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P U B L I S H I N G

SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarımız Merhaba,
Mühendis ve Makina dergimizde yer alan ilk makalemiz, Ender Yemenicioğlu’nun “Üretim Sistemleri Mühendisliğinde Kesintisiz Veri Alışverişi İçin Bir Çatı Formatı: AutomationML” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, sektöründe önemli yer tutan firmalar tarafından
geliştirilen ve mühendislik yazılımları arasındaki bilgi alışverişini sağlamayı hedefleyen
bağımsız ve açık kaynaklı AutomationML veri formatının amaçlarını, uygulama alanlarını,
temel kavramlarını ve mimarisini tanıtmak amacıyla yazılmıştır. AutomationML bir üretim
sisteminin topolojik yapısını, bileşenlerinin geometrisini ve davranış tanımlamalarını saklamaya imkân sağlar. AutomationML, 2008 yılında Almanya çıkışlı olarak başladığı yolculuğuna onuncu yılının sonunda elliyi aşkın firma ve akademik kuruluşun işbirliğiyle dünya
çapında bir konsorsiyum olarak devam etmektedir.
İkinci makalemiz, Mevlüt Gürbüz ve Tuğba Mutuk’un “Karbon Esaslı Malzeme Takviyeli
Titanyum Kompozitler ve Grafen Üzerine Yeni Eğilimler” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada, karbon siyahı, grafit, karbon nanotüp ve grafen takviyeli titanyum matrisli kompozit
üretimi üzerine yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Özellikle grafen takviyesinin önemi vurgulanmış ve gelecekte titanyum kompozitler için yeni eğilimlerin ne olacağı ortaya konulmuştur. Ayrıca, yapılan takviyelerin kompozit mekaniği üzerine olan etkileri mukavemet
artırıcı mekanizmalarla açıklanmıştır. Karbon esaslı malzemelerden biri olan grafen bir
atom kalınlığında olup, ilk kez 2004 yılında sentezlenmiş ve 2008 yılından itibaren metal matrisli kompozit üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda titanyum matrisli
kompozit üretiminde de tercih edilmektedir. Grafen ve diğer karbon esaslı takviye malzemeleri kıyaslandığında, grafen takviyesi ile daha yüksek sertlik, akma ve çekme dayanımı elde
edilmiştir. Literatürde grafen miktarının, sinterleme sıcaklığı ve zamanının, toz metalürjisi
süreçlerinin ve ikincil işlemlerin kompozitin mekanik özelliklerine etkisi yeterince ortaya
konulmamıştır. Bu durum titanyum esaslı malzemelerde grafen kullanımına yakın gelecekte de devam edileceğini göstermektedir. Bu nedenle, özellikle grafen takviyeli yeni nesil
titanyum kompozitler sahip olduğu hafiflik, yüksek mukavemet, yüksek aşınma ve korozyon
daynımından dolayı yakın gelecekte implant, otomotiv, savunma sanayi, havacılık ve uzay
uygulamalarında kullanım alanı bulacaktır.
Üçüncü makalemiz, Umut Can Babacan ve Cemal Meran’ın “Bakıma Yönelik Tasarım ve
Uygulamaları” başlıklı çalışmasıdır. Ülkemizde bakım mühendisliği üzerine lisans veya lisansüstü düzeyde eğitim oldukça yetersizdir. Son yıllarda bakım üzerine bazı üniversitelerde
seçmeli dersler açılarak bakım konusunda bilinçlenme artmaktadır[1]. Bakım olayının makinanın tasarımı aşamasında göz önünde bulundurulması zorunludur. Tasarım esnasında
seçilen cıvatanın türünden, boyundan, birleştirme yönteminden, ağız şekline kadar birçok
basit faktör bile bakım yapılabilirlik üzerinde ciddi boyutta etkiye sahip olabilmektedir.
Geçmişte deneme yanılma yöntemiyle yapılan tasarımlar ve insan faktörünün daha etkin
olduğu bakım çalışmaları yerine artık teknik yöntemler uygulanmaya başlanmıştır. Sürekli
artan sorumluluk ve kalite bilinci ile tasarımlar artık daha sistematik olarak yapılmakta,
yapılan analiz çalışmaları ile sorunlar daha oluşmadan giderilmeye çalışmaktadır. Gelişen
malzeme, talaşlı imalat, ısıl işlem ve kaplama teknolojileri ile tasarımcının dikkate alması
gereken kriterler artmış, çok daha dikkat ve öngörü isteyen bir düzeye gelmiştir. Bu çalışmada, bir tasarımcının tasarım yaparken bakım maliyetlerini, bakım sürelerini ve çalışan
işçilere düşen iş yükünü azaltması için dikkate alması gerekenler ve bunun sonucunda elde
edilen kazançlar üzerinde durulacaktır. Tasarımda bakım yapılabilirliği dikkate almanın,
firmaya, çalışanlara, müşteriye ne gibi getirileri olduğu incelenecektir. Yapılan çalışma ile

