kanat Üzerindeki Sınır Tabaka
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3.2 Validasyon Çalışması

Sayısal model, Wenehenubuna ve diğerleri (2015) tarafından kanat sayısının s-rotor 
Savonius rüzgâr türbini performansı üzerine etkisinin incelendiği çalışmadaki deney-
sel veriler ile karşılaştırılmış ve sonuçlar Şekil 5’de verilmiştir. 

Deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlar ile sayısal çalışmadan elde edilen sonuçlar 
arasındaki hata %12-%2,5 arasında gerçekleşmiştir. Literatürdeki benzer çalışmalarda 
[14. 20] ulaşılan hata oranlarıyla kıyaslandığında, sayısal modelin deneysel çalışmayı 
iyi bir şekilde temsil edebileceği söylenebilir.

4. BULGULAR

4.1 Kanal Geometrisinin Türbin Performansı Üzerine Etkisi

Kanal geometrisinin türbin performansı üzerine etkisini inceleyebilmek için yekpare, 
daire, kare ve altıgen formda kanal geomerileri seçilmiştir. Seçilen bu kanal geomet-
rilerini aynı şartlarda karşılaştırmak amacıyla, bütün kanal geometrileri toplam hava 
akış alanı aynı olacak şekilde boyutlandırılmıştır. Yapılan optimizasyon çalışmasın-
da; kare, altıgen, daire ve yekpare hava akış kanallarının güç katsayısı (Cp) değerleri 
elde edilmiştir. Güç katsayısı, serbest hava akımıyla gelen gücün ne kadarının türbin 
rotoruna aktarılacağının bir ölçüsü olması münasebetiyle türbin performansının de-
ğerlendirilmesi hususunda önemli bir parametredir. Bunun yanında, kanat ucundaki 
teğetsel hızın, serbest akım hızına oranı olarak tanımlanabilecek kanat uç hız oranı 
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(TSR) da güç katsayısı ile ilişkilendirilen boyutsuz bir sayıdır. Bundan dolayı, türbin 
performansı güç katsayısına ve kanat uç hız oranına bağlı olarak değerlendirilmiş-
tir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde en yüksek Cp değeri 6 m/s rüzgâr hızında 
2,82x10-2 olarak, yekpare profilde olduğu tespit edilmiştir. Güç katsayısı, düşük kanat 
uç hız oranlarında tüm hava akış kanalı geometrileri için yakın sonuçlar vermiş olsa 
da 0,4’ün üzerindeki kanat uç hız oranı değerlerinde kanal geometrisinin güç katsayısı 
üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Şekil 6 incelendiğinde, yekpare hava akış 
kanalının, diğer kanal geometrileriyle kıyaslandığında daha yüksek güç katsayısına 
ulaştığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı, örtüşme oranı için gerçekleştirilen optimizas-
yon çalışmaları yekpare profil üzerinden yapılmıştır.

4.2 Örtüşme Oranının Türbin Performansı Üzerine Etkisi

0,1’den 0,3’e kadar değişen değerlerde örtüşme oranı parametre alınarak, çeşitli kanat 
uç hız oranları için güç katsayısı değerleri sayısal model kullanılarak elde edilmiştir. 
Grafik incelendiğinde 0,2 örtüşme oranından itibaren güç katsayısı değerinin artan 
kanat uç hız oranına bağlı olarak artma eğiliminde olduğu ve bu artış eğiliminin 0,25 
örtüşme oranında 3,8x10-2 güç katsayısı değeriyle pik yaptıktan sonra azalma eğilimi 
gösterdiği tespit edilmiştir.

Kanatların kesit görüntüsü üzerindeki statik basınç kontürü Şekil 8’de gösterilmekte-
dir. Her ne kadar geriye dönen kanadın üzerinde oluşan basınç negatif tork oluştursa 
da şekil incelendiğinde hava akışını toplayan ileri dönen kanadın ön kısmında maksi-
mum basıncın oluştuğu ve s-rotor üzerindeki pozitif basınç farkıyla rotorun saat yönü-
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nün tersinde döndüğü anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Şekil 9’da verilen hız vektörleri 
incelendiğinde, s-rotorun merkezinde açılan hava kanallarından geçen hava akışının, 
geriye dönen kanadın arka kısmına çarparak, bu kanadın direnç kuvvetini azalttığı ve 
s-rotorun dönüşünü desteklediği görülmektedir.

Optimum hava kanal geometrisinin belirlendiği tasarım ile hava kanalsız türbinin ka-
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nat uç hız oranına bağlı olarak ürettiği güç katsayısı değerleri karşılaştırılmıştır. 0,54 
kanat uç hız oranında hava akış kanalsız türbinin güç katsayısı 2,4x10-2 iken opti-
mum hava akış kanalına sahip geometrinin güç katsayısı 3,8x10-2’ dir. Ayrıca optimi-
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ze edilen rüzgâr türbininin yüksek kanat uç hız oranlarında daha yüksek performansa 
sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

5. SONUÇLAR 
Bu çalışmada, s-rotor savanius rüzgâr türbininde hava akış kanal geometrisinin ve 
örtüşme oranının, türbin performansı üzerine etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Elde 
edilen verilere bağlı olarak optimum türbin tasarımı gerçekleştirilmiştir.

2, 4, 6 ve 8 m/s hava hızları için gerçekleştirilen analizlerde yekpare hava akış kana-
lının diğer kanal geometrilerine göre %2 ila %6 arasında performansı artışı sağladığı 
tespit edilmiştir. 

Yekpare hava akış kanallı tasarım üzerinden 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 ve 0,30 örtüşme 
oranları incelendiğinde 0,25 örtüşme oranına sahip modelin %1 ila %12 performansı 
artışı sağladığı tespit edilmiştir.

Hava kanallarının olmadığı rüzgâr türbini ile optimum örtüşme oranına sahip türbin 
karşılaştırıldığında; optimum örtüşme oranına sahip türbin %36 daha yüksek perfor-
mansa sahiptir. Bunun yanında, optimum tasarıma sahip olan türbinin hava kanalı-
nın olmadığı türbin ile kıyaslandığında daha yüksek kanat uç hız oranında bile stola 
düşmediği yani artan kanat uç hız oranına bağlı olarak güç kaybetmediği ve yüksek 
verimde çalıştığı tespit edilmiştir.
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Tel Ark Eklemeli İmalat: Son Gelişmeler ve 
Değerlendirmeler**

Serkan Güler1, H. Tarık Serindağ2, Gürel Çam*3

ÖZ
Yenilikçi bir imalat teknolojisi olan metal eklemeli imalat (MEİ) günümüzde havacılık-uzay, enerji, otomotiv, tıp 
gibi çeşitli endüstriyel alanlarda uygulanmaktadır. Bu imalat yöntemlerinde metal parçaların üretimi, üç farklı 
şekilde yapılmaktadır. Bunlar toz sermeli ergitme, toz beslemeli ergitme ve tel eklemeli ergitme sistemleridir. Bu 
yöntemlerden ilk ikisinde hammadde olarak metal veya alaşım tozları kullanılırken üçüncü yöntemde metal veya 
alaşımlardan imal edilmiş ilave tel başlangıç malzemesidir. Ancak, metal tozlarının özellikle de alaşım tozlarının 
maliyetleri oldukça yüksektir. Bu da tel kullanılarak yapılan eklemeli metal parça üretimini oldukça cazip hale 
getirmektedir. Tel ark eklemeli üretimin (TAEİ) diğer bir avantajı da, küçük ve orta büyüklükteki parçaların eko-
nomik olarak ve yüksek hızda üretebilmesi potansiyelidir.  Günümüzde, bu yenilikçi imalat teknolojisi Ti ve ala-
şımları, Al ve alaşımları, Ni-esaslı alaşımlar ve çelik gibi değişik mühendislik malzemelerinden parça üretiminde 
ümit vadeden bir üretim teknolojisi olarak kabul edilmektedir. Bu makalede tel ark eklemeli imalat konusundaki 
çalışmalar ve yaygın kullanılan metalik teller tartışılacak ve bu yöntem ile üretilen parçaların içyapı ve mekanik 
özellikleri ele alınacaktır. Ayrıca, TAEİ’ta karşılaşılan deformasyon, porozite ve çatlak oluşumu gibi hatalar ve 
bunların nedenleri de tartışılacaktır. Son olarak bu üretim yönteminin metal parça imalatında yaygın olarak kulla-
nılabilmesi için aşılması gereken sorunlar özetlenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Eklemeli üretim, Tel ark eklemeli imalat, 3-boyutlu baskı, on ürüne eş şekilli üretim

Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM): Recent 
Developments and Prospects 

ABSTRACT
Metal additive manufacturing (MAM) which is an innovative technology is presently being applied in various 
industries such as aeronautics-space, energy, automotive, and medicine. Metal parts are produced in three different 
ways in metal additive manufacturing methods. These are powder bed fusion, powder fed fusion and wire fed 
fusion systems. In the first two of these methods, metal or alloy powders are used as raw materials, while in the third 
method, the filler wire made of metal or alloys is the starting material. However, metal powders, especially alloy 
powders, are quite costly. This in turn makes the production of metal parts using filler wire very attractive. Another 
advantage of wire arc additive manufacturing (WAAM) is its potential to produce small- and medium-sized parts 
economically with high deposition rate. Nowadays, this innovative manufacturing technology is being considered 
a promising fabrication technology for manufacturing several products from various engineering materials such as 
titanium and its alloys, aluminum and its alloys, nickel-based alloys and steels. In this paper, studies on WAAM 
and commonly used metallic wires and the microstructure and mechanical properties of the parts produced by this 
method will be discussed. In addition, defects such as deformation, porosity and crack formation encountered in 
WAAM and their reasons will also be discussed. Finally, the problems which have to be overcome for a wider 
application of this production method in the manufacturing of metallic parts, will be summarized.  

Keywords: Additive manufacturing, Wire arc additive manufacturing (WAAM), 3-D printing, Net shape 
production
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction/ Background

Additive manufacturing, also called 3D printing, direct digital manufacturing, or freeform manufacturing, and, is 
the process of combining materials that are often layered on top of each other to produce parts from 3D model data, 
in contrast to forming processes and subtractive manufacturing methods such as machining. Additive manufac-
turing methods developed for the manufacture of metallic parts are called metal additive manufacturing (MAM). 
Metal additive manufacturing processes can be classified into three main groups in terms of raw materials used 
in production and feeding the raw material to the system. These are: (i) powder-bed systems, (ii) powder-feed 
systems, and (iii) wire-feed systems.  

Objectives/ Research Purpose

Compared to additive manufacturing methods in which metal or alloy powder is used as raw material, wire arc ad-
ditive metal part production (WAAM) has become more attractive in recent years, especially in our country. There 
are two reasons for this: (i) the high cost of metal powders, especially alloy powders, and (ii) the very limited or 
non-existing metal powder production in our country. On the other hand, filler wire production from any kind of 
metal or alloy can be easily carried out in our country. This further increases the importance of metal part produc-
tion using wire arc additive metal part manufacturing. For this reason, studies on wire arc additive manufacturing 
and commonly used metallic wires and the microstructure and mechanical properties of the parts produced by this 
method are discussed in this article. In addition, defects such as deformation, porosity and crack formation enco-
untered in wire arc additive manufacturing and their causes are also discussed. Finally, the problems that need to 
be overcome in order for this production method to be widely used in metal parts manufacturing are summarized.

Methods/ Methodology

Depending on the heat source used in the process, WAAM processes are commonly divided into four groups. The-
se are: 1) Gas metal arc welding (GMAW) based WAAM, 2) Gas tungsten arc welding (GTAW) based WAAM, 3) 
Plasma arc welding (PAW) based WAAM and 4) Robotic WAAM methods. In WAAM methods, wires produced 
for the welding industry available in the market are used. In this context, many alloy wires are manufactured and 
these wires can be supplied wound on reels (coils). Among the most studied materials for wire arc additive ma-
nufacturing are Ti-alloys (Ti-6Al-4V), Ni-based superalloys (IN625, IN718), Al-alloys (2xxx, 4xxx, 5xxx series 
alloys) and Mg-alloy (AZ31), Fe-Al intermetallic, Al/Ti compounds, steel-nickel, steel-bronze.

Results/ Findings

Wire arc additive manufacturing processes offer the following advantages:

• Many of the arc welding methods can be used in this manufacturing process. 

• It is a low cost manufacturing method with low material waste.

• Various complex shaped parts can be manufactured from many different types of metal.

• Deposition rate can be increased by feeding more than one similar or different additional wire. 

• It is possible to manufacture medium and large sized parts, especially by using arc methods and multiple wire 
feeding owing to the high deposition capacity obtained in these systems. 

• The method offers the potential to produce intermetallic composite parts and functionally graded parts using 
different wires. 

• It has also the potential to be used in parts repair, particularly in local repair work.

Discussion and Conclusions

The properties of the parts fabricated by wire arc method, which is one of the metal additive manufacturing pro-
cesses, depend on the material, the welding process used and the control of the process parameters. Therefore, 
in-depth understanding of various materials, ideal process design, parameter control during the process and post-
production process are very important for the production of a high quality part.
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The WAAM process is an inherently unstable thermal process. Therefore, it is difficult to predict and control the 
microstructure that will occur after the production. Therefore, some defects are encountered in products manu-
factured by the WAAM method, depending on the material properties and process parameters being employed. In 
recent years, it has been the main research topic to produce high quality parts with good mechanical performance 
by eliminating or reducing deposition defects, thus making the WAAM method more competitive against other 
additive manufacturing methods.

Measures to eliminate the formation of defects in the parts produced by the WAAM method are important. The 
first of these is the selection of the most appropriate WAAM process for a given material to increase process sta-
bility and reduce defects in the manufactured part. The second is the use of system-integrated and reliable process 
monitoring and control systems to maintain process stability and improve production quality. The development of 
in-process monitoring methods makes it possible to repair any defect in the part not only after the part is manufac-
tured, but also immediately after the defect occurs (at the end of the final layer). Therefore, in-process monitoring 
and control can result in significant material savings and shorter production times. Another approach that can be 
used to improve the microstructure and mechanical properties of parts produced with WAAM is interpass cooling. 
Interpass cooling can be applied with a movable gas nozzle that provides rapid cooling on the manufactured part 
during and/or after the deposition of each layer. By using such rapid cooling, the layer temperature and heat cycle 
during the process can be controlled to achieve the desired microstructure and mechanical properties. Although 
this technique also potentially has the potential to reduce residual stresses and distortion, this issue has not yet been 
adequately explored. In addition, parts produced with WAAM from most materials require post-production heat 
treatment to improve mechanical properties. This heat treatment not only improves the properties of the part, but 
also reduces surface roughness and porosity, and removes residual stresses and distortion.

The WAAM method is a candidate technology to become a commercial manufacturing process and replace the 
existing manufacturing processes used in the production of many aerospace parts from billet or forged products. 
However, a general purpose WAAM system similar to the commercially available powder bed fusion systems has 
not yet been developed, although a great deal of research has been carried out in various fields such as process 
planning, programming and materials work in recent years. This limits the widespread industrial use of WAAM 
technology. In addition, many different WAAM systems need to be developed due to different requirements for dif-
ferent engineering materials and varying scale of manufacturing. Another aspect that will enable more widespread 
use of wire arc additive manufacturing is the following. Optimum microstructure and therefore high mechanical 
properties in the parts produced with this manufacturing method can be optimized by new wire composition de-
signs. In this context, special alloying elements are added to the wire to be used in the process to obtain the desired 
microstructures, thus improving the mechanical properties. There is also the potential to produce large size functi-
onal graded products for special applications, owing to the wire mixing facility available in the method. It is also 
thought that the development of new cored wires will make it possible to produce parts with the desired chemical 
composition by wire arc additive manufacturing.
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1. GİRİŞ 
Üç boyutlu baskılama, katmanlı imalat, doğrudan dijital imalat ya da serbest şekil-
li üretim adları da verilen eklemeli imalat veya eklemeli üretim, makineyle işleme 
gibi çıkarmalı (eksiltmeli) üretim yöntemleri ve şekillendirme işlemlerinin aksine, 
malzemelerin 3 boyutlu model verilerinden parçalar üretmek için genellikle üst üste 
katmanlar şeklinde birleştirilmesi sürecidir. Katmanlı imalat, başlangıçta yaygın ola-
rak polimerik malzemelerden prototip üretiminde kullanılsa da, son yıllarda bu imalat 
teknolojisi ile metalik parçaların üretimi büyük ilgi çekmektedir. Bu yenilikçi imalat 
teknolojisi metal eklemeli imalat olarak da adlandırılmaktadır ve günümüzde havacı-
lık-uzay, enerji, otomotiv, tıp, çeşitli aletler ve tüketici ürünleri gibi çeşitli endüstriyel 
alanlarda uygulanmaktadır.

Eklemeli üretim (EÜ) teknolojisi grafik tasarım, dijital kontrol ve işleme/kaynak iş-
lemlerini birleştirdiğinden, bir başka deyişle bu işlemlerin eş zamanlı olarak yapılma-
sını sağladığından dolayı, üretim süresinden ve maliyetinden tasarruf edilmesini sağ-
lamaktadır. Bu yenilikçi üretim yöntemi ile karmaşık şekilli parçalar ince katmanların 
üst üste eklenmesi ile son ürüne eş şekilli olarak (ek işlem gerektirmeyecek şekilde) 
veya son ürüne yakın şekilli olarak (çok az talaşlı işlem gerektirecek şekilde) üretile-
bilmektedir [1-25]. Dolayısıyla, bu yeni üretim teknolojisinin hurdaya giden atık mal-
zemenin (firenin) çok düşük olması nedeniyle parça maliyetini düşürme potansiyeli 
de bulunmaktadır. 

Metalik parça imalatına yönelik geliştirilen eklemeli imalat yöntemlerine metal ek-
lemeli imalat (metal additive manufacturing – MAM) denilmektedir. Metal eklemeli 
imalat işlemleri malzeme besleme şekli, kullanılan enerji kaynağı ve üretilen parçanın 
hacmi bakımından sınıflandırılabilir. Ancak, üretimde kullanılan hammadde ve ham-
maddenin sisteme beslenmesi bakımından sınıflandırma daha uygundur ve bu açıdan 
metal eklemeli imalat işlemleri başlıca üç gruba ayrılabilir. Bunlar: (i) toz sermeli 
(yataklı) sistemler, (ii) toz beslemeli sistemler ve (iii) tel beslemeli sistemlerdir [14]. 

Metal veya alaşım tozunun hammadde olarak kullanıldığı eklemeli imalat yöntem-
lerine nazaran tel ark eklemeli metal parça üretimi (WAAM) son yıllarda özellikle 
ülkemizde daha cazip hale gelmektedir. Bunun iki nedeni vardır: Bunlar: (i) metal toz-
larının özellikle de alaşım tozlarının yüksek maliyetli olması ve (ii) ülkemizde metal 
tozu üretiminin çok sınırlı veya olmamasıdır. Özellikle metal ve alaşım tozlarının te-
mininde yurt dışına bağımlı olunmasının bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bunların 
başında, savunma sanayi gibi stratejik alanlarda bazı uçak veya IHA/SIHA parçaları 
gibi metalik parçaların imalatında kullanılan tozlara uygulanan ambargo nedeniyle 
üretiminin yapılamaması veya gecikmesi gibi sıkıntılar gelmektedir. 

Diğer taraftan, her türlü metal veya alaşımdan ilave tel üretimi rahatlıkla ülkemizde 
gerçekleştirilebilir. Bu durum, tel ark eklemeli metal parça üretiminin önemini daha 
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da artırmaktadır. Ayrıca, tel ark eklemeli imalat yöntemi oldukça büyük metalik par-
çaların (>10 kg) ekonomik olarak ve yüksek hızda üretilebilmesi potansiyeli de sun-
maktadır [9]. Bunlara ek olarak, yöntemin diğer avantajları arasında düşük ekipman 
maliyeti, yüksek malzeme kullanımı diğer bir deyişle düşük atık miktarı ve dolayışla 
çevre dostu olması da sayılabilir. Bunun sonucu olarak, tel ark eklemeli imalat son 
yıllarda tüm dünyada imalat sanayinden giderek artan bir ilgi görmeye başlamıştır. 
Ancak, tel ark eklemeli imalat yönteminde genel olarak her bir tabakanın yüksekliği 
1-2 mm civarında olup bunun sonucu yüzey pürüzlülüğü 200 mikron civarındadır 
[9,15,24]. Dolayısıyla, toz kullanılan eklemeli imalat işlemleri gibi diğer eklemeli 
imalat yöntemlerinin aksine son ürüne eş şekilli üretim olarak değerlendirilemez ve 
parçada mutlaka ek işlem gerekmektedir.

2. METAL EKLEMELİ İMALAT YÖNTEMLERİ
Daha önce belirtildiği üzere metal eklemeli üretim işlemleri, üretimde kullanılan ham-
madde ve hammaddenin sisteme beslenmesi bakımından başlıca üç gruba ayrılabilir. 
Bunlar: (i) toz sermeli (yataklı) sistemler (powder bed systems), (ii) toz beslemeli 
sistemler (powder feed systems) ve (iii) tel beslemeli sistemlerdir (wire feed systems). 

Toz sermeli ve beslemeli ergitme (powder bed and powder fed fusion) yöntemlerinde 
toz halindeki hammadde elektron, lazer ve ark gibi uygun bir enerji kaynağı kullanı-
larak ergitilmekte ve üst üste tabakalar halinde biriktirilerek imalat gerçekleştirilmek-
tedir. Diğer taraftan, tel ark eklemeli imalat yöntemi (wire arc additive manufacturing 
- WAAM), sürekli beslenen ilave telin bir ark ısısı kullanılarak ergitilmesi ve üst üste 
katmanlar şeklinde biriktirilmesi ile yapılan bir eklemeli imalat yöntemidir.

2.1 Toz Sermeli Metal Eklemeli İmalat

Şekil 1’de toz sermeli (yataklı) metal eklemeli imalat işlemi şematik olarak gösteril-
mektedir [14]. Şekilden görüleceği üzere, toz sermeli metal eklemeli imalat işleminde 
çalışma alanı boyunca (yatak boyutu: maksimum 250x250 mm) tozun serilmesiyle bir 
toz yatağı oluşturulur. Bu toz yatağı, bilgisayar kontrollü bir ısı kaynağı (lazer veya 
elektron ışını gibi) kullanılarak ergitilir. Daha sonra, ikinci tabakayı oluşturmak için 
ergitilen tabakanın üzerine tekrar toz serilir ve ergitilir. Bu toz serme-ergitme işlemi 
üretilmek istenilen üç boyutlu metalik parça şekli elde edilinceye kadar tekrar edilir 
[14,24,26-29]. Toz yatağı ergitmeli metal eklemeli imalat uygulamaları arasında en 
popüler olanları seçici lazer ergitme (selective laser melting - SLM), seçici lazer sin-
terleme (selective laser sintering - SLS) de denilen doğrudan lazer ile metal sinterleme 
(direct metal laser sintering - DMLS) ve elektron ışını ile ergitme (electron beam 
melting - EBM) yöntemleridir. Bu eklemeli imalat sistemlerinin avantajları arasında 
boyut hassasiyeti yüksek parça üretilebilmesi, parçada iç boşluklar ve kanallar gibi 
detayların oluşturulabilmesi ve hassas boyut kontrolü sayılabilir. 
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2.2 Toz Beslemeli Metal Eklemeli İmalat

Şekil 2’de toz beslemeli metal eklemeli imalat işlemi şematik olarak gösterilmektedir. 
Şekilden görüleceği üzere bu sistemlerde, tozlar bir nozul vasıtasıyla çalışma alanı 
boyunca beslenir (taşınır) [14]. Tozun bir veya daha fazla tabakasını ergiterek arzu 
edilen şekle dönüştürmek için bir ısı kaynağı (örneğin bir lazer sistemi) kullanılır. Bu 
işlem, katı bir üç boyutlu parça oluşturuluncaya kadar tekrarlanır [14,24,30,31]. 

 
 Şekil 1. Toz Sermeli Metal Eklemeli İmalat İşleminin Şematik Gösterimi [14]

Şekil 2. Toz Beslemeli Metal Eklemeli İmalat İşleminin Şematik Gösterimi [14]
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Toz beslemeli metal eklemeli imalata doğrudan enerji biriktirme (direct energy depo-
sition - DED) tekniği de denilmektedir. Ancak, bu ifade, tel beslemeli metal eklemeli 
imalatı da kapsamaktadır. Bu yüzden toz beslemeli metal eklemeli imalat ifadesi daha 
doğrudur. Toz beslemeli metal eklemeli imalat işleminin iki farklı versiyonu bulun-
maktadır. Bunlar: 1) iş parçası sabit, toz besleme ünitesi (kafası) hareketli ve 2) toz 
besleme ünitesi sabit, iş parçası hareketli sistemdir. Toz eklemeli imalat uygulamaları 
arasında en popüler olanları lazerle parça (katı) şekillendirme (laser solid forming 
-LSF) ve plazma ile biriktirmeli imalat (plasma deposition manufacturing - PDM) 
yöntemleridir. Bu toz eklemeli sistemlerin avantajları ise toz sermeli metal eklemeli 
işlemelere nazaran daha büyük hacimli parçaların üretilebilmesi ve daha yüksek üre-
tim hızı ve aşınmış-hasarlı parçaların tamirinin yapılabilmesidir. 

2.3 Tel Beslemeli Metal Eklemeli İmalat

Şekil 3’te, serbest şekil üretimi (freeform fabrication - FFF) ve doğrudan enerji birik-
tirme (direct energy deposition - DED) tekniği de denilen tel beslemeli metal eklemeli 
imalat işleminin bir uygulaması olan tel elektron ışını eklemeli imalat işlemi, şematik 
olarak gösterilmektedir [14]. Şekilden görüleceği üzere, bu eklemeli imalat işlemin-
de hammadde tel şeklindedir. İşlem başlangıcında telin ergitilmesi ve çalışma alanı 
boyunca biriktirilmesi ile bir tabaka oluşturulur. Bu telin ergitilmesi ile tabaka oluş-
turulması yeterli sayıda tekrarlanarak üç boyutlu bir parça üretilir [8-11,13,14,16-25, 
32-37]. Bu işlemde kullanılan ısı kaynakları arasında elektron ışını, lazer ışını ve ark 
sistemleri sayılabilir. Kullanılan ısı kaynağına bağlı olarak tel beslemeli metal ekle-
meli imalat işlemleri üç gruba ayrılabilir. Bunlar: 1) tel elektron ışını eklemeli imalat 
(electron beam additive manufacturing - EBAM or electron beam forming - EBF), 2) 
tel lazer ışını eklemeli imalat (wire laser additive manufacturing - WLAM or laser 
metal deposition with wire - LMD-x) ve 3) tel ark eklemeli imalat (wire arc additive 
manufacturing - WAAM) yöntemleridir.   

 
 Şekil 3. Tel Elektron Işını Eklemeli İmalat İşleminin Şematik Gösterimi [14]
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Lazer, diğer yöntemlerle mukayese edildiğinde en yüksek hassasiyete sahip olduğu 
için tel eklemeli imalat işlemi için en çok tercih edilen kaynak yöntemidir [24]. An-
cak, enerji verimliliği çok düşüktür (% 2-5) [35]. Elektron ışınının enerji verimliliği 
biraz daha yüksektir (% 15-20) [36], ancak yüksek vakumlu bir çalışma ortamı ge-
rektirir. Dolayısıyla, bu yöntemde parça üretim maliyeti yüksek olduğundan sadece 
havacılık alanında bazı parçaların üretimi için kullanılma potansiyeli bulunmaktadır. 
Lazer ve elektron ışınının zayıf enerji verimliliği ile karşılaştırıldığında, gaz metal ark 
kaynağı (GMAK) veya gaz tungsten ark kaynağı (GTAK) işlemleri gibi ark kaynağı 
işlemlerinin enerji verimliliği bazı durumlarda% 90’a kadar çıkmaktadır [37]. Ek ola-
rak, geleneksel ark kaynağı ekipmanının maliyeti, lazer veya elektron ışını ekipmanı 
ile karşılaştırıldığında nispeten düşüktür. 

Genel olarak, tel besleme sistemleri yüksek biriktirme gerektiren işlemler için çok 
uygundur. Diğer bir deyişle tel beslemeli sistemlerde üretim hızları oldukça yüksektir. 
Ayrıca, büyük hacimli parçaların üretilebilmesi de mümkündür. Ancak, bu yöntemle 
üretilen parçaların yüzeyi toz sermeli ve toz beslemeli imalat yöntemleri ile üretilen 
parçalara nazaran daha pürüzlü olduğundan daha fazla ek işlem gerektirmektedir.

3. TEL ARK EKLEMELİ İMALAT SİSTEMLERİ 
Isı kaynağı olarak kullanılan bir elektrik arkı ile tel formunda (şeklinde) bir ham-
maddenin ergitilerek üst üste katmanlar şeklinde biriktirilmesiyle parça imalatı tel 
ark eklemeli imalat (wire arc additive manufacturing - WAAM) olarak adlandırılır. 
Şekil 4’te tel ark eklemeli imalat işlemi şematik olarak gösterilmektedir [38]. Bu 
yöntem ilk defa 1925 yılında Baker [39] tarafından metal süs eşyalarının imalatında 
kullanılmıştır. Ancak, eklemeli imalat işlemlerinde kullanılması üzerine araştırmalar 
1990lı yıllardan beri yürütülmektedir [40]. Bu çalışmalar sonucu, son yıllarda, özel-
likle de son 10-15 yılda, yöntemin gelişmesi ve kullanımı hızla artmıştır. Günümüzde, 
WAAM tekniği titanyum alaşımları, nikel alaşımları, alüminyum alaşımları ve çelik 

Şekil 4. Tel Ark Eklemeli İmalat İşlemi İle Tek Pasoda Parça Üretiminin Şematik Gösterimi [38]
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gibi çeşitli mühendislik malzemelerinden parça imalatı için gelecek vaat eden bir üre-
tim yöntemi haline gelmiştir [22]. Örneğin, WAAM teknolojisindeki son gelişmeler 
sayesinde, Ti-6Al-4V iniş takımı parçaları, alüminyum kanat kirişleri ve çelik rüz-
gar tüneli modelleri ve koniler olmak üzere çok değişik parçalar bu işlemle başarıyla 
üretilmiştir [9]. WAAM teknolojisi üretilen parçalara bazı örnekler Şekil 5 ve 6’da 
verilmektedir [24].

Geleneksel eksiltmeli (talaşlı) imalat işlemleri ile karşılaştırıldığında, tel ark eklemeli 
imalat sistemleri parça ebatlarına bağlı olarak imalat süresini %40-60 arasında ve 
ek işleme süresini %15-20 arasında kısaltır [22]. Ayrıca, daha yüksek üretim hızına 
ilaveten malzeme sarfiyatını azalttığı için parça maliyetini de düşürür. Bunlara ek 
olarak, bu imalat yöntemi tasarım özgürlüğünde bir artış sağlar ve bunun sonucunda 
ağırlık tasarrufu sağlamanın yanı sıra daha önce birçok alt bileşenden yapılmış karma-
şık montajların üretimini kolaylaştırır [41]. 

WAAM sistemlerinde günümüzde standart piyasada mevcut kaynak ekipmanları (güç 
kaynağı, kaynak kafası ve tel besleme sistemi) kullanılmaktadır. Yöntemde kullanılan 

 
 

Şekil 5. GMAK-Tabanlı WAAM Yöntemiyle Üretilmiş Bazı Parçalar [24]

 
 Şekil 6. WAAM Yöntemiyle Üretilmiş Destekli Paneller: (a) ve (b) Sade C’lu Çelik, (c) ve (d) 
Alüminyum, (e) Ti Destekli Panel, (f) Ti Kalın Cidarlı Geçiş Bağlantı Elemanı, (g) Ti Kalıntı Gerilmesi 
Dengelenmiş Çapraz Kiriş (travers) ve (h) Ti kalıp (ek işlem yapılmış) [24]
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tellerin çapı genel olarak 0.2 to 1.2 mm arasındadır [24]. Isı kaynağının hareketi, ro-
botik sistemler veya bilgisayarlı sayısal kontrollü portallar tarafından sağlanabilmek-
tedir. İşlem stratejisi ve kaynak yolunu (path) kontrol etmek için robotik sistemlerin 
kullanımı, nihai ürünün kalitesini önemli oranda etkilemektedir [9,13,24,25]. Daha 
önce bahsedildiği gibi, bu imalat tekniğinin son yıllarda giderek artan bir şekilde kul-
lanılmasına rağmen WAAM’ın oldukça karmaşık doğası nedeniyle, işlem geliştirme, 
malzeme kalitesi ve performansı, yol tasarımı ve programlama, süreç modelleme, 
süreç izleme ve çevrimiçi kontrol dâhil olmak üzere sürecin birçok farklı yönünün 
araştırılması gerekmektedir [6]. 

3.1 Tel Ark Eklemeli İmalat Sistemlerinin Sınıflandırılması 

İşlemde kullanılan ısı kaynağına bağlı olarak, WAAM işlemleri yaygın olarak dört 
gruba ayrılmaktadır [22,24,42]. Bunlar: 1) Gaz metal ark kaynağı (GMAK) tabanlı 
WAAM, 2) Gaz tungsten ark kaynağı (GTAK) tabanlı WAAM, 3) Plazma ark kaynağı 
(PAK) tabanlı WAAM ve 4) Robotik WAAM yöntemleridir. Bu farklı WAAM uygula-
malarından GMAK-tabanlı, GTAK-tabanlı ve PAK-tabanlı WAAM yöntemleri şema-
tik olarak Şekil 7’de gösterilmektedir. Tablo 1’den görüleceği üzere, bu yöntemlerin 
her birinin kendine özgü özellikleri söz konusudur. Dolayısıyla, WAAM tekniğinin 
seçimi hedeflenen parça üretimi için gerekli işlem koşullarını ve üretim hızını doğ-
rudan etkiler. Örneğin, GMAK-tabanlı WAAM yöntemindeki biriktirme hızı tüketilir 
elektrot kullanıldığından GTAK-tabanlı WAAM ve PAK-tabanlı WAAM yöntemle-
rindeki biriktirme hızlarının 2-3 katı civarındadır. Ancak, GMAK-tabanlı WAAM 
yönteminde ark kararlılığı daha düşük olup, bu yöntemde daha fazla kaynak dumanı 
açığa çıkmakta ve elektrik akımı direk ilave tel üzerine etkidiğinden daha fazla sıçra-
ma olmaktadır. 

Bu sorun, yeni geliştirilmiş olan ve GMAK yönteminin bir çeşidi olan soğuk metal 
transferli (cold metal transfer - CMT) GMAK-tabanlı WAAM yöntemi ile aşılmıştır. 
Bu CMT-GMAK tabanlı WAAM yöntemi kontrollü düşük transfer modu mekaniz-
masına dayanır; bu sayede mükemmel kalitede kaynak dolguları elde edilir, daha dü-
şük ısı girdisi malzemeye aktarılır ve neredeyse hiç sıçrama olmaz [43]. Dolayısıyla, 
GMAK-tabanlı WAAM (özellikle de CMT-GMAK-tabanlı WAAM) yöntemi, telin 
(tüketilir elektrodun) kaynak torcu ile eş eksenli olması sayesinde takım yolunun daha 
kolay kontrol edilebilmesi nedeniyle, tüm tel ark eklemeli imalat işlemleri içerisinde 
en çok tercih edilen yöntemdir [9]. Ancak, CMT-GMAK tabanlı WAAM yöntemi Al-
alaşımları ve çelik malzemelerde iyi sonuç verirken, maalesef Ti-alaşımlarında işlem 
arkın istikrarsız olmasından olumsuz etkilenmekte ve yüzey pürüzlülüğü artmakta-
dır [44]. Bu nedenle, Ti-alaşımlarından eklemeli imalat ile üretiminde GTAK-tabanlı 
WAAM sistemi [45] veya PAK-tabanlı WAAM sistemi [46] tercih edilmektedir. An-
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cak, bu işlemlerde dışarıdan harici tel harici olarak beslenmektedir. Bu nedenle istik-
rarlı biriktirme (dolgu) için tel her zaman aynı yönden beslenmelidir, bu da kaynak 
torcunun dönmesini gerektirir. Dolayısıyla, robotik WAAM uygulamalarında robotun 
programlanması diğer robotik uygulamalardan daha karmaşıktır [46].  

3.2 Robotik Tel Ark Eklemeli İmalat Sistemleri 

WAAM sistemlerinin çoğunda hareket mekanizması olarak eklemli bir endüstriyel 
robot kullanılmaktadır. Bu üretim sistemlerinde iki farklı sistem tasarımı mevcuttur. 
İlk tasarımda, işlem lazer toz yataklı eklemeli imalat (Power-Bed Fusion - PBF) sis-
temlerinde olduğu gibi iyi bir inert gaz koruma ortamı sağlamak için kapalı bir odada 
gerçekleştirilir. İkinci tasarımda, mevcut veya özel olarak tasarlanmış lokal gaz ko-
ruma mekanizmaları ve toplam çalışma alanını artırmak için doğrusal bir ray üzerin-
de konumlandırılmış bir robot kullanılmaktadır. Bu sayede ikinci tasarım ile birkaç 
metre boyuta kadar çok büyük metal parçalar imal edebilmektedir. Şekil 8’de robotik 

Şekil 7. Farklı Tel Ark Eklemeli İmalat İşlemlerinin Şematik Gösterimi: (a) GMAK-Tabanlı, (b) 
GTAK-Tabanlı ve (c) PAK-Tabanlı WAAM [24]
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Şekil 8. Büyük Boyutlu İnce Cidarlı Bir Metal Parçanın Robotik WAAM Yöntemiyle 
Üretiminin Şematik Gösterimi [47]

WAAM Sistemi Isı Kaynağı Özellikleri

GMAK-tabanlı

GMAK
Tüketilir tel elektrot; 
Tipik yığma hızı: 3-4 kg/h;
Düşük ark kararlılığı ve sıçrama

CMT-GMAK
Tüketilir tel elektrot; 
Tipik yığma hızı: 2-3 kg/h;
Düşük ısı girdisi, sıfır sıçrama ve yüksek işlem toleransı

Tandem GMAK

2 adet tüketilir tel elektrot;
Tipik yığma hızı: 6-8 kg/h;
Kolay karıştırma ile kompozisyon kontrolü yüksek,
Bunun sonucu intermetalik parça üretimi mümkün

GTAK-tabanlı GTAK
Tüketilmeyen elektrot, harici tel besleme;
Tipik yığma hızı: 1-2 kg/h;
Tel ve torcun döndürülmesi gerekir

PAK-tabanlı Plazma
Tüketilmeyen elektrot, harici tel besleme;
Tipik yığma hızı: 2-4 kg/h;
Tel ve torcun döndürülmesi gerekir

Tablo 1. Farklı WAAM Sistemlerinin Karşılaştırılması [22]
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WAAM yöntemiyle üretimin yönteminin şematik gösterimi verilmektedir [47].

WAAM ile bir parçanın imalatı üç ana adımı içerir. Bunlar: süreç planlama, yığma 
(biriktirme) ve ek işlemdir [22]. Belirli bir CAD modeli için, 3B dilimleme ve prog-
ramlama yazılımı, yüksek geometrik hassasiyette hatasız parça imalatını amaçlayan 
yığma (biriktirme) işlemi için gerekli robot hareketlerini ve kaynak parametrelerini 
üretir [48-50]. Belirli bir malzemeden bir parçayı üretmek için kullanılan kaynak bi-
riktirme (yığma veya dolgu) modeline bağlı olarak, 3B dilimleme ve programlama 
yazılımı, olası işlemden kaynaklanan kusurları önlemek için otomatik yol planlama 
ve süreç optimizasyonu sunar [22, 51,52]. İmalat sırasında, robot ve dış eksen, kaynak 
torcunun parçanın üst üste katmanlar şekilde oluşturması için gerekli hassas hare-
keti sağlar. Gelişmiş WAAM sistemleri, kaynak sinyallerini [53], biriktirilmiş dolgu 
geometrisini [54], metal transfer davranışını [55] ve pasolar arası sıcaklığı [56-58] 
ölçmek için çeşitli sensörlerle donatılabilir, bu sensörler de daha yüksek ürün kalitesi 
elde etmek için gerekli olan işlem esnasında izleme ve kontrolü sağlar. Bu husus, 
WAAM işlem performansını önemli ölçüde geliştirme potansiyeline sahip, şu anda ve 
gelecekteki araştırma ilgi alanıdır. 

4. TEL ARK EKLEMELİ İMALAT İŞLEMLERİNDE 
KULLANILAN MALZEMELER
WAAM yöntemlerinde piyasada mevcut kaynak endüstrisi için üretilmiş teller kul-
lanılmaktadır. Birçok alaşım teli imal edilmekte olup, bu teller makaralara (bobinle-
re) sarılmış olarak temin edilebilmektedir. Tel ark eklemeli imalatı en çok çalışılan 
malzemeler arasında Ti-alaşımları, Ni-esaslı süperalaşımlar, Al-alaşımları ve çelikler 
sayılabilir. Tablo 2’de WAAM işlemlerinde en yaygın kullanılan alaşımlar listelen-
mektedir. Bu bölümde, WAAM yöntemlerinde yaygın olarak kullanılan malzemeler 
ile üretilen parçaların mikroyapıları ve mekanik özellikleri tartışılacaktır.

Titanium Süperalaşımlar Al-alaşımları Diğer Metaller

Ti-6Al-4V
IN625

IN718

2xxx serisi alaşımlar

4xxx serisi alaşımlar

5xxx serisi alaşımlar

Mg-alaşımı (AZ31)

Fe-Al intermetalik

Al/Ti bileşikleri

Çelik-nikel

Çelik-bronz

Tablo 2. WAAM İşlemlerinde En Yaygın Kullanılan Alaşımlar
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4.1 Titanyum Alaşımları

Genel olarak geleneksel eksiltmeli imalat yöntemi ile üretilen parçalara alternatif 
olarak WAAM ile imal edilmiş daha kaliteli ve düşük maliyetli parçalara olan ta-
lep artarak devam etmektedir. Özellikle WAAM yöntemi karmaşık yapıda büyük 
Ti-parçaların üretimi için potansiyel sunmaktadır. Ti-alaşımları yüksek mukavemet/
ağırlık oranları ve yüksek maliyetleri nedeniyle daha ziyade yaygın olarak havacılık 
ve uzay endüstrisinde kullanılan parçaların imalatında kullanılmaktadır [59-61]. Do-
layısıyla, bu parçaların katmanlı imalat ile üretilmesi de çok yaygın olarak çalışılmış-
tır [2,12,15,45,46,62-72]. 

Metal parçaların içyapılarının imalat esnasında maruz kaldığı ısıl işlem geçmişine 
bağlı olduğu bilinmektedir. WAAM işlemlerinde parçanın maruz kaldığı karakteristik 
ısıl çevrim tekrarlanan ısıtma ve soğutma işlemlerini kapsamaktadır [62,63]. Bunun 
sonucu üretilen parçada yarı-kararlı içyapılar ve heterojen kimyasal kompozisyonlar 
oluşmaktadır [73]. Örneğin, Baufeld ve ark. [63] GTAK-tabanlı WAAM ile üretilmiş 
Ti-6Al-4V (Ti64) parçanın içyapısını incelemiş ve eklenen tabakanın üst ve alt kısım-
larında iki farklı içyapı bölgesi tespit etmişlerdir. Alternatif bantların yığma yönüne 
dik olduğu alt bölgede, α fazı lamelleri içeren bir Widmanstätten yapısı gözlenmiştir. 
Diğer taraftan, bantların görülmediği üst bölgede ise başlıca iğnemsi çökeltilerden 
oluşan bir mikro-yapı söz konusudur. PAK-tabanlı WAAM işlemi ile üretilen par-
çalarda da benzer içyapıların oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu kapsamda, Lin ve ark. 
[64,65] yığma yönü boyunca alttan üste doğru martenzitik yapı, Widmanstätten yapısı 
ve sepet örgüsü görünümlü içyapıdan oluşan kademeli bir mikro yapı olduğunu rapor 
etmişlerdir. Ayrıca, WAAM ile üretilen titanyum alaşımı parçalarda yaygın olarak gö-
rülen termal gradyan [74] nedeniyle, yığma yönü boyunca farklı doğrultularda epitak-
siyal olarak büyümüş β taneleri de gözlemlenmiştir. 

WAAM yöntemiyle üretilmiş Ti-6Al-4-V numunelerinin akma ve çekme dayanımla-
rı ASTM standardında tanımlanmış dövme Ti-6A-4V parçalara yakın ve döküm Ti-
6Al-4V parçalardan daha iyidir [22]. İlaveten, Wang ve ark. [45] WAAM ile üretilen 
Ti-6Al-4V parçaların ortalama yorulma ömrünün dövme parçalarınkinden biraz daha 
yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. Ancak, WAAM ile üretilmiş Ti-6Al-4V parçalar, 
anizotropik özellikler göstermektedir. Alfa lamellerinin tane boyutu ve uzun beta ta-
nelerinin yönlenmesi nedeniyle yığma yönüne (deposition direction) nazaran ekleme 
yönünde (building direction) mukavemet daha düşük ve süneklik daha yüksektir. Bu 
sorunun üstesinden gelmek için, dikey bir yük uygulayarak yığılan tabakayı plastik 
olarak deforme etmek için tabakalar arası haddeleme işlemi uygulanabilir [15,75,76]. 
Bu haddeleme işlemi, plastik deformasyon oluşturmak ve böylece yığılmış tabakada 
yeniden kristalleşme elde etmek için bir merdane ile 100 kN’a kadar bir yük uygulan-
masından ibarettir. Dolayısıyla, bu haddeleme ile içyapıda tane rafinasyonu ve bunun 
sonucunda da parçada izotropik mekanik özellikler elde edilir [15,77,78]. Ek olarak, 
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tabakalar arası haddeleme işlemi ile WAAM ile üretilmiş Ti-6Al-4V parçalarda kalıntı 
gerilmeler ve distorsiyon (çarpılma) da azaltılmaktadır [79,80]. 

4.2 Alüminyum Alaşımları ve Çelikler

Al-Cu (2xxx), Al-Si (4xxx) ve Al-Mg (5xxx) alaşımları dâhil birçok farklı alümin-
yum alaşım serisi için WAAM yöntemiyle üretim denemeleri başarıyla yürütülmesine 
rağmen [23,55,75,81-90], WAAM’ın Al-alaşımları ile ilgili ticari değeri esas olarak 
büyük ve karmaşık geometrili ince cidarlı yapılarla sınırlıdır. Bunun başlıca nedeni, 
küçük ve basit şekilli alüminyum alaşımı parçaların geleneksel eksiltmeli işlemlerle 
üretilmesinin maliyetinin düşük olmasıdır [83]. Ayrıca, geleneksel ergitme kaynakları 
ile Al-alaşımlarının birleştirme işlemlerinde karşılaşılan muhtelif problemler [91-96] 
son 30 yılda geliştirilen sürtünme karıştırma kaynağı (SKK) ile giderilmiştir [97-111]. 
Al-alaşımı parçaların düşük maliyette üretilmelerini mümkün kılan bu yeni birleştir-
me teknikleri dâhil muhtelif üretim işlemlerinin var olması da WAAM yönteminin 
Al-alaşımlarında kullanılmasını sınırlayan bir başka husustur. WAAM’ın alüminyum 
alaşımlarındaki sınırlı ticari uygulamasının bir başka nedeni, 7xxx ve 6xxx serisi 
gibi bazı alüminyum alaşımları serilerinin, eklemeli işlem sırasında sıklıkla meyda-
na gelen türbülanslı eriyik havuzu ve porozite gibi kaynak kusurları nedeniyle kay-
nak yapılmasının zor olması nedeniyle WAAM ile imalatının güç olmasıdır. Nitekim 
WAAM ile üretilen Al-alaşımı parçaların mekanik özellikleri porozite oluşumu nede-
niyle düşmektedir [84].  

Benzer şekilde WAAM yönteminin, en çok kullanılan mühendislik malzemesi olan 
çeliklerden [112] parça imalatında, kullanımı da yaygın değildir [22]. Bunun iki ne-
deni vardır. Bunlar: 1) geleneksel eksiltmeli (talaşlı) imalat işlemler ile küçük ve basit 
çelik parçaların üretim maliyeti düşük olması ve 2) çelik parçaların düşük maliyetle 
üretilmesi için çeşitli çok iyi bilinen kaynak teknikleri dâhil olmak üzere birçok üre-
tim yönteminin mevcut olmasıdır. Bu bağlamda, Al-alaşımlarında ticari olarak kulla-
nılan SKK da benzer nedenlerden ve ayrıca karıştırıcı uç aşınması gibi diğer sorun-
lardan dolayı çeliklerin kaynağında kullanılma potansiyeline karşın ticarileşememiştir 
[113-117]. Yine de, özellikle paslanmaz çelikler gibi bazı çelik teller kullanılarak tel 
ark eklemeli imalat le parça üretimi üzerine çalışmalar yürütülmüştür [118-126]. 

Genel olarak, eklemeli imalat ile imal edilen alüminyum alaşımlı parçalar, kütük mal-
zemeden talaşlı imalat ile işlenenlere kıyasla daha düşük mekanik özelliklere sahiptir 
[87]. Daha yüksek çekme mukavemeti elde etmek için, eklemeli imalat ile üretil-
miş alüminyum parçaların çoğu sıklıkla, mikro yapıyı iyileştirmek (tane rafinasyo-
nu elde etmek) için işlem sonrası ısıl işleme tabi tutulmaktadır. Ayrıca, daha önce 
Ti-alaşımları bölümünde tartışıldığı üzere tabakalar arası yüksek basınçlı haddeleme 
işleminin WAAM ile üretilmiş Al-alaşımı parçalarda da kalıntı gerilme ve çarpılmayı 
azalttığı rapor edilmiştir [87,88]. Bu işlem ile, aynı zamanda WAAM ile üretilmiş 
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Al-alaşımı parçalarda oluşan porozite de azaltılabilir veya giderilebilir. Nitekim Gu 
ve ark. [81,86] WAAM ile üretilmiş Al-alaşımı parçaların mekanik özelliklerinin ta-
bakalar arası haddeleme ve WAAM ile üretim sonrası ısıl işlem ile artırıldığını gös-
termişlerdir. Bu mukavemet artışının tabakalar arası haddelemede uygulanan basıncın 
artması ile arttığı da tespit edilmiştir. Ek olarak, WAAM ile üretilen parçalarda oluşan 
porozitenin kaliteli kaynak teli kullanımı ve çeşitli sinerjik çalışma modlarının birlik-
te kullanımı ile ortadan kaldırılabileceği de ileri sürülmüştür [84,85]. Bu kapsamda, 
özellikle düşük ısı girdili darbeli soğuk metal transferli (CMT) ark kaynağı sistemleri 
porozite açısında çok iyi sonuç vermektedir [43]. Porozitenin giderilmesi, daha düşük 
ısı girdisi sayesinde üretilen Al-alaşımı parçada daha ince eş eksenli tanelerin oluşu-
mu ve yöntemde tel ile alt tabakadaki oksidin daha iyi temizlenmesidir [84]. 

4.3 Nikel Esaslı Süperalaşımlar

Ni-bazlı süperalaşımlar, Ti-alaşımlarından sonra katmanlı imalatı en fazla araştırı-
lan ikinci malzemedir. Bu alaşımlar, 550 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda olağanüstü 
mukavemet ve oksidasyon direnci göstermeleri nedeniyle uzay ve havacılık, petro-
kimya, kimya ve denizcilik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır [127,128]. 
Ancak, talaşlı imalat ile işlenmeleri kesici kenarlara yapışma ve mikro yapılarında 
aşındırıcı sert partiküllerin varlığı nedeniyle güç ve yüksek maliyetlidir. Dolayısıyla, 
WAAM yöntemi ile bu alaşımlardan parça imalatı malzeme israfını ve talaşlı imalat 
ilgili yüksek maliyeti düşürme potansiyeline sahip çok uygun bir teknik olarak kabul 
edilmektedir. Bunun sonucu, Inconel 718 ve Inconel 625 alaşımı gibi Ni-esaslı süper 
alaşımların WAAM ile üretilmeleri ve imal edilen parçaların özelliklerinin belirlen-
mesine yönelik çok sayıda çalışma yürütülmüştür [58,129-136]. 

GTAK-tabanlı WAAM yöntemiyle üretilmiş Inconel 718 parçalarının mikro yapısı, 
genellikle dendritler arası sınırlarda küçük Laves fazı çökeltileri ve MC karbürler içe-
ren büyük sütunlu (havuç şekilli) tanelerden oluşmaktadır [133]. Benzer şekilde, Xu 
ve ark. [134] WAAM yöntemiyle üretilmiş Inconel 625 parçalarının mikro yapısının 
da, çok miktarda Laves fazı, MC karbürler ve Ni3Nb partikülleri ile dekore edilmiş 
büyük sütunlu tanelerden oluştuğunu rapor etmişlerdir. Ayrıca, WAAM ile imalat son-
rası ısıl işlem ile içyapının interdendritik bölgelerde daha küçük dendritik kol aralığı, 
daha az niyobyum segregasyonu ve daha az miktarda süreksiz Laves fazı içeren daha 
ince taneli hale geldiği gözlenmiştir. Aynı zamanda, bu ısıl işlem tane rafinasyonu 
sağladığından mekanik özellikleri de iyileştirmektedir. 

Baufeld ve ark. [133] GTAK-tabanlı tel ark eklemeli imalat ile elde edilen 718 par-
çanın mekanik özelliklerini de incelemiş ve sonuçları lazer ve elektron ışını ile tel 
ergitmeli eklemeli imalat ile üretilmiş parçaların özellikleri ile karşılaştırmıştır. Ark 
eklemeli imalat ile üretilen parçanın akma ve çekme mukavemetleri sırasıyla yakla-
şık 473 MPa ve 828 MPa olarak tespit edilmiştir. Bu mukavemet değerleri döküm 
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parçaların mukavemetine göre çok iyi, fakat hem dövme parçalardan ve lazer veya 
elektron ışını ile tel eklemeli imalat ile üretilen parçalardan daha düşüktür. Benzer 
şekilde, WAAM ile imal edilmiş Inconel 625 parçaların akma mukavemeti, çekme 
mukavemeti ve sünekliği döküm parçalardan daha iyi, fakat dövme parçalardan biraz 
düşüktür [129,136].

4.4 Diğer Metaller

WAAM yöntemi ile potansiyel parça üretimi için diğer metaller de araştırılmıştır 
[137-147]. Bunlar arasında, AZ31 ve AZ91 gibi Mg-alaşımı otomotiv parçalarının 
imalatı [137,138], denizcilik uygulamaları için NiAl bronzu (NAB alaşımı) parçala-
rın üretimi [139,140], Fe-Al metallerarası (intermetalik) bileşikler [141,142] ve Ti-Al 
metallerarası bileşiklerin [143-146] yanı sıra havacılık endüstrisi için bimetalik çelik / 
nikel [147] ve çelik / bronz [148] parçaların üretimi sayılabilir. Fakat bu araştırmanın 
çoğu, fonksiyonel parçaları WAAM yöntemiyle imal etmek için bir süreç geliştirmek 
yerine, basit düz duvarlı yapılardan alınan örneklerin içyapı ve mekanik özelliklerini 
belirlemeye odaklanmıştır. Ayrıca, önceden belirlenmiş kimyasal kompozisyona eş-
değer kimyasala sahip metallerarası parçaların WAAM yöntemiyle üretiminde hala 
aşılması gereken zorluklar vardır.  

WAAM yöntemi en az bir yönde kademeli olarak değişen özellikler (fiziksel, meka-
nik, biyokimyasal, vb.) sergileyen gelişmiş bir heterojen malzeme sınıfı olan fonksi-
yonel derecelendirilmiş malzemelerin (functionally graded materials - FGM) üretimi 
için de uygun bir adaydır [142,149]. Ayrıca, WAAM tekniği ile belirli bölgelerinde 
farklı özelliklere sahip malzemelerin üretimi de mümkündür [149,150]. İki yaklaşım 
kullanılarak fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelerin WAAM ile geliştirilmesi 
sağlanabilir. Bu yaklaşımlar: (i) tel besleme hızı veya akımı gibi işlem parametrele-
rinin değiştirilmesi ve (ii) Şekil 9’da şematik olarak gösterildiği gibi, birden fazla tel 
beslenmesidir [151]. 

 
 

Şekil 9. Tel Ark Eklemeli İmalat (WAAM) Yönteminde Çift Tel Beslemenin Şematik Gösterimi [151]
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5. WAAM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN PARÇALARDA 
KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
WAAM ile üretilen parçaların mekanik özellikleri çoğu durumda geleneksel olarak 
işlenen muadilleriyle karşılaştırılabilir düzeydedir. Ancak, WAAM ile üretilen par-
çalarda kritik uygulamalar için dikkat edilmesi gereken bazı kusurlar oluşabilmekte-
dir. Özellikle bu kusurların yüksek sıcaklıkta yorulma gibi hasarlara yol açtığı zorlu 
şartlara maruz kalan parçalarda yüksek kalıntı gerilme seviyeleri, porozite ve çatlak 
oluşumundan kaçınılmalıdır. WAAM ile üretilen parçalarda bu kusurlar, kötü prog-
ramlama stratejisi, yetersiz parametre ayarından kaynaklanan dengesiz kaynak ha-
vuzu, yüksek ısı girdisinden oluşan çarpılma [152], gaz kirliliği gibi çevresel etkiler 
ve diğer makine arızaları gibi çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. WAAM ile 
üretilmiş her farklı malzemeden parçada o malzemeye özgü kusurlar oluşmaktadır. 
Örneğin, tipik olarak Al-alaşımlarında porozite oluşumu, Ti-alaşımlarında aşırı ok-
sitlenme, çeliklerde yüzey aşırı pürüzlülüğü ve iki farklı metalden oluşan parçalarda 
aşırı distorsiyon ve çatlak oluşumu gözlenmektedir. Bu bölümde bu kusurlar fazla 
detaya girmeden kısaca tartışılacaktır. 

5.1 Kalıntı Gerilme ve Distorsiyon 

Diğer eklemeli imalat işlemlerinde olduğu gibi, kalıntı (artık) gerilme ve distorsiyon 
(çarpılma) ısıl bir işlem olan WAAM yönteminin de doğasında vardır ve bu hataların 
oluşumunun tamamen önlenmesi mümkün değildir. Kalıntı gerilme, üretilen parçada 
çarpılmaya, geometrik tolerans kaybına ve yığma sırasında katmanların ayrılmasının 
yanı sıra eklemeli imalat ile üretilen parçaların yorulma performansının ve kırılma 
direncinin düşmesine yol açabilir. Bu nedenle, artık gerilmenin ve distorsiyonun kont-
rolü ve en aza indirilmesi önemli olup, bu konuda çalışmalara gereksinim vardır. 

WAAM ile üretilmiş parçalarda boylamasına ve enine büzülme, bükülme distorsiyonu, 
açısal distorsiyon ve burulma distorsiyonu dahil olmak üzere çeşitli distorsiyon türleri 
gözlenmiştir [153]. Distorsiyon, tekrarlanan ergitme ve soğutma işlemleri esnasında 
parçanın ısıl genleşmesi ve büzülmesinden dolayı özellikle de büyük boyutlu ve ince 
cidarlı parçalarda oluşur [76]. Kalıntı gerilmeler ise, WAAM ile üretilen parçalarda 
ergime ve soğuma esnasında parçanın genleşme ve büzülmesi sonucu oluşur. Eğer 
üretilen parçada kalıntı gerilmeler yeterince yüksekse, parçanın mekanik özelliklerini 
ve yorulma performansı önemli oranda olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, kalıntı geril-
me malzemenin lokal çekme mukavemetini aşarsa, çatlama oluşur. Diğer taraftan, 
eğer kalıntı gerilme lokal akma dayanımından yüksek fakat çekme mukavemetinden 
düşükse distorsiyon oluşmaktadır [154]. WAAM yöntemiyle ile imalat işlemindeki 
yol planlaması da kalıntı gerilme ve distorsiyon oluşumuna yol açmaktadır [22,155]. 
Uygun yığma yolu tasarımları kullanımı ile özellikle büyük parçaların imalatında, bu 
kusurlar önemli oranda önlenebilmektedir. 
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Tüm WAAM mühendislik malzemeleri arasında, farklı iki metalden üretilen parçalar-
da, malzemelerin farklı ısı genleşme katsayısı nedeniyle en yüksek kalıntı gerilme ve 
distorsiyon oluşmaktadır. Bu nedenle, farklı iki malzeme kullanılan WAAM işlemle-
rinde hassas pasolar arası sıcaklık kontrolü gerekmektedir. Diğer taraftan, Ni-esaslı 
süperalaşımlardan WAAM ile üretilen parçalarda nispeten daha düşük artık gerilmeler 
oluşmaktadır. Ancak, bu alaşımlarda oluşan artık gerilimler genellikle akma gerili-
minden daha yüksek olduğu için katmanların ayrılması, burkulma ve çarpılma gibi 
işlem kusurları ile karşılaşılabilmektedir [166]. Alüminyum alaşımları gibi nispeten 
daha yumuşak diğer malzemelerde, deformasyon kusurları daha düşük mertebededir. 

Kalıntı gerilme ve distorsiyon oluşumu, kaynak akımı, kaynak gerilimi, tel besleme 
hızı, ortam sıcaklığı, koruyucu gaz akış hızı gibi birçok işlem parametresiyle ilişki-
lidir. Bu parametrelerin ideal seçimi veya manipülasyonu yoluyla kusurları kontrol 
etmek için kullanılabilecek sistematik yöntemler bulunmamaktadır. Fakat WAAM ile 
üretilmiş parçalarda oluşan artık gerilmeler ve distorsiyon parçaya uygulanan üretim 
sonrası ısıl işlemler ile etkili bir şekilde azaltılabilmektedir. 

5.2 Porozite

WAAM ile imal edilmiş parçalarda, özellikle de Al-alaşımı paralarda, yaygın olarak 
karşılaşılan bir diğer hata porozite (gözenek) oluşumudur [157]. Porozite mekanik 
özellikleri olumsuz etkilediğinden mümkün mertebe azaltılması veya mümkünse ta-
mamen önlenmesi gerekmektedir. Porozitenin varlığı, mikro çatlaklardan kaynakla-
nan hasar nedeniyle parçanın mukavemetini düşürür. Ayrıca, eklemeli imal edilmiş 
parçada farklı boyut ve şekil dağılımına yol açtığı için yorulma dayanımını da düşü-
rür. Genel olarak, porozite oluşumu hammaddeye bağlı [158] veya işlemden kaynak-
lanan olarak [159] sınıflandırılır. 

WAAM hammaddesi olan tel genellikle bir dereceye kadar, tamamen giderilmesi güç 
olan nem, gres yağı ve diğer hidrokarbon bileşikleri gibi yüzey kirliliğine sahiptir. Bu 
maddeler ergiyik havuza kolaylıkla girebilir ve katılaşma sonrası parçada porozite 
oluşumuna yol açarlar. Yaygın mühendislik malzemeleri arasında bu kusurun oluşu-
muna en duyarlı olan, sıvı halde hidrojen çözünürlüğü katı haldekinden çok yüksek 
olması sebebiyle Al-alaşımlarıdır [160]. Hatta sıvı haldeki küçük miktarlarda çözün-
müş hidrojen bile katılaşmadan sonra çözünürlük sınırının aşılması sonucu gözenek 
oluşumuna neden olabilir [161]. Dolayısıyla, özellikle alüminyum alaşımları için 
hammadde temizliği çok kritiktir. 

Diğer taraftan, işlem kaynaklı gözenekler genellikle küresel değildir ve temel olarak 
zayıf yol planlaması veya dengesiz yığma nedeniyle oluşur. Yığma yolu karmaşık 
olduğunda veya üretim süreci değiştirilebilir olduğunda, yetersiz ergime veya sıçrama 
ile karşılaşılabilir ve bu da etkilenen bölgelerde boşluklar oluşturur. 
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Gözenek oluşumunu kontrol etmek için muhtelif önlemler alınabilir. Bunlar: 
1. Özellikle alüminyum için GMAK-tabanlı (AA) bir imalat işlemi veya kontrollü 

kısa devreli soğuk metal transferli (CMT) GMAK yöntemi (CMT-PADV) tabanlı 
bir işlem tercih edilir. 

2. En yüksek kalitede koruyucu gaz, sıkı gaz contaları, organik olmayan borular ve 
kısa boru uzunlukları kullanılmalıdır. 

3. Tel ve altlık yüzeyleri işlem öncesi olabildiğince temizlenmelidir. 
4. Yüksek kaliteli hammadde (tel) kullanılmalıdır.
5. Yığılan damlanın şeklinin optimize edilmesi gerekir.
6. İşlem sırasında ısıl profil izlenmeli ve kontrol edilmelidir.
7. Yığma sonrası her tabakanın haddelenmesi (tabakalar arası haddeleme işlemi) uy-

gulanabilir.

Örneğin, bu önlemlerden pasolar arası haddeleme, WAAM ile üretilmiş Al-alaşımı 
parçalarda porozite boyutu ve miktarı azaltır ve bu sayede sünekliği artırır [162]. Bu 
soğuk haddeleme işlemi aynı zamanda ürünün yüzey kalitesini de artırır [163]. 

5.3 Çatlak ve Delaminasyon (Katmanların Ayrılması)

Artık gerilme ve distorsiyona benzer şekilde, çatlama ve katmanların (tabakaların) 
ayrılması hatalarının oluşumuna sadece imalat işleminde malzemenin maruz kaldı-
ğı ısı girdisi değil, aynı zamanda yığılan malzemenin özellikleri de yol açmaktadır. 
WAAM ile imal edilen parçalarda karşılaşılan çatlama, genel olarak sıcak çatlama da 
denilen katılaşma çatlağı veya tane sınırı çatlağı olarak sınıflandırılmaktadır [164]. İlk 
çatlak türü, esas olarak malzemenin katılaşma doğasına bağlıdır ve genellikle katılaş-
mış tane akışının engellenmesi veya ergiyik havuzundaki yüksek gerilmelerden kay-
naklanır. Tane sınırı çatlaması ise, genellikle düşük ergime dereceli fazların oluşumu 
nedeniyle tane sınırları boyunca oluşur. 

Delaminasyon ise, tabakalar arasında yetersiz ergime veya alttaki katı katmanın yeter-
siz tekrar ergimesi nedeniyle gerçekleşir. Genellikle bu kusur göz ile rahatlıkla gözle-
nebilir ve imalat sonrası işlemler ile giderilemez. Bu hatayı önlemek için, alt tabaka 
bir sonraki tabaka yığılmadan önce ön ısıtmaya tabi tutulmalıdır. 

Özellikle Al/Cu, Al/Ti ve Al/Fe gibi farklı malzeme kombinasyonları, WAAM yönte-
miyle üretimde çatlama ve delaminasyona karşı oldukça duyarlıdır. Farkı metallerin 
karşılıklı çözünürlüklerinde ve kimyasal tepkimelerinde büyük farklılıklar olduğun-
da, metaller arası faz dengesi kolaylıkla bozulur, bu da tane sınırları boyunca çatlak 
büyümesine neden olur. Hatta Ni-esaslı alaşımlarda, en son katılaşan bölgelerde sıvı 
filmin varlığından dolayı kolayca katılaşma çatlaması oluşur [165]. Dolayısıyla, hem 
Ni-esaslı alaşımlarda hem de farklı malzeme kombinasyonlarında çatlama ve dela-
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minasyondan kaçınmak için özellikle dikkat edilmelidir. Çatlama kusurlarını kontrol 
etmek için şu önlemler alınabilir: (1) Karışım (alaşım) telleri kullanılmalı ve bileşim-
leri optimize edilmeli, (2) Yığma işlemi sırasında soğutma hızı düşürülmeli ve (3) 
mümkünse katmanlar arası ön ısıtma yapılmalıdır. 

6. GENEL DEĞERLENDİRMELER
Metal eklemeli imalat işlemlerinden biri olan tel ark yöntemi üretilen parçaların 
özellikleri önemli oranda malzemeye, kullanılan kaynak işlemine ve işlem paramet-
relerinin kontrolüne bağlıdır. Dolayısıyla, kaliteli bir parça üretimi için çeşitli malze-
melerin derinlemesine anlaşılması, ideal süreç tasarımı, işlem esansında parametre 
kontrolü ve üretim sonrası işlem süreçleri oldukça önemlidir. Tel ark eklemeli imalat 
işlemleri aşağıdaki avantajları sunmaktadır:   

• Ark kaynağı yöntemlerinin birçoğu bu imalat işleminde kullanılabilir. 
• Malzeme firesi düşük olan ve düşük maliyetli bir imalat yöntemidir.
• Birçok farklı metal türünden muhtelif karmaşık şekilli parçalar imal edilebilir,
• Birden fazla benzer veya farklı ilave tel beslenerek yığma oranı artırılabilir,
• Özellikle ark yöntemleri ve çoklu tel besleme ile elde edilen yüksek yığma kapa-

sitesi sayesinde orta ve büyük boyutlu parçaların imalatı mümkündür,
• Yöntem farklı teller kullanılarak metallerarası bileşik parçalar ve fonksiyonel de-

recelendirilmiş parçalar üretme potansiyeli sunmaktadır.
• Parça tamirinde, özellikle de bölgesel tamir işlerinde, de kullanılma potansiyeli 

vardır.

Ancak, WAAM işlemi, doğası gereği katmanlar arasındaki ısıl farklılık ve tekrarlanan 
ısıtma-soğutma nedeniyle dengesiz bir ısıl prosestir. Bu yüzden, eklemeli olarak imal 
edilen parçada, bölgesel mekanik özellik değişimlerine (anizotropik özelliklere) yol 
açan, işlem sonrası oluşacak içyapıyı tahmin etmek ve kontrol etmek güçtür. Dola-
yısıyla, WAAM yöntemiyle imal edilmiş ürünlerde, işlenen malzeme özellikleri ve 
işlem parametrelerine bağlı olarak bazı kusurlarla karşılaşılmaktadır. Son yıllarda, 
yığma kusurlarının ortadan kaldırılması veya azaltılması sonucu yüksek kaliteli ve 
mekanik performansa sahip parçaların üretilmesi ve bu sayede WAAM yöntemini di-
ğer katmanlı üretim yöntemlerine karşı daha rekabetçi hale getirmek ana araştırma 
konusudur. Bu konudaki gelişmeler WAAM teknolojisinin gelecek yıllarda geniş bir 
uygulama alanı bulmasını sağlayacaktır.