tasarımcılara, tasarım yaparken bakım için dikkat etmeleri gereken konular gösterilmek ve
birkaç örnek ile bakış açıları geliştirilmek istenmiştir.
Dördüncü makalemiz, U. Görkem Çakıcı, S. Çağlar Başlamışlıa, Selim Solmaz, Korhan
Babacan Yılmaz ve Bora Yıldırım’ın “Jant İçi Elektrik Motorunun Kritik Parçalarının
Yorulma Analizi” başlıklı çalışmasıdır. Elektrikli araçlar (EA) ulaşım araçlarının karbon
emisyonlarının azaltılması ile benzin ve dizel gibi fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasında çok önemli bir role sahiptir. Bu çalışmanın temel amacı, özgün yapım bir jant içi elektrik
motorunun kritik parçalarının yorulma analizini gerçekleştirmektir. Belirtilen fırçasız jant
içi elektrik motoru, TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araçlar Yarışması için üniversite bünyesinde geliştirilen bir elektrikli araç içerisinde kullanılmaktadır. Yorulma analizi ilk olarak
Von-Mises eşdeğer gerilim dağılımlarından türetilen ortalama ve değişken gerilimlerin elde
edilmesi ve daha sonra kritik parçalara ASME-Elliptic yaşam döngüsü metodunun uygulanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, jant içi elektrik motor modelinin kritik parçalarının farklı yol koşullarında göreceği hasar ve işletme ömürlerinin hesaplanması için yağış
saydırma döngüsü (rainflow counting) ve Palmgren-Miner kuralı kullanılmıştır.
Beşinci makalemiz, Efecan Karaman, Hikmet Rende ve Mehmet Feyzi Akşahin’in “Motor Seslerine Göre Otomobillerin Tanınması” başlıklı çalışmasıdır. Otomobillerde önemli
ses kaynaklarını, otomobil motoru ve güç aktarma organları, lastikler, egzoz, şanzıman ve
süspansiyon vb sesler oluşturmaktadır. Otomobillerde oluşan bu sesler tıpkı kişiye ait olan
imzalar gibi otomobilleri de birbirinden ayıran tanımlayıcı özellikler oluşturmaktadır. Bu
çalışmada, farklı tipteki araçların motor gürültüleri kullanılarak birbirinden ayrıştırılması ve sınıflandırılması amaçlanmıştır. Farklı tip ve modeldeki araçların motor gürültüleri
belli süreler ve koşullar altında kayıt edilmiş, ses işleme yöntemleri kullanılarak bu sesler
işlenmiş ve daha sonra sınıflandırma yöntemlerinden yapay sinir ağları kullanılarak araç
gürültüleri sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma çalışmasında %99,2 oranında başarı sağlanarak araçların modelleri tanınmıştır.
Altıncı makalemiz ise Göksel Keskin, Seyhun Durmuş, Muharrem Karakaya, Atanur Teoman ve Melih Cemal Kuşhan’ın “Motorsuz Uçuş Prensibi: Planör” başlıklı çalışmasıdır.
Dünya genelinde çok yaygın bir spor dalı ve tanınan bir hava aracı olsa da planör, ülkemizde hava aracı olarak ve planörcülük sporu alanında oldukça az bilinmektedir. Planörcülük ülkemizde sadece sivil olarak Türk Hava Kurumu (THK) tarafından icra edilmektedir.
Tarihçesi motorlu uçuştan önceye dayanan planör, süzülme uçuşunu ve doğal meteorolojik
oluşumlarını kullanarak havada kalabilen ve bu yöntemlerle binlerce mesafe kat edebilen
bir hava aracıdır. Motoru olmamasına rağmen, dünya genelinde motorlu uçuşa başlangıçtan önce temel eğitimin en önemli parçasıdır. NASA’nın astronot eğitimlerinin en önemli
parçası olan planör eğitimi, astronotları dünyaya dönüşte motorsuz uçuş için hazırlamaktadır; çünkü atmosfere giriş anından itibaren uzay mekikleri süzülme, yani planör uçuşu yapmaktadır. Deneysel planörcülüğün örnek projelerinden olan Perlan projesinin ilk etabında
çoğu jet uçağının çıkamayacağı 52.221 fit irtifaya çıkmış ve bir sonraki 90.000 fit hedeflenmiştir. Bu bağlamda planör, dünyada hem eğitim amacıyla, hem yarışma hem de deneysel
sınıfta oldukça önemli bir hava aracıdır. Bu çalışmada ise, planör hava aracı tanıtılarak
planörcülüğün getireceği artılar tartışılmıştır.
Dergimize www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden ulaşabilir; makale ve görüşleriniz
ile destek olabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere...
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