WAAM yöntemiyle üretilen parçalarda hata oluşumunu giderecek müdahaleler önem 
arz etmektedir. Bunlardan ilki, belirli bir malzeme için işlem kararlılığını artırmak 
ve üretilen parçada oluşan hataları azaltmak için en uygun WAAM işleminin seçil-
mesidir. Örneğin, Al-alaşımlarından eklemeli imalat ile parçalar üretmek için darbeli 
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gelişmiş CMT yöntemi (pulse advanced CMT process) kullanılırsa, parçada oluşan 
porozite miktarı diğer GMAK-tabanlı işlemlere nazaran önemli ölçüde daha düşüktür. 
Ayrıca, işlem kararlılığını korumak ve üretim kalitesini artırmak için sisteme enteg-
re ve güvenilir süreç izleme ve kontrol sistemlerine ihtiyaç vardır. Genellikle, süreç 
izleme ve kontrol sistemine yığma geometrisi, pasolar arası sıcaklık, ark özellikleri 
ve metal transfer davranışı dahil edilir. Pasolar arası sıcaklığın makul bir aralık için-
de kontrol edilmesi ile, istenilen mikroyapılar elde edilebilir ve dolayısıyla mekanik 
özellikler artırılabilir. Ayrıca, ark özelliklerinin ve metal transfer davranışının gerçek 
zamanlı olarak düzenlenmesi, proses stabilitesine ve kusurların önlenmesine yardım-
cı olur. İlaveten, işlem esnasında izleme yöntemlerinin geliştirilmesi, parçada oluşan 
herhangi bir kusurun sadece parçanın üretimi sonrasında değil, hata oluştuktan hemen 
sonra (son tabakanın bitiminde) onarılmasını da mümkün kılar. Bu nedenle, işlem 
esnasında izleme ve kontrol, önemli malzeme tasarrufu ve daha kısa üretim süreleri 
sağlayabilir. 

WAAM ile üretilen parçalarda oluşan hataları azaltmak için alınabilecek önlemlerden 
bir diğeri katmanlar arasında soğuk haddelemedir. Pasolar arası soğuk haddeleme, 
WAAM ile imal edilen parçada oluşan kalıntı gerilmeleri ve distorsiyonu azaltmak-
tadır. Pasolar arası soğuk haddeleme yalnızca artık gerilmeleri ve distorsiyonu azalt-
makla kalmaz, aynı zamanda plastik deformasyon sayesinde malzeme özelliklerini 
daha homojen hale de getirir, diğer bir deyişle anizotropiyi de giderir. Bunlara ek 
olarak, pasolar arası soğuk haddeleme ile WAAM ile imal edilmiş alüminyum par-
çalardaki porozite miktarı azaltılabilir veya tamamen giderilebilir. Fakat bu teknik, 
haddeleme işleminin geometrik sınırlaması nedeniyle, yalnızca düz duvarlar gibi basit 
şekilli parçalar için uygundur. 

WAAM ile üretilen parçaların içyapısını ve mekanik özelliklerini geliştirmek için ya-
rarlanılabilecek bir başka yaklaşım pasolar arası soğutmadır. Pasolar arası soğutma, 
her katmanın yığılması esnasında ve/veya sonrasında imal edilen parça üzerinde hızlı 
soğutma sağlayan hareketli bir gaz nozulu ile uygulanabilir. Bu tür bir hızlı soğutma 
kullanılarak, işlem esnasında katman sıcaklığı ve ısı döngüsü, istenilen mikro yapı ve 
mekanik özellikleri elde edecek şekilde kontrol edilebilir. Bu tekniğin ayrıca potansi-
yel olarak artık gerilmeleri ve distorsiyonu azaltma potansiyeli de bulunmasına karşın 
bu konu henüz yeterince araştırılmamıştır. 

Ayrıca, çoğu malzemeden WAAM ile üretilen parçalar mekanik özellikleri iyileştir-
mek için üretim sonrası ısıl sonrası işlem gerektirir. Bu ısıl işlem parçanın özellik-
lerini iyileştirmek yanında, yüzey pürüzlülüğünü ve poroziteyi azaltır ve artık geril-
meler ile distorsiyonu giderir. İmalat sonrası ısıl işlemin uygun şekilde yapılmasıyla, 
yığma kalitesini etkileyen sorunların çoğu hafifletilebilir veya ortadan kaldırılabilir. 
Hâlihazırda, parça kalitesini artıran birkaç ısıl işlem bulunmaktadır. Ancak, üretim 
sonrası ısıl işlemlerin bazı kısıtlamaları vardır; örneğin, yüzeye bilye püskürtme ve 
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ultrasonik darbe işlemi yalnızca parça yüzeyine yakın kusurları azaltır ve sadece par-
çanın bu kısmında malzeme özelliğini iyileştirir. Ayrıca, bazı malzemelerde uzun sü-
reli ısıl işlem, tane inceltme yerine tane büyümesine yol açabilir. Dolayısıyla, uygun 
bir ısıl işlem süreci seçimi, malzemeye, kullanılan eklemeli üretim yöntemine, çalış-
ma sıcaklığına ve ısıl işlem koşullarına bağlıdır. Genelde, eklemeli imalat sonrası ısıl 
işlem, özellikle Al-alaşımları ve Ni-esaslı alaşımlarda önemli oranda tane rafinasyonu 
sağlar ve bu sayede mukavemet önemli düzeyde artırılır. 

WAAM yöntemi, ticari bir imalat işlemi olmaya ve uzay-havacılık alanında kullanılan 
birçok parçanın kütük veya dövülmüş ara ürünlerden üretiminde kullanılan mevcut ima-
lat işlemlerinin yerini almaya aday bir teknolojidir. Ancak, piyasada bir tel ark eklemeli 
imalat platformun mevcut olmaması, bu teknolojinin yaygın endüstriyel kullanımını 
sınırlamaktadır. Hâlihazırda bu yöntem ile parçaları otomatik olarak üretebilen CAD 
ve imalat yazılımları geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Fakat metal parçaların 
imali için ticari olarak temin edilebilen bir WAAM sisteminin geliştirilmesi, fiziksel 
kaynak yöntemi geliştirme, malzeme bilimi ve termo-mekanik mühendisliği ile mekat-
ronik ve kontrol sistemi tasarımını kapsayan çok disiplinli bir konu olduğundan güçtür. 
Son yıllarda işlem planlama, programlama ve malzeme çalışması gibi çeşitli alanlarda 
çok sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen, piyasada mevcut toz yataklı ergitme 
sistemlerine benzer genel amaçlı bir WAAM sistemi henüz geliştirilememiştir. Ayrıca, 
farklı mühendislik malzemeleri için farklı gereksinimlerin olması ve değişken imalat 
ölçeği nedeniyle birçok farklı WAAM sisteminin geliştirilmesi de gerekmektedir. 

Tel ark eklemeli imalatın daha yaygın kullanımını sağlayacak bir başka husus şudur. 
Bu imalat yöntemi ile üretilen parçalarda optimum içyapı ve dolayısıyla yüksek me-
kanik özellikler yeni tel kompozisyon tasarımı ile optimize edilebilir. Farklı alaşım 
elementlerinin malzeme özellikleri üzerinde belirli etkilerinin olduğu iyi bilinmek-
tedir. Faz diyagramı dikkate alınarak, istenilen içyapıları oluşturmak için işlemde 
kullanılacak tele özel alaşım elementleri eklenir ve bu sayede mekanik özellikler iyi-
leştirilebilir. Ayrıca, yöntemde mevcut tel karıştırma imkânı sayesinde, özel uygula-
malar için büyük boyutlu fonksiyonel derecelendirilmiş ürünler üretme potansiyeli 
de bulunmaktadır. Örneğin, metaller arası fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler 
üretmek için çift tel beslemeli GTAK-tabanlı WAAM yöntemi kullanılabilir. Ayrıca, 
yeni özlü tellerin geliştirilmesinin de istenilen kimyasal kompozisyona sahip parça-
ların tel ark eklemeli imalat ile üretilmesi mümkün kılacağı düşünülmektedir. Özetle 
bu alanda sağlanacak gelişmeler yöntemin endüstriyel uygulamasını daha yaygın hale 
getirecektir. 

Son olarak, henüz tam olarak araştırılmamış olmakla beraber, bu teknolojinin hasarlı 
parçaların tamir işlemlerinde kullanılma potansiyeli de bulunmaktadır. WAAM tek-
nolojisi ile lokal (bölgesel) tamir işlemi yapmak mümkündür. Dolayısıyla, hasarlı bir 
parçanın WAAM ile tamiri sayesinde hasarlı parçanın tamamen değiştirilmesi ile ala-
kalı maliyetler de büyük ölçüde azaltabilir.
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Gaz Tungsten Ark Kaynaklı 9Ni Kriyojenik Çelik 
Bağlantının İçyapı ve Mekanik Özelliklerinin 
Belirlenmesi**

H. Tarık Serindağ1, Cemal Tardu2, İshak Özer Kırçiçek3, Gürel Çam*4

ÖZ
Sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) olan talebin sürekli artmasına paralel olarak LNG depolama tanklarının imalinde 
düşük sıcaklıklarda mükemmel tokluk, yüksek süneklik ve çatlama direnci gibi olağanüstü özelliklere sahip olan 
%9 Ni içerikli çelik levhaların kullanımı da artmaktadır. Bu malzemelerin kaynağında, hem ergime bölgesi hem 
de ısıdan etkilenen bölge dahil olmak üzere tüm kaynak bölgesinde düşük sıcaklık kırılma tokluğu, kabul edilebi-
lir bir seviyede tutulmalıdır. Bu çalışmada, Ni-bazlı bir dolgu teli kullanılarak gaz tungsten ark kaynağı (GTAK) 
yapılmış 10 mm kalınlığında %9 Ni içerikli düşük alaşımlı kriyojenik çelik kaynaklı bağlantının kaynak bölge-
sinde içyapıda meydana gelen değişimler ve mekanik özellikleri sunulacaktır. Kaynak bölgesinde oluşan içyapılar 
optik mikroskop ile detaylı olarak incelenmiştir. Elde edilen kaynaklı bağlantının mekanik özellikleri ve kaynak 
performans değerleri çekme deneyi ve mikrosertlik ölçümleri ile belirlenmiştir. Ayrıca, kaynaklı bağlantının -196 
°C’deki darbe enerjisi Charpy çentikli darbe deneyi ile tespit edilmiş ve esas levhanın bu sıcaklıktaki kırılma 
tokluğu ile mukayese edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kriyojenik çelik, 9Ni çelik, Ni-bazlı ilave tel, kırılma tokluğu, darbe enerjisi, ısı girdisi, 
kaynak performansı

Determination of Microstructural and Mechanical Properties of 
Gas Tungsten Arc Welded 9Ni Cryogenic Steel Joint

ABSTRACT
In parallel to continuously increasing demand for liquefied natural gas (LNG) which is a clean energy source, 
the use of 9% Ni steel plates is also increasing in the production of LNG storage tanks, due to their outstanding 
combination of properties such as excellent toughness, high ductility and cracking resistance at very low 
temperatures. During the welding of this material, low temperature fracture toughness should be kept at an 
acceptable level within the weld region including both fusion and heat affected zones. This study introduces the 
result of microstructural evolution in the weld region and the mechanical properties of the gas tungsten arc welded 
10 mm thick 9% Ni containing low alloy steel joint produced by using a Ni-based filler wire. The microstructures 
evolved in the weld region were examined by extensive optical microscopy investigations. Mechanical properties 
and joint performance values of the welded joints were determined by detailed microhardness measurements 
and transverse tensile tests. Moreover, impact energy of the joint fabricated was also determined at -196 °C by 
Charpy impact test (Charpy V-notch test) and compared with the fracture toughness of the base plate at the same 
temperature.  
Keywords: Cryogenic steel, 9% Ni steel, Ni-based filler rod, fracture toughness, impact energy, heat input, weld 
performance
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction/ Background
Natural gas is usually stored in tanks in the form of LNG, which is liquefied under atmospheric pressure and temperature 
conditions of -162 °C. Therefore, the inner wall of the LNG storage tank, which is in direct contact with the LNG, must 
be made of a suitable material that can withstand harsh operating conditions. LNG storage tanks are produced as-welded 
structures. Therefore, it is necessary to develop suitable welding procedures to produce defect-free welded joints in 
this cryogenic steel, as weld defects such as pores, burning grooves, and interrupted weld seam significantly reduce the 
fatigue strength of welded structures. In addition, the cryogenic materials used in the manufacture of LNG tanks must be 
tough, ductile, and resistant to cracking at even low temperatures after welding and have a high level of safety.

Objectives/ Research Purpose 
It is clear from the above discussion that there is still a need to develop reliable welding procedures to obtain welded 
joints with sufficient low-temperature impact toughness in 9% Ni steel. To characterize the microstructural evolutions 
in the weld zone of the welded joint, detailed microstructural examinations and microhardness measurements were 
carried out on the metallography sample extracted from the welded joint using an optical microscope. To determine 
the mechanical properties and welding performance, the samples extracted from both the base material and the welded 
joint were also subjected to the tensile test. In addition, the impact energy of the welded joint was also determined by 
the Charpy test (Charpy V-notch impact test) at -196 °C and compared with the fracture toughness of the base plate at 
this temperature. 

Methods/ Methodology
In this study, 10 mm thick quenched and tempered cryogenic steel (ASTM A553 Type I MTQT) plates with 9% Ni 
content were joined by using the gas tungsten arc welding (GTAW) method. The welding was carried out using a 2.4 
mm diameter Ni-alloy filler wire (ER307) in six passes, namely root pass, two hot passes, two fill passes and cover pass. 
In the welding process, the filler wire was fed at a speed of 17.5 mm/s in each pass. A maximum of 175 °C was chosen 
as the interpass temperature. Root shielding gas was also employed during welding. To determine the microstructural 
evolutions in the weld zone of the welded joint and to evaluate the welding performance by mechanical tests, one me-
tallography, four tensile, and two bending samples were extracted from the welded plate.

Results/ Findings
No welding defect occurred in the welded joint obtained as a result of the welding process used. While the base material 
microstructure has a fine-grained ferritic microstructure containing a small amount of stable austenite, a highly hetero-
geneous dendritic cast structure was observed in the weld zone after welding. There is a typical dendritic microstructure 
in the near-top surface part of the weld seam (in the zone of the cap pass and the filler pass underneath). There is also a 
dendritic structure in the middle of the cross-section of the weld seam and the zone corresponding to the root pass in the 
lower region. However, instead of a long dendritic structure, a dendritic structure with short intervals and coarse grains 
was observed in these regions. In the heat-affected zone (HAZ), recrystallization took place and the microstructure of 
this zone is much finer than that of the base plate. An average hardness value of 241 HV was obtained in the base ma-
terial. The hardness of the weld seam was slightly lower than that of the base plate, i.e. 237 HV, while it was higher in 
the HAZ, i.e., 250 HV. In addition, the mechanical tests showed that the base plate exhibits an average tensile strength 
of 778 MPa and an elongation of 24% whereas an average tensile strength of 787 MPa and an average elongation of 
19% was obtained in the samples extracted from the welded plate. These results indicate that the welding process yi-
elded a joint with a strength performance of 101% and a ductility performance of 79%. The specimens prepared from 
the welded joint and the base plate were also subjected to the Charpy impact test at -196 °C. The impact energy of the 
base plate at -196 °C was about 180 J (3.0 J/mm2), while the samples extracted from the welded joint displayed lower 
toughness values at the same temperature, i.e., 64 J (1,06 J/mm2). However, this impact energy value is still well above 
the desired toughness value of 0.75 J/mm2 at -193 °C for LNG tanks.  

Discussion and Conclusions
10 mm thick quenched and tempered cryogenic steel plates with 9% Ni content were successfully welded by the GTAW 
method in six passes using a 1.2 mm diameter Ni-alloy filler wire (ER307). The profile of the welded joint obtained was 
quite good and no weld discontinuities such as porosity or crack formation were detected. A dendritic microstructure 
was formed in the fusion zone (FZ) of the welded joint. However, since the material undergoes different heat inputs 
in different regions during multi-pass welding, the microstructure formed in the fusion zone is quite heterogeneous. 
The hardness value of the weld seam is very close to that of the base plate but slightly lower whereas the hardness in 
the HAZ is slightly higher. All transverse tensile test specimens extracted from the welded joint failed away from the 
weld zone in the transition zone between the HAZ and the base plate. No cracking occurred in both the surface and root 
bending specimens extracted from the joint. The average impact energies obtained from the welded joint samples (both 
notched at the weld center and notched at the HAZ) at -196 °C are lower than the base plate, but still much higher than 
the desired value for LNG tanks.
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1. GİRİŞ 
Dünya nüfusunun istikrarlı bir şekilde artması nedeniyle sürekli büyüyen ekonominin 
bir sonucu olarak küresel enerji tüketimi de sürekli olarak artmaktadır. Ayrıca çevre 
kirliliğini azaltmak için son yıllarda CO2 emisyonlarına yönelik daha sıkı düzenlemeler 
de uygulanmaya konmuştur. Dolayısıyla, kömür ve petrolden daha düşük CO2 emis-
yonlu çevre dostu bir enerji kaynağı olarak doğal gaza olan küresel talep de her geçen 
gün artmaktadır [1]. Bunun sonucu, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri ve 
LNG ile çalışan gemilerin yakıt tankları gibi çeşitli alanlarda sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) kullanımı hızla artmaktadır [2]. LNG çeşitli avantajlar sunmaktadır. LNG tok-
sik (zehirli) ve korozif olmayıp, pratik, makul bir kalorifik değere sahip ve son olarak 
sudan yaklaşık iki kat daha hafif olan nispeten temiz bir enerjidir. Doğal gazın temizliği 
açısından kalitesi onu tercih edilen bir yakıt haline getirmektedir. LNG’nin buharlaş-
ması da uygun şekilde kontrol edilebilir. İlaveten, LNG depolama, kompaktlık ve tank 
ağırlığı açısından sıkıştırılmış doğal gaza göre avantajlar sunmaktadır [2, 3]. 

Doğal gaz genellikle atmosfer basıncı ve -162 °C sıcaklık koşulları altında sıvılaştırı-
lan LNG formunda tanklarda depolanır. Bu nedenle, LNG ile doğrudan temas halinde 
olan LNG depolama tankının iç duvarı, zorlu çalışma koşullarına dayanabilecek uy-
gun bir malzemeden imal edilmelidir. Bu nedenle, tankların maruz kaldığı sıvı veya 
gaz basıncına dayanım için yeterli mukavemet, düşük sıcaklıkta gevrek kırılmayı ön-
lemek için yeterince yüksek çentik darbe tokluğu (yani kriyojenik tokluk) ve çatlak 
ilerlemesi söz konusu olduğu durumlarda çatlağı durdurma yeteneği gibi belirli me-
kanik özelliklere sahip çeliklere gereksinim duyulmaktadır [4]. %9 Ni içeren düşük 
alaşımlı çelik, çok düşük sıcaklıklarda mükemmel tokluk, yüksek süneklik ve yüksek 
çatlama direnci gibi mükemmel kriyojenik özelliklerinden dolayı LNG tanklarının ve 
boru hatlarının imalatında dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

LNG depolama tankları kaynaklı yapı olarak üretilmektedir. Bu nedenle, gözenekler, 
yanma olukları ve kesintili kaynak dikişi gibi kaynak kusurlarının kaynaklı yapıların 
yorulma mukavemetini önemli ölçüde azaltması nedeniyle, bu kriyojenik çelikte hata-
sız kaynaklı bağlantılar üretebilmek için uygun kaynak prosedürlerinin geliştirilmesi 
gereklidir. Sıcak çatlama da üstesinden gelinmesi gereken başka bir sorundur. Ek ola-
rak, LNG tanklarının imalatında kullanılan kriyojenik malzemelerin kaynak sonrası 
düşük sıcaklıklarda tok, sünek ve çatlaklara karşı dirençli kalması ve yüksek düzeyde 
güvenlikli olması gerekir. Bu makalede kullanılan kaynak yöntemlerinin kısaltmala-
rında Amerikan Kaynak Derneği (American Welding Society – AWS) gösterimleri 
baz alınmıştır. TIG kaynağı olarak da bilinen gaz tungsten ark kaynağına (GTAK) 
ilaveten örtülü metal (elektrot) ark kaynağı (ÖMAK) ve tozaltı ark kaynağı (TAK) 
bu çelik sınıflarının birleştirilmesinde kullanılan geleneksel kaynak yöntemleridir. 
Ancak, düşük sıcaklık darbe direncinin azalmasına neden olmayan bir dolgu teli ge-
reklidir. Bu nedenle, LNG kargo tanklarının yanı sıra LNG ile çalışan gemilerin yakıt 
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tanklarının imalatında %9 nikelli çelik levhaların alın kaynağı ERNiCrMo-3 (alaşım 
625) dolgu çubuğu kullanılarak manuel GTAK kaynağı ile yapılabilir. Alternatif ola-
rak, bir ENiMo13-T (Hastelloy) dolgu teli kullanılarak özlü tel ark kaynağı (ÖTAK) 
veya tozaltı ark kaynağı (TAK) uygulanabilir [5-7]. 

Ancak, çok farklı bir kimyasal bileşime sahip bir dolgu teli kullanıldığından, ilave 
tel ve baz plakanın kimyasal bileşimleri, mikro yapıları ve termo-fiziksel özellikleri 
arasındaki büyük farklılık nedeniyle % 9 nikel çeliğinin kaynağı nispeten zordur. Ör-
neğin, Yoon ve ark. [8] Ni-esaslı sarf malzemesi kullanarak örtülü metal ark kaynağı 
(ÖMAK) ile % 9 Ni çelik kaynaklı bağlantılar imal ettiler ve elde ettikleri bağlantıla-
rın baz plakaya eşdeğer çatlak direnci sergilediğini bildirdiler. Bununla birlikte, dolgu 
teli ile baz plaka arasındaki kimyasal bileşim, mikroyapı ve kristalografik yapı, gen-
leşme katsayısı ve akma mukavemetindeki farkın ergime arayüzeyini zayıf bir bölge 
haline getirdiğini de gözlemlemişlerdir. Benzer şekilde, diğer araştırmacılar tarafın-
dan, östenitik dolgu metalinin ferritik baz levha ile seyreltilme derecesinin, tokluğun 
düşmesinde önemli bir rol oynadığını öne sürülmüştür [9,10]. Ayrıca, El-Batahgy ve 
ark. [7] kriyojenik tokluğun sadece ergime bölgesi mikro yapısından değil, aynı za-
manda kaynak kesitindeki sertleşen bölgenin genişliğinden ve kaynaklı bağlantıdaki 
mekanik uyumsuzluğunun derecesinden de etkilendiğini göstermiştir. 

Diğer önemli bir husus da, LNG depolama tankı için belirtilen minimum Charpy dar-
be enerjisinin -193 °C’de 0,75 J/mm2’den az olmaması gerektiğidir [11]. % 9 Ni çelik 
kaynaklı bağlantılarda bu düzeyde bir düşük sıcaklık tokluğu (kriyojenik tokluk) elde 
etmek için genellikle Ni-bazlı dolgu teli olarak kullanılmaktadır. Ancak, Ni-esaslı 
dolgu metali kullanımının kaynak bölgesindeki mikroyapısal değişim ve dolayısıyla 
kırılma tokluğu üzerindeki etkisi çok dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir. İlaveten, 
kaynak işlemindeki ısı girdisi de sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir.

Özlü tel ark kaynağı yöntemi (ÖTAK) yöntemi, iyi verimlilik ve uyarlanabilirlik gibi 
önemli avantajlarına ve LNG tanklarındaki uygulamalarının iyi performans göster-
mesine rağmen, ÖTAK ve tozaltı ark kaynağı (TAK) yöntemlerinde kaynak verim-
liliğindeki artış, kullanılan düşük akımlar nedeniyle minimal düzeydedir. Ayrıca,% 
9 nikel çeliği şiddetli mıknatıslanma gösterdiğinden, ÖMAK ve ÖTAK gibi kaynak 
işlemlerinde ark üflemesi problemi yaşanabilir ve bu da ergime eksikliği (yetersizli-
ği) gibi kaynak kusurlarına yol açabilir. Bu kaynak teknikleriyle ilgili bir başka sorun 
da, kaynak dikişinde cüruf inklüzyonuna yol açabilen ve bunun sonucu zayıf meka-
nik özelliklere neden olan cüruf yapıcı toz kullanımıdır [12]. Ayrıca, Mu ve ark. [6] 
Ni-Cr-Mo-Nb alaşımı dolgu çubuğu kullanılarak özlü tel ark kaynağı ile üretilen % 
9 Ni çelik bağlantının kaynak dikişinde Laves fazlarının ve NbC partiküllerinin de 
çökeldiğini rapor etmişlerdir. Çökelti fazların miktarının kaynak işleminde kullanılan 
paso sayısının 4’ten 5’e çıkarılmasıyla önemli ölçüde arttığı da belirtilmiştir. İlaveten, 
ergime bölgesinde artan çökeltilerin kırılma tokluğunu azalttığı ve çökeltilerin kırılma 
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tokluğu üzerindeki olumsuz etkisinin kriyojenik ortamda (düşük sıcaklıklarda) daha da 
şiddetli hale geldiği görülmüştür [6]. Dolayısıyla, % 9 Ni çeliği için kaynak kalitesini 
(yani kabul edilebilir kriyojenik tokluk değerini) garanti ederken aynı zamanda kaynak 
verimliliğini artıran uygun bir kaynak işlemine hala ihtiyaç bulunmaktadır [12].

Isı girdisi, %9 Ni çelik kaynaklı bağlantıların kaynak bölgesindeki mikroyapıda mey-
dana gelen değişimleri önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, %9 Ni içeren kriyojenik çe-
lik kaynaklı levhalarda arzu edilen özellikleri elde etmeye yönelik pratik bir yaklaşım, 
kaynak dikişindeki çökelti miktarını en aza indirmek için daha düşük ısı girdisi kulla-
nımıdır. Bu bağlamda, düşük ısı girdili bir kaynak işlemi olarak gaz tungsten ark kay-
nağı (GTAK), bu çeliklerin kaynağında kullanılabilecek olası bir adaydır. Ancak, bu 
yöntemde de ark üflemesi sorunu ile karşılaşılabilir, dolayısıyla ark üflemesi sorununu 
ortadan kaldırmak veya en azından minimize etmek için önlemler alınmalıdır. Nite-
kim, El-Batahgy ve ark. [7] GTAK yöntemi ile ERNiCr-3 dolgu teli kullanarak %9 Ni 
çelik kaynaklı bağlantılar üretmiş ve elde edilen bağlantının -193 °C’de arzu edilen 
0.75 J/mm2’nin biraz üzerinde yaklaşık 0.78 J/mm2’lik bir kırılma tokluğu gösterdi-
ğini belirtmişlerdir. İlaveten, P22 çelik plakaların birleştirilmesi plakaların yüzeyine 
cüruf yapıcı toz uygulandıktan sonra, daha az ısı üretimi nedeniyle geleneksel GTAK 
tekniğinin daha düşük bir ısı girdili bir versiyonu olan, A-GTAK yöntemi ile de de-
nenmiştir [13]. Bu çalışma, A-GTAK tekniği ile üretilen bağlantının kaynak sonrası 
ısıl işleme gerek kalmadan iyi darbe tokluğu değerleri sergilediğini ortaya koymuştur.

Ayrıca, son zamanlarda bağlantı verimliliğini (performansını) artırmak için bazı yeni 
kaynak yöntemleri de denenmiştir. Örneğin, Kim ve ark. [14] 9Ni çelik levhalarda 
düşük ısı girdili otojen elektron kaynağı (EK) ile bağlantılar üretmiş ve elde ettikleri 
bağlantının düşük sıcaklıklardaki tokluğunu incelemişlerdir. Ancak, kaynak metalinin 
-196 °C’de düşük bir darbe tokluğu değeri (25-55 J arası) sergilediğini rapor etmiş-
lerdir. Benzer şekilde, Khodir ve ark. [15] %3-%9 arası Ni içeren düşük alaşımlı çelik 
levhaları elektron kaynağı ile birleştirmişlerdir. Bu çalışma kapsamında yürütülen iç-
yapı incelemeleri, Ni içeriğinin % 4’ü aşması durumunda östenitik tanelerin hızlı bir 
şekilde kabalaştığını açıkça göstermiştir. Bunun da, darbe tokluğunda -40 °C’de 126 
J’dan 40 J’a hızlı bir düşüşe neden olduğu tespit edilmiştir.

Bunun dışında, Wu ve ark. [16] % 9 Ni çelik ile AISI 304 östenitik paslanmaz çelik 
plakaları birleştirmek için otojen CO2 lazer kaynağı kullanmıştır. Elde edilen bağlan-
tının ergime bölgesindeki mikro yapının başlıca martenzit ve östenit fazlarından oluş-
tuğunu bildirmişlerdir. Ayrıca, kalıntı östenit dağılımının heterojen olduğu da gözlen-
miştir. Ek olarak, kaynak metalinin içyapısındaki kalıntı östenit içeriğinin artmasıyla 
bağlantının düşük sıcaklık darbe tokluğunun arttığı tespit edilmiştir. -196 °C’deki 
düşük sıcaklık darbe enerjisi, 15 J’den 44.3 J’e önemli bir artış göstermiştir. Bunların 
dışında, östenit içeriğinin %25’e eşit veya % 25’ten fazla olması koşuluyla, kaynaklı 
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bağlantının düşük sıcaklık tokluğunun ilgili standartların gerekliliklerini karşılayabi-
leceği sonucuna varmışlardır.

Benzer şekilde, Huang ve ark. [17] yukarıda bahsedilen ark üfleme probleminin üs-
tesinden gelmek için % 9 nikel çelik levhaların arasında kaynak öncesi dar bir boş-
luk olacak şekilde Ni-bazlı bir dolgu çubuğu kullanarak lazer kaynağı edilebilirliği 
üzerinde çalıştı. Ancak, kaynak banyosu yüzey pürüzlülüğünün bir sorun olduğunu 
gözlemlediler ve bunun ana nedeninin anahtar deliği dengesizliği (keyhole instability) 
olduğunu ileri sürdüler. Benzer şekilde, Xin ve ark. [18] da % 5 Ni çelik levhalarda 
otojen lazer kaynaklı bağlantılar ürettiler ve kaynak metali mikro yapısının düşük-
sıcaklık kırılma tokluğu üzerindeki etkisini araştırdılar. Ön ısıtmanın, kaba taneli ısı-
dan etkilenen bölgedeki (KT-IEB) soğutma hızını değiştirmek için etkili bir yaklaşım 
olduğunu bildirdiler. Bu kapsamda, ön ısıtmanın kaynak metalindeki içyapı oluşum 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu, soğuma hızındaki düşüşe bağlı olarak 
KT-IEB’nin mikro yapısının önce iğnemsi martenzitten, iğnemsi beynit ile iğnemsi 
martenzitin karışımına ve sonunda granüler (taneli) beynite dönüştüğünü ortaya koy-
dular. Ayrıca, KT-IEB’nin düşük-sıcaklık darbe direncinin en çok tane boyutundan 
etkilendiğini ve daha ince tane boyutunun düşük-sıcaklık kırılma tokluğunu artırdı-
ğını gözlemlediler. -140 °C’de elde edilen maksimum düşük-sıcaklık darbe tokluğu 
40 J olduğunu belirttiler. Ancak, pratik uygulamalarda % 9 Ni çelik levhaların kaynak 
işlemlerinde elektron ışını kaynağı veya lazer kaynağı yaygın olarak kullanılan yön-
temler değildir.

Ayrıca, başlangıçta düşük ergime sıcaklığına sahip Al-alaşımları [19-23] ve Cu-
alaşımları [24-26] için geliştirilmiş olan, düşük ısı girdili bir katı hal kaynak tekni-
ği olan sürtünme karıştırma kaynağı (SKK) da, muhtelif çelik türlerinin kaynağında 
kullanılma potansiyeline sahiptir [27]. Bunun bir sonucu olarak, son yıllarda çelik-
lerin diğer düşük girdili lazer kaynağı ve soğuk metal transferli (CMT) gaz metal 
ark kaynağı (GMAK) gibi kaynak teknikleri ile kaynağına [20,28] ilaveten SKK ile 
birleştirilmeleri üzerine son 30 yılda birçok çalışma yapılmıştır [27,29-34]. Ancak, 
çeliklerin SKK esnasında oluşan maksimum sıcaklığın 1000 °C’nin üzerine çıkması 
nedeniyle uygun karıştırıcı takım malzemesin sınırlı olması problemi söz konusudur. 
Hatta yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerden yapılmış takımlar bile zamanla ya-
vaş yavaş aşınmaktadır. 

Yukarıdaki tartışmadan açıkça anlaşılacağı gibi, %9 Ni çeliğinde yeterli düşük-sıcak-
lık darbe tokluğuna sahip kaynaklı bağlantıların elde edilmesi için güvenilir kaynak 
prosedürlerinin geliştirilmesine hala gereksinim duyulmaktadır. İlave olarak, %9 Ni 
içerikli kriyojenik düşük alaşımlı çelik levhaların Ni-bazlı sarf malzemesi kullanılarak 
GTAK yöntemi ile birleştirilmesi konusunda bugüne kadar sınırlı sayıda çalışma ya-
pılmıştır. Ni-esaslı dolgu teli kullanımının ergime bölgesindeki içyapı değişimine ve 
dolayısıyla kaynaklı bağlantının düşük-sıcaklık darbe direnci üzerindeki etkisinin tam 
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olarak anlaşılmasına da ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın başlıca motivasyonu buydu. Bu 
amaca yönelik, 10 mm kalınlığında %9 Ni içeren düşük alaşımlı çelik levhalar 2,4 mm 
çapında Ni-bazlı bir dolgu teli kullanılarak 6 pasoda GTAK yöntemi ile alın kaynağı 
yapılmıştır. Elde edilen kaynaklı bağlantının kaynak bölgesinde oluşan içyapıların 
karakterizasyonu için kaynaklı bağlantıdan çıkarılan metalografi numunesinde optik 
mikroskop kullanılarak ayrıntılı mikro yapısal incelemeler ve mikrosertlik ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. Mekanik özelliklerin ve kaynak performansının belirlenmesi için 
ayrıca hem baz malzemeden hem de kaynaklı birleştirmeden çıkarılan numuneler çek-
me testine tabi tutulmuştur. Ek olarak, Charpy testi (Charpy V-çentikli darbe deneyi) 
ile elde edilen kaynaklı bağlantının -196 °C’deki darbe enerjisi de belirlenmiş ve baz 
levhanın bu sıcaklıkta gösterdiği kırılma tokluğu ile mukayese edilmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada, 10 mm kalınlığındaki su verilmiş ve temperlenmiş %9 Ni içerikli 
kriyojenik çelik (ASTM A553 Type I MTQT) levhaların gaz tungsten ark kaynağı 
(GTAK) yöntemi ile kaynak edilebilirliği araştırılmıştır. Kullanılan levhanın kimyasal 
bileşimi Tablo 1’de verilmektedir. 

Kaynak denemeleri için, piyasadan temin edilen 1500x6000 mm ebatlarındaki plaka-
dan 300x150 mm boyutlarında dikdörtgen şekilli parçalar çıkarılmış ve bu parçalarda 
Şekil 1’de gösterildiği gibi kaynak ağzı açılmıştır. Birleştirilecek yüzeyler birleştirme 
işleminden önce paslanmaz çelik metal fırça ile mekanik olarak temizlenmiştir. Kay-
nak işlemi kök paso, iki sıcak paso, iki dolgu paso ve kapak pasosu olmak üzere altı 
pasoda 2.4 mm çapında Ni-alaşımı bir dolgu teli (ER307) kullanılarak gerçekleştiril-
miştir. Kaynak işleminde her pasoda ilave tel 17,5 mm/s’lik bir hız ile beslenmiştir. 
Pasolar arası sıcaklık maksimum 175 °C olarak seçilmiştir. Ark üflemesini önlemek 
için kök pasosu alternatif akım kullanılarak atılmıştır. Ayrıca, kaynak işlemi süresince 
şase bağlantısı ve uzatma kablosu düz pozisyonda tutulmuştur. Kaynak esnasında kök 
koruma gazı da kullanılmıştır. Kaynak işleminde kullanılan diğer kaynak parametre-
leri Tablo 2’de verilmektedir. 