PRESENTATION
Esteemed Colleagues,
The first article published in our journal Engineer and Machinery is the article titled “A
Container Format for Seamless Data Exchange in Manufacturing Systems Engineering:
AutomationML” by Ender Yemenicioğlu. This article introduces objectives, application
areas, basic concepts and the architecture of the independent and open source AutomationML
data format, which is developed by the important companies and institutions in the sector
and aimed at providing data exchange between engineering software tools. AutomationML
allows storing the topological structure of a production system, the geometry of its
components, and behavioral descriptions. AutomationML started its journey in Germany
in 2008 and is continuing as a worldwide consortium in cooperation with above fifty
companies and academic institutions at the end of its tenth year.
The second article is titled “Carbon Based Material Reinforced Titanium Composites and
New Trends on Graphene” by Mevlüt Gürbüz and Tuğba Mutuk. In this review, the studies
on titanium matrix composites reinforced with carbon black, graphite, carbon nanotube
and graphene are summarized. Especially, the importance of graphene reinforcement has
been emphasized, and new trends for titanium composites will be addressed in the future.
Furthermore, the effects of the reinforcements on the composite mechanics are explained
by strengthening mechanisms. Graphene is one of the carbon-based materials which has
one atomic thickness. It was first synthesized in 2004 and started to be used in metal matrix
composite fabrication from 2008. Graphene is also preferred in the production of titanium
matrix composite in recent years. When graphene is compared with other carbon based
reinforcing materials, titanium composites with graphene addition have high hardness,
high corrosion resistance, greater yield and tensile strength. In the literature, the effect of
the amount of graphene, sintering temperature and time, processes of powder metallurgy
method and secondary processes on the mechanical properties of the titanium composites
have not been sufficiently revealed. Therefore, the use of graphene in titanium based
materials will continue to be used in the near future. Because of these considerations, new
generation titanium composites, especially with graphene additives, will be used in implant,
automotive, defense industry, aerospace and space applications in the near future due to
their lightness, high strength, high wear and corrosion resistance.
The third article is titled “Design For Maintainability And Applications” by Umut Can
Babacan and Cemal Meran. Maintenance engineering is taught inadequately at all the
universitis or master programs in our country. But in the last years some of the university
faculties have opened new courses about maintenance and by that that awareness is raising.
Decision of choosing the right screw type or length for assembly or connection type or type
of the countersink at the stage of design affects the maintainability in many ways. More
technical and advanced methods are applied in design and maintenance rather than old
trial and error type methods and human effected maintenance which was applied in the
past. Machines are designed more systematically with raising responsibility and quality
awareness; problems are solved before they happen with the analysis performed regularly.
The criteria that designer needs to pay attention are simply increases while metallurgy, heat
transfer, manufacturing and coating technologies are developing day by day. In this study,
the needs to reduce maintenance time costs and which is needed for maintenance and by
that what will be gained will be mentioned. Also what company, customers and workers will
gain by paying attention to design for maintainability while designing. The purpose of this
study is to give designers the new vision by showing them a few examples.