Kaynak bölgesinde meydana gelen mikroyapısal değişimleri belirlemek ve içyapıda 
oluşan değişimlerin mekanik özellikler üzerindeki etkisini değerlendirmek için elde 
edilen kaynaklı bağlantıdan bir metalografi numunesi, iki eğme numunesi ve dört 
çekme numunesi çıkarılmıştır. Karşılaştırma amacıyla ve bağlantı performansını de-
ğerlendirmek için baz levhadan da ASTM A370 standardına göre üç çekme numunesi 
çıkarılmıştır. Zımparalama ve parlatmayı takiben metalografi numunesinin kaynak di-
kişi 50 ml HC1 ve 150 ml HNO3’ten oluşan bir çözelti kullanılarak 17 saniye süre ile 
ve diğer bölgeleri %2’lik nital kullanılarak dağlanmıştır. Bu numuneler üzerinde mik-
rosertlik ölçümlerinin yanı sıra detaylı mikroyapı incelemeleri de yapılmıştır. Şekil 
2’de şematik olarak gösterildiği gibi, metalografi numunesi üzerinde API 5L standar-
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dına göre sertlik ölçümü yapılacak lokasyonlar belirlenmiş ve 980 N’luk (10 kg) bir 
yük kullanılarak mikrosertlik ölçümü yapılmıştır. Bu çerçevede, kaynak kesitinin üst 
bölgesinde, merkezinde ve kök bölgesinde olmak üzere üç farklı bölgede baz levha 
bölgesinde toplam altı, IEB’de toplam 18 ve kaynak dikişinde toplam 9 ölçüm alına-
rak bu ölçüm sonuçları ile her bir bölge için ortalama sertlik değerleri hesaplanmıştır. 

 

 
Şekil 1. Kaynak Denemeleri İçin Plakaların Hazırlanması (kaynak ağzı detayları)

Şekil 2. Kaynak Kesitinde Baz Levha, IEB ve Kaynak Dikişinde Mikrosertlik 
Ölçümlerinin Yapıldığı Noktaları Gösteren Şematik Çizim

Tablo 2. Kaynak İşleminde Kullanılan Parametreler (kaynak işleminde DAEN kullanılmıştır*)

Kaynak pasosu Akım (A) Voltaj (V)
Kaynak hızı
(mm/min)

Koruma 
gazı 

besleme 
hızı (l/min)

Kök koru-
ma gazı 

besleme hızı 
(l/min)

Kök Paso ve Sıcak Paso (2) 70-80 8-9 60-70 14 8

Dolgu Pasosu (2) 105-125 10,5-12,5 115-125 14 8

Kapak Pasosu 95-110 10-11 90-105 14 8

*Kök pasosu hariç, kök pasosunda ark üflemesini önlemek için alternative akım kullanılmıştır.
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Ayrıca, kaynaklı bağlantının mekanik özellikleri, mekanik performansı ve kaynak ka-
litesini belirlemek için hem baz levha hem de kaynaklı bağlantıdan çıkarılan çekme 
test numuneleri, ISO 6892-1’e göre 0,0025 1/s’lik bir deformasyon hızı ile test edil-
miştir. Elde edilen kaynaklı bağlantının kaynak bölgesinde çatlama olup olmadığını 
belirlemek için iki adet bükme numunesi de çıkarılmıştır. Bu bükme numunelerinden 
biri yüzey bükme durumunda, diğeri ise kök bükme konfigürasyonunda bükülmüştür. 
Bükme numuneleri kaynak merkezi orta konumda olacak şekilde yaklaşık 140-150 
dereceye kadar bükülmüştür. Ayrıca, kaynaklı bağlantıdan çıkarılan hem çentik kay-
nak dikişi merkezinde hem de çentik IEB’de olan 7,5x10x55 mm boyutundaki Charpy 
numuneleri test edilerek kaynak dikişi ve IEB’nin -196 °C’deki darbe enerjisi tespit 
edilmiş ve esas levhanın bu sıcaklıktaki kırılma tokluğu ile mukayese edilmiştir. 

3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada elde edilen bulgular bu bölümde iki alt başlık altında tartışılacaktır. 

3.1 Mikroyapı 

Bu çalışmada kullanılan 10 mm kalınlığındaki %9 Ni içerikli düşük alaşımlı kriyo-
jenik çelik baz levhanın içyapısı Şekil 3’te verilmektedir. Şekilden görüleceği üzere 
baz levha tane sınırlarında az miktarda kalıntı (kararlı) östenit ve karbür çökeltileri 
içeren ince taneli ferritik bir içyapıya sahiptir. Bu çeliğin mükemmel düşük sıcaklık 
darbe direnci bu az miktarda kararlı östenit ihtiva eden ince taneli Ni-içerikli ferritik 
yapısından kaynaklanmaktadır. 

Şekil 4’te de bu çalışmada elde edilen kaynaklı bağlantının kaynak kesitini gösteren 
bir makro resim verilmektedir. Bu makro resimden açıkça görüleceği üzere kaynaklı 
bağlantının kaynak profili oldukça iyidir ve kaynak bölgesinde porozite, çatlak vb. 
herhangi bir kaynak süreksizliği gözlenmemiştir. Bu da kaynaklı bağlantının kaynak 
kalitesinin tatminkar olduğunu göstermektedir. Kaynaklı bağlantının ergime bölgesi 
ve kaynak dikişi ile baz levha arasındaki ısıdan etkilenmiş bölge (IEB) Şekil 5’te 
gösterilmektedir. 

Bağlantının kaynak dikişinde içyapının oldukça heterojen bir dendritik döküm yapısı 
gözlenmiştir (Şekil 6). Kaynak dikişinin yüzeye yakın kısmında (kapak pasosu ve 
altındaki dolgu pasosu bölgesinde) tipik bir dendritik içyapı bulunmaktadır (Şekil 6a). 
Kaynak dikişinin orta kısmında ve alt bölgedeki kök pasosuna karşılık gelen bölgede 
yine dendritik yapı vardır. Ancak, bu bölgelerde uzun dendritik yapı yerine kısa ara-
lıklı ve daha iri taneli dendritik bir yapı görülmüştür (Şekil 6b).  Bunun nedeni kök 
pasosu ve ara paso bölgelerindeki bir sonraki kaynak pasosu esnasında uygulanan 
ekstra ısıtma olduğu düşünülmektedir.
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Şekil 7’de de ısıdan etkilenmiş bölgedeki içyapı ile baz levha içyapısı mukayese edil-
mektedir. Şekilden de açıkça görüleceği üzere, ısıdan etkilenen bölgede (IEB) yeni-
den kristalleşme gerçekleşmiş olup, bu bölgede oluşan içyapı baz levha içyapısından 
çok daha ince tanelidir. 

   

  
 Şekil 3. Çalışmada Kullanılan 9Ni Çelik Baz Levhanın Az Miktarda Kararlı 

Östenit İçeren İnce Taneli Ferritik İçyapısını Gösteren Mikro Resimler: (a) 
200X ve (b) 500X Büyütme
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 Şekil 4. Elde Edilen Kaynaklı Bağlantının Kesitini Gösteren Makro Resim (levha 

kalınlığı: 10 mm)

Şekil 5. Kaynaklı Bağlantının Ergime Bölgesi ve Isıdan Etkilenmiş Bölge 
Arasındaki Geçiş Bölgesini Gösteren Mikro Resim (200X büyütme)
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(a) (b) 

(c) 

Şekil 7. Kaynaklı Bağlantının Baz Malzeme ve Isıdan Etkilenmiş Bölgesindeki İçyapıların 
Karşılaştırılması (500X büyütme): (a) baz levha ve (b) ısıdan etkilenmiş bölge (IEB)

Şekil 6. Kaynaklı Bağlantının Ergime Bölgesindeki İçyapının Bölgeler Göre Değişimini Gösteren 
Mikro Resimler (200x Büyütme): (a)  Üst Bölge, (b) Orta Kısım ve (c) Kök Bölgesi
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Numune

RP0.2

(MPa)

Rm

(MPa)

Uzama

(%)

Mukavemet 

Performansı 

(%)

Akma Per-

formansı 

(%)

Baz Levha
774; 752; 771

(766)

777; 778; 778

(778)

24; 25; 24

(24)
-- --

Kaynaklı Numune
650; 673; 627

642 (648)

781; 795; 793;

780 (787) 

19; 21; 18

19 (19) 
101 79

Tablo 4. Çekme Deneyi Sonuçları

3.2  Mekanik Özellikler

Tablo 3’te kaynak bağlantının kesitinde Şekil 2’de gösterilen noktalarda yapılan mik-
rosertlik ölçümleri ile edilen sertlik değerleri ve bu sertlik değerleri kullanılarak he-
saplanan baz levha, IEB ve kaynak dikişi bölgelerinin ortalama sertlik değerleri veril-
mektedir. Bu tablodan da görüleceği üzere, kaynak dikişinin sertlik değeri baz levha 
sertliğine oldukça yakın fakat biraz altında kalmıştır. Diğer taraftan, IEB’de sertlikte 
baz malzeme sertlik değerine oranla belirgin bir artış söz konusudur.     

Baz levha ve kaynaklı bağlantıdan çıkarılan çekme numunelerinden elde edilen çekme 
deneyi sonuçları Tablo 4’te özetlenmektedir. Tüm kaynaklı bağlantı numuneleri, Şekil 
8’den görüleceği üzere, kaynak bölgesinden dışında IEB ile baz levha arasındaki ge-
çiş bölgesinden kopmuştur. Bu da kaynak kalitesinin oldukça iyi olduğunu ve kaynak 
bölgesinde herhangi bir kusur olmadığını göstermekte olup, bu sonuç içyapı incele-
meleri ve sertlik profilleri ile uyumludur. Ayrıca, çizelgeden görüleceği üzere kay-

Baz Malzeme 
(BM)

Kaynak Dikişi 
(KD) Isıdan Etkilenmiş Bölge (IEB)

Mikrosertlik 
(HV10)

242; 238; 240

242; 240; 246

(Ort.: 241)

243; 234; 238

243; 230; 234

238; 234; 236

(Ort.: 237)

302; 279; 286

247; 232; 241

237; 236; 235

275; 260; 256

236; 243; 245

231; 230; 233

(Ort.: 250)

Tablo 3. Metalografi Numunesi Üzerinde Kaynak Kesitinde Şekil 2’de Gösterilen Noktalarda Yapılan 
Mikrosertlik Ölçümleri ile Edilen Sertlik Değerleri ve Bu Ölçümlerden Hesaplanan Baz Levha, IEB ve 
Kaynak Dikişi Bölgelerinin Ortalama Sertlik Değerleri
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naklı levhalardan çıkarılan numunelerin çekme mukavemeti baz levha numunelerinin 
gösterdiği çekme mukavemetinin biraz üzerinde olup, kaynaklı bağlantı numuneleri-
nin gösterdiği mukavemet cinsinden kaynak performansı değerleri %101 civarındadır. 
Bu da kaynak bölgesinde herhangi bir mukavemet kaybı olmadığını göstermektedir. 
Bu durum, Şekil 9’da verilen baz levha ve kaynaklı bağlantı numunelerinden elde edi-
len gerilme-% uzama eğrilerinden de açıkça görülmektedir. Benzer veya daha yüksek 
kaynak performansı değerleri lazer kaynaklı östenitik paslanmaz çeliklerde [28,35] ve 
hatta sürtünme karıştırma kaynaklı çelik bağlantılarda kaynak dikişinde sertlik artışı-
nın daha yüksek olması sonucu çok daha yüksek kaynak performansı değerleri rapor 
edilmiştir [27,29-34]. Diğer taraftan, Tablo 4’ten görüleceği üzere kaynaklı bağlantı 
numuneleri baz levhadan daha düşük akma gerilmesi göstermişlerdir. Ayrıca, Şekil 
9’dan görüleceği üzere baz levha numuneleri belirgin akma mukavemeti gösterirken 
kaynaklı numunelerde belirgin bir akma mukavemeti değeri söz konusu olmayıp % 
0,2 akma gerilmesi değerleri belirlenmiştir. Ek olarak, kaynaklı bağlantı numunele-
ri baz levha numunelerinden yaklaşık %5 civarında daha düşük % uzama değerleri 

 
 Şekil 8. Kaynaklı Bağlantıdan Çıkarılan Kaynağa Dik Çekme Deneyi Numunelerinde Kırılmanın 

Kaynak Dikişi Dışında Gerçekleştiğini Gösteren Makro Resimler
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göstermiştir. Bu kaynaklı bağlantı numunelerinin homojen olmamasından ve kaynak 
bölgesinde özellikle IEB’de sertlik artışı sonucu kaynak bölgesinin deney sonuna ka-
dar elastik bölgede kalması (diğer bir ifadeyle plastik şekil değiştirmemesi) sonucu % 
uzamaya katkıda bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, kaynaklı bağ-
lantının süneklik performansı % 80 civarında tespit edilmiştir. Bu durum, diğer bir de-
yişe düşük süneklik performansı, kaynak bölgesinde mukavemet artışı olan (strength 
overmatching) kaynaklı bağlantılarda normal bir durumdur [27-35]. Ayrıca, kaynak 
bölgesinde mukavemet düşüşü olması sonucu sadece kaynak bölgesinin plastik şekil 
değiştirdiği yüksek mukavemetli Al-alaşımı kaynaklı bağlantılarda [19-23,36-39] ve 
difüzyon kaynaklı farklı malzemelerin kaynağında [40,41] genellikle daha da düşük 
süneklik performansı değerleri gözlenmektedir. 

Bunlara ilaveten, kaynaklı bağlantıdan çıkarılan hem yüzey bükme hem de kök bük-
me deneyinde herhangi bir çatlama gözlenmemiş olup, bu durum da kaynak kalitesi-
nin arzu edilen düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, hem kaynaklı bağlantı nu-
muneleri hem de baz levha numunelerinin -196 °C sıcaklıktaki Charpy darbe deneyi 
sonuçları Tablo 5’te özetlenmiştir. Bu tablodan da görüleceği üzere baz levhanın -196 
°C’deki darbe enerjisi yaklaşık 180 J (3,0 J/mm2) iken kaynaklı bağlantıdan çıkarılan 
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Şekil 9. Baz Levha Ve Kaynaklı Bağlantıdan Çıkarılan Numunelerden Elde Edilen Gerilme-% 
Uzama Eğrileri: (a) Baz Levha ve (b) Kaynaklı Bağlantı Numuneleri

Numune Kırılma Tokluğu (J) Ortalama (J)

Baz levha 180,4; 183,0; 176,2 179,87

Kaynak dikişi 89,2; 114,5; 94,7 99,47

Isıdan etkilenmiş bölge (IEB) 61,8; 64,5; 64,5 63,60

Tablo 5.  -196 °C’deki Charpy Çentikli Darbe Deneyi Sonuçları (Numune boyutları: 7,5x10x55 mm)
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numuneler aynı sıcaklıkta daha düşük tokluk değerleri göstermiştir. Çentiğin kaynak 
merkezinde olduğu kaynaklı bağlantı numunelerden elde edilen ortalama 100 J (1,66 
J/mm2) civarında iken çentiğin IEB’de olduğu numuneler en düşük darbe enerjisi gös-
termişlerdir. IEB çentikli numunelerin gösterdiği ortalama kırılma enerjisi yaklaşık 
64 J (1,06 J/mm2)’dür. Giriş bölümünde bahsedildiği gibi, LNG depolama tankı için 
belirtilen minimum Charpy darbe enerjisinin -193 °C’de 0,75 J/mm2’den az olmaması 
gerekmektedir [11]. Bu çalışmada elde edilen kaynaklı bağlantının kırılma tokluğu bu 
limitin oldukça üzerinde olup, kabul edilebilir düzeydedir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, 10 mm kalınlığındaki su verilmiş ve temperlenmiş %9 Ni içerikli kri-
yojenik çelik levhalar GTAK yöntemi ile 1.2 mm çapında Ni-alaşımı bir dolgu teli 
(ER307) kullanılarak altı pasoda başarılı bir şekilde kaynak edilmiştir. Bu çalışma 
sonucu elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

• Elde edilen kaynaklı bağlantının profili oldukça iyi olup, porozite veya çatlak olu-
şumu gibi herhangi bir kaynak süreksizliği tespit edilmemiştir. 

• Kaynaklı bağlantının ergime bölgesinde (EB) dendritik bir mikro yapı oluşmuştur. 
Ancak, çok pasolu kaynak sırasında malzemenin farklı bölgelerde farklı ısı gir-
dilerine maruz kalması nedeniyle ergime bölgesinde oluşan mikro yapı oldukça 
heterojendir. Kaynak dikişinin yüzeye yakın kısmında (kapak pasosu ve altındaki 
dolgu pasosu bölgesinde) tipik bir dendritik bir içyapı gözlenirken, orta kısmında 
ve alt bölgedeki kök pasosuna karşılık gelen bölgede yine dendritik yapı vardır, an-
cak bu bölgelerde uzun dendritik yapı yerine kısa aralıklı ve daha iri taneli dentritik 
bir yapı görülmüştür. 

• Isıdan etkilenen bölgede kaynak esnasında parçaya uygulanan ısı girdisi sonucu 
yeniden kristalleşme meydana gelmiş ve yeniden kristalleşme neticesinde oluşan 
yapı baz levha içyapısından daha ince tanelidir. 

• Kaynak dikişinin tamamında sertlik baz levha sertliğine çok yakın fakat biraz dü-
şüktür. Diğer taraftan, ergime bölgesinde genel olarak sertlik düşüşü söz konusu 
olmakla birlikte sertlik değerlerinin baz levha sertlik değerlerine oldukça yakın ol-
duğu gözlenmiştir. Diğer taraftan, IEB’de genel olarak bir sertlik artışı söz konusu-
dur. Ancak, bu sertlik artışı kaynak dikişinin son dolgu pasosu ve kapak pasosuna 
karşılık gelen üst bölgesinin sağında ve solundaki IEB’lerde çok daha belirgindir. 

• Kaynaklı bağlantıdan çıkarılan tüm enine çekme test numuneleri kaynak bölgesin-
den uzakta IEB ile baz levha arasındaki geçiş bölgesinden kopmuştur. Kaynaklı nu-
munelerin tamamı baz levha numunelerinden daha yüksek bir çekme mukavemeti 
sergilemiş olup, bağlantının mukavemet performansı yaklaşık %101’dir. Diğer ta-
raftan, çekme numunelerinin homojen olmaması ve kaynak bölgesinde (özellikle 
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IEB’de) mukavemetin baz plakadan yüksek olması nedeniyle bu bölgeler test es-
nasında elastik bölgede kalmakta, toplam uzamaya katkı sağlamamaktadır. Bunun 
sonucu, numunedeki uzamanın sadece baz levha kısımlarında meydana gelmesi 
nedeniyle, süneklik performansı düşük olup, yaklaşık %80 olarak belirlenmiştir.  

• Bağlantıdan çıkarılan hem yüzey hem de kök bükme numunelerinde çatlama ger-
çekleşmemiştir. Bu da kaynak kalitesinin makul olduğunu göstermektedir.

• Son olarak, kaynaklı bağlantı numunelerinden (hem kaynak merkezinde çentikli 
hem de IEB’de çentikli numunelerden) -196 °C sıcaklıkta elde edilen ortalama 
darbe enerjileri baz levhadan daha düşüktür. IEB’de çentikli numuneler ortalama 
64 J (1,06 J/mm2) civarında en düşük kırılma tokluğunu göstermişler, ancak bu 
değer LNG depolama tankları için gereken minimum darbe enerjisinin oldukça 
üzerindedir. 
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Balıkesir’in Erdek İlçesi için Şebeke Bağlantılı Hibrit 
Enerji Sistemi Fizibilite Çalışması ve Ekonomik Analizi
Aykut Fatih Güven1*, Mertcan Kubilay Mete2

ÖZ
Bu çalışmada Balıkesir’in Erdek ilçesinin 2020 yılı aylık elektrik tüketim değerlerini karşılamak amacı ile 
oluşturulabilecek en optimum şebeke bağlantılı hibrit enerji sistemi tasarımı HOMER programında gerçek-
leştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı ise fosil yakıtların tükenmesi ile artan maliyetleri ve çevreye verdikleri 
zararlardan ötürü seçilen bölgenin daha ucuz ve temiz olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik 
enerjisi eldesini sağlamaktır. Tasarlanabilecek en optimum sistem arayışında farklı senaryolarda sistemler 
tasarlanmış ve karşılaştırılmıştır. Bu senaryoları oluşturan bileşenler şebeke bağlantısı, güneş paneli, rüzgar 
türbini, dizel ve biyogaz jeneratörleri, yakıt pili, elektrolizör, hidrojen tankı, batarya ve dönüştürücü olmak-
tadır. Senaryolar arasındaki farklar ise jeneratör tiplerinden kaynaklanmaktadır. Oluşturulan sistemler ara-
sından şebeke bağlantılı Güneş Paneli/Rüzgar Türbini/Biyogaz Jeneratörü/Batarya hibrit enerji sistemi 176 
Milyon $ net bugünkü maliyeti, 0,0301 $ birim enerji maliyeti ve %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretimi ile hem maliyet hemde çevreci yaklaşım açısından en optimum sistem tasarımını temsil etmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Elektrik üretimi, hibrit sistem, HOMER, maliyet analizi, yenilenebilir enerji

Feasibility Study and Economic Analysis of On Grid Hybrid 
Energy System for Balıkesir Province Erdek 

ABSTRACT
In this study, the most optimum grid connected hybrid energy system design that can be created in order 
to supply the monthly electricity consumption values of Balıkesir’s Erdek district in 2020 was carried out 
in the HOMER program. The aim of this study is to obtain electrical energy from cheaper and cleaner 
renewable energy sources in the selected region due to the increasing costs and environmental damage 
caused by the depletion of fossil fuels. In search of the optimum system that can be designed, systems 
were designed and compared in different scenarios. The components that make up these scenarios are 
grid connection, photovoltaic pannel, wind turbine, diesel and biogas generators, fuel cell, electrolyzer, 
hydrogen tank, battery and converter. The differences between the scenarios are due to the generator types. 
Among the systems created, the grid connected Photovoltaic Panel/Wind Turbin/Biogas Generator/Battery 
hybrid energy system represents the most optimal system design in terms of both cost and environmentalist 
approach, with a net current cost of $ 176 Million, a unit energy cost of $ 0,0301 and production from 100% 
renewable energy sources. 
Keywords: Electricity generation, hybrid system, HOMER, cost analysis, renewable energy
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction/ Background

Fossil fuel resources are rapidly decreasing and their prices are constantly increasing. Therefore, the use of re-
newable energy sources, which are a lower-cost and clean option, it is necessary to increase. However, it is an 
important disadvantage of renewable energy sources in low efficiency in different periods of the year. In this 
disadvantage and fossil fuels, hybrid energy system designs that can produce electrical energy with more than one 
renewable energy source to eliminate the damage of fossil fuels are important today.

Objectives/ Research Purpose

The increasing energy demand for the last year increases the costs of fossil fuels and complies with the environ-
mental approach, increases the needs of the world to renewable energy sources. In order to eliminate this problem, 
the Net-linked Hybrid Energy System design was designed to meet the energy requirement of the Balıkesir’s Erdek 
district. While performing this design, different scenarios are created and the most optimum option was determined 
for cost and environmental approach

Methods/ Methodology

In this study, Balikesir’s Erdek County was determined as a load. To meet the energy requirement of this load, 
hybrid energy systems were simulated in different scenarios using the components such as mains connection, 
solar panel, wind turbine, diesel and biogas generators, fuel batteries, electrolysis, hydrogen tank, battery and 
converter. The optimization results of the designs performed are most optimum system design in terms of cost and 
environmental approach.

Results/ Findings

Hybrid energy systems were created in different scenarios in the study. The difference between these generated 
systems is due to the types of generators used. In addition, the components in which the systems are created 
remain constant and only changes in capacity values. The on-grid Solar Panel/Wind Turbin/Biogas Generator/
Battery hybrid energy system is the most optimal result.With a net current cost of $176 million, a unit energy 
cost of $0.0301 and a renewable energy rate of 100%, it is the optimum result in terms of cost and environmental 
approach..

Discussion and Conclusions

As a result of the study, the most optimal system that can be created in Erdek district of Balikesir has been deter-
mined. Until the system is determined, the optimization results of many types of system components are compared 
and the most cost-appropriate and environmentally damaging system components are tried to be selected. As a re-
sult of the analyses, it was determined that the on-grid Solar Panel/Wind Turbin/Biogas Generator/Battery system 
is the most optimal system among the network connected systems. In addition, the system was compared with the 
of-grid  Solar Panel/Wind Turbin/Diesel Generator/Battery system, which was designed to meet the needs of the 
same load and has a net present cost of $165 million and a unit energy cost of $0.109.  When cost analysis was 
carried out, it was concluded that the networked system was a more suitable choice. 
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1. GİRİŞ 
Her geçen yıl artan dünya nüfusu ve teknolojinin hayatın her alanına entegre edilmesi 
ile birlikte yıllık enerji ihtiyacında artışlar görülmektedir. Bilindiği üzere enerji üreti-
mi ilk olarak fosil yakıt kaynaklarının kullanıldığı sistemler ile yapılmıştır. Her geçen 
yıl artan enerji talebi ile birlikte de fosil yakıt kaynaklarının kullanımı artırılmıştır. 
Fosil yakıtların tükenebilir olması ve her geçen yıl daha fazla popülarite kazanmaları 
fiyatlarının da artmasına sebep olmuştur. Gerçekleşen fiyat artışları ile doğru orantılı 
olarak birim enerji maliyeti de yükselmiştir. Bu yükselmeler ve yüksek enerji talebi 
maddi açıdan zararlara sebebiyet vermiştir. 

Bu zararlı durumun önüne geçmek adına ülkeler enerji politikalarında değişikliklere 
giderek yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başlamışlardır. Bu sayede üre-
tilen enerjinin maliyeti düşmüş, çevreye verilen zararların azaltılması sağlanmıştır. 
2020 yılı itibariyle Almanya elektrik üretiminin %23’lük bölümü güneş enerjisin-
den sağlamaktadır. Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü tarafından derle-
nen verilere göre Almanya’da 2020 yılı sonunda, 7,55 Teravat-saat (TWh) elektrik 
üretimi gerçekleşirken, bu üretimde güneş enerjisi santrallerinin payı 1,74 TWh’dır. 
Almanya’da 2019 yılında 1,05 TWh’lik bölümü güneş enerjisi kaynaklı olmak üzere, 
10,63 TWh elektrik üretimi gerçekleşmiştir. Almanya’nın yenilenebilir enerji kaynak-
larının payı %55,4 değerlerindedir. Üretimde rüzgâr enerjisinin payı %16,9, biyoküt-
lenin %11,6, hidroelektriğin ise %4 değerlerindedir. Ayrıca bu üretimde nükleer enerji 
santralleri %16,2, kömürlü termik santraller %18,4 ve doğal gaz santrallerinin payı 
%10’dur. Almanya aldığı yeni kararla 2022’de öngörülen güneş enerjisi kapasitesini 
1,9 GW’tan 6 GW’a çıkarmayı hedeflemektedir.

2020 yılı ilk dokuz ayı sonunda Türkiye toplam kurulu gücü 93,2 GW seviyelerine 
ulaşmıştır. İlk dokuz ay içerisinde 1,912 MegaWatt (MW) civarında gerçekleşen ku-
rulu güç artışı yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten santrallerden meydana gel-
miştir. 1,263 MW’lık kurulu güç artışı hidroelektrik santrallerinden sağlanmış, toplam 
artışın 374 MW’lık kısmı rüzgâr enerjisi santrallerinden (RES), 237 MW’lık kısmı 
ise güneş enerjisi santrallerinden (GES) kaynaklanmıştır. İlgili dönemde doğal gaz ve 
çok yakıtlılar kullanarak elektrik üreten santrallerin net toplam kurulu gücü 291 MW 
azalmıştır. Türkiye’nin Almanya’ya göre çok daha yüksek potansiyelini kullanması 
durumunda yüksek üretim sağlanabileceği görülmektedir [1]. Güneş enerjisinin yanı 
sıra Türkiye’nin Ege ve Marmara bölgelerinde de rüzgâr enerjisinden elektrik enerji 
üretimi de gerçekleştirilmektedir [2]. 

Güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi yapan sistemler ayrı ayrı kullanıldıkları 
gibi birlikte de kullanılmaları durumunda Hibrit Enerji Sistemi adı verilen sistemleri 
oluşturmaktadırlar. Güneşin sağladığı enerjiden sadece gündüz faydalanmak, rüzgâr 
enerjisinden sağlanan enerjinin sürekli olmaması bu sistemlerin kullanılmasını kı-
sıtlamakta ya da yüksek kapasitelerde kurulup depolama yapılarak sistemin enerji 
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üretemediği zamanlarda bu depolanan enerjinin kullanılması sağlanabilmektedir. Ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında sektörde öncülük eden güneş ve rüzgâr 
enerjisinin ortak kullanıldığı hibrit enerji sistemlerine olan talepler gün geçtikçe art-
maktadır. Bunun yanında hibrit sistemlerde güneş ve rüzgâr enerjisinin yanında dizel 
jeneratör sistemlerinin kullanılması sistemde sağlanan enerjinin sürekli olmasını ve 
bunun yanında gereksiz kapasitede güneş veya rüzgâr enerjisi kurulumunu engeller 
ve enerji birim maliyetini düşürür.

Ayrıca günümüzde bir binanın veya konutun elektrik ihtiyacını karşılamak için yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının kullanımı özendirilmektedir. Bu konuda yönetmelikler 
çıkarılmaktadır. Bu bakımdan, yenilenebilir enerji kaynağı olarak da rüzgâr ve güneş 
enerji kaynaklarının birlikte kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır.

Sarı ve Özyiğit [3] yaptıkları çalışmada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesin-
de PVsyst programını kullanarak polikristal ve monokristal panellerden oluşan 0,999 
MW gücünde iki ayrı güneş enerji üretim santrali tasarlamışlardır. Bu iki santral ku-
rulum maliyeti, enerji üretimi ve karlılık yönünden incelenmiştir. Monokristal panel-
lerin kurulum masrafının polikristal panellerden daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 
Buna karşın monokristal modül kullanılması durumunda monokristal modül verimi-
nin daha yüksek olması sebebiyle sistem ömrü sonunda getirdiği kazancın daha fazla 
olacağı tespit edilmiştir. Polikristal paneller kullanılarak oluşturulan sistemlerde ise 
ilk kurulum maliyetlerinin monokristal panellere göre daha düşük olması sebebiyle 
daha erken dönüşler gözlemlendiği tespit edilmiştir. Akboy [4] tarafından yapılan ça-
lışmada, 1 kW gücü ve 100 kHz anahtarlama frekansına sahip şebekeye bağlı bir FV 
sistem kurularak, PSIM programı ile simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Sistemde 250 
W-1.000 W/m2 ışınım özelliklerine sahip 4 eş panel seri bağlanmıştır. Farklı ışınım 
ve güç değerleri altında sistem çalıştırılarak şebeke etkileri incelenmiştir. Elde edilen 
sonuçlarda farklı koşullar altında hedeflenen sistemin, ilgili kontrol algoritmalarına 
bağlı olarak hızlı dinamik cevap verme süresine sahip olduğu ve şebeke tarafında 
her zaman yüksek güç faktörü elde edildiği gözlemlenmiştir. Saxena ve Gidwani [5] 
yaptıkları çalışmada, 100 kW gücünde şebeke bağlantılı Hindistan’ ın Rajasthan eya-
letinin Kota şehrinde çatıya kurulması düşünülen bir güneş enerji santralini PVsyst 
programı ile analiz etmişlerdir. Verimi % 11,27 olan FV modüller ve verimi % 97,6 
olan inverter kullanılarak oluşturulan sistemin yıllık ürettiği enerji 167,8 MWh olarak 
bulunmuştur. Analiz edilen FV sistemin verimi % 75,7 dir. Aylık olarak üretilen en 
yüksek enerji 16.437 kWh ile mart ayında, 11.453 kWh ile ağustos ayında olmaktadır. 
Satish ve arakdaşları [6] yaptıkları çalışmada, Dubai’ de 200 kW gücünde şebeke bağ-
lantılı monokristal panellerden oluşan FV sistemin kurulumu ve incelemesini PVsyst 
programı ile yapmışlardır. Tasarlanan sistem 22 adet seri ve 32 adet paralel bağlanmış 
toplam 704 adet panelden oluşmaktadır. Sunmodule markalı 285 W gücündeki mo-
nokristal paneller 25° lik açı ile yerleştirilmiştir. Sistemin yıllık 352,6 MWh enerji 
ürettiği belirtilmiştir. Rout ve Kulkarni [7] yaptıkları çalışmada, 2 kW gücünde çatıya 
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kurulması düşünülen şebekeye bağlı bir FV sistemi PVsyst programı ile oluşturarak 
analiz etmişlerdir. Panel eğim açısı 20,3° dir. Kullanıcı yüklerinin 3.244,8 kWh ol-
duğu, sistemin 2.962,4 kWh enerji ürettiği ve aradaki 33,23 kWh’ lik enerji farkının 
şebekeden karşılanacağı tespit edilmiştir. Hayati ve arkadaşları [8] çalışmalarında bir 
kamu binası olan Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (Kozlu EML) güneş 
ve rüzgâr yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik ihtiyacının karşılanması için bir 
fizibilite çalışması gerçekleştirilmiştir. İlk olarak seçilen kamu binasının yıllık elekt-
rik enerjisi giderleri, maksimum ve minimum elektrik enerjisi harcanan aylar ve yıllık 
ortalama enerji harcaması hesaplanmıştır. Daha sonra da rüzgâr ve güneş hibrit şebeke 
bağlantılı yenilenebilir enerji kaynağı sisteminin kurulması için analizler yapılmıştır. 
Analizler normal hesaplamalar ile yapıldıktan sonra detaylı hesaplamalar için HO-
MER programı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, 36 kW rüzgâr türbini ve 
23 kW güneş panelli şebeke bağlantılı hibrit yenilenebilir enerji sisteminin Kozlu 
EML’nin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabileceği belirlenmiştir. Bu durumda ara-
lık ayında elektrik enerjisinin bir kısmı şebekeden satın alınırken, diğer aylarda şe-
bekeye elektrik enerjisi verebileceği tespit edilmiştir. Bunların sonucunda da kurulan 
sistemin 7,8 yıl sonra kendini amorti edebileceği belirlenmiştir.

Bu çalışmada ise Balıkesir’in Erdek ilçesinin 2020 yılındaki elektrik tüketim istatis-
tiklerine bakılarak bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması için şebeke bağlantılı Gü-
neş Paneli/Rüzgâr Türbini/Jeneratör/Batarya hibrit enerji sistemi tasarımı HOMER 
programında gerçekleştirilmiştir. Tasarım senaryolarında kullanılan jeneratör bileşe-
ninin 3 farklı türü olan dizel, biyogaz ve yakıt pili kullanılarak sonuçlar irdelenmiştir. 
Sonuç olarak, maliyet açısından ve çevreci yaklaşıma en uygun sistem tasarımı elde 
edilmiştir.

2.YÖNTEM
Projenin uygulanacağı yer olarak seçilen yer Türkiye’nin Marmara Bölgesinde bulu-
nan Balıkesir ili Erdek ((40°23.9’ N 27°47.5’ E)  ilçesidir. Yapılan araştırmalar ve alı-
nan veriler 35.000 nüfuslu bir ilçe için yapılmıştır. Yük olarak belirlenen Erdek ilçe-
sinin tüketim değerleri Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ)’nin 2020 yılı sonunda 
gerçekleştirdiği analiz raporlarından elde edilmiştir. Tablo 1’de analizler sonucu elde 
edilen aylık enerji tüketim değerleri görülmektedir. Bu veriler kullanılarak yapılan he-
saplamalar sonucunda bölgenin günlük enerji ihtiyacı 208.171,27 kWh, günlük tepe 
değeri ise 34.807,11 kW’dır. Yük profili olarak HOMER programına önceden tanım-
lanmış ticari tip profil seçilip simülasyona dahil edilmiştir. 

Güneş enerjisinden elektrik üretimi yapacak olan güneş panellerinin üretebileceği 
enerji miktarı bölgenin meteorolojik verileri ile doğrudan ilgilidir. Bölgenin solar 
enerji verileri HOMER programına entegre edilmiş olan NASA’nın veri tabanından 
alınmaktadır. Şekil 1’de de görüldüğü gibi bölgenin solar enerji potansiyeli yaz ay-
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larında daha fazla kış aylarında ise yaz aylarına göre daha azdır. Bununla birlikte yıl 
genelinde günlük solar enerji potansiyeli 4,17 kWh/m2 /gün olarak belirlenmiştir.

Rüzgâr türbinlerinin yatırım maliyetleri çok yüksek olduğundan kurulmadan önce ku-
rulacak bölgenin rüzgâr hızı profili çok önemlidir. Bölgenin rüzgâr hızı profili güneş 
enerjisi potansiyelinde olduğu gibi NASA’nın veri tabanından alınmış ve ortalama 
rüzgâr hızı 6,08 m/s olduğu gözlemlenmiştir. Kış aylarında solar enerjinin yetersiz 
kalabileceği durumlarda rüzgâr enerjisinin bu eksikleri tamamlayıcı enerji kaynağı 

Tarih Tüketim (kWh) Tarih Tüketim(kWh)

01/2020 6.094.516,38 07/2020 8.134.237,44

02/2020 5.363.467,69 08/2020 9.441.486,41

03/2020 5.186.179,35 09/2020 7.406.112,21

04/2020 4.342.727,23 10/2020 6.679.949,20

05/2020 5.200.203,43 11/2020 5.653.133,68

06/2020 5.422.260,96 12/2020 7.058.241,91

Tablo 1. Erdek İlçesi Elektrik Enerjisi İhtiyacı

Şekil 1. Bölgenin Aylık Ortalama Solar Radyasyon (kWh/m2/gün) Profil Verileri
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olacağı ve ikisinin birbirini tamamlayacağı aşikardır. Bu özelliklerinden dolayı da 
hibrit sistemlerde en çok tercih edilen iki enerji kaynağı olmuşlardır. Bölgenin rüzgâr 
hızı profili de Şekil 2’de gösterilmiştir.

2.1 Hibrit Sistem Modellemesinde Kullanılan HOMER (Hybrid Optimizati-
on of Multiple Electric Renewables) Programı

Homer, mikro güç optimizasyonu modeli NREL(National Renewable Energy Labo-
ratory) tarafından geliştirilmiş, mikro güç sistemlerinin tasarımı ve farklı güç sağla-
yıcılarının değişik kombinasyonları ile en uygun bütçeli sistemin bulunmasını sağla-
yan programdır. Homer, dünyanın en gelişmiş mikro-şebeke modelleme yazılımıdır. 
Sistemlerin fiziksel davranışlarını, işleme maliyeti ve kurma maliyeti toplamı olan 
yaşam boyu maliyeti ve enerji birim maliyetini farklı kombinasyonlar için bulun-
maktadır. Genellikle elektrik üretimi için kullanılsa da ısı üretimi uygulamaları da 
vardır. Enerji depolamalı/depolamasız şebekeye bağlantılı/bağlantısız modelleri ayrı 
ayrı incelenebilir. Yani kısaca HOMER programı dünyanın farklı yerlerinde çeşitli 
hibrit enerji sistem modelleri geliştirilmiş ve bu modeller sayesinde ilgili coğrafik 
bölge için en uygun maliyetli hibrit enerji sistemini bulabilir. Bunu yaparken de ken-
di içerisinde bulundurduğu farklı hassasiyet analizleri sonucunda da olası durumlar-
da hangi hibrit enerji sisteminin daha uygulanabilir olduğuna dair bilgileri bizlere 
sunar. Yazılım, en iyi sistemi tasarlamaya yardımcı olmak için talep ve arz arasında 
optimum durumu sağlamak için yüzlerce verileri uzun saatler sürebilecek simülas-
yonlar gerçekleştirebilir. 

Şekil 2. Bölgenin Aylık Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) Profilleri
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2.2 Hibrit Sistemin Bileşenleri

Hibrit sistemin temel bileşenleri Güneş panelleri, rüzgar türbini, dizel jeneratör, bi-
yogaz jeneratörü, yakıt pili, invertörler ve bataryalar oluşturmaktadır. Evirici, gücün 
yönüne bağlı olarak elektrik gücünü AC veya DC’den dönüştürmek içindir. Sistemin 
AC bir akıma ihtiyacı vardır ve pilin de şarj olması için DC’ye ihtiyacı vardır. Bu güç 
kontrolünü ve dönüşümü optimize etmek için invertör eklenir. Dizel jeneratör, biyo-
gaz jeneratörü ve yakıt pili, diğer tüm bileşenlerde eksiklik olduğu zaman devreye 
giren sistem elemanı olarak sisteme eklenebilir. Bütün bu bileşenler sisteme entegre 
edilmiş ve Homer programında simüle edilmiştir. Şekil 3-4’de sistemin farklı senar-
yolara ait Homer şematik diyagramı verilmiştir.

2.2.1 Güneş Paneli
Güneş paneller, güneş ışınlarının üzerlerine düşmesi ile elektrik üretimi gerçekleşti-
ren ve hareketli aksanlarının olmamasından dolayı düşük maliyete sahip sistemlerdir. 
Türkiye’nin de güneş enerji potansiyelinin yüksek olması ile tercih edilebilecek en 
uygun yenilenebilir enerji sistemi güneş paneller olmaktadır. HOMER programının 
kullanımı ile tasarlanacak sistemde düz plaka güneş panel tercih edilmiştir. Panel ma-
liyeti ise 1 kW için 500$, yenileme maliyeti 500$ ve bir yıl için operasyon ve bakım 
maliyeti ise 17 $ olarak kabul edilip simülasyona dahil edilmiştir.

  
 

Şekil 3. Şebeke Bağlantısı/Rüzgâr Türbini/Güneş Paneli/Dizel-Biyogaz Jeneratör/Batarya 
Hibrit Modeli
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2.2.2 Rüzgâr Türbini 
Rüzgâr türbinleri, kanatlarına çarpan rüzgâr ile mekanik enerji üreten ve bu mekanik 
enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Rüzgâr türbinleri maliyetlerinin yük-
sek olmasından dolayı seçimlerinde dikkatli olunmalıdır. Sistem tasarımında birçok 
türbin test edilip en uygun seçeneğin bulunması için çalışılmıştır, bu çalışma sonucu 
sisteme entegre edilebilecek en uygun türbin Leitwind 80 modeli olacağına karar ve-
rilmiştir. Türbin 60 ile 80 metre aralığındaki gövde yüksekliğinde en yüksek verimi 
vermektedir. Bundan dolayı simülasyonda gövde yüksekliği olarak 65 metre tercih 
edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Şebeke Bağlantısı/Rüzgar Türbini/Güneş Paneli/Yakıt Pili/Batarya Hibrit Modeli
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Tablo 2’de rüzgâr hızlarına göre türbinden elde edilebilecek çıkış güçleri görülmek-
tedir. Bölgemizin rüzgâr hızı ortalama 6,08 m/s olduğu için türbinden yaklaşık olarak 
286 kW’lık bir çıkış gücü elde edilecektir.

2.2.3 Batarya
Batarya, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürüp depolanmasını sağlayan ve 
gerekli durumlarda kimyasal enerjiden elektrik enerjisi elde edip ihtiyacı karşılayan 
sistem bileşenidir. Bataryalar enerjiyi DC gerilimde depolamaktadır veya sisteme ak-
tarmaktadır [9]. Simülasyon seçeneği olarak yük izleme ve döngü şarj stratejisi seçe-
nekleri tercih edilmiştir. Rüzgâr türbini gibi bataryalar da sistem maliyetini oldukça 
arttıran bir bileşen olduğu için batarya sayısının sisteme olan etkisi oldukça önem 
arz etmektedir. Sistemde kullanılan batarya tipi tespit edilirken çeşitli bataryaların 
simülasyon sonuçlarına bakılmış ve entegre edilebilecek en uygun batarya tipi tercih 
edilmiştir. Bu analizler sonucu sistemde tercih edilen batarya 1000 kWh lityum-iyon 
bataryadır. Bataryanın maliyeti 137.000 $, yenileme maliyeti 137.000 $, yıllık ope-

Tablo 2. Rüzgâr Türbininin Rüzgâr Hızlarına Dayalı Çıkış Gücü

Rüzgâr Hızı (m/s) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Güç Çıkışı (kW) 19 70 157 286 459 650 764 800 800 800

Şekil 5. Dizel Jeneratörün Yakıt Eğrisi
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rasyon ve bakım maliyeti ise 100 $ olarak kabul edilip simülasyona dahil edilmiştir. 
Bataryanın deşarj derinliği ise %80 olarak sistemde kullanılmıştır. 

2.2.4 Jeneratör
Jeneratör, kullanılan yakıtın yakılması ile ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye 
çeviren ve buradan da elektrik enerjisi elde eden sistem bileşenidir. Jeneratörler kul-
landıkları yakıtlara göre çeşitlilik göstermektedirler. Bu çalışmada, dizel ve biyogaz 
jeneratör kullanılmaktadır.

2.2.4.1 Dizel Jeneratör
İlk olarak sistemde kullanılan dizel jeneratördür. Yakıtın litre başına fiyatı ise 0,813 $ 
olarak kabul edilerek simülasyona dahil edilmiştir. Şekil 5’te ise jeneratörün tüketece-
ği yakıta göre elde edeceği çıkış gücü görülmektedir. Tablodan görüldüğü üzere yük-
sek çıkış gücü değerleri için fazla miktarda yakıta ihtiyaç duyulmaktadır. Buda mali-
yeti arttıracaktır. Bu sebepten dolayı jeneratör ihtiyaç halinde devreye alınmaktadır.

Dizelin yakıt tüketimi jeneratör kendi çıkış gücüne dayanır ve denklem 1 ile ifade 
edilir [10]. 

q(t) = a*PDG (t)+b*Pr        (1)

(i) PDG(t) : DG (kW) tarafından t (saatte) üretilen güç

(ii)  q(t) : Yakıt tüketimi (L / s)

(iii)  Pr: DG’nin ortalama gücü ve a, b sabitlerdir (L / kW) ve standart olarak yakıt 
tüketimi parametrelerini sembolize eder. Sırasıyla 0,246 ve 0,08415 değerleri.

Sistemde tercih edilen dizel jeneratörün 1 kW için maliyeti 175 $ olarak bulunmuştur. 
Sistemde 1 MW kapasitelik versiyonu kullanılacağı için maliyeti 175.000 $, yenileme 
maliyeti 175.000 $, operasyon ve bakım maliyeti ise bir yıl için 3.000 $ olarak simü-
lasyona dahil edilmiştir.

2.2.4.2 Biyogaz Jeneratörü
Sistemde dizel jeneratörden sonra tercih edilen bir diğer jeneratör tipi ise biyogaz je-
neratörüdür. Biyogaz jeneratörünün yakıtı hayvansal atıklardan elde edilmektedir. Se-
çilen yük bölgesinde yaklaşık olarak 5000 adet büyükbaş, 8300 adet küçükbaş hayvan 
bulunmaktadır. Bir yıl için değerlendirildiğinde büyükbaş hayvandan 3,6 ton gübre ve 
1 ton gübreden 33 m3 biyogaz elde edilirken, küçükbaş hayvandan bir yılda 0,7 ton 
gübre ve 1 ton gübreden 58 m^3biyogaz elde edilmektedir [11]. Bu bilgilerden ya-
rarlanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda bölgede 1 gün için 65,23 ton hayvansal 
atık kaynağı mevcuttur. Yakıt olarak kullanılan hayvansal atıkların 1 ton için maliyeti 
17,64 $ olarak hesaplanıp simülasyona dahil edilmiştir. Tercih edilen biyogaz jene-
ratörünün 1 kW için maliyeti 1000$, yenileme maliyeti 1000 $, operasyon ve bakım 
maliyeti 1 yıl için 0,020 $ olarak hesaplanmıştır. Sistemde 1 MW kapasiteli jeneratör 
kullanıldığı için maliyeti 1.000.000 $, yenileme maliyeti 1.000.000 $ olmaktadır.
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2.2.5 Yakıt Pili
Yakıt pili anot, katot ve elektrolit bileşenleri ile yakıttan elektrik ve ısı üreten elekt-
rokimyasal sistem bileşenidir. Yakıt pilinde kaynak olarak hidrojen kullanılmaktadır. 
Tercih edilen yakıt pilinin 1 kW için maliyeti 2000 $, yenileme maliyeti 2000 $, ope-
rasyon ve bakım maliyeti 366 $ olarak hesaplanmıştır.

2.2.6 Elektrolizör
Elektrolizör, elektroliz işlemini gerçekleştiren ve bu işlem sonucunda hidrojen oluşu-
munu sağlayan sistem bileşenidir. Temel mantığı elektrik enerjisini kimyasal enerjiye 
çeviren cihazdır. Sistemde kullanılan Elektrolizör 1 kW için maliyeti 1500 $, yeni-
leme maliyeti 641,61 $, operasyon ve bakım maliyeti ise 100 $ olarak kabul edilip 
simülasyona dahil edilmiştir. 

2.2.7 Hidrojen Tankı 
Elektrolizörde elde edilen hidrojeni depolamaya yarayan en basit yöntem hidrojen 
tank kullanımıdır. Hidrojen, hidrojen tankında sıkıştırılmış gaz halinde depolanmak-
tadır. Tankın 1 kg için maliyeti 130 $, yenileme maliyeti 130 $, operasyon ve bakım 
maliyeti 10 $ olarak hesaplanmıştır [12]. Tank boyutu olarak 0 kg, 100 kg ve 1000 kg 
tercih edilip simülasyona dahil edilmiştir, bunun sebebi ise entegre edilebilecek en iyi 
tercihin bulunmasıdır.

2.2.8 Dönüştürücü
HOMER programına göre dönüştürücü, AC ve DC gerilimler arasındaki dönüşümü 
sağlayan sistem bileşenidir. DC ve AC bileşenleri arasındaki enerji akışını sürdürmek 
için hibrit rüzgâr/güneş paneli/batarya güç sistemi için bir güç dönüştürücü gereklidir. 
Bu sistemde dönüştürücünün veriminin %90 olduğu varsayılmaktadır [13]. Sistemde 
kullanılan konvertör maliyeti 256$, yenileme maliyeti 256$ ve işletme ve bakım ma-
liyeti 3$/yıl olarak kabul edilerek simülasyona dahil edilmiştir.

2.2.9 Şebeke Bağlantısı
Şebeke bağlantısı, sistemin ürettiği enerjinin yükün ihtiyacını karşılayamadığı durum-
larda yüke elektrik satıp ihtiyacın karşılanmasına ya da sistemin ürettiği fazla elektriği 
şebekeye satarak gelir elde edilmesini sağlayan sistem bileşenidir. Şebekeden elektrik 
satın alınması durumunda 1 kWh için maliyet 0,0648 $, şebekeye elektrik satılması 
durumunda ise kazanç 1 kWh için 0.0367 $ olarak kabul edilip simülasyona dahil 
edilmiştir.

2.2.10 Ekonomik Analiz Girdileri
HOMER programında gerçekleştirilen simülasyonlarda maliyet hesabı için yıllık ger-
çek faiz oranı kullanılmaktadır. Gerçek faiz oranını elde etmek için ise güncel faiz 
oranından ve enflasyon değerinden yararlanılmaktadır. Yıllık gerçek faiz oranının he-
sabı ise şu şekilde yapılmaktadır [14].
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i=(i’-f)/(1+f)                                                                                                                                            (1)

Burada;
i: Yıllık gerçek oranı
f: yılık enflasyon oranı
i’: güncel faiz oranı

Sistemin faiz oranının %19 ve enflasyon değerinin %17,14 olması durumunda elde 
edilen yıllık gerçek faiz oranı %1,59 olarak bulunup simülasyona dahil edilmiştir. 
Sistem ömrü 25 yıl olarak kabul edilmiştir.

2.3 Hibrit Enerji Sistemi Modeli

HOMER programı bir enerji sistemi tasarımının gerçekleştirilmesinde ve analizleri-
nin yapılmasında kullanılan bir yazılımdır. HOMER programında sistem tasarlanır-
ken ilk olarak seçilen bölgenin enerji ihtiyacı ve enerji potansiyelleri belirlenmelidir, 
daha sonrasında sisteme eklenecek bileşenler seçilip maliyet, verim gibi gerekli sa-
yısal değerleri girilmelidir. Gerçekleştirilen bu adımlar sonunda programa yaptırılan 
hesaplama ile tasarlanan sistemin bölgenin enerji ihtiyacını karşılayıp karşılayamadı-
ğına ve maliyet acısından uygulanabilirliğine karar verilmektedir.  

Tasarlanmak istenen şebeke bağlantılı hibrit enerji sisteminin genel modeli Şekil 6’da 

 
Şekil 6. Şebeke Bağlantılı Güneş Paneli/Rüzgâr Türbini/Jeneratör/Batarya Hibrit Sistem Modeli
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yer almaktadır. Sistemi besleyen 5 adet bileşen bulunmaktadır. Ana bileşenler güneş 
paneller ve rüzgâr türbini, yardımcı bileşenler ise jeneratör, batarya ve şebeke bağlan-
tısıdır. Dönüştürücü ise AC gerilim ile çalışan rüzgâr türbini, şebeke ve jeneratörün 
DC gerilime çevrilmesini sağlamak amacı ile sisteme dahil edilmiştir.

Sistem senaryolarının değişmesi ile sistem modelinde sadece jeneratör türü değişe-
ceği için oluşturulan her bir senaryoyu Şekil 3’te gösterilen model temsil etmektedir. 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Balıkesir’in Erdek ilçesinin 2020 yılı elektrik tüketim değerlerini karşılayacak hibrit 
enerji sistemi Materyal ve Metot bölümünde tanımlanan verilerin simülasyona dahil 
edilmesi ile oluşturulmuştur. Şebeke bağlantılı farklı sistem senaryolarının optimum 
simülasyon sonuçları Tablo 3’te, şebeke bağlantısız hibrit enerji sistemine ait  farklı 
senaryoların simülasyon sonuçları ise Tablo 4’te yer almaktadır.

Bilindiği üzere sistem senaryolarında kullanılan bileşenler Şebeke Bağlantısı/Rüzgâr 
Türbini/Güneş Paneli/Jeneratör/Batarya olarak tercih edilmiştir. Bu bileşenlerden ise 
jeneratör tercihlerinde değişimler yapılarak en optimum sistem tespit edilmiştir. Se-
naryo 1’de dizel jeneratör, senaryo 2’de biyogaz jeneratörü ve son sistem olan senar-

Senaryo
Güneş 
Paneli
(kW)

Rüzgâr 
Türbini

(kW)

Jeneratör
(kW)

Pil
(MWh)

Çevirici
(kW)

Optimi-
zasyon 

Stratejisi

Net Bu-
günkü 
Maliyet

($)

Birim 
Enerji 

Maliyeti
($)

1 121.786 800 1.000 196 31.286 Yük Takip 165 M 0,109

2 181.481 800 1.000 454 37.463
Döngü Şarj 

Stratejisi
272 M 0,175

3 173.842 800 250 522 31.594 Yük Takip 271 M 0,181

Tablo 3. Şebeke Bağlantılı Hibrit Enerji Sistemi Optimizasyon Sonuçları

Tablo 4. Şebeke Bağlantısız Hibrit Enerji Sistemi Optimizasyon Sonuçları

Senaryo
Güneş 
Paneli
(kW)

Rüzgâr 
Türbini

(kW)

Jeneratör
(kW)

Pil
(MWh)

Çevirici
(kW)

Optimi-
zasyon 

Stratejisi

Net Bu-
günkü 
Maliyet

($)

Birim 
Enerji 

Maliyeti
($)

1 121.786 800 1.000 196 31.286 Yük Takip 165 M 0,109

2 181.481 800 1.000 454 37.463
Döngü Şarj 

Stratejisi
272 M 0,175

3 173.842 800 250 522 31.594 Yük Takip 271 M 0,181
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yo 3 ‘te ise yakıt pili kullanılmıştır. Senaryoların sonuçlarına bakılacak olursa 176 
milyon $ net bugünkü maliyet ve 0,0301 $ birim enerji maliyeti ile Şebeke Bağlantılı 
Güneş Paneli/Rüzgâr Türbini/Biyogaz Jeneratörü/Batarya hibrit enerji sistemi mali-
yet açısından en optimum sistem olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Sistemlerin maliyet sonuçlarının yanı sıra senaryoların emisyon değerleri de çevreye 
verilen zararların azaltılması adına önem arz etmektedir. Tablo 5’te senaryo 1’in emis-
yon değerleri görülmektedir. Senaryo 1 ürettiği elektrik enerjisinin %99,2’lik kısmını 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlarken, senaryo 2 ve 3’te ise emisyon değerleri 
0’a çok yakın değerler çıktığı için HOMER, sistemlerin ürettiği enerjiyi %100 yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından ürettiği sonucuna varılmaktadır. Arada çok az bir fark 
olmasına rağmen senaryo 2 hem maliyet açısından hem de çevreci yaklaşım açısından 
tasarlanan en optimum sistem olarak ortaya çıkmaktadır.

3.1 Sistem Bileşenlerinin Optimizasyon Sonuçları

Oluşturulan senaryoların optimizasyon sonuçları kadar sistemlerde kullanılan bile-
şenlerin optimizasyon sonuçları da önem arz etmektedir. Bu sonuçların detaylı ince-
lenmesi ile sistem sonuçlarına olumsuz etki eden bileşenlerin tespit edilmesi gerçek-
leştirilmektedir.

Şekil 7’de senaryo 2’de kullanılan rüzgâr türbini ‘nin yılın farklı gün ve saatlerinde-
ki çıkış gücü değerleri görülmektedir. Grafikte görülmekte olan değerlerin değişimi 
rüzgâr hızı ve sistemin elektrik üretimi ihtiyacı ile bağlantılıdır. Rüzgâr türbini bir 
yılda 7752 saat çalışıp 3.987,422 kWh/yıl elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Üret-
tiği elektriğin birim maliyeti ise 0,0241 $/kWh olmaktadır, bu değerden yola çıkarak 
rüzgâr türbini ’nin sisteme olumlu etkileri olduğu görülmektedir.

Tablo 5. En Uygun Hibrit Sistem Emisyon Değerlerinin Karşılaştırılması

Senaryo 1
(Birimler: kg/yıl)

Karbondioksit 361.469

Karbon Monoksit 0

Yanmamış Hidrokarbonlar 0

Partikül Madde 0

Kükürt Dioksit 1.567

Azot Oksit 766
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Şekil 8’de ise senaryo 2’de kullanılan güneş panellerden elde edilen çıkış gücü de-
ğerleri görülmektedir. Panellerden elde edilen en yüksek verim beklendiği gibi güneş 
ışınlarının dünyaya en fazla ulaştığı öğlen saatlerinde elde edilmektedir. Yine beklen-
diği gibi kış aylarında çıkış gücünde düşüşler yaşanmaktadır. Güneş panelleri bir yılda 
4389 saat çalışıp toplamda 329.671,944 kWh/yıl elektrik üretimi gerçekleştirmekte-
dir. Panellerin ürettiği elektriğin birim maliyeti ise 0,0307 $/kWh olmaktadır.

Şekil 9’da senaryo 2’de kullanılan bataryaların yılın farklı gün ve saatlerindeki do-
luluk oranları görülmektedir. Güneş panellerin en yüksek verimde çalıştığı öğlen sa-
atlerinde doluluk oranları %100 seviyelerinde olurken,  günün diğer saatlerinde %30 
değerlerine kadar indiği görülmektedir. Buna rağmen bataryaların minimum doluluk 
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oranına neredeyse hiç inmemeleri sistemde yeterli sayıda kullanıldıklarını göstermek-
tedir.

Şekil 10’da ise senaryo 2’de kullanılan biyogaz jeneratörünün yılın farklı gün ve sa-
atlerindeki çıkış gücü değerleri gösterilmektedir. Sistemde batarya ve şebeke bağ-
lantısının kullanılması jeneratörden üretilen elektrik enerjisine olan ihtiyacı da azalt-
maktadır. Bu durum grafikte de açıkça görülmektedir. Biyogaz jeneratörü bir yılda 67 
saat çalıştırılmış ve 67.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir. Ürettiği enerjinin 
birim maliyeti ise 0,00615 $/kWh olmaktadır. 

Şekil 11’de senaryo 2’nin şebekeden aldığı ve şebekeye sattığı elektrik miktarlarının 
yılın farklı zamanlardaki değerleri görülmektedir. Sistemin bir yılda şebekeden aldığı 
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Şekil 11. Yılın farklı zamanlarında a) şebekeden satın alınan b) şebekeye satılan enerji miktarı 
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enerji miktarı toplamda 19.556 kWh iken, şebekeye sattığı miktar 210.350,967 kWh 
olmuştur. Buradan sistem bileşenlerinin ürettiği elektrik miktarının çoğu zaman yü-
kün ihtiyacını karşıladığı hatta fazla üretimin gerçekleştirildiği ve şebekeye satılarak 
kar edildiği tespit edilmiştir.

Şekil 12’de senaryo 2’nin sistem bileşenlerinin aylık olarak üretim dağılımı yer al-
maktadır. Tablo6’da ise toplam elektrik üretiminin değerleri görülmektedir, bunla-
rın yanında bileşenlere göre elektrik üretim grafiği de verilmektedir. Buradan siste-
min bir yıllık üretiminin %98,8 gibi yüksek bir payını güneş panellerin karşıladığı, 
%1,19’luk payı rüzgâr türbininin karşıladığı, %0,0201’lik payı biyogaz jeneratörünün 
ve %0,00586’lık payı da şebekeden satın alınan elektrik miktarının karşıladığı görül-
mektedir. 

Şekil 11. Yılın Farklı Zamanlarında a) Şebekeden Satın Alınan b) Şebekeye Satılan Enerji Miktarı
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3.2 Batarya Kullanımının Sistem Sonuçlarına Etkisi

Tablo 7’de senaryoların batarya kullanım sayıları ve maliyet farkları verilmektedir. 
Bilindiği üzere bataryalar yüksek maliyetli cihazlardır bu yüzden sistemlerde kullanı-
lacak batarya sayısının seçimi önem arz etmektedir. Tabloda görüldüğü üzere batarya 
sayısının artması da net bugünkü maliyet ve birim enerji maliyetinde de artışlara se-
bep olmaktadır. 

Bölüm 3 ve 3.1’de gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sistemlerde kullanılan ba-
tarya sayısındaki artış şebeke bağlantısız sistemlerde olduğu gibi şebeke bağlantılı 
sistemlerde de net bugünkü maliyet değerinde artışlara sebep olmaktadır. Fakat sis-
temlere entegre edilen şebeke bağlantısı ile üretilen fazla enerji satılarak birim enerji 
maliyeti düşürülmektedir. Böylece senaryo 2 ve senaryo 3 tercih edilebilir sistem ta-
sarımlarını temsil edebilmektedir.

Üretim kWh/yıl % Tüketim kWh/yıl % Miktar kWh/yıl %

Güneş 
Paneli

329.671,944 98,8
AC Birin-
cil Yük

75.951,950 26,5
Fazla 

Elektrik
30.912,073 9,26

Dizel 67.000 0,0201
DC Birin-
cil Yük

0 0

Karşılan-
mamış 
Elektrik 
Yükü

30.563 0,0402

Rüzgâr 
Türbini

3.987,422 1,19
Ertelene-
bilir Yük

0 0
Kapasite 
Sıkıntısı

67.814 0,0892

Şebekeden 
satın alınan

19.556 0,00586
Şebeke 
Satışları

210.350,967 73,5
Yenile-
nebilir 

Fraksiyon
100

Toplam 333.745,922 100 Toplam 286.302,917 100

Maksi-
mum 

Yenilene-
bilir

1,683

Tablo 6. Senaryo 2 ‘nin Elektrik Üretim ve Tüketim Bilgileri

Şekil 12. Senaryo 2’nin Yıllık Elektrik Üretim Dağılımı
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4. SONUÇ
Çalışmada Balıkesir ‘in Erdek ilçesinin 2020 yılındaki aylık tüketim değerlerini kar-
şılama amacı ile HOMER programında şebeke bağlantılı hibrit enerji sistemi tasar-
lanmıştır. Sistem tasarımı gerçekleştirilirken farklı senaryoların sonuçları karşılaştı-
rılmış ve en optimum sistem belirlenmiştir. Senaryoları oluşturan sistem bileşenleri 
şebeke bağlantısı, Güneş paneller, rüzgâr türbini, biyogaz ve dizel jeneratörleri, yakıt 
pili, elektrolizör, hidrojen tankı, dönüştürücü ve bataryalardır. Senaryolar arası oluşan 
farklar kullanılan jeneratör tiplerinden kaynaklanmaktadır. Her bir senaryoda jene-
ratör tiplerinin değiştirilmesi ile yükümüzün ihtiyacını karşılayacak optimum sistem 
bulunmuştur. Yapılan analizler sonucu şebeke bağlantılı Güneş Paneli/Rüzgâr Türbi-
ni/Biyogaz Jeneratörü/Batarya hibrit enerji sistemi 176 milyon $ net bugünkü maliyet 
ve 0,0301 $ birim enerji maliyeti ile ve maliyet analizin yanı sıra %100 yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretim yapması ile çevreci yaklaşım açısından da en optimum 
sistem olduğu kararına varılmıştır. Balıkesir’in Erdek ilçesi için gerçekleştirilen şe-
beke bağlantısız hibrit sistem tasarımı çalışmasında en optimum sistem, 165 milyon 
$ net bugünkü maliyet ve 0,109 $ birim enerji maliyeti ile şebeke bağlantısız Güneş 
Paneli/Rüzgâr Türbini/Dizel Jeneratör/Batarya sistemidir. Şebeke bağlantılı ve bağ-
lantısız sistemleri karşılaştırdığımızda ise net bugünkü maliyet bakımından şebeke 
bağlantısız sistem daha az maliyetli olsa da birim enerji maliyeti açısından şebeke 
bağlantılı sistem daha uygun bir seçenek olmaktadır. Bu karşılaştırmada da şebeke 
bağlantılı Güneş Paneli/Rüzgâr Türbini/Biyogaz Jeneratörü/Batarya hibrit enerji sis-
temi, en optimum sistem tasarımını temsil etmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklı sistemlerinin kurulmadan önce fizibilite çalışmalarının 
ciddi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bunun için sistem kurulmadan önce o böl-
genin güneş ve rüzgâr enerji potansiyelinin belirlenmesi gereklidir. Aynı zamanda 
ihtiyaç olan elektrik yükünün detaylıca belirlenmesi de önemli bir unsur teşkil et-
mektedir. Hibrit enerji sistemleri, bölgenin meteorolojik verileri ve sistemin elektrik 
yükünün değişimi doğrultusunda, sistemlerin konfigürasyonu değişmesiyle birlikte 
ekonomik açıdan da değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle bu çalışmada yapıldığı 
gibi detaylı bir analiz gerektirmektedir. Bu çalışmada, yenilenebilir kaynaklı enerjile-
rin, sistem konfigürasyonları ele alınmış ve en uygun çözüm bulunmuştur.

Tablo 7. Pil Kullanımının Sistem Sonuçları Üzerindeki Etkisi

Senaryo Batarya Net bugünkü Maliyet Birim Enerji Maliyeti

1 233 MWh 162 M $ 0,107 $

2 295 MWh 176 M $ 0,0301 $

3 308 MWh 180 M $ 0,0305 $
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Duyulur Isıl Enerji Depolama Sistemlerinin Enerji 
Yönünden İncelenmesi
Deniz Yıldırım Yalçınkaya*1, Hüseyin Günerhan2, Arif  Hepbaşlı3, Hourieh Bayramian4

ÖZ
Güneş enerjisi kullanılan sistemlerde aralıklı çalışma şartlarının sakıncasını azaltmak için güneş ışınlarının 
yeterli olduğu saatlerde güneş enerjisini depolamak ve daha sonra ısıtma uygulamalarında kullanmak bir 
ısıl enerji depolama sistemi (IED)  ile mümkün olabilir. Bu çerçevede güneş enerjisinin sürdürülebilirliğini 
sağlamak için IED uygulamaları yaygın olarak kullanılabilir. Bu çalışmada önce bu yöntemlerinden birisi 
olan duyulur ısı enerjisi depolama (DIED) sisteminin özellikleri üzerinde ayrıntılı olarak duruldu. Sonra bu 
sistemin enerji analizi bağıntıları sunuldu. Daha sonra, bazı DIED uygulamaları açıklandı. Sonunda, bazı 
önerilerde bulunurken ana sonuçlar verildi. Duyulur ısı IED tankının ısıl davranışını değerlendirmek için 
en kritik parametrelerden birinin ısıl tabakalaşma olduğu sonucuna varılabilir.
Anahtar Kelimeler: Isıl enerji depolama, ısıl tabakalaşma, duyulur ısıl enerji depolama

Investigation of Sensible Thermal Energy Storage Systems in 
Terms of Energy

ABSTRACT
In order to reduce the drawback of intermittent operating conditions in systems using solar energy, it may 
be possible to store solar energy during hours when sunlight is sufficient and then using it in heating 
applications with a thermal energy storage system (TES). In this context, TES applications can be widely 
used to ensure the sustainability of solar energy. In this study, basic elements of sensible heat energy 
storage (STES) system, which is one of these methods, were comprehensively treated first. Next, energy 
analysis relations of this system are presented. Some applications of STES were then decribed. Finally, 
main concluding remarks were given while some recommendations were made. It may be concluded that 
one of the most critical parameters for evaluating the thermal behavior of the sensible heat TES tank is 
thermal stratification.
Keywords: Thermal energy storage, thermal stratification, sensible thermal energy storage
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EXTENDED ABSTRACT
Thermal energy storage; It is divided into three as sensible heat, latent heat and chemical energy. Sensible 
heat storage (STES); It is the amount of energy released or absorbed by the materials (water, thermal oils, 
sand, rock, ground, soil, brick, etc.) as a result of increasing and decreasing temperatures. In these systems, 
the temperature change and heat capacity of the material are utilized. STES is mainly used for low-grade 
heat, short/seasonal storage and industrial thermal processes such as solar power or waste heat from power 
generation plants.