The fourth article is titled “Fatigue Analysis of Critical Parts for an in-wheel Electric Motor”
by U. Görkem Çakıcı, S. Çağlar Başlamışlıa, Selim Solmaz, Korhan Babacan Yılmaz and
Bora Yıldırım. Electrical vehicles (EVs) have a major importance on reducing the carbon
emissions for transportation vehicles and dependency on fossil fuels such as gasoline and
diesel. The main aspect of this study is to conduct a fatigue analysis of critical parts for a
homemade in-wheel electric motor. The said in-wheel BLDC electric motor is utilized in
an in-house built electric vehicle designed accordiry to the specifications of the TÜBİTAK
Alternative Energy Vehicle Races. The fatigue analysis is conducted by first deriving the
mean and alternating stresses from the Von-Mises equivalent stress distributions and then
applying the ASME-Elliptic life cycle method to the critical parts. Rain flow counting cycle
method and Palmgren-Miner’s rule are also used to generate damage and operation life
for the critical parts of the in-wheel electric motor assembly, for different road conditions.
The fifth article is titled “Recognition of Vehicles from Their Engine Sound” by Efecan
Karaman, Hikmet Rende and Mehmet Feyzi Akşahin. Almost every moving vehicle
produces a kind of sound. Automobile engine and powertrain, tires, exhaust, gearbox and
suspension and other. sounds constitute significant sound sources in vehicles. These sounds,
which are formed in vehicles, involve identifiable features that distinguish automobiles from
each other like signatures belonging to the person. In this study, it was aimed to identify
and different types of vehicles by using their engine sounds. These sounds were processed
and then these sounds were classified by using an artificial neural networks classification
method. As a result, 99.2% success was achieved and the models of the vehicles were
recognized.
The sixth article is titled “Unpowered Flight Principle: Sailplane” by Göksel Keskin,
Seyhun Durmuş, Muharrem Karakaya, Atanur Teoman and Melih Cemal Kuşhan.
Although it is a widespread sport in the world and a recognized air vehicle, the sailplane
and sailplaning are very little known in our country and it is practiced only by the Turkish
Aeronautical Association (TAA) as a civilian. Sailplane is an aircraft that made in earlier
than powered aircraft in aviation history and it can stay in the air using natural air sources
and can cover thousands of miles with these methods. Despite the absence of a motor, it is
the most important part of the worldwide motorized flight training. The most important part
of NASA’s astronaut training, glider training, prepares astronauts for a non-motorized flight
to return to Earth because space shuttles fly like a glider after entering atmosphere. At the
same time, another project, the Perlan Project has reached to 52.221 feet where most of the
jet aircraft could not fly and 90.000 feet were targeted. So, sailplane is an important aircraft
in training, competition and experimental class. In this study, the improvements that the
soaring will bring about have been discussed by introducing the glider aircraft.
You can also view the journal on the web page www.mmo.org.tr/muhendismakina and support us with your articles and comments.
Best regards until our next issue...
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Üretim Sistemleri Mühendisliğinde Kesintisiz Veri
Alışverişi İçin Bir Çatı Formatı: AutomationML
Ender Yemenicioğlu1

ÖZ
Bu makale sektöründe önemli yer tutan firmalar tarafından geliştirilen ve mühendislik yazılımları arasındaki bilgi alışverişini sağlamayı hedefleyen bağımsız ve açık kaynaklı AutomationML
veri formatının amaçlarını, uygulama alanlarını, temel kavramlarını ve mimarisini tanıtmak
amacıyla yazılmıştır. AutomationML bir üretim sisteminin topolojik yapısını, bileşenlerinin geometrisini ve davranış tanımlamalarını saklamaya imkân sağlar. AutomationML, 2008 yılında
Almanya çıkışlı olarak başladığı yolculuğuna onuncu yılının sonunda elliyi aşkın firma ve akademik kuruluşun işbirliğiyle dünya çapında bir konsorsiyum olarak devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Üretim sistemleri, otomasyon, endüstri 4.0, automationml, mühendislik
yazılımları, veri alışverişi

A Container Format for Seamless Data Exchange in Manufacturing
Systems Engineering: AutomationML
ABSTRACT
This article introduces objectives, application areas, basic concepts and the architecture
of the independent and open source AutomationML data format, which is developed by the
important companies and institutions in the sector and aimed at providing data exchange
between engineering software tools. AutomationML allows storing the topological structure
of a production system, the geometry of its components, and behavioral descriptions.
AutomationML started its journey in Germany in 2008 and is continuing as a worldwide
consortium in cooperation with above fifty companies and academic institutions at the end of
its tenth year.
Keywords: Manufacturing systems, automation, industry 4.0, automationML, engineering
tools, data exchange

Geliş/Received
Kabul/Accepted
1

: 04.01.2018
: 22.11.2018

Dr., -Ing., inpro Innovations. mbH ender.yemenicioglu@inpro.de

Yemenicioğlu, E.

1. GİRİŞ
Üretim sistemleri dünyası önemli bir dönüm noktasındadır. Otomasyon teknolojilerindeki ilerlemenin hızlanması ve çevik (agile) imalat konsepti gereği müşteri ihtiyaç ve
beklentilerinin planlamanın en başından sürece dâhil edilmesi, üretim sistemlerinde
ürün portföyü ve kaynak kullanımıyla ilgili esnekliği artırma zorunluluğunu doğurmaktadır [1]. Fakat bu ulaşılması kolay bir hedef değildir. Endüstri 4.0 yaklaşımında
öngörüldüğü gibi üretim sistemleri mühendisliğinde ve uygulamasında yeni yöntemler geliştirilmelidir [2, 3].
Endüstri 4.0 hedefi, üretim sistemlerinde dijital teknolojilerin yoğunlaştırılmasını ve
hali hazırda yürütülen mühendislik faaliyetlerinin artan bir entegrasyonunu gerektiriyor. Fabrikanın planlama, işletmeye alma, üretim, söküm gibi farklı yaşam döngüsü
evrelerinin, saha kontrolünden şirket ağı yönetimine kadar çeşitli kontrol katmanlarının ve mühendisler tarafından duruma uygun mühendislik (yazılım) araçları ile
yürütülen mühendislik tasarımı aşamalarının birbiriyle olan uyumunu ve işbirliğini
güçlendirmek bu noktada önem kazanıyor.
Artan esneklik ve dünya pazarıyla yaşanan rekabet, tasarımın daha sık değiştirilmesini
ve hızlı yürütülmesini gerektirdiğinden mühendislik süreci için harcanan emek ve
zaman diğer giderlere kıyasla giderek daha fazla yer tutmakta ve bir üretim sisteminin yaşam döngüsünde önemli bir maliyeti oluşturmaktadır. Mühendislik zamanını
ve maliyetlerini düşürmenin bir yolu tasarım ve planlama faaliyetlerinin iş birliğini
artırmaktan geçiyor. Bunun için de kullanılan (yazılım) araçlarının mühendislik süreci
boyunca kesintisiz bir biçimde bilgi alışverişi yapabilmesini sağlamak gerekmektedir.
Böylece mühendislik sürecinin verimliliği, mühendislik yazılımlarının birbiriyle uyumunun artması sonucu mühendislik süreçleri arasındaki geçişin kolaylaşması ve hatta
eşzamanlı yürütmenin mümkün hale gelmesiyle artırılmış olur [4]. Tipik bir üretim
sistemi planlama sürecinde her geçen gün giderek artan yazılım çeşitliliği ve her bir
uygulamanın kendine has farklı veri formatlarını kullanması bu hedefi maalesef zorlaştırmakta, verilerin aktarımının önemli bir gider kalemi olmasına sebep olmaktadır
[5, 6].
2008 yılında bahsedilen bu problemi çözmek için Daimler AG öncülüğünde ABB,
Siemens, Rockwell, Kuka, netAllied, Zühlke firmaları ve Karlsruhe ve Magdeburg
üniversiteleri mühendislik yazılımları için Automation Markup Language (AutomationML/AML) adı verilen kurumlardan ve şirketlerden bağımsız, açık kaynaklı bir
veri alışverişi formatı oluşturmak üzere bir konsorsiyum kurmaya karar verdi [7].
Geçen süre içinde BMW Group, Volkswagen AG, Festo, Huawei, Airbus, Mitsubishi
Electric, ThyssenKrupp gibi sektöründe önemli yer tutan pek çok firmanın ve başka
akademik kuruluşların da katılımıyla konsorsiyumdaki üye kuruluş sayısı 2019 yılı
itibariyle 55’i bulmuş ve Almanya sınırlarını aşmış bulunmaktadır.
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Bu yazının amacı AutomationML’in temel kavramlarını kısaca tanıtmak ve örneklerle
açıklamaktır.