STES systems are divided into short-term (day/night) and seasonal storage (summer/winter) in terms of 
usage time. For short-term storage, water, oil, molten salts, molten metals, bricks, sand and soil, etc. There 
are a number of storage media such as Large aquifers, rock beds, solar pools and large tanks are used for 
seasonal storage. This storage can storage heat in summer for use in winter and can cold storage in winter 
to meet cooling demand in summer.

The STES system consists of a storage medium and input/output devices, and energy is stored by varying 
the temperature of the storage medium. The amount of energy stored by a STES assembly is proportional 
to the difference between the storage inlet and outlet temperatures, the mass of the storage medium, and the 
heat capacity of the medium.

One of the most suitable designs created by using water and rock together is the Harry Thomasson method. 
The water tank is surrounded by rocks through which the air to be supplied to the area to be heated passes; 
The entire system is surrounded by insulated walls. The advantage of this system is the large heat capacity 
of water and the use of air and rocks that increase the heat transfer surface.

One of the most critical parameters to evaluate the thermal behavior of the sensible heat storage tank is 
thermal stratification. In a study, a comparison was made between the highly stratified and fully mixed (uns-
tratified) water tank used in many solar energy utilization systems. The energy storage efficiency and the 
entire system can be increased by 6 % and 20 % respectively. For seasonal storage, the average net energy 
efficiency can be improved by 60 %.

One of the proposed models is the three-zone temperature distribution model. This model is realistic, fle-
xible and comfortable to use. Furthermore simulates particularly well the stratification distribution in most 
real storage fluids, which have lower and upper regions of slightly varying or approximately constant tem-
perature and a middle region (thermocline region) where the temperature varies greatly.

The jacket heat exchanger, one of the common heat transport mechanisms used in water tanks, has a large 
heat transfer area and this can be useful to support thermal stratification. In addition, three low-flow solar 
water heating systems with various types of heat exchangers were investigated in the studies carried out. 
Vertical mantle type was found to outperform the immersed tube, outer shell and tube changer types.

As a thermal energy storage medium, water has excellent specific heat and is also inexpensive and che-
mically stable. The cost-effective TES material is rock, but its capacity is half the water. Previous studies 
have shown that the rock containment location is practical and the most important advantage is that it can 
be easily used to store heat above 100 0C. Air generally has low thermal conductivity and low thermal 
capacity. In addition, the volume it needs to store heat is larger. Environmental factors such as embodied 
energy and greenhouse gas emissions are also taken into account in the use of STES materials suitable for 
high temperature (> 500 °C) TES systems. Suitable materials include ceramics such as alumina, magnesia 
and composites such as high alumina concretes, silicon carbide, graphite and ferrous metals (cast iron and 
stainless steel). Molten salts are used commercially in STES, but are unstable above about 600 °C.

To prevent water sealing to increase TES efficiency, technologies need to be developed that can minimize 
heat losses from steam propagation through walls and optimize stratification within the tank. Issues such as 
using water vapor or different gases instead of air as HTF for the thermal energy storage system and exami-
ning the effects of insulation thickness should also be considered. Factors affecting tank performance and 
thermal stratification; fluid mass flow rate, storage tank geometric structure, a higher aspect ratio, storage 
material and heat transfer fluid properties, fluid inlet temperature, etc. should be considered together. It is 
necessary to increase the desired heat transfer by adjusting parameters such as thermal insulation change, 
heat exchanger material structure and fluid flow rates, and to examine the effects on TES efficiency by 
making sensitivity analysis.
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1. GİRİŞ 
Dünyada meydana gelen iklim değişikliği, çevresel faktörler, fosit yakıtların gide-
rek tükenmesi ve çevreye olan zararlar nedeniyle, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı oldukça önem kazanmıştır. Bununla birlikte  rüzgar ve güneş enerjisi gibi 
birçok yenilenebilir enerji kaynağı doğada kesintili olduğu için çözüm olarak enerji 
depolama sistemleri kullanılmaktadır. Bu enerji depolama sistemleri mekanik, ısıl, 
kimyasal, biyolojik ve manyetik olarak sınıflandırılabilir (Şekil 1) [1]. Bu yöntemler 
arasında yer alan ısıl enerji depolama (IED) güneş enerjisini etkili bir şekilde depo-
lar. IED uygulama aralığı, yüksek sıcaklık seviyesinde güneş enerjisi depolamasından 
ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme ve düşük sıcaklık seviyesinde soğutmaya ka-
dar geniştir [2].

IED sistemlerinin seçimi temel olarak gerekli depolama süresine (günlük veya mev-
simsel), ekonomik uygulanabilirliğine ve çalışma koşullarına bağlıdır ve üç süreçten 
oluşur :şarj etme, depolama ve boşaltma (Şekil 2) [3]. Bazı sistemlerde, süreçlerin ba-
zıları eşzamanlı olarak gerçekleşebilir ve her süreç, her depolama döngüsünde birden 
fazla kez gerçekleşebilir [1]. 

IED sistemleri; duyulur ısı, gizli ısı ve kimyasal enerji olarak üçe ayrılır. Duyulur 
ısı depolama (DIED); malzemelerin (su, ısıl yağlar, kum, kaya, zemin, toprak, tuğla 

Termok�myasal Isı Depolama

Duyulur Isı Depolama Kaya Yataklı  
Depolama

Ak�fer
S�stemler�

Isıl Enerj�
 Depolama G�zl� Isı Depolama Zem�n / Toprak

 Depolama

Enerj� Depolama
 Yöntemler�

B�yoloj�k 
Enerj�

  Depolama

Organ�k Moleküler
 Depolama

Su Bazlı
 Depolama

Su Tankı
S�stemler� Manyet�k 

Enerj�
 Depolama

Pompaj
 Depolama

Mekan�k 
Enerj� 

Depolama

Sıkıştırılmış Hava
 Depolama

Volanlar

K�myasal 
Enerj� 

Depolama

Elektrok�myasal
 P�ller

Şekil 1. Enerji Depolama Çeşitleri [1]
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vb.) sıcaklıklarının artıp azalması sonucu kendileri tarafından açığa çıkan veya emilen 
enerji miktarıdır. Bu sistemlerde malzemenin sıcaklık değişimi ve ısı kapasitesinden 
faydalanılır. DIED temel olarak güneş enerjisi veya elektrik üretim tesislerinden gelen 
atık ısı gibi düşük dereceli ısı, kısa / mevsimsel depolama ve endüstriyel ısıl prosesler 
için kullanılır. Gizli ısı depolama; malzeme fazı katıdan sıvıya geçtiğinde açığa çıkan 
ısıdır. Bu amaçla kullanılan malzemelere faz değiştiren malzemeler (PCM) denir. Faz 
değiştiren malzemelerin kullanıldığı (tuz hidratlar ve organik maddeler gibi) gizli ısı 
depolama sistemleri kısa süreli depolama için uygundur. DIED sistemleri gizli ısı 
depolamaya göre daha olgun, ekonomik ve birçok endüstriyel uygulamaya sahip bir 
tekniktir. Termokimyasal depolama (inorganik maddeler vb.) güneş enerjisi uygula-
maları için kimyasal reaksiyonları içeren bir depolama tekniğidir ve hala gelişim aşa-
masındadır [4].

2. KISA SÜRELİ VE MEVSİMSEL DEPOLAMA
Isıl enerji depolama, kullanım süresi bakımından kısa süreli (gündüz/gece) ve mev-
simsel depolama (yaz/kış) olarak ikiye ayrılır. Kısa süreli depolama için, pratikte dik-
kate alınan su, yağ, erimiş tuzlar, erimiş metaller, tuğlalar, kum ve toprak vb. gibi bir 
dizi depolama ortamı vardır. Bu depolamanın avantajı elde edilen enerjinin ihtiyaca 
göre belirli bir miktarının birkaç saat veya günlük olarak geçici depolaması ve bulut-
lu dönemlerde de günlük ısı sağlayabilmesidir [5]. Mevsimsel depolama için büyük 
akiferler, kaya yatakları, güneş havuzları ve büyük tanklar kullanılmaktadır [6]. Bu 
depolama, kışın kullanım için yazın ısıyı depolayabilir veya yazın soğutma talebini 

 
Şekil 2. Şarj Etme, Depolama ve Boşaltma Süreçleri [3]
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karşılamak için kışın soğuk depolama yapabilir. Mevsimsel ısı depolamanın bir başka 
uygulama şekli olan çukur ısıl enerji depolamada toprağa kazılan büyük bir su deposu 
kullanılır  (Şekil 3).

Mevsimsel depolama; güneş kaynaklı bölgesel ısıtma (SDH) uygulamalarında da kul-
lanılmaktadır. SDH; bir yerleşim merkezinin ısı şebekesine güneş enerjisi sağlayan 
geniş bir güneş kolektör alanıdır ve tüm konutların ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için 
ek enerji sağlayan bir ısıtma merkezi ile desteklenir. Bu uygulamanın avantajlarından 

 

 
Şekil 3. Çukur Isıl Enerji Depolama Uygulaması, Langkazi, Tibet, Çin  [Fotoğraf: Arcon-Sunmark]

Şekil 4. Mevsimsel Isı Depolama 
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biri güneş enerjisi yıllık ısı talebinin % 20’ye yakın kısmını karşılayabilmesidir (Şekil 
4). Mevsimsel depolama; SDH uygulamalarındaki güneşin payını minimum % 60 
artırabilir [7].

Uygulama örneklerinden biri olan Danimarka’da güneş ışınımı yoğun olmamasına 
rağmen, 113 yerleşim yeri güneş enerjisinden ısı kullanmaktadır. Dünyanın en büyük 
güneş ısıtma sistemi rekorunu Silkeborg kasabası kırmıştır. Aralık 2016’da devreye 
alınan sistemin kurulu gücü 110 MW değerindedir. Danimarkada, SDH kapasitesi 
Ağustos ayında 1 GW değerini aşmıştır. Danimarka’daki (38-42) °C arasındaki şebe-
kenin dönüş hattı birden fazla kolektör tipi kullanılarak (70-95) °C arası ısı şebekeleri 
için optimize edilmiştir (Şekil 5) [8].

Güneş enerjisinin kullanımını artırmak için, güneş enerjisiyle çalışan kısa süreli düşük 
sıcaklık (<150 ºC) ısı depolama sistemleri yoğun olarak ilgi görmüştür. 2019’da kü-
resel enerji depolama pazarı 183 GW’a ulaşmış olup; son on yıldaki enerji depolama 
gelişiminin çoğu kısa vadeli uygulamalara odaklanmıştır [9]. Uzun vadeli sistemlere 
kıyasla, kısa vadeli ısı depolama sistemleri daha fazla yer ve zaman tasarrufu, daha iyi 
esneklik, daha az ısı kaybı sağlar ve günlük şarj ve deşarj süresine sahip olduğu için 
çoğunlukla küçük ölçekli kullanım için uygundur [10].

 
 

Şekil 5. Şekil 5.  Isı Şebekeleri İçin (70-95) °C Arası Optimize Edilen Sistem Şeması [8]
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3. DUYULUR ISI DEPOLAMA TEMEL UNSURLARI 
Duyulur ısı depolama, birçok büyük ölçekli konut uygulaması arasında uygulanan ve 
değerlendirilen olgun bir teknolojidir [2]. DIED sistemi, bir depolama ortamı ve giriş/
çıkış düzeneklerinden oluşur ve depolama ortamının sıcaklığı değiştirilerek enerji de-
polanır [11]. Bir DIED düzeneği tarafından depolanan enerji miktarı, depolama giriş 
ve çıkış sıcaklıkları, depolama ortamının kütlesi ve ortamın ısı kapasitesi arasındaki 
farkla orantılıdır. Her ortamın kendine özgü yararları ve sakıncaları vardır. Örneğin 
su, kaya (1,3 kJ /kg K) ve toprağın ısı kapasitesinin yaklaşık iki katıdır [4]. Kısa sü-
reli DIED için, pratikte dikkate alınan su, yağ, erimiş tuzlar, erimiş metaller, tuğlalar, 
kum, toprak vb. gibi çeşitli depolama ortamı vardır (Tablo 1) [13]

Konut uygulamalarında yaygın olarak algılanan ısı depolama malzemeleri için gerek-
sinimler şu şekilde özetlenmiştir:

• yüksek enerji yoğunluğu (yüksek yoğunluk ve özgül ısı);
• iyi termal iletkenlik (0,3  W/mK’den yüksek);
• iyi termal yayılma;
• kolay üretim ve düşük fiyat;
• sıfır ODP etkisi ve düşük GWP etkisi gibi kararlı kimyasal özellikler, düşük koro-

zivite ve düşük çevresel etki faktörleri [2]

Duyulur ısıl enerji depolama yöntemine ilişkin sıcaklık- entalpi ilişkisi Şekil 6 ile gös-
terilmektedir. Bu yöntemde kullanılan malzemelerin yüksek hacimsel ısı kapasitesine 
(C = ρc) sahip olması gerekir ve yüksek miktarda ısıl enerjinin depolanabilmesi için 

 

 Şekil 6. Duyulur Isıl Enerji Depolama Yöntemi İçin Sıcaklık-Entalpi Değişimi [12]
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depolama malzemesinin kütlesinin de arttırılması gerekir. Bu yüzden  bu yöntemin 
sınırlı hacimler için kullanımı azalmaktadır [12].

Ele alınan bir tesis için uygun depolama seçiminde; yerel jeolojik koşullar, mevcut 
saha büyüklüğü, deponun sıcaklık seviyeleri, sondajla ilgili yasal konular ve yatırım 
maliyetleri dikkate alınmalıdır. Duyulur ısı depolama yöntemlerinin karşılaştırması 
Tablo 2 ile gösterilmektedir. [14].

T soğuk  

(°C)
T sıcak  
(°C)

Malzeme
Isıl  

iletkenlik  
(W/m K)

Yoğunluk  
(kg/m3 )

Ortalama 
özgül ısı 

kapasitesi 
cp (kJ/kg K)

Hacimsel 
özgül ısı 
kapasi-

tesi  
(103 kJ/

m3)

Ortam 
türü

200 300 Kum-kaya-petrol 1 1700 1,3 216 Katı

200 400 Betonarme 1,5 2200 0,85 360 Katı

200 400 Dökme demir 37 7200 0,56 576 Katı

200 500 NaCl 7 2160 0,85 540 Katı

200 700 Çelik döküm 40 7800 0,6 1620 Katı

200 700
Silika ateş 
tuğlaları

1,5 1820 1 540 Katı

200 1200
Magnesia ateş 

tuğlaları
5 3000 1,15 2160 Katı

250 350 Sentetik yağ 0,11 900 2,3 205,2 Sıvı

250 450 Nitrit tuzları 0,57 1825 1,5 547,2 Sıvı

270 530 Sıvı sodyum 71 853 1,3 288 Sıvı

300 400 Silikon yağı 0,1 900 2,1 187,2 Sıvı

180 1300 Lityum sıvı tuz 38,1 510 4,19  Sıvı

15 400 Dowtherm A
155°C’de 
0,1171

867 2,2  Sıvı

0 345 Therminol 66  750 2,1  Sıvı

Tablo 1. Potansiyel Duyulur Isı Depolama Malzemeleri Hakkında Yayınlanmış Veriler [13]  
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Sıcak- su Çakıl - su Kanal Akifer

Depolama ortamı    

Su Çakıl-su Zemin malzemesi (toprak / kaya)
Zemin malzemesi (kum / 

çakıl… -su)

    

Isı kapasitesi
 (103 kJ/m3 )    

216-288 108-180 54-108 108-144

    

1 m3 su eşdeğeri için depolama hacmi eşdeğeri

1  m3 1,3–2  m3 3–5  m3 2–3  m3

    

Jeolojik gereksinimler

• Kararlı zemin 
koşulları

• Kararlı zemin 
koşulları

• Delinebilir zemin
• Yüksek hidrolik iletken-
liğe sahip doğal akifer ta-
bakası ( kf  >  1.10  m/s)

• Tercihen yeraltı 
suyu yok

• Tercihen yeraltı 
suyu yok

• Uygun yeraltı suyu
• Üstte ve altta katmanla-
rı sınırlama

• 5–15  m derinlik • 5–15  m derinlik • Yüksek ısı kapasitesi
• Doğal zemin akışı yok 
veya düşük

  • Yüksek termal iletkenlik
• Yüksek sıcaklıklarda 
uygun su kimyası

  
• Düşük hidrolik iletkenlik 
( k f  <  1,10  m/s)

• Akifer kalınlığı 20–50  m

  
• Doğal yer altı 
 suyu akışı <1  m / yıl

 

  • 30-100  m derinlik  

Tablo 2. Duyulur Depolama Konseptlerinin Karşılaştırılması [14]
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3.1 Harry Thomasson Yöntemi

Kayaç olarak isimlendirilen çakıl veya bazalt taşı gibi malzemeler; ev ısıtmasında ısıl 
enerji depolama amaçlı kullanılmaktadır. Kaya, maliyet açısından iyi bir DIED mal-
zemesidir, ancak ısıl kapasitesi suyun sadece yarısıdır. Kayalarda depolanan ısı mikta-
rı, suda depolanan eşdeğer miktarda ısı miktarı ile karşılaştırıldığında, yaklaşık üç kat 
daha fazla yer kaplar [11]. Bununla birlikte suyun basınçlandırılması için gereken ek 
maliyetler düşünüldüğünde, kayanın kullanıldığı depolama sisteminin daha ekonomik 
olduğu ve 100 0C’nin üzerindeki ısıl depolama için kolayca kullanılabileceği söylene-
bilir. Su ve kayanın birlikte kullanılması ile oluşan en uygun tasarımlardan biri Harry 
Thomasson yöntemidir (Şekil 7). Bu yönteme göre kolektörde ısınan su depoya üstten 
girerken ısıyı verir, daha sonra soğuyan su aşağıya iner ve buradan tekrar kolektöre 
geri döner. Su tankı, ısıtılacak bölgeye verilecek havanın aralarından geçtiği kayaçlar-
la çevrili olup; sistemin tamamı yalıtılmış duvarlarla çevrilidir. Bu sistemin avantajı 
suyun ısı kapasitesinin büyüklüğü ve hava ile ısı transfer yüzeyini arttıran kayaçların 
beraber kullanılmasıdır [2].

 3.2 Isı Yayılım Katsayısı 

Isı yayılım katsayısı (α), ısının bir malzeme içinde ne kadar hızlı yayıldığını gösterir: 
yoğunluk (ρ), özgül ısı kapasitesi  (Cp), ısı iletim katsayısı (k) olmak üzere;

              
               

     
                                                                             (1)

 

 Şekil 7. Harry Thomason’ın Depolama Ortamı Olarak Hem Suyu Hem de Taşı Kullanan Tekniği [2]
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Düşük ısı yayılım katsayısı ısının büyük miktarda malzeme içinde soğurulduğunu, 
yüksek ısı yayılım katsayısı ise; iç ortamın ısı yayılımının yüksek olduğunu gösterir. 
Bu tür malzemelerde ısı iletim miktarı da yüksektir [15].

3.3 Depolama Kapasitesi 

Depolama malzemelerinin enerji yoğunluğu, birim hacim başına enerji salınımı ola-
rak tanımlanabilir. Farklı IED depolama kapasiteleri karşılaştırıldığında termo-kim-
yasal depolama çok daha fazla enerji depolayabilir fakat ekonomik değildir. Duyulur 
ısı depolama, istenen ısıyı depolamak için en yüksek hacmi gerektirir  ve sistemden 
ısı kayıpları da depolama hacmi arttıkça artacaktır. Bununla birlikte duyulur ısı depo-
lama diğer IED sistemlerinden daha ekonomik bir üstünlüğe sahiptir [6].

3.4 Isıl Tabakalaşma Olgusu

Duyulur ısı depolama tankının ısıl davranışını değerlendirmek için en kritik paramet-
relerden biri ısıl tabakalaşmadır. Uygulamalarda genellikle üstte bir sıcak su girişi 
(çıkışı) ve altta bir soğuk su girişi (çıkışı) olan dikey silindirik bir tank kullanılır. 
Tanktaki sıcak ve soğuk su başlangıçta aralarında bir karıştırma tabakası olacak şekil-
de iki katmana ayrılır [16]. Deşarj sırasında, deponun üst kısmından ılık su çekilerek 
depolanan ısıl enerji geri kazanılır, aynı zamanda alt taraftan giren soğuk su ile de-
ğiştirilir. Tabakalaşmanın görevi, tankın tepesine doğru yüzen daha düşük yoğunluklu 
sıcak suyu, arada bir karıştırma tabakası ile dibe çöken yüksek yoğunluklu soğuk 
sudan ayırmasıdır. Termoklin adı verilen karıştırma tabakası, geçici şarj/deşarj işlemi 
sırasında tankın altından tankın tepesine doğru hareket eder ve sıcak su bölgesini so-
ğuk bölgesinden ayıran bir bariyer görevi görür ve termoklin kalınlığı, çizilen süreç 
geliştikçe değişir. Tankta daha büyük bir sıcak su hacmi elde etmek için termoklin 
tabakası mümkün olduğunca dar olmalıdır, böylece sıcak ve soğuk su arasında daha 
az karışım olacağı için enerji depolama verimliliği artar. Örnek olarak  Şekil 8 ile 

 

 Şekil 8. Tabakalaşma Dereceleri (a) Oldukça Tabakalı, (b) Orta Derecede Tabakalı ve (c) 
Tamamen Karıştırılmış (tabakalandırılmamış) [2]
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gösterildiği gibi a seçeneğindeki termoklin kalınlığı b dan daha dar olduğu için a’nin 
sıcaklık gradyanı (iki nokta arasındaki sıcaklık değişim oranı) daha yüksektir [2].

Isıl tabakalaşma konusunda birçok çalışma bulunmaktadır. Ghaddar tarafından yü-
rütülen bir çalışmada, birçok güneş enerjisi kullanım sisteminde kullanılan oldukça 
tabakalı ile tam karışık (tabakalandırılmamış) su tankı arasında bir karşılaştırma ya-
pılmıştır [17]. Enerji depolama verimliliği ve tüm sistem sırasıyla % 6 ve % 20 kadar 
arttırılabilir. Mevsimsel depolama için, ortalama net enerji verimliliği % 60 oranında 
iyileştirilebilir. Isıl tabakalaşma, kollektör girişindeki sıcaklığı düşürmek için de ya-
rarlı olabilir, bu da verimini arttırır ve yardımcı enerji kaynağı için çalışma sürelerini 
kısaltır. Proses soğutma ve ısıtma ve bölgesel soğutma veya ısıtma yükleri için sis-
temlere dahil edilebilir [2].

3.4.1 Tabakalı Sıcaklık Dağılım Modelleri

Tek boyutlu (dikey) sıcaklık tabakalaşmasını dikkate alan tabakalı sıcaklık dağılım 
modelleri şöyle sıralanabilir; kademeli, sürekli doğrusal, genel doğrusal, temel üç 
bölgeli ve genel üç bölgeli modellerdir. Tümünün ortak özelliği sıcaklık dağılımı yük-
sekliğin bir fonksiyonudur. Bu bölümde doğrusal model ve genel üç bölgeli model 
üzerinde durulacaktır. Doğrusal model, kullanımı uygun olan basitleştirilmiş bir mo-
deldir. Bu model, bazı depolama sıvılarında tabakalaşma dağılımını gerçeğe yakın bir 
şekilde simüle eder, ancak hafif değişen veya yaklaşık olarak sabit sıcaklıkta alt ve 
üst bölgelere ve sıcaklığın büyük ölçüde değiştiği bir orta bölgeye (termoklin bölgesi) 
sahip sistemler için daha az gerçekçidir. Sıcaklık, T; H yüksekliği ile doğrusal olarak 
(lineer) değişim gösterir. IED tankının altındaki sıcaklıktan (yani, h = 0’dan Tb den), 
tankın üstündeki sıcaklığa (yani h = H dan Tt ye) kadar değişir (Şekil 9) [14].

 

 Şekil 9. Dikey Olarak Tabakalı Bir Isıl Enerji Depolama İçin Doğrusal 
Sıcaklık Dağılım Modelinin gösterimi [16]
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Önerilen modellerden bir diğeri genel üç bölgeli dağılım modelidir. Model gerçekçi, 
esnek ve kullanımı rahattır. Bu model özellikle hafif değişen veya yaklaşık olarak sa-
bit sıcaklıkta alt ve üst bölgelere ve sıcaklığın büyük ölçüde değiştiği bir orta bölgeye 
(termoklin bölgesi) sahip olan çoğu gerçek depolama sıvısında tabakalaşma dağılımı-
nı iyi bir şekilde simüle eder [17]. Üç bölgeli sıcaklık dağılım modelinde,  üç yatay 
bölge vardır. Sıcaklık her bölgede doğrusal ve sürekli olarak değişir  (Şekil 10) [17].

3.4.2 Dikey Tabakalı IED Enerjisi

H yüksekliğinde bir ısıl enerji depolama, sabit depolama akışkan yoğunluğunun ve 
sıcaklığın, sadece h yüksekliği ile birlikte değiştiği bir sistem olarak kabul edilmiştir. 
Depolama akışkanı, bir m kütlesine ve c özgül ısısına (sabit olduğu varsayılır) sahip-
tir. Deponun yatay kesit alanı sabit olarak alınmıştır. Isıl enerji depolamadaki enerji E’ 
nin şu şekilde yazılabileceği gösterilmiştir [16]; 

                                                             Em          Tm - T0)                                                                                          (2)

Em, karıştırıldığında aynı depodaki enerjiyi belirtir, T0 referans ortamın sıcaklığını 
(sabit kabul edilir), Tm karıştırıldığında depolama sıvısının sıcaklığı aşağıda verildiği 
gibi ifade edilebilir [16]; 

 

 Şekil 10. Üç Bölgeli Sıcaklık Dağıtım Modellerinin Gösterimi. (a) Genel ve (b) Temel [18]
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         (3)

Doğrusal bir sıcaklık dağılım modelinde, sıcaklık h yüksekliği ile doğrusal olarak Tb 
IED ‘in altındaki sıcaklıktan (yani, h = 0’da), üstteki sıcaklık Tt ye (yani h = H’de) 
doğrusal olarak değişir. Doğrusal model için dağılım bir üst simge L ile gösterilir ve 
aşağıda verildiği gibi ifade edilebilir [16]:

           
                                                                             (4)

Denklemler ile doğrusal model için Tm
L aşağıda verildiği gibi ifade edilebilir [16]:

           
                                                            (5)

3.5 Isı Taşıma Mekanizmaları 

Genellikle en yaygın üç ısı transfer modu vardır: (1) tanktaki daldırılmış tüpler veya 
daldırılmış bobinler; (2) dış kabuk-boru eşanjörü; (3) depolama tankı etrafında dar bir 
halka kılıflı örtülü manto tipi ısı eşanjörü (Şekil 11) [6].

Mantolu ısı eşanjörü, büyük bir ısı transfer alanına sahiptir ve bu, termal tabakalaşma-
yı desteklemek için yararlı olabilir. Ayrıca bu model oldukça basittir ve sistem birimi 
ucuzdur. Furbo tarafından yürütülen bir çalışmada, çeşitli ısı eşanjörü çeşidine sahip 
üç düşük debili güneş enerjili su ısıtma sistemi incelenmiştir. Dikey manto tipinin; 

 
 

Şekil 11. Su Tanklarında Kullanılan Yaygın Isı Taşıma Mekanizmaları [6]
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daldırılmış tüp, dış kabuk ve tüp değiştirici tiplerinden daha iyi performans gösterdiği 
bulunmuştur [19].

3.6 Duyulur Enerji Depolama Malzemeleri 

Isıl enerji depolama ortamı olarak su mükemmel özgül ısıya sahiptir ve aynı zaman-
da ucuz ve kimyasal olarak stabildir. Dezavantajlarından biri; 100 ºC’nin üzerinde 
kullanılırsa, sistem basınçlandırılmalıdır, bu da maliyetleri arttırıcı etki yapar [11]. 
Diğer bir dezavantajı; Su, uygun tabakalaşma düzenekleri olmadan basit depolama 
tanklarında uygun şekilde tabakalaşamaz. Tabakalandırma düzenekleri de depolama 
sistemlerine otomatik olarak daha fazla maliyet ekler [20].  

Maliyet açısından oldukça uygun IED malzemesi kayadır, ancak kapasitesi suyun ya-
rısı kadardır. Önceki çalışmalar, kaya muhafaza yerinin pratik olduğunu göstermiştir 
ve en önemli avantajı, 100 ºC’nin üzerinde ısı depolamak için kolayca kullanılabilme-
sidir. Bu nedenle güneş sistemlerinde su yerine kayalar tercih edilmektedir [11]. Hava 
/ kaya paketli yatak IED sistemlerinin kullanımı konusunda birçok araştırma yapıl-
mıştır. Hava genellikle düşük ısı iletkenliğine ve düşük ısıl kapasiteye sahiptir. Buna 
ek olarak, ısıyı depolamak için ihtiyaç duyduğu hacim daha büyüktür. Alan ısıtmaya 
yönelik geleneksel hava/kaya güneş enerjisi sistemleri, yalnızca ısıtma mevsiminde 
hizmet verir ve evsel sıcak su kullanımı için suda kısmi ısı depolaması sağlayabilir 
[20]. Kayaç malzemesi olarak bazalt taşı da incelenmiştir ve en yüksek ısı kapasitesi 
değeri 4.2.106 J/m3K olarak belirlenmiştir [21]. Bilinen en ucuz paket yatak; kaya 
yatağı depolama sistemidir (Şekil 12) [6]. 

 
 Şekil 12. Kaya Yatağı Depolama Sistemi [6]
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Uygulamalarda -10 ila 320ºC arasındaki geniş bir aralıktaki sıcaklıklarda basınçlan-
dırma olmadan kolayca kullanılabilen ısıya dayanıklı yağ (örneğin, terminal yağ) var-
dır. Mineral yağ genellikle 400 °C sıcaklığına kadar HTF olarak kullanılabilir. Uygun 
malzemeler arasında; seramik, beton, alüminyum silikat, alümina boncukları,  silis 
kumu, kuvars, kuvarsit-kaya, granit numuneleri, magnezya gibi seramikler, silikon 
karbür, grafit ve demirli metaller (dökme demir ve paslanmaz çelik) gibi kompozit-
ler atık / inertleştirilmiş malzemeler, asbest içeren atıklar, tekstil endüstrisinden geri 
dönüştürülmüş naylon elyaf, elektrik ark ocağı (EAF) cüruf çeşitleri vb. örnek olarak 
verilebilir [6]. Yüksek sıcaklık (> 500 °C) sistemlerine uygun DIED malzemeleri kul-
lanılırken sera gazı emisyonları gibi çevresel faktörler de dikkate alınır. Erimiş tuzlar 
ticari olarak  DIED için kullanılır ancak yaklaşık 600°C sıcaklığın üzerinde stabil 
değildir. Malzeme seçimi konusundaki araştırmalar halen devam etmektedir. 

Örnek uygulama olarak; güneş ocakları için üç IED yağının ısıl performansını de-
ğerlendirmek için şarj deneyleri sunulmuştur [22]. Deneyleri gerçekleştirmek için 
yalıtılmış 20 L depolama tankı içeren deney düzeneği kurulmuştur. Değerlendirilen 

 
 Şekil 13. Küçük ölçekli TES Sisteminin Şematik Diyagramı [20]
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ısıl yağlar arasından ayçiçek yağı, yüksek güç şarjı altında daha iyi performans gös-
termiştir [2]. HTF olarak ayçiçek yağı kullanılan bir deneysel araştırma için tasarlan-
mış ve inşa edilmiş küçük ölçekli bir IED sisteminin şematik diyagramı Şekil 13 ile 
gösterilmektedir [20].

4. DIED SİSTEMİNİN ENERJİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Duyulur ısıl enerji performansının geleneksel olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi, 
ısı ve iş arasındaki denkliğini ifade eden termodinamiğin birinci yasası ile ortaya ko-
nabilir [2]. Bir malzeme kütlesinde depolanan ısı miktarı için temel denklem aşağıda 
verilmiştir, burada cp malzemenin özgül ısısıdır, ΔT sıcaklık artışıdır, V tanktaki mal-
zemenin toplam hacim olup ρ malzemenin yoğunluğudur. Belirli bir tanktaki duyulur 
ısıyı saklama kabiliyeti ρ • cp malzemesinin değerine bağlıdır [21]:

                                                                      (6) 

IED uygulamalarında, enerji verimliliği, herhangi bir proses için faydalı enerji çıktısı-
nın toplam enerji girdisine oranı olarak tanımlanır [5]. Depolama süreci, “şarj işlemi” 
ve “deşarj işlemi” ile ilgilidir. Ayrıca enerji depolama sistemi performansını değerlen-
dirmek için “ısı depolama oranı” ve “ısı yayma oranı” terimleri de kullanılmaktadır 
[2].

                                                    
                                                                  

 

                                                      
                                                                     

 
 

      
                               
                                                                               

 

        
                                     

                                                                
 

       
                                     

                                                                      

 

                       

Genellikle depolanan ve açığa çıkan ısı, sırasıyla HTF tarafından emilen ve açığa çı-
kan ısıdan hesaplanabilir. Isıl verimlilik ƞ  şarj, deşarj ve genel süreç için tanımlan-
mıştır. DIED sistemlerindeki ana hedef mümkün olan maksimum verime ulaşmaktır 
[2].
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5. DEPOLAMA PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Isıl tabakalaşmayı etkileyen faktörler akışkan kütle akış hızı, yatak malzemesinin bo-
yutu, akışkan özellikleri vb. olarak sayılabilir. Sıcak su tankı için akışkan kütle akış 
hızı uygun şekilde arttırıldıkça, ısı transfer hızının arttığı ve tabakalaşmanın iyileş-
tirilebileceği sonucuna varılabilir. Ek olarak, daha düşük bir akışkan kütle akış hızı 
ile düşük viskozite ve daha az pompalama gücü gerekeceğinden dolayı daha yüksek 
bir akışkan çıkış sıcaklığı elde etmek mümkündür ve akış hızının en aza indirilmesi 
tabakalaşmayı artırabilir [2].

Depolama tankı geometrik yapısının etkisi üzerine yapılan çalışmalar genel olarak 
daha yüksek en-boy oranının daha iyi sıcaklık tabakalaşması ve sıcak su tankı için 
daha az karıştırma etkisi sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. Kısa ve geniş depo-
lama tankı  (L / D <1) için, daha az yükseklik nedeniyle daha az pompalama gücü 
gerekir, ancak geniş kesit alanı nedeniyle HTF’nin radyal yönde homojen dağılımı 
korunmaz ve kendi kendine deşarj nedeniyle ekserji kaybı yüksektir. çünkü soğuk 
ve sıcak bölge birbirinden çok uzak değildir. Uzun ve ince tanklarda (L / D > 1), akış 
radyal yönde homojen bir şekilde dağıtılır ve kendi kendine deşarj ekserji kaybı, sıcak 
ve soğuk bölge arasındaki önemli ayrım nedeniyle daha azdır, ancak bu tanklar daha 
fazla yükseklik nedeniyle büyük pompalama gücü gerektirir. Depolama tankı boyut-
larının seçimi için ‘herkese uyan tek bir’ teori olmadığı sonucuna varılmıştır, ancak 
bunun faydası ve ekonomik yönü gibi çeşitli faktörlere bağlıdır [23]. Depolama tan-
kının yüksekliğinin arttırılması, depolama ortamının toplam kütlesini ve maksimum 
sıcaklığa ulaşma süresini de arttırmaktadır. 

Akışkan özelliklerinin etkisine bakıldığında, yüksek ısı iletkenliğine ve yüksek ısı 
kapasitesine sahip malzemenin yüksek bir şarj oranına ve depolama kapasitesine yol 
açabileceği sonucuna varılabilir. Çeşitli akışkanların farklı termodinamik özellikleri 
nedeniyle, yağ ve tuzlar havaya göre daha iyi performans gösterir. Ayrıca, metal ya-
pılar vb. gibi uygun yüksek iletkenliğe sahip katkı maddelerinin eklenmesinin daha 
yüksek bir şarj / deşarj oranı için faydalı olabileceğinden de bahsedilmelidir. Beton 
ve seramik gibi malzemeler, iyi ısıl ve mekanik özellikleri ve düşük maliyetleri nede-
niyle tercih edilmektedir. Bununla birlikte, 550  ° C’nin üzerindeki yüksek sıcaklıklar 
için  geleneksel olarak kullanılan erimiş tuzlar uygun değildir ve bu tür alanlar için 
sınırlı araştırma vardır [2].

Depolama performansını etkileyen diğer parametrelerden biri seçilen yatak malzeme-
sinin boyutudur. Örneğin kaya boyutuna göre de HTF sıvısının kaya yatağı arasından 
geçmesi için daha az boşluk kalır, bu boşluk ne kadar küçük olursa tabakalaşma da o 
kadar büyük olur  ve  daha iyi ısı transferi sağlanır [6].
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6. DUYULUR ISI DEPOLAMA UYGULAMALARI 
Duyulur ısı depolama su bazlı (su tankı ve akifer),  kaya yataklı ve zemin / toprak 
depolama olmak üzere üç ana gurupta toplanır [2].

6.1 Su Tankı ve Akifer 

Su, yüksek özgül ısısı ve şarj edilirken ve boşaltılırken yüksek kapasite oranı nede-
niyle enerji depolaması için uygun bir malzeme olarak kabul edilir. Su bazlı depolama 
sistemleri, depolama ortamı olarak suyu veya ısıyı depolamak için HTF olarak kul-
lanır (Şekil 14).  Yirmi katlı bina yüksekliğinde ısı depolama tankları birçok konutun 
ısınmasını saatlerce sağlayabilmektedir. Su tankı depolama sistemleri suyu yapay bir 
yapıda depolarken, akifer depolama doğrudan doğal yeraltı katmanından doğal su 
kullanır [2].

Su tankları, paslanmaz çelikten, plastikten veya kalın yalıtımla çevrelenmiş betonar-
me malzemeden yapılmış yapay yapılardır. Genellikle yeraltına (su çukurları olarak 
da adlandırılır), çatıya veya bir binanın dışına yerleştirilirler [24]. Su depolama tank-
ları, tankın üst kısmındaki su, ısıl kaldırma nedeniyle üstü alttan daha sıcak olacak şe-
kilde tabakalı bir şekilde çalışır ve sıcaklık farkının neden olduğu karıştırma etkisi, ısı 
kaynağı seviyesini düşürebilir ve sistem verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilir [6]. 

Akifer ısıl enerji sistemleri (ATES), ısıl enerjinin yeraltı suyu tarafından sıcak bir 
kuyudan soğuk bir kuyudan, bir ısı eşanjöründen (HX) geçerek Şekil 1 (b).’de göste-
rildiği gibi binaya bir ısıtma etkisi sağlamak için taşındığı tipik bir çift yönlü ATES’i 

 

 Şekil 14. Su Tankları [12]
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temsil etmektedir. Binanın yer altı sularından elde edilen soğuk enerjisi, soğuk bir 
akifer rezervuarında depolanmak üzere taşınır. Soğutma mevsimi boyunca, binanın 
gerekli soğutma talebini sağlamak için yeraltı suyu soğuk rezervuardan pompalanır, 
böylece süreç tersine çevrilir (Şekil 15) [25]. 

ATES sisteminin yıllık çalışma döngüsü, üç çalışma modundan oluşur: ısıtma, depo-
lama ve soğutma. Bu çalışma modlarının süresi, büyük ölçüde operasyon sahasındaki 
mevsimsel iklim modeline bağlıdır [25].  Akifer ısıl enerji depolaması (ATES) ısıt-
ma modunda çalışırken depolama süresi boyunca ısı kaybının ve soğutma modunda 
çalışırken depolama süresi boyunca ısı kazancının fazla olması enerji verimliliğini 
düşürmektedir.

6.2 Kaya Yatakları (Paketlenmiş Yataklar – Dolgulu Yataklar)

Kaya yatağı ısı depolamasında, yatak olarak kaya, çakıl, tuğla, seramik, geri dönüş-
türülmüş malzemeler vb. ve ısıyı değiştirmek için de genellikle HTF olarak su, hava, 
ısıl yağ vb. kullanılır. Su ve ısıl yağ, yaygın ısı transfer akışkanlarıdır. Kaya bazlı 
sistemler su bazlı sistemlere göre çok daha yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Hava, 
maliyet tasarrufu sağlayan bir seçenek olarak ısı transfer malzemesi olarak seçilir 
ve ısıtıldıktan sonra doğrudan iç mekan ısıtması için kullanılabilir [26]. Paketlenmiş 
yatak depolamasının bir diğer uygulaması olan CSP (konsantre güneş enerjisi) tesis-
lerinde, erimiş tuz içeren iki tanklı sistem kullanılmaktadır (Şekil 16 (a). Tanklardan 
biri soğuk diğeri sıcak olarak adlandırılır. Tek-tanklı dolgulu yatak termoklin sistemi 

 
 

Şekil 15. Tipik Bir Çift Yönlü ATES Şeması [25] 
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 Şekil 16. Duyulur Isı Depolama a) Çift-tanklı Dolgulu Yatak b) Tek-Tanklı Dolgulu Yatak Termoklin 

Sistemi [6]

Şekil 17. Farklı HTF Hızları İçin Parçacık Çapı ile Basınç Düşüşünün Değişimi [27
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Şekil. 16 (b) ile gösterilmektedir. Burada depolama tankı paketlenmiş yatak olarak de-
polama malzemesi ile doldurulur. Tek tanklı termoklin sistemleri, iki tanklı depolama 
sistemlerine göre yatırım maliyetinde % 35 daha fazla avantajlıdır [6].

Optimum HTF hızı, depolama tankındaki akış rejiminin türünü gösteren partikül rey-
nolds sayısına (Rep) göre belirlenmelidir. Rep’e dayalı akış rejimleri; tamamen laminer 
(Rep <10), doğrusal olmayan (10 <Rep <150), kararsız laminer (150 <Rep <300), tama-
men türbülanslı (Rep> 300) olarak sınıflandırılır [35]. Rep’i 10’un altında tutmak için 
operasyonel ve partikül parametreleri seçilerek tamamen laminer rejimde daha yüksek 
depolama verimliliği elde edilebilir. Rep’e ek olarak, optimum paketleme malzemesi 
boyutunu seçmek için Biot numarası da dikkate alınmalıdır. Her bir paket malzemesi 
içinde homojen sıcaklık dağılımı elde etmek için biot sayısı 0,1’den az olmalıdır [6].

Dolgulu yatak içindeki basınç düşüşü; partikül çapı, yatak yüksekliği, boşluk oranı, 
HTF’nin bazı fiziksel özellikleri, hızı vb. gibi bazı parametrelerle tanımlanabilir. Şe-
kil 17 ile gösterildiği gibi , belirli bir boyutta paketleme elemanı için basınç düşüşü, 
HTF’nin akış hızı ile artar. Basınç düşüşü, yatak içindeki akış dağılımı üzerindeki 
etkisinden dolayı partikül çapından etkilenir [27].

6.3 Zemin  ve Toprak  Depolama 

Akifer sistemlerinin bir diğer uygulaması zemin/toprak (UTES, yeraltı ısıl enerji de-
polama) depolamadır ve zeminin kendisi doğrudan depolama malzemesi olarak kul-
lanıldığı için ayrı bir alana gerek yoktur. UTES sistemleri ısıyı mevsimsel olarak su 
veya su/çakıl karışımı kullanarak depolayabilir. Genellikle düşük sıcaklık uygulama-
larında (<40 °C) tercih edilmelerine rağmen 40 °C’nin üzerindeki uygulamalarda da 
kullanılabilirler. UTES sistemleri akifer (ATES), kuyu (BTES), ocak (PTES) ve tank 
(TTES) ısıl enerji depolama olmak üzere dörde ayrılır (Şekil 18) [28]. UTES; yeral-
tı jeolojik yapısı gereği, daha sonra kışın kullanılmak üzere yaz aylarında toplanan 
büyük miktarda güneş ısısını depolayabilir. Bu depolama yaklaşımında, zemin dikey 

Şekil 18. Utes çeşitleri [28]
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veya yatay tüplerin yerleştirilmesi için kazılır ve delinir, bu nedenle bazı literatürlerde 
sondaj deliği ısıl enerji depolama (BTES) veya kanal ısı depolama olarak da adlandırı-
lır [14]. Sondaj delikleri 30 ila 200 m derinliğe kadar bir delik açılır ve çevredeki top-
rakla iyi ısıl temas sağlamak için, borular ile sondaj deliği duvarı arasındaki boşluk, 
ısı transferini arttırmak için genellikle yüksek ısıl iletkenliğe sahip dolgu malzemesi 
ile doldurulur [29]. Suya doymuş kil ve kil taşları yüksek ısı kapasitelerine sahip olup, 
yeraltı su akışını önleyebildiklerinden dolayı BTES için uygundur [28]

Kanada’daki The Drake Landing Solar Community (DLSC, 2012), dünyanın ilk bü-
yük mevsimlik depolama topluluğudur (Şekil 19). Dört yıllık bir çalışmanın ardından, 
toplumun kışın tüm enerji taleplerinin % 80’ini karşılayan bu projeden 52 ev fayda-
lanmıştır [30]. 

TTES ve PTES sistemlerinde, yüksek hacimli yer altı çukurları veya su depoları kul-
lanır. TTES sisteminde tank tamamen yeraltına gömülüdür. PTES sistemi toprakta 
kazılan yarı gömülü insan yapımı çukurları kullanır. Çukur depolamada genellikle 
depolama malzemesi olarak su kullanılır [28]

7. SONUÇ VE ÖNERİLER
DIED sistemleri, ısıl enerji ekipmanının daha etkin kullanımı, uygun maliyeti ve çev-
resel etki açısından büyük ölçekli enerji gereksinimlerinde iyi bir potansiyele sahiptir. 
Yüksek başlangıç sermaye maliyetini azaltmak için yenilenebilir kaynaklardan, en-
düstriyel atık malzemelerinden vb. alternatif IED malzemelerinin kullanılması ge-

 

 
Şekil 19. Solar Mevsimsel Depolama Örnek Uygulama 2012 [30]
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rekmektedir. DIED sistemlerinde, depolama ortamı sıcaklığı kabaca 44 °C ila 59 °C 
arasında değişir. Sıcaklık aralığı, bir binanın su ısıtma ve yerden ısıtma gibi düşük 
sıcaklıklı ısıtma taleplerini yeterince karşılamak için uygundur. DIED tankı, buhar-
laşma sıcaklığını artırmak için bir ısı pompası bulunan bir bölgesel ısıtma sistemine 
de yardımcı olabilir. 

Su sızdırmazlığını önlemek için, duvarlardan buhar yayılımından kaynaklanan ısı 
kayıplarını en aza indirecek ve tank içindeki tabakalaşmayı optimize edebilecek tek-
nolojilerin geliştirilmesi gerekir. Isıl enerji depolama sistemi için HTF olarak hava 
yerine su buharının ya da farklı gazların kullanılması ve yalıtım kalınlığının etkile-
rinin incelenmesi gibi konular da dikkate alınmalıdır. Tankın performansını ve ısıl 
tabakalaşmayı etkileyen faktörler; akışkan kütle akış hızı, depolama tankı geometrik 
yapısı, daha yüksek bir en-boy oranı, depolama malzemesi ve ısı transfer akışkanı 
özellikleri, akışkan giriş sıcaklığı, vb.  birlikte düşünülmelidir.

Isı yalıtımı değişikliği, ısı eşanjörü malzeme yapısı ve akışkan akış hızları gibi pa-
rametreleri ayarlayarak istenen ısı transferini artırmanın IED verimliliği üzerindeki 
etkilerine ek olarak hangi parametre varyasyonlarının IED verimliliğinde en büyük 
gelişmelere yol açacağını belirlemek için duyarlılık analizlerinin de yapılması gerekir.

SEMBOLLER VE KISALTMALAR
Semboller

Cp Özgül ısı [J/(kgK) ] 
E Karışım deposundaki enerji miktarı [J]
k Isı iletim katsayısı [W/(mK)]
Q Isı miktarı [J]
M Kütle [kg]
Rep Reynold sayısı
T Sıcaklık [K ya da ºC]
T0 Referans ortamın sıcaklığı [K ya da ºC]
Tm Karıştırıldığında depolama sıvısının sıcaklığı [K ya da ºC]
V Hacim [m3]

Yunan Harfleri

α Isı yayılım katsayısı [m2/s]
µ Isıl verimlilik
ƞ Yoğunluk [kg/m3]
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Kısaltmalar

ATES Akifer ısıl enerji sistemleri
BTES Kuyu ısıl enerji depolama
CSP Konsantre güneş enerjisi 
DIED Duyulur enerji depolama
HTF Isı transfer akışkanı
IED Isıl enerji depolama
PBSS Paket yataklı depolama sistemi                  
 SDH Güneş kaynaklı bölgesel ısıtma
 UTES Yeraltı ısıl enerji depolama
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Otonom Araçlarda Navigasyon Parametrelerinin 
Optimizasyonu
Ege Yılmaz1*, İsmail Ovalı2

ÖZ
Bu çalışmada kapalı ortamlarda çokça kullanılan dinamik pencere yaklaşım (DWA) lokal planlayıcısı ile 
çalışan enflasyon tabakası, maliyet çarpım faktörü, yol mesafe eğilimi ve hedef mesafe eğilimi (inflation_
radius, cost_scaling_factor, path_distance_bias ve goal_distance_bias) parametrelerinin, navigasyon işlem-
leri üzerine etkileri incelenmiştir. Optimizasyonlar Gazebo simülasyon ortamında gerçekleştirilmiş olup, 
gerçek ortamı benzetimi için kullanılmıştır. Kontrol algoritmaları için ise mimari yapı olarak ise Robot 
İşletim Sistemi (ROS) kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucu kapalı ortamlar ve özellikle dar ortamlarda 
çalışacak robotlar için bazı navigasyon parametreleri önerilmiştir. Önerilen parametre değerleri ve değer 
aralıkları boyut olarak büyük ve dar ortamlarda çalışacak robotlar için uygundur. Kullanılan robot boyları 
1540 mm uzunluğunda ve 425 mm yarıçapındadır. Bu boyutlar göz önüne alındığında kapı araları gibi dar 
alanlar için optimizasyonlar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Robot İşletim Sistemi (ROS), DWA lokal planlayıcı, enflasyon tabakası, kapalı ortam 
navigasyonu

Optimization of Navigation Parameters in Autonomous Vehicles

ABSTRACT
İn this study, inflation radius, cost scaling factor, path distance bias and goal distance bias parameters 
were examined onto navigation processes, which are mostly used with dynamic Windows approach local 
planner. The optimizations were conducted in Gazebo simulation tool and were used to simulate the 
real environments. Robot Operating System (ROS) is used as the architectural structure for the control 
algorithms. As a result of this study, some navigation parameters have been recommended for robots that 
will be working indoor and particularly narrow state. Recommended parameters and parameter intervals 
have been offered for a robot that has 1540 mm length and 425 mm radius. These parameters were optimized 
for narrow areas like door interiors in case these dimensions belong to that robot. 
Keywords: Robot Operating System (ROS), DWA local planner, inflation radius, indoor navigation

 *  Iletişim Yazarı
 Geliş/Received : 05.07.2021
 Kabul/Accepted : 02.11.2021 
1 Pamukkale Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine ve İmalat Mühendisliği, Denizli
 yilmazege97@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5609-3566
2 Doc. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine ve İmalat Mühendisliği, Denizli
 ovali.ismail@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8193-0060

DOI : 10.46399/muhendismakina.1085797



Otonom Araçlarda Navigasyon Parametrelerinin Optimizasyonu

Engineer and Machinery, vol. 63, no. 706, p. 186-200, January-March 2022 187

1 Internet of Things
2 Unified Robot Description Format 
3 Xacro is xml macro file to build shorter and more readable for larger xml formats

EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Indoor or working on prepared map robots have been  mostly used recently such as in restaurants, home stuff, 
IOT1 programs. For indoor navigation, there are diverse approaches to getting from a point to point such as move 
base local planner, teb local planner, base local planner and dwa local planner. According to ROS wiki page, dwa 
local planner is developed version of the move base local planner [1, 2]. In addition, dwa local planner offers more 
parameters to control navigation processes. İn this study, in dwa local planner, inflation radius, cost scaling factor, 
path distance bias and goal distance bias parameters were examined. Furthermore, these parameters were inspected 
in Gazebo simulation environment and in robot operating system architecture. According to these inspections, 
some reasonable results yield and especially for indoor narrow places, some parameter intervals have been yielded. 
Initially, it is recommended that having stable control system such as pid control algorithms or model predictive 
control, since dwa local planner doesn’t offer stable result in case of not having good control system.

Method
All results were examined in the Gazebo simulation environments. Because, Gazebo simulator enables to reflect 
real world physic rules such as gravity, friction forces and so on, to simulate real environments and can be seen 
real behavior of the robot. However, for studying in gazebo simulator, there should be urdf format that represent 
robot joints or links [3, 4]. Thus, robot can move in Gazebo.
In this study, for creating urdf2 format, Solidworks 3D cad program and its urdf exporter feature were used to do 
this. In the urdf or xacro3 format, it is recommended that proper friction, damping and mass value should be proper 
to simulate [5, 3]. And second step is kinematic model of the robot. In this point, robot has two wheel which is con-
nected to DC motors, and has two wheel which is free to anyway [1, 5]. For navigating robot around the simulated 
world, dynamic window approach (dwa local planner) was used and this algorithm sends two command (angular 
velocity and linear velocity) to move robot. Dwa local planner has two parameters to catch global plan, these are 
called goal distance bias and path distance bias [1, 6, 7, 8]. The local and global costmap send cost of each cells. 
Dwa local planner take these values to determine optimum local path. According to offering parameters, optimum 
path is determined. In the costmap parameters, the two prominent two values are inflation radius and cost scaling 
factor. These parameters determine global path to avoid obstacles [1, 6, 9, 10].

Finding and Discussion
In this study, there have been chosen two environments and two behaviors to determine narrow navigation. Firstly, 
environments are from indoor to outer and from outer to indoor and the two behaviors are from narrow state to 
wide area and it is the opposite. 
It was yielded that cost scaling factor and inflation radius are connected each other to determine optimum global 
path. And also recommended that if cost scaling factor is tuned, then inflation radius should be tuned to as well. Be-
cause, while inflation radius offers avoiding from obstacles, cost scaling factor determine radius degree to turning 
of robot. In the figure 3.4 and 3.3, can be seen degree of radius according to cost scaling factor value. Besides that, 
inflation radius is determining cost of each cell that represent obstacles on the map. Global local planner has made 
up global path according to these parameters. If cell cost value is between 254-253, then that point is absolutely an 
obstacle and if it is between 252-127, then that point is probably an obstacle and if it is between 127-0, then that 
point is absolutely a free place [1, 9, 11]. As per experiments in the simulation, in dwa local planner parameters, 
which are path distance bias and goal distance bias, determine the movement of the robot to catch global and local 
path has been yielded. And according to these experiments, it is recommended that the robots that are working in 
narrow places must have high path distance bias and low goal distance bias. Because, when robot go in the narrow 
place, then it must get closed to global path to avid obstacles, which means that the robot doesn’t have any tole-
rance to avoid obstacle. Otherwise, robot can hit to any obstacle. But so high value cause unstable behavior of the 
robot. That means robot constantly stop and repeat making new behavior.
Goal distance bias is related to planned velocity command of end point in meters [1, 6, 8, 12]. As per experiments, 
low value has triggered to better navigation in narrow areas, because the robot has absolutely tried to stay close to 
the global path. But in this point, it is recommended that so low values trigger unstable behavior. Because robot 
has tried to stay close to global path but always there is an error between real result and algorithms result due to 
environment conditions like friction, gravity, mass center of robot.
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1. GİRİŞ 
Günümüzde otonom sistemlerin yaygınlaşması ve hayatımıza girmesiyle çokça karşı-
mıza çıkan iç mekân robotları ve buna bağlı birçok algoritmanın geliştirilmesini göz-
lemleyebilmekteyiz. Bu algoritmaların geliştirilmesinde birçok yaklaşım ve metotlar 
düşünülmüş ve oluşturulmuştur [1, 6]. Hali hazırda otonom sistemler üzerinde birçok 
kurum ve kuruluşun yürüttüğü projeler ve bilimsel çalışmalar mevcuttur. Otonom 
araçların navigasyon sistemleri temel olarak iki ana başlık altında isimlendirilmek-
tedir. Bunlar kapalı ortam (indoor) ve açık ortam (outdoor) olarak tanımlanmaktadır 
[7, 12]. Kapalı ortam navigasyonu bu çalışmada incelenmiş olup hazır haritalama 
algoritmaları ile çalışmaktadır. Harita oluşturma işlemlerinde hazır SLAM algorit-
malarından yararlanılmıştır. Bu algoritmadan çıkan veriler Global Costmap ve Lo-
kal Costmap içerisinde tutulmakta ve değer atamaları yapılmaktadır. Bu alanda hem 
devlet kuruluşlarında hem de özel kuruluşlarda gerçekleşen harcamalar son dönemde 
artış göstermişlerdir.

Kapalı ortam için oluşturulan otonom sistemlerde kontrol ve yol oluşturmada kullanı-
lan belli başlı algoritmalar kullanılmaktadır. Bunlar genel (global) ve lokal (local) yol 
planlayıcılarıdır. Bu noktada ROS işletim sistemi içerisinde sunulan birçok algoritma 
bulunmaktadır. Bu algoritmalar ile belli başlı parametrelerin optimizasyonları gerçek-
leştirilerek sistemlerin stabil ve istenilen performansları karşılaması sağlanmaktadır 
[8, 11]. Bu çalışmada ROS sisteminde haritalamada ve hazır harita üzerine yol ata-
ma işlemlerinde kullanılan Global Costmap’e ait 2 parametre (enflasyon tabakası ve 
maliyet çarpım faktörü) ve DWA lokal planlayıcısına ait 2 parametrenin (yol mesafe 
eğilimi ve hedef mesafe eğilimi) optimizasyonları karşılaştırmalar ile gösterilmiştir. 
Global Costmap harita üzerinde belirlenen çözünürlükte maliyet değerlerinden yarar-
lanarak, bu maliyet değerlerine göre yol planlaması yapmaktadır [1, 10, 11]. Harita 
üzerinde belirlenen yol referans alınarak, lokal planlayıcı aracın tolerans aralığında 
kalmasını sağlayacak çizgisel hız ve açısal hız yayın4 yapmak üzerine çalışmakta-
dır. Bu yapılacak yayınlar Global Costmap ve Lokal Costmap tarafından oluşturulan 
engellerden kaçınma üzerine yapılmaktadır. Bu iki yayın ve kontrol algoritmaları ile 
robotun navigasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir [1, 6, 7, 11].

Günümüzde restoranlar, hastaneler gibi kamuya açık kuruluşlarda insanlık yararına 
birçok robotik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yürütülen esas amaç maliye-
ti düşürmek ve insan merkezli hata ve kazaların önüne geçilmesidir. Robotlar ağır yük 
vasıtalarının olduğu taşıma işlemlerinde kullanılabilmektedirler. Bu robotların oto-
nom sistemler olmasında navigasyon işlemleri için birçok algoritmalar kullanılmak-
tadır. Bu sistemler lazer tarayıcı, motor encoder sensörleri, GPS , akselerometre ölçer 

4 ROS mimarisinde kontrol algoritmalarının çıktıları yayın (broadcasting) olarak adlandırılmaktadır
5 Global Positioning System
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(IMU), stereo kamera (opsiyonel) gibi alt sensörlerden oluşmaktadır. Bu sensörler ile 
engellerden kaçınma, rota oluşturma işlemleri, lokalizasyon gibi otonom sistemlerin 
temel yapı taşları oluşturulmaktadır. Bu çalışmada kapalı ortam için haritalama (map-
ping) oluşturulmuş buna ek olarak odometri verileri ve AMCL filtreleme algoritması 
ile lokalizasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Engellerle çarpışmadan kaçınılması için 
lazer sensöründen hesaplanan veriler kontrol algoritmalarına (Genel planlayıcı, lokal 
planlayıcı) girer ve çıktı olarak ise optimum rota sağlanmaktadır.

Dış mekân navigasyonun da birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında en 
öne çıkan yine kapalı ortam navigasyonu gibi haritalama yöntemleriyle çalışmaktadır. 
Ancak dış mekân robotları genel olarak GPS verisi ve akselerometre verilerinden ya-
rarlanılarak lokalizasyon işlemlerini tanımlamaktadır. Ayrıca dış mekân robotlarında 
görseller uyarıcılar (trafik işaretleri ve işaretçileri, kaldırımlar, toprak alanlar vb) öne 
çıkmaktadır. Bu yöntemde de lazer tarayıcı veya 3D stereo kameralar ile enflasyon 
tabakası tekniği kullanılabilmektedir [12]. Bu teknik ile engellerden kaçınma meka-
nizmaları çalıştırılmakta ve robot rota oluşturma işlemlerini böylelikle gerçekleştir-
mektedir. Dış mekân navigasyonunda bir başka yöntem ise daha önceden belirlenen 
rota üzerinde hareket ve kontrol sistemleri çalışmaktadır.

Bu çalışmada harita üzerinde engellerden kaçınmak, genel yol oluşturmak üzerinde 
kullanılan enflasyon tabakası ve maliyet çarpım faktörü parametreleri üzerine çalışma 
yapılmıştır. Bu değerlerin genel yol oluşturmada otonom sistemin boyutlarına göre 
ayarlanması önerilmektedir. Belirlenen yarıçap ve maliyet toleransında yol oluştur-
maktadır. Bu da robotun engelden kaçınma mesafesi ve dönüş bentlerindeki dönüş 
çaplarını doğrudan etkilemektedir. Lokal planlayıcı olarak düşünülen algoritma mi-
marisi ise ROS yapısı içerisinde hazır bulunan DWA lokal planlama algoritması in-
celenmiştir. Bu algoritma içerisinde genel yol üzerinde ilerleme sapmasını belirleyen 
hedef mesafe eğilimi ve yol mesafe eğilimi parametreleri incelenmiştir. Bu iki para-
metre robotun genel yol üzerinde sapmalarını belirleyen tolerans aralığı oluşturmakta 
ve robotun kontrol algoritmasının temelini oluşturmaktadır. Özellikle bu çalışmada 
büyük boyutlu ve dar alanlarda çalışacak robotlar temel alınarak bu iki parametrenin 
optimizasyonları yapılmıştır. Optimizasyon işlemleri belirlenen her parametre için 
yüksek değerden alçak değere doğru denemeler yapılarak ve oluşan gözlemlerin gör-
selleştirilmeleri ile yapılmıştır.

2. YÖNTEM
Kapalı ortamlarda ya da hazır harita üzerinde otonom ulaşım sistemlerinde yaygın 
olarak kullanılan DWA lokal planlayıcı yaklaşımı, bulundurduğu parametre eşitlikleri 
ile dar alanlarda yüksek oranda başarılı rota çizimleri yapabilmektedir. Otonom araç-
lar için engellerden kaçınarak ulaşım işlemleri güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. 
Temel olarak sensörlerden, füzyon algoritmalarından ve genel yol planlayıcısından 
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(global path planner) aldığı verileri işleyerek hız değerlerini yayın yapmaktadır. Bu-
rada ayarlanan değerler ile hız komutlarının ayarları yapılmaktadır. İteratif bir yol ile 
gelen bilgilerden örneklemler oluşturarak çalışmaktadır [1, 5]. Her bir hız örneklerini 
hesaplayarak robotun belli bir zaman sonrasındaki konumu tahmin edilir. Belirlenen 
frekanslarda bu işlem tekrar etmektedir. Yörünge (dönüş işlemleri) çizimlerinde bu 
olaydan farklı olarak engellere olan mesafe ve buna bağlı gelişen hız komutları ek-
lenmektedir [1, 8]. Çalışmaya başlamadan önce kontrol sistemleri stabil çalışan bir 
robot üstünde denemeler yapmanız önerilmektedir. Ayrıca parametreler diferansiyel 
sürüş modelinde denenmiş olup diğer sürüş modellerinde (ackerman sürüş modeli) 
aynı sonuçları vermeyebilir. Yapılan çalışmada geçen değerler kontrol algoritmaları 
(PID, predictive kontrol gibi) ve robotun kinematik modeli ile yakından çalışmakta-
dır. Bu çalışmada DWA lokal planlayıcısının sahip olduğu yörünge çizimleri ve rota 
işlemlerini etkileyen parametrelerin optimizasyonları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 
Bu parametrelerin ayarları ile performansı en yüksek seviye çekilebilmektedir. Bu ça-
lışma aynı zamanda ROS navigasyon işlemlerinin optimizasyonlarını da içermektedir.

DWA lokal planlayıcının sunduğu parametrelerin açıklamaları aşağıda detaylıca ve-
rilmiştir. Bu açıklamalar ışığında deneylerin kontrol parametreleri tespit edilmiştir. 
Aşağıda detaylıca anlatılacak parametrelere geçmeden önce robotun ivmelenme ve 
hızlanma değerlerinin stabil olması gerekmektedir. Ros wiki’de yer alan bilgilere göre 
bu durumda optimum performans alınmaktadır. Ayrıca yine aynı kaynağa göre robo-
tun lokalizasyonlarında herhangi bir problem olmaması gerekmektedir [6].

Maliyet çarpım faktörü enflasyon tabakası ile çok yakından ilişkilidir. Deneysel çalış-
malarımızda her iki değerin değişikliği birbirini etkilemektedir ve dolayısıyla, optimi-
zasyon işlemlerinde her biri ayrı ayrı test edilmesi önerilmektedir. DWA algoritması 
çizeceği yolda her hücreye birer hücre maliyet (cost) atamaktadır. Bu değerler hücre 

Şekil 1. Lokal Planlayıcı ve Beraberinde Çalışan Düğümler Ağı [7]
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içinde engel olması veya engele yakın olma değerleriyle değişmektedir. 0-254 arası 
bir değer (tamsayı olarak) almaktadır. Ros Wiki’de yer alan bilgilere göre 254-253 
arası kesin olarak engel, 252-127 arası muhtemel bir engel 127 ve altı kesin olarak 
engel olmayan bölge olarak sınıflandırılır [1, 2, 11]. Maliyet çarpım faktörü hücre 
içindeki engel katsayısı ile ters orantılı çalışmaktadır. Daha yüksek değerler enflasyon 
tabakasından kurtulduktan sonra keskin dönüşler çizecektir [1, 5].

DWA algoritması hücrelerdeki olasılık değerlerine karşılık çizdiği serbest alana yöne-
lik yaklaşım değerlerini belirlemektedir [1, 6]. Robotun bu tabakaya ne kadar yakla-
şacağını veya ne kadar uzak durması gerektiğini belirleyen değer enflasyon tabakası 
olarak geçmektedir [1, 11]. enflasyon tabakası, genel planlayıcı ve lokal planlayıcı ile 
çalışmaktadır. Bu da sensörlerden aldığı veriler ve hazır harita ile çalıştığı anlamına 
gelmektedir [10]. Bu değerler bir önceki bölümde anlatılan maliyet çarpım faktörü ile 
çarpılır ve dönüş yörüngeleri oluşturur. Engellerden ne kadar uzak (metre cinsinde) 
bir rota çizilmesi istenilirse o kadar fazla tutulmalıdır. Eğer, robotun her iki tarafı en-
gel olması durumunda ve verilen enflasyon tabakasından alt sınırda kalan durumlarda, 
her iki engelin ortalaması alınır ve rota bu referans ile oluşturulur.

DWA lokal planlayıcı toplam maliyetin (cost) bulunmasında yol mesafe eğilimi, he-
def mesafe eğilimi ve engel uzaklık (occdist_scale6) faktörlerinin toplamını almakta-

Şekil 2. Enflasyon Tabakası Şablonu [13]

 

 

6 Yörünge üzerindeki engellerde maksimum maliyet haritalandırılması için kullanılan bir parametre
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dır [1, 2, 9]. Bu değerlerden biri olan yol mesafe eğilimi lokal yolun (resimlerdeki sarı 
yolun) global yola  (resimlerdeki siyah yola) yakınlığı ile alakalı bir katsayıdır [1]. 
Yüksek değerler genel yola daha yakın seyretmeyi sağlamaktadır. Tam dönüş durum-
larında bu değerlerden de sapma gözlenebilmektedir. Deneysel verilere göre bu değe-
rin hedef mesafe eğilimi değerinden daha yüksek olması performans açısından daha 
iyi gözlemlenmiştir. Yine deneysel verilere göre dar alanlardan daha yüksek değerler 
daha kaliteli bir navigasyon işlemini ortaya koymuştur.

Maliyet hesaplarından birisi olan hedef mesafe eğilimi robotun takip edeceği genel 
yola yakınlık katsayısıdır [5]. Bu katsayının değiştirilmesi ile robotun hazır harita üze-
rinde izlemesi gereken yolun ve hız komutları arasında özgürlük tanınır [1, 9, 12]. Biri-
mi metre olarak verilmektedir. Bu değere göre DWA lokal planlayıcı çizgisel ve açısal 
hız değerlerini yayın havuzuna yayın yapmaktadır. Deneysel verilerde bu değerin yük-
sek olması durumunda genel yoldan sapmalar gözlenmiştir. Bu değerin dar alanlarda 
küçük tutulması önerilmektedir. Yine deneysel verilerde bu değerin hedef mesafe eği-
liminden alt değerde olması önerilmektedir. Türedi A. arkadaşı ve Yılmaz S yaptıkları 
çalışmalarda endüstriyel robotlarda karşılaşılan hatalar üzerinde çalışmalar yapmış ve 
bu hatalar için alternatif çözüm önerileri getirmişlerdir [14, 15]. Bu çalışmada da bu 
çözüm önerileri parametre optimizasyonlarında önemli unsurlar olarak belirlenmiştir.

Bu çalışma yapılırken robot işletim sisteminin sunduğu mimari yapı kullanılmıştır. 
Bu mimari yapı ile parametreler üzerindeki değişimlerin gözlenmesi hızlı ve etkili 
şekilde yapılmıştır. ROS bulundurduğu hazır paket yapıları ile SLAM7, lokalizasyon 
işlemleri ve sürüş teknikleri için hazır platform sunmuştur. 

Gazebo ortamında yapılan modelleme ile kapalı bir ortamın benzetimi yapılmış son-
rasında bu ortamın haritalama işlemleri yapılmıştır. Gazebo programı, fizik (yer çeki-
mi etkisi, sürtünme etkisi gibi) kurallarını benzetim için kullanılmıştır.

Solidworks ile robotumuzun karmaşık parçalarının modellenmesi yapılmış, bu model 
ile simülasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Modelleme sırasında gerçeğe yakın öl-
çekler kullanılmıştır.

Yapılan işlemlerin görselleştirilmesinde robot işletim sisteminin hazır olarak sunduğu 
RVİZ programı kullanılmıştır. Bu program ile parametrelerin değişimlerindeki görsel-
leştirme işlemleri yapılmıştır.