2. AUTOMATIONML’İN TEMEL KAVRAMLARI
Üretim sistemlerinin mühendisliği, çok çeşitli disiplinlerden mühendislerin yer aldığı,
farklı planlama ve tasarım süreçlerinin yürütüldüğü ve bir imalat sisteminin kurulması, çalıştırılması, muhafaza edilmesi ve en sonunda sökümü için gerekli olan mühendislik ürünlerinin kullanılmasını ve oluşturulmasını içeren karmaşık bir süreçtir [1, 9].
AutomationML’in ana hedefi, bu süreçte yer alan üretim elemanlarının yaşam döngüleri içinde üretilen verileri kapsamaktır. Burada öne çıkan aşamalar üretim sistemi
bileşenlerinin edinilmesi veya tasarlanması, bunların ilgili imalat işlemlerinde kullanılması, sistemin fabrika içindeki kurulumunun detaylı olarak planlaması ve son
olarak işletmeye alınması olarak sıralanabilir (bkz. Şekil 1) [4].

Şekil 1. AutomationML’in Kapsamına Giren Mühendislik Süreci [4]

AutomationML kendisini sınırladığı hedef alanında bile farklı mühendislik disiplinlerini, çalışma prensiplerini, iş ve adlandırma kurallarını kapsamak zorundadır. Bu geniş kapsama ve karmaşıklığa hakim olabilmek için güvenilir, iyi denenmiş bir yöntem
ise nesne yönelimi (object orientation) yaklaşımıdır. AutomationML nesne yönelimine uygun olarak üretim sistemi elemanlarını veri nesneleri olarak tanımlar. Bir nesne
onu tanımlayan niteliklere sahip olabilir, başka alt nesnelerden oluşabilir ve kendisi
daha büyük bir bileşimin parçası olabilir. Bu tür veri nesnelerine örnek olarak robotlar, motor, kol, kıskaç gibi alt robot öğeleri, yağ hazneleri, programlanabilir mantıksal
denetleyiciler, sinyaller, sinyal verileri hatta komple üretim istasyonları verilebilir.
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Veri nesnesiyle temsil edilen üretim elemanının saklanmaya en çok ihtiyaç duyulan
özellikleri hiyerarşik üretim topolojisi içindeki konumu, geometrisi, kinematiği, mantık verileri (sıralama, davranış ve kontrol) ve diğer nesnelerle olan ilişkileridir [7].
Bu özellikleri temsil etmek için hali hazırda veri formatları zaten mevcut olduğundan AutomationML bunları temel alarak “olduğu gibi” kullanmaktadır, tekrardan
bir tanımlamaya gitmemektedir. Yani AutomationML önceden mevcut olan ve kabul
görmüş farklı veri standartları arasında işbirliği sağlamakta ve üretim sistemi bileşenlerini tanımlamak için bunların nasıl kullanılacağını tarif etmektedir [10]. Şekil 2’de
AutomationML’in genel mimari yapısı ve temel bileşenleri gösterilmiştir.
AutomationML’in temelini kapsayıcı format olan XML tabanlı CAEX [11] oluşturmaktadır. Üretim sistemlerinin modellemesi için CAEX üzerinden yine XML tabanlı
COLLADA [12] ve PLCopen XML [13] formatlarına referanslar verilmekte ve AutomationML çatısında bütünleştirilmektedir. Gerek duyulduğunda başka bir standart
XML dokümanı da bu yapıya eklenebilir.
AutomationML aşağıda sıralanan temel kavramların depolanmasını desteklemektedir
[4, 7, 10]:
Sistem topolojisi: Sistem topolojisi, üretim sistemlerini alt bileşenlerinin hiyerarşik bir yapısı olarak tanımlar. CAEX formatı üzerinden tanımlanan bu yapı,
AutomationML’in kapsayıcı öğesidir. Bir üretim elemanının özellikleri, doğrudan
ilgili AutomationML veri nesnesiyle ilişkilendirilir; örneğin bir robot tutucusunun konumu, geometrisi, davranış bilgisi ve benzeri. Her nesnenin kendine has özellikleri ve