Parametre çalışmalarında kullanılan robotun boyutları şekil 3’de görülmektedir. Aynı 
şekil üzerinde robotun görsel yapısı da görülmektedir. Ros Wiki’de bulunan bilgiler 
referans alınarak, robotun simülasyon ortamında parametre işlemleri için URDF8 dos-
yası biçiminde şekillendirilmiştir [3, 4]. Gazebo programında hazır eklenti (plugin) 
grupları ile hareket ve sensör verilerinin yayını yapılmıştır.
7 Simultaneous localization and mapping.
8 Ros Wiki’de yer alan bilgilere göre XML dosyası standartında yazılan, görselleştirme araçlarıdır.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Yapılan deneysel çalışmalarda maliyet çarpım faktörü, enflasyon tabakası, yol me-
safe eğilimi ve hedef mesafe eğilimi parametreleri farklı değerler üstünden optimize 
edilmiştir. Her deneme üst değerler ve alt değerlerde oluşan genel yol ve rota takip iş-
lemlerinin ekran görüntüleri ile desteklenmiştir. Ayrıca değerler açık alanda ve kapalı 
ortamlarda test edilecek şekilde fiziksel ortamın 3D modeli hazırlanmıştır. 

Şekil 4’te görülmektedir ki sistemimiz hem iç alandan dışarıya hem de dış alandan 
içeriye geçerken istenilen ölçekte performans göstermiştir. Şekil 4 optimum buldu-
ğumuz parametrelerde elde ettiğimiz genel yol ve rota takip işlemlerine aittir. Bu 
parametrelerin ayarlanmasında robotun boyutları, motor performansları, hız kontrol 
sistemlerinin stabil çalıştığı kabul edilmiştir. Yukarıdaki değerler aynı ölçeklerde veya 
bu ölçeklere yakın değerdeki robotlar için performans analizlerinde optimum değerler 
olarak bulunmuştur.

   

 

 

A B C 

Şekil 3. Simülasyon Ortamında Kullanılan Robotun 3D Boyutları ve Mekanik Yapısı (Robot 
boyutları genişlik olarak 850 mm çap 1540 mm silindir olarak düşünülmüştür). A) İzometrik 
görünüş, B) Yandan Görünüş, C) Önden Görünüş.

 
 

A B 

Şekil 4. Stabil Çalıştığını Düşündüğümüz Açık Alandan Kapalı Alana Geçişte Genel Yol Ve Lokal 
Yol Şemaları. A) Açık Alandan Kapalı Alana Geçiş. B) Kapalı Alandan Açık Alana Geçiş
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Şekil 5’te açıkça görülmektedir ki enflasyon tabakası değerindeki düşüşte dar alan-
lardan (kapı aralıkları gibi) geçişte robotun gitmekte zorlanacağı ve engellere yakın 
değerlerde genel yol oluşturmaktadır. Şekil 5’te bulunan görselde enflasyon tabakası 
değeri 0,3 olarak girilmiş ve diğer değerler sabit olarak alınmıştır. Bu robotun engel-
ler çok yaklaşmasına sebep olmaktadır. Bunun neticesinde köşe bentlerden dönmekte 
zorlandığı gözlenmiştir. Ayrıca düz alanda seyretmekte iken dönüş alanına yaklaştı-
ğında dönüş tarafındaki engele çok fazla yaklaşım gösterdiği gözlemlenmiştir.

Şekil 6’da görüldüğü üzere enflasyon tabakası değerindeki artış ortamın açıklıkla-
rına göre belli bir limite kadar artmaktadır. Şekil 6’da bulunan görselde enflasyon 
tabakası değeri 3,0 olarak girilmiş ve diğer değerler sabit olarak alınmıştır. Enflasyon 
tabakası değeri engellerden itibaren katmanlar çizer ve bu katmanlarda maliyet (cost) 
değerlerinin atanmasını sağlar [1, 2, 5]. Ancak sensörlerin taradığı alanların uzaklık-
larından daha fazla verilmesi durumunda genel yolu engelleri barındıran hücreler ve 
robot arasında kalan uzaklıkların ortalamasında yolu oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu 
demektir ki kapalı alanlarda belli bir oranda arttırılabilmekte, daha yüksek bir değerde 
etki etmeyeceği saptanmıştır.   

  

 

A B 

Şekil 5. Enflasyon Tabakasındaki Ciddi Düşüşün Genel Yol (global path) Üzerindeki Etkileri. A) 
Dış Alandan İç Alana Geçiş. B) İç Alandan Dış Alana Geçiş” Şeklinde Düzeltilebilir
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Şekil 6. Enflasyon Tabakasında Ciddi Bir Artışın Neticesinde Genel Yol (global path) Üzerindeki 
Etkileri. A) İç Alandan Dış Alana Geçiş. B) Dış Alandan İç Alana Geçiş
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Şekil 7’de görüldüğü üzere genel yol üzerindeki dönüş bentlerinden robot kurtul-
duktan sonra sert dönüşler yerine daha yumuşak geçişler tercih edecek, lokal plan-
layıcısında bu yol değerlerine göre hız komutlarını yollayacaktır [1, 10]. Şekil 7’de 
maliyet çarpım faktörü 2,0 olarak girilmiş ve diğer değerler sabit alınmıştır. Deneysel 
çalışmalarda robotun ölçeklerinden dolayı yumuşak geçişlerde köşe bentlere takıla-
bildiğini gözlemledik. Bu gözlemler neticesinde büyük boyuttaki robotlarda düşük 
değerlerde navigasyon performansında kayıplar gözlemledik.

Şekil 8’de maliyet çarpım faktörü 8,0 olarak girilmiştir. Zheng K. yaptığı çalışma-
da dönüş noktalarında robotun genel yoldaki sert geçişlerini ayarladığını söylemiştir 
[1]. Bu değer neticesinde engellerden kurtulduktan sonra sert bir geçiş rotası çizimini 
gözlemledik. Özellikle dar alanlardaki dönüş, bentlerde robotun gideceği yolda büyük 
önem oluşturduğunu saptadık. Ancak bu değerin fazla olması neticesinde uzak olan 
engel denkleme girmekte ve sert geçişler tekrardan diğer engel alanları için yumuşak 
geçişlere neden olabilmektedir. Bu değerin çok yüksek ve düşük olması bent geçişle-
rinde takılmalara sebep olabilmektedir [1, 6]. 

  

 

A B 

Şekil 7. Maliyet Çarpım Faktörü Değerinin Genel Yol Üstündeki Etkileri. A) Dış Alandan İç Alana 
Geçiş. B)İç Alandan Dış Alana Geçiş
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Şekil 8. Maliyet Çarpım Faktörü Değerinin Genel Yol Üstündeki Etkileri. A) Dış Alandan İç Alana 
Geçiş. B)İç Alandan Dış Alana Geçiş
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Şekil 9’da verilen şekilde yol mesafe eğilimi değeri 15,0 olarak girilmiş olup diğer 
değerler sabit tutulmuştur. Lokal planlayıcı (şekilde sarı renkle ifade edilen imleç) 
aracın gitmesi için DWA algoritmasından yollanan hız (açısal ve çizgisel hızın bileşe-
ni) komutlarıdır. Genel yol (siyah ile gösterilen yol) robotun gitmesi gerektiği rotadır. 
Bu parametrenin yüksek tutulması genel yola daha yakın eğimlerde hız komutlarının 
kontrolünü sağladığını gözlemledik. Bu daha hassas bir navigasyon işlemi sağlasa da 
DWA algoritması daha sıkı hata ayıklama yapıyor ve neticesinde sürekli hız komutla-

Şekil 9. Yol Mesafe Eğilimi Değeri ve Lokal Planlayıcı Üzerindeki Etkisi. A) Geniş Alandan Dar 
Alana Olan Navigasyon. B) Dar Alandan Geniş Alana Olan Navigasyon
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Şekil 10. Yol Mesafe Eğiliminin Lokal Planlayıcıdaki Etkisi. A) Geniş Alandan Dar Alana 
Navigasyon. B) Dar Alandan Geniş Alana Navigasyon
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rında değişmeler gerçekleşiyor bu da robotun stabil olmamasına neden olduğu tespit 
edilmiştir.

Şekil 10’da yol mesafe eğilimi değeri 1,0 olarak girilmiştir. Diğer parametreler sabit 
tutulmuştur. Bu değerin oluşturulan genel yol üzerinde çok fazla sapmalara neden ol-
duğu gözlenmiştir. Dar alanlarda çalışan robotlar için bu değerin daha yüksek değer-
lerde olması önerilmektedir. Ayrıca köşe bentlerde takılmalara çok sık rastlanmıştır. 
Geniş alanlarda bu değerin düşük olması robotun serbestlik alanı içinde daha fazla 
saparak navigasyon işlemini gerçekleştirdiği saptanmıştır. 

Şekil 11’de hedef mesafe eğilim değeri 0,2 olarak girilmiştir. Diğer parametreler sa-
bit tutulmuştur. Bu değerin robot hareketi üzerindeki etkisi dar alanlarda iyi bir etki 
gösterse de geniş alanlarda robotun genel yolundan sapmaya izin vermemekte ve çok 
fazla durma işlemine tabi tutulduğu gözlenmiştir. Bu da robotun özellikle uzun rota-

Şekil 11. Hedef Mesafe Eğilimi Değerinin Lokal Planlayıcıdaki Etkisi. A) Dar Alandan Geniş 
Alana Navigasyon. B) Geniş Alandan Dar Alana Navigasyon

Şekil 12. Hedef Mesafe Eğilim Değerinin Lokal Planlayıcıdaki Etkisi. A) Geniş Alandan Dar Alana 
Navigasyon. B) Dar Alandan Geniş Alana Navigasyon
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larda stabil olmayan hareketlerine sebep olduğu saptanmıştır. Geniş alanlarda çalışa-
cak robotlar için düşük değer önerilmemektedir.

Şekil 12’de hedef mesafe eğilim değeri 10,0 olarak girilmiş ve diğer parametreler 
sabit tutulmuştur. Genel yol üzerindeki lokal planlayıcıdan yayın yapılan hız değer-
lerinin sapma gösterdiği ve dar alanlarda engellerle çarpışma gözlenmiştir. Bu değe-
rin yüksek olması durumunda genel yol üzerinde sapmalara özgürlük tanıdığı tespit 
edilmiştir. 

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada günümüzde yaygınlaşan kapalı ortam veya hazır harita üzerinde hiz-
met verecek robotlar için navigasyon parametrelerini optimizasyonları incelenmiştir. 
Navigasyon algoritmaları içerisinde en çok kullanılan metotlardan biri olarak DWA 
(Dynamic Window Aproach) lokal planlayıcı incelemeye alınmıştır. Parametrelerin 
deney aşaması Gazebo simülasyon programı içerisinde gerçekleşmiştir. Robot mo-
delimizi URDF dosyası biçiminde kullanılmıştır. Bu çalışmada benzetim işlemi hem 
geniş ölçekli alanlar hem de dar ölçekli alanlarda yapılmıştır. Dar alanlarda büyük 
ölçekli robotlarda enflasyon tabakasının engellere yakınlık derecesinde önemli bir 
faktör olarak karşımıza çıkmıştır. Parametrenin yüksek değerlerinde engellerden kaç-
ma ancak düşük değerlerde engellere yakın rotalar çizdiği bulunmuştur. Bu paramet-
renin geniş alanlarda etkili olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda bu parametrenin 
optimizasyonlarında dar alanlar referans alınması gerektiği önerilmektedir. Benzetim 
yapılan robot boyutlarında enflasyon tabakası değerinin 1,3-1,4 olması performansın 
optimum düzeye getirmiştir.

Bir diğer parametre olan maliyet çarpım faktörü robotun enflasyon tabakası referans 
alınıp oluşturulan genel yolda keskin veya yarıçap değeri düşük dönüşler gerçekleştir-
miştir. Yüksek değerlerde robotun rotasında yine yumuşatmalara sebep olduğu tespit 
edilmiştir. Düşük olduğu durumlarda da yine aynı şekilde yumuşak geçişler gözlen-
miştir. Bu değerin enflasyon tabakası değeri ile yakından alakalı olduğu unutulmama-
lıdır. Bu bağlamda her iki parametre değerleri birbirini etkilemektedir. Köşe bentlerin 

Tablo 1. Simülasyon Ortamındaki Benzetime Göre Bulunan Optimum Değerler

Parametre Değer

Maliyet çarpım faktörü (Cost_scalling_factor) 4.0

Enflasyon tabakası (Inflation_radius) 1.4

Yol mesafe eğilimi (Path_distance_bias) 5.0

Hedef mesafe eğilimi (Goal_distance_bias) 1.0
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geçişinde etkisinin büyük olduğu saptanmıştır. Optimum değer aralığı 6,0-5,0 olarak 
belirlenmiştir.

Yol mesafe eğilim değeri oluşturulan genel yola yayın yapılan hız oranlarının eğimle-
rindeki yakınlık olarak gözlenmiştir. Yüksek olduğu durumlarda robot genel yol plan-
layıcısının oluşturduğu rota üzerine yakın seyretmekte ve bu yol üzerinde sapmanın 
az olduğu tespit edilmiştir. Ancak değerin çok yüksek olması durumunda lokal plan-
layıcısı sapmalar neticesinde yeni hız değerleri yayın yaparak robotun stabil olmama-
sına neden olduğu gözlenmiştir. Bu değerin düşük düzeyde olması durumunda, genel 
yol üzerinden sapmalar gözlenmiştir. Bu durum geniş alanlarda sorun teşkil etmezken 
dar alanlardaki navigasyon işlemlerinden takılmalar sebep olduğu bulunmuştur. Dar 
alanlarda çalışacak robotlar için bu değerin yüksek olması önerilmektedir.

Hedef mesafe eğilim değeri hız komutlarıyla oluşan lokal planlayıcı vektörünün son 
noktası ile global yol üzerindeki noktaların yakınlık derecesi olarak saptanmıştır. Bu 
değerin yüksek olması durumunda lokal planlayıcının hız değerleri global yol ile eş-
leştiği gözlenmiştir. Bu değerin düşük olduğu durumlarda lokal planlayıcının genel 
yoldan saptığı bulunmuştur. Bu durum dar alanlarda takılmalara veya engeller ile çar-
pışmalara sebep olduğu gözlenmiştir. Bu değerin dar alanlarda çalışacak robotlar için 
düşük düzeyde olması önerilmektedir.
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Dergi
Değerlendirme

2021 YILI DEĞERLENDİRMESİ

Ceren YILMAZ ARAS

Mühendis ve Makina, toplumun, ülke sanayisinin, Odamıza üye meslek disip-
linlerinin ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası tarafından 1957’den bugüne değin yayımlanmaktadır.

Dergimiz akademik süreli yayıncılıkta, uluslararası kalite ve standartlara uygun 
olarak süreçlerini düzenlemektedir. “Mühendis ve Makina” 3 aylık periyodlarda 
(Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanan hakemli (Kapalı İnceleme Süreci) bir 
dergidir.  Ayrıca, ULAKBİM–TRDizin, EBSCO, Index Copernicus,  UDLedge, 
SIS (Scientific Indexing Services), COPAC, SCHOLAR, ACADEMİC RESO-
URCEINDEX, WORLDCAT, EUROPUB Index, InfoBase Index veri tabanların-
da düzenli olarak taranmaktadır. Bu çevirimiçi tam metin veritabanları, 120’den 
fazla ülkede kullanılmakta olup, bu veri tabanları sayesinde dergimizin dünya 
genelinde daha geniş bir kitleye ulaşması ve tanınması sağlanmaktadır. Ayrıca 
Ulusal ve Uluslararası diğer veri tabanlarına başvurularına devam etmektedir.

Ülkemizin konusunda önde gelen dergilerinden biri olan Mühendis ve Makina, 
2017 yılı Nisan ayına kadar aylık, sonra ise en az beş makale sayısı, üç aylık peri-
yoduyla, yeni teknolojileri, bilimsel araştırma ve inceleme konularını ve mühen-
disliğe ilişkin birikimleri sayfalarına taşıyarak Oda üyelerine ve ilgili kesimlere 
bu birikimlerini ulaştırma çabasındadır. 

MAKALELER

Mühendis ve Makina Dergisine 2021 yılında 104 makale gelmiştir. Makalelerin 
hakemler tarafından değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan kabul ve ret oranına 
baktığımızda, 64 tanesi kabul edilmiş ve 25 tanesi reddedilmiştir. 2021 yılında 
kabul edilen makalelerden 43 tanesi yayımlanmış, 21 tanesi yayımlanmaya hazır 
makalelerdir. Kabul edilen makalelerin yazarlarının çalıştığı kurum ve kuruluşla-
ra bakıldığında, yüzde 87’lik payı üniversiteler, yüzde 2’lık payı kamu kurum ve 
kuruluşlar, yüzde 11’lik payı sanayi ve özel sektör oluşturmaktadır. 2021 yılında 
sanayi kuruluşları ile üniversite ortaklığında yazılan makalelerin devamlılığının 
sağlanması, meslek odası – üniversite – sanayi ilişkisinin güçlendirilmesi açısın-
dan oldukça önemlidir. 

Dergimize gelen makaleler nitelikleri bakımından özgün, çeviri ve derleme olmak 
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üzere üç kategoride değerlendirilmektedir. 2021 yılında kabul edilen 64 makale-
nin, 56 tanesi özgün, 8 tanesi derleme makaledir.

Dergimiz, TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye’de yayınlanan akademik 
hakemli dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi 
hizmeti sunan, ulusal akademik dergilerin standartlara uygun olarak varlık ka-
zanmasına ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına destek olan Dergipark alt 
yapısını kullanmaktadır. Makalelerin https://dergipark.org.tr/tr/pub/muhendis-
makina adresinde yer alan Dergipark’a  kayıt yapılarak gönderilmesi, süreçlerin 
takibini kolaylaştırmış, yazar-editör ve editör-hakem arasında makale ve ileti gön-
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derimini hızlandırarak kabul edilen makalelerin güncelliğini yitirmeden yayım-
lanması sağlanmıştır. 

SONUÇ

Dergimiz, tercih eden üyelerimize posta ile ulaştırılırken www.mmo.org.tr/mu-
hendismakina adresinden de ihtiyacı olan herkesin erişimine sunulmaktadır. Daha 
etkin bir web sayfası için çalışmalarımız sürmektedir.

Geçmişte olduğu gibi bugün de bizlere destek olan tüm kişi, kurum ve kuruluşla-
ra, hakemlerimize, yazarlarımıza, yayın kurulumuza, yayın danışma kurulumuza 
ve yayın çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.



MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ YAZIM ESASLARI

Mühendis ve Makina dergisi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından, ülke sanayisinin, toplu-
mun, Odamıza üye meslek disiplinlerinin ve meslektaşlarımızın bilimsel, teknik ve mesleki konularda bilgi 
gereksinimlerini karşılamak, bilimsel ve teknik yönde gelişimlerine katkıda bulunmak üzere düzenli 3 
aylık periyotlarla yayımlanan mesleki teknik bir yayın organıdır. "Mühendis ve Makina Dergisine" makina 
mühendisliği alanında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazılar Türkçe ve İngilizce olarak kabul edilmektedir.

Araştırma Makalesi:  Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın bilime 
katkısı olmalıdır.

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde 
özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır.

SUNUŞ FORMATI

1. Yazı tümüyle (metin, çizelgeler, denklemler, çizimler) bilgisayarda düzenlenmeli ve baskıya hazır 
biçimde teslim edilmelidir. Yazı, A4 (210x297 mm) boyutlu kağıda, Word ortamında, 10 punto (ana 
başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır.

2. Çizimler (şekiller) ve çizelgelerle (tablolar) birlikte, makaleler 25 sayfadan, kısa bildiriler 4 sayfadan 
daha uzun olmamalıdır.

3. Yazı, Online Makale Yönetim Sistemi (OMYS) üzerinden gerekli kayıtlar oluşturularak gönderilme-
lidir. Yüklenen makale, “makale adının ilk 2 ya da 3 kelimesi” şeklinde adlandırılmalıdır. OMYS'ye 
yüklenen makalede yazar bilgileri bulunmamalı, yazar bilgileri için ayrıca bir kapak sayfası oluşturula-
rak sisteme yüklenmelidir. Kapakta makale adı ve yazar iletişim bilgileri (adı soyadı, adresi, e-postası, 
yazara ait  ORCID* bilgisi varsa akademik unvanı) yer almalıdır.

4. Metin yalın bir dil ve anlatımla yazılmalı, Türkçe yazım kurallarına uygun olmalı, üçüncü tekil şahıs ve 
edilgen fiiller kullanılmalı, devrik cümleler içermemelidir.

5. Başlık mümkün olduğunca kısa (en çok 100 harf) ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir. İngilizce 
başlıktaki kelimeler ilk harfleri büyük ve gramer kurallarına uygun şekilde yazılmalıdır.

6. Bölümler (i) öz ve anahtar kelimeler, (ii) abstract ve keywords (İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimeler), 
(iii) ana metin, (iv) semboller, (v) teşekkür (gerekliyse) ve (vi) kaynaklar sırası içinde düzenlenmelidir.

7. Öz (ve abstract) çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve ulaşılan sonuçları kısaca tanımlamalı ve 
100 kelimeyi aşmamalıdır. En az üç tane Türkçe ve İngilizce anahtar kelime verilmelidir. Türkçe ve 
İngilizce Başlık, Öz (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) birinci sayfaya sığdırılmalı ve ana metin 
ikinci sayfadan başlatılmalıdır.  

8. Bölüm ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmalıdır (TS 1212 ISO 2145).

9. Semboller uluslararası kullanıma uygun seçilmeli; her bir sembol ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalı, 
ayrıca metnin sonunda (Kaynaklardan önce) tüm semboller alfabetik sırayla (önce Latin alfabesi, sonra 
Yunan alfabesi) listelenmelidir.

10. Denklemler numaralandırılmalı ve bu numaralar satır sonunda parantez içinde gösterilmelidir.

11. Fotoğraflar tarayıcıdan geçirilerek çözünürlüğü en az 300 dpi olacak şekilde ve jpeg formatında bilgisa-
yar ortamına aktarılmalıdır. Çizelgeler, çizimler ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmeli, her birine 
numara ve başlık verilmeli, numara ve başlıklar çizim (şekil) ve fotoğrafların altına, çizelgelerin (tablo) 
üstüne yazılmalıdır. 



12. Yazılarda yalnızca SI birimleri kullanılmalıdır.

13. Etik kuralları gereğince, alıntılar tırnak içinde verilmeli ve bir referans numarasıyla kaynak belirtilme-
lidir. 

14. Teşekkür metni olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belir-
tilmelidir.

15. Kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralanmalı ve kaynaklar listesinde metin içinde veriliş 
sırasına uygun biçimde belirtilmelidir. Kaynaklarda şu bilgiler verilmelidir: 

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “makalenin tam başlığı,” 
derginin adı, cilt, sayı, başlama ve bitiş sayfaları. 

Örnek 1: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "Isı Değiştiricilerin Tasarımına Bir Bakış," Mühendis ve 
Makina, cilt 54, sayı 644, s.14-43.

Örnek 2: Kaçar, E. N.,  Erbay, L. B. 2013.  "A Design Review For Heat Exchangers," Engineer and 
Machinery, vol. 54, no. 644, p.14-43.

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yayınlandığı yıl. kitabın adı, 
varsa cilt numarası, varsa editörü, yayın veya ISBN no, yayın evi, yayımlandığı yer.

Örnek: Lazzarin, R., Nalini, L. 2013. Havanın Nemlendirilmesi, ISBN: 978-605-01-0441-7, 
MMO/599, TMMOB MMO Yayını, İzmir. 

Kaynak bildiri ise:  Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “bildirinin adı,” konferansın 
adı, tarihi, yapıldığı yer.

Kaynak tez ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. yıl. “tezin adı,” derecesi, sunulduğu kurum, şehir.

Kaynak rapor ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. raporun adı, türü, yayın 
numarası, kuruluşun adı, yayımlandığı yer.

Kaynak internet adresi ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., diğer yazarlar. yıl. “yazının adı,” inter-
net bağlantısı, son erişim tarihi. 

* Bilindiği üzere, araştırmacı, bilim insanı ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarındaki isim/kurum 
benzerliklerinden kaynaklanan bazı sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla araştırmacı kimlik 
numaraları kullanılmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM ve YÖK arasındaki işbirliği ile yürütülen çalışmalar 
kapsamında, ORCID bilgisinin kullanılması karar verilmiştir. Bu bağlamda, makale yazarlarının 
uluslararası geçerliliği de bulunan “ORCID” bilgisine makalelerde yer verilmesi gerekmektedir. ORCID, 
Open Researcher ve Contributor ID’nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı 
(ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URL’dir. 
http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.



YAYIN İLKELERİ
 1.  Yazıların telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle 

alınır. İmzalıTelif Hakkı Devir Formu’nu göndermeyen yazarların yayınları değerlendirmeye alın-
maz.

 2.  Yazılar, DergiPark sistemi https://dergipark.org.tr/tr/pub/muhendismakina üzerinden alınmaktadır. 
Her yazı, konusuyla ilgili en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakem görüşlerinde belirtilen 
eksikler yazarlar tarafından tamamlandıktan sonra, dergide yayımlanabilecek nitelikte olanlar belir-
lenir ve yazara bilgisi verilir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların sorum-
luluğu yazarlara aittir.

 3. Yazar isimleri hakemlere bildirilmediği gibi, yazar/lar/a yazının hangi hakemlere gönderildiği de 
hiç bir şekilde bildirilmez. Yayımlanmayan yazılar istenildiğinde hakem raporlarıyla birlikte hakem 
isimleri belirtilmeden yazar/lar/a geri gönderilir.

 4.  Yayın Kurulu hakemlerden gelen eleştiriler doğrultusunda yazının derginin bir başka bölümünde 
yayımlanmasının uygun olduğuna karar verebilir ve bu kararı yazar/lar/ın onayına sunar. Yazar/lar/
ın da uygun görmesi durumunda, yazı önerilen bölümde yayımlanır. 

 5. Dergiye gönderilen yazıların ‘Yazım Esasları’na uygun olması gerekir. Esaslara uygunluk göster-
meyen yazılar değerlendirmeye alınmadan yeniden düzenlenmesi için yazar/lar/a iade edilir.

 6. Yayımlanan yazılar için yazar/lar/a ve değerlendirme yapan hakemlere derginin o sayısından birer 
kopya gönderilir. 

 7. Verilen süre içinde kendisine gönderilen yazıyı değerlendirmeyen ve dergi yayınında aksamaya ned-
en olan hakemin, Yazı Değerlendirme (Hakem) Kurulu üyeliği gözden geçirilir. 

 8. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yeni Yazı Değerlendirme (Hakem) Kurulu üyeleri atay-
abilir.

 9. Araştırma ve tarama makalelerindeki görüşler yazarına, çevirilerden doğacak sorumluluk ise çe-
virene aittir.

 10. Yazılar başka süreli yayınlarda yayınlanmamış olmalıdır. Herhangi bir toplantıda tebliğ olarak sunul-
muş veya sunulacak ise bu açık olarak belirtilmelidir.

 11. Hakem değerlendirme raporuna katılmayan yazar makalesini geri çekme hakkına sahiptir. Ancak geri 
çekme gerekçesini yazılı olarak yayın kuruluna sunmalıdır.

 12. Dergideki yazılardan kaynak göstererek alıntı yapılabilir.

 13. Yazılar için telif ücreti ödenmemektedir.

 14. Yazılar araştırma ve yayım etiğine uyumlu hazırlanmalıdır. Etik kurallara aykırı davranışlarda (uy-
durma, çarpıtma, aşırma, tekrar yayım, dilimleme, destekleyen kuruluşu belirtmeme, haksız yazarlık, 
kaynak göstermeme vb.) bulunulmamalıdır.

 15. Makalenin konusu ile ilgili şartlar;

Makalenin konusu TMMOB Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarıyla TMMOB Makina Mühendisleri 
Odasına kayıtlı mühendislik disiplinlerinin çalışma alanı ile ilgili olmalıdır. 

“Makina, Uçak, Havacılık, Uzay, Mekatronik, Sistem, İmalat, Üretim, Üretim Tekniği, Üretim Sistemleri, 
Otomotiv, Endüstriyel Tasarım, Enerji Sistemleri, Makina ve İmalat ile Raylı Sistemler Mühendisliği



ABOUT ENGINEER AND MACHINERY JOURNAL AND ITS 
WRITING PRINCIPLES 

Engineer and Machinery Journal is a vocational and technical publication that is published on a quarterly 
basis and aims at providing our country’s  industry, society, and disciplines and colleagues who are members 
of Chamber with their scientific, technica and vocational knowledge needs, as well as to contribute to their 
scientific, and technical development. The English and Turkish articles on mechanical engineering field 
with the following qualities written in the format stated below are accepted to ‘’Engineers and Machinery 
Journal’’.

Research Article: It must reflect an authentic research with its findings and results. The research must 
contribute to science.

Literature Review Article: They must review an adequate number of scientific articles, summarize and 
evaluate the subject according to current knowledge and technological level, and compare their findings 
before interpreting them.

PRESENTATION FORMAT

1 The whole article (text, tables, equations, drawings) must be typed and arranged on computer and 
delivered as ready for publication. The article must be written on an A4 (210x297 mm) paper, via Word 
MS, in 10 font size (heading must be in 15 font size) of Times New Roman with single space.

2. Articles including their drawings and tables must not exceed 25 pages and short papers must not exceed 
4 pages.

3. Articles must be sent via registration on Online Article Management System (OMYS). The uploaded 
article must be named as “article_the first 2 or 3 words of the title of article’’. The articles uploaded on 
OMYS should not contain any information about the author. The information about the author must be 
presented in a separate cover page, which must be also uploaded on the system. The cover page must 
demonstrate the name of the article and contact information of the author (name, surname, address, 
e-mail, academic title if there is one).

4. The article must be written in a plain language and style. It must comply with the spelling rules of the 
language used; third-person singular and deponent verbs must be used, whereas; inverted sentences 
must not be employed.

5. The title of the article must be clear and as short as possible (100 characters to the maximum) and 
also reflect the content. The first letters of English titles must be in capitals and titles must be written 
according to grammatical rules.

6. Chapters must be arranged in the following order: (i) abstract and keywords (in Turkish), (ii) abstract 
ve keywords (in English), (iii) main text, (iv) symbols, (v) acknowledgment (if necessary), and (vi) 
references.

7. Abstract must briefly define the objective, scope, method, and results of the study and must not exceed 
100 words. At least three English and Turkish keywords must be provided. The first page must include 
the title in both Turkish and English, the abstract, and keywords; the main text must start from the 
second page. 

8. The titles of chapters and sub-chapters must be numbered (TS 1212 ISO 2145).

9. Symbols must be employed according to international use; each symbol must be defined at their first use 



in the text; at the end of the article (before References), all symbols used must be listed in alphabetical 
order (Latin Alphabet first, Greek alphabet second). 

10. Equations must be numbered and these numbers must be indicated in parantheses at the end of line.

11. Photographs must be scanned, and transferred to computers in jpeg format with a solution of 300 dpi at 
least. Drawings, tables, and photographs must be integrated into the text; eahc of them must be given 
a number and title; numbers and titles must be written under drawings (figures) and photographs, and 
above tables. 

12. Only SI units must be used in articles.

13. As required by ethnical rules, citations must be presented in quotes and its reference must be 
demonstrated via a reference number. 

14. Acknowledgments must be as brief as possible and state the people and institutions having contributed 
to the study.

15. References must be numbered via brackets in the text; in the list of references, they must be indicated 
according to their order in the text. The references must include the following information:

  If reference is an article: Author’s surname, initial of his/her name., other authors. year. ‘’full title of 
the article,’’ name of the journal, volume, issue, start and end page. 

 If reference is a book: Author’s surname, initial of his/her name., other authors. year of publication. 
name of the book, volume number (if available), editor (if available), publication or ISBN no, publishing 
house, place of publication.

 If reference is an paper: Author’s surname, initial of his/her name., other authors. year. ‘’name of the 
paper,’’ name of the conference, date, place.

 If reference is a thesis: Author’s surname, initial of his/her name., other authors. year. ‘’name of the 
thesis,’’ degree, presented institution, city.

 If reference is a report: Author’s surname, initial of his/her name., other authors. year. name of the 
report, type of the report, publication number, name of the institution, place of publication.

 If reference is a website: Author’s surname, initial of his/her name., other authors. year. ‘’name of the 
article,’’ internet address, last date of access.day.month.year



PRINCIPLES OF PUBLICATION
 1. The copyrights of articles are transferred by signing the form presented on the website of the journal. 

The articles of authors, who have not signed and sent the Form for Transfer of Copyrights, will not 
be taken into consideration.

 2. Each article is sent to at least two arbitrators, who are experts in the subject of article. After authors 
revise their articles based on the suggestions of arbitrators, the ones that are deemed appropriate to 
be published on the journal are determined and authorts are notified. The final version of articles are 
organized and sent by authors to the secretary of publication via dergipark. The errors that may be 
found in the article following its publication are the responsibility of the author.

 3. Neither arbitrators are notified of the names of the authors, nor authors are notified of the names of 
arbitrators. The unpublished articles are sent back to authors with arbitration reports, upon author’s 
request. 

 4. The Publication Committee may decide that the article be published in another section of the journal, 
based on the suggestions of arbitrators and may present their decision for the approval of author(s). 
If also deemed appropriate by author(s), the article is published on the presumed section. 

 5. The articles sent to the Journal must comply with the ‘Principles of Writing’’. The articles not com-
plying with these principles will be returned to the author(s) for revision, without being evaluated. 

 6. A copy of the issue of the journal is sent to the authors of articles published in that issue and the 
arbitrators who evaluated those articles.

 7. The membership to the Article Assessment Committee of the arbitrator, who have not evaluated the 
article within the due time and thereby caused delay in the publication of the journal, is reviewed. 

 8. The Publication Committee may appoint new members to the Article Assessment Committee, if/
when they deem necessary.

 9. The views stated in the research and literature review articles are the responsibility of the author, 
whereas; the consequences which may result from its translation are the responsiblity of the translator. 

 10. The articles must be not published on any other periodical publications. It should be clearly stated if 
the articles were presented or are planned to be presented as a paper in any meeting.

 11. The author(s), who do not agree with the report of the arbitrators, may withdraw his/her article. How-
ever, the author(s) must present the reason behind his/her withdrawal to the publication committee 
in a written manner.

 12.  It is allowed to cite the articles published in the journal as long as the source is stated.

 13. A royalty (a fee for copyrights) is not paid for articles.

 14. Articles must be written according to the ethics of scientific research and publication. Conducts 
against the ethical rules (fabrication, falsification, plagiorism, republication, salami slicing, exclud-
ing the supporting bodies of the work, undeserved authorship, excluding some/all references, etc.) 
must be avoided.

 15. Conditions related to the subject of the article; The subject of the article should be related to the field 
of study of engineering disciplines registered in TMMOB Chamber of Mechanical Engineers with 
the decisions of TMMOB General Assembly and Board of Directors.

“Machinery, Aircraft, Aviation, Space, Mechatronics, System, Manufacturing, Production, Production 
Technique, Production Systems, Automotive, Industrial Design, Energy Systems, Machinery and 
Manufacturing and Rail Systems Engineering” 

Please send your articles via the system at https://dergipark.org.tr/tr/pub/muhendismakina, in order to 
minimize the costs and time loss, which may result from the process of sending articles and evaluation by 
arbitrators.