Şekil 2. Mühendislik Veri Alışverişi Formatı AutomationML'in Genel Yapısı [10]
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arayüzleri vardır. AutomationML, CAEX’in üretim sistemleri için kullanımını ayrıntılı olarak tanımlar. Bu konu bir sonraki bölümde detaylı olarak açıklanacaktır.
Geometri ve kinematik: AutomationML bir nesnenin geometri ve kinematik bilgilerini saklamak için COLLADA 1.4.1 ve 1.5.0 uluslararası standartlarını kullanmaktadır. Bu veri tipinin modellenmesi iki aşamalı olarak gerçekleşir. Önce ilgili nesnenin
geometrisi ve kinematik davranışı COLLADA formatında tanımlanır. Sonra, bu dosyalara ve/veya içindeki veri nesnelerine CAEX belgesinde referans gösterilir.
Kontrol bağlantılı mantık verileri: Nesnelerin davranışı bir eylem sırası olarak tanımlanabilir (ör. başlat→yürüt→dur). Bu veri tipi, sinyal giriş çıkış tanımlamalarını
ve mantıksal değişkenleri içeren servis fonksiyon zincirleri (service function chain,
SFC) olarak PLCopen XML [3] veri formatı vasıtasıyla saklanır. Bu fonksiyon zincirlerine bağlı değişkenlere CAEX içinden referans verilebilir, böylece CAEX ve
PLCopen XML arasında bir arabağlantı oluşturulur. İmalat işlemlerini tanımlamak
için makina mühendisleri tarafından sıkça kullanılan akış şemaları (Gantt çizelgeleri) bile PLCopen XML içinde basitleştirilmiş şekilde servis fonksiyon zinciri olarak
saklanabilir ve daha sonraki bir mühendislik evresinde programlanabilir mantıksal
denetleyici (PLC) koduna dönüştürülebilir.
Referanslar ve ilişkiler: AutomationML, nesneler arasındaki ilişkiler ve referanslar
arasında ayrım yapar. Referanslar CAEX nesnelerinden harici olarak depolanmış dosyalara tanımlanır (ör. bir robot nesnesinin geometrisi için harici bir dosyaya verilen
referans). Öte yandan ilişkiler CAEX nesneleri arasındaki karşılıklı ilişkileri örneğin bir giriş/çıkış kartının belirli bir kanalıyla bir robot sinyali arasındaki bağlantıyı belirtmektedir. Nesneler arasındaki ilişkiyi oluşturmak için, iki nesneyi birbiriyle
ilişkilendiren arayüzün de CAEX içinde tanımlanması gerekir. AutomationML üretim
sistemlerinde sık kullanılan bazı standart arayüzleri içermektedir.

3. AUTOMATIONML’DE BULUNAN VERİ TÜRLERİ
AutomationML’nin temel yapısının önemli bir kısmı CAEX’in sınırlandırılmış bir
uygulamasıdır. CAEX farklı mühendislik alanlarından gelen veri türlerini depolamak
için esnek mekanizmalar sağlarken, AutomationML bunların üretim mühendisliği
için somut uygulamasını tanımlar. AutomationML aşağıdaki özel nitelikleri, sınıfları,
arabirimleri ve nesne tanımlama kurallarını içermektedir [4, 7, 10]:
Nesne/Sürüm tanımlama: Nesneler genel benzersiz kimlik (global unique identification) aracılığıyla tanımlanır. Ayrıca dokümanlar için sürüm numarası ve sürüm
geçmişi bilgileri de dahil olmak üzere sürüm bilgisinin saklanması için mekanizmalar
sağlanmıştır.
Rol kütüphanesi (RoleClassLib): Bir rol sınıfı, bir üretim sistemi bileşeninin genel
işlevini tanımlar. Örnek olarak robot, konveyör, mantıksal denetleyici gibi genel fonk-
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Şekil 3. AutomationML’nin Topoloji Tanımının Mimarisi [4]

siyonel tanımlar verilebilir. Rol sınıfları ilgili bir rol kütüphanesinin içinde bulunur.
Sistem birimi kütüphanesi (SystemUnitClassLib): Kullanıcıların tanımladığı AutomationML nesne sınıfları sistem birimi kütüphaneleri içinde bulunur. AutomationML standart olarak belirli bir sistem birimi kütüphanesi içermez, ancak sistem birimi sınıflarını modellemek için gereken kuralları tanımlar. Yazım ve içerik kurallarının
yanı sıra başka AutomationML veri türlerine yapılan referanslar ve sınıflardan nesne
yaratmanın nasıl yapılacağı da bunlara dâhildir.
Arayüz kütüphanesi (InterfaceClassLib): Arayüzler, nesneler arasındaki ilişkilerin
açıklaması için kullanılır. AutomationML üretim/otomasyon sistemleri modellemesinde kullanılmak için bir dizi genel arayüz sınıfı içeren bir arayüz kütüphanesi sunar.
Arayüz sınıflarından yaratılan arayüz nesneleri diğer veri nesnelerinin bir alt öğesi
olarak tanımlanabilir.
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Nesne Hiyerarşisi (InstanceHierarchy): Nesne hiyerarşileri somut proje verilerini
depolar ve bu nedenle AutomationML’nin en önemli kısmıdır. Nesne hiyerarşisi sistem elemanlarını topolojik konumu, özellikleri, arayüzleri, referansları ve ilişkileri ile
tanımlayarak temel gövdeyi oluşturur.

4. UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Basit bir nesne hiyerarşisinin AutomationML’de nasıl tanımlandığı Şekil 4’te gösterilmektedir. Bir hiyerarşi iç içe geçmiş dâhili elemanlar (ing. InternalElement) aracılığıyla oluşturulur. Her dâhili eleman keyfî verilen bir ad ve benzersiz bir kimlik (guid)
ile karakterize edilir [10].
Sistem nesneleri arasındaki ilişkilerin nasıl tanımlandığıyla ilgili olan bir örnek ise
Şekil 5’te göstermektedir. Hiyerarşide «Robot» ve «Mantık denetleyici» adında iki
nesne vardır. Her iki nesne de harici arayüz (externalInterface) elemanıyla tanımlanan
bir sinyal arabirimine sahiptir. Dahili bağlantı (internalLink) adı verilen AutomationML elemanı ile bu iki arayüz arasında bir bağlantı tanımlanır.
Bir AutomationML nesnesi geometrik veya kinematik olarak modellenecekse, bu
veriler ayrı bir COLLADA dosyasında bulunmalıdır. Daha sonra ilgili dâhili eleman standart AutomationML arayüzü “COLLADAInterface” üzerinden bu dosyaya
referans verir. Buna ek olarak, bir nesnenin konum bilgisi üç boyutlu düzlemde öteleme ve dönme miktarı verilerek tanımlanır. Bunun için de çerçeve (frame) adındaki

Şekil 4. Nesne Hiyerarşisi Örneği
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Şekil 5. AutomationML Nesneleri Arasında Bağlantı Örneği

standart AutomationML nesne niteliği kullanılır. Geometri referansının uygulaması
Şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil 6 Harici Bir Geometri Dosyasına Referans Verme
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AutomationML nesnelerinin davranış modelleriyle ilişkilendirilmesi gerekirse geometri dosyasına verilen referansa paralel bir şekilde mantık modelini içeren PLCopen
XML dosyasına referans verilmesi gerekir. Bu iş için ise “PLCopenXMLInterface”
arayüzü kullanılır.

5. SONUÇ
AutomationML, üretim/otomasyon mühendisliğinde kesintisiz veri aktarımını sağlamak amacıyla oluşturulmuş XML tabanlı bir veri formatıdır. Bu tür bir veri formatına
duyulan ihtiyaç, mevcut mühendislik yazılım araçlarının veri aktarımındaki sınırlı kapasitesinden ve birbiriyle olan uyumsuzluğundan kaynaklanmıştır.
Bir üretim sisteminin en baştan itibaren nasıl tasarlandığı düşünüldüğünde
AutomationML’nin nasıl bir boşluğu doldurduğu da net olarak görülebilir. Bir mühendislik projesinin başlangıcında, gerekli mekanik bileşenlerin üç boyutlu geometrisi ve
kinematiği bir üç boyutlu tasarım programı kullanılarak oluşturulur. AutomationML
aracılığıyla, bu geometri bilgileri bir üretim simülasyonu programına aktarılabilir. Simülasyon yardımıyla üretim birimlerinin konumları, malzeme akışı ve lojistik optimize edilerek planlanır. Buna paralel olarak, makina mühendisleri üretim için gerekli
işlem dizilerini hazırlar. Daha sonra elektrik/kablo planlaması yapılır, mantıksal denetleyici ve robot programları oluşturulur. Bu bilgilerin hepsi AutomationML tarafından saklanabilir ve bir sonraki planlama aşamasına taşınır. Son olarak geometri,
kinematik, işlem sırası ve giriş çıkış sinyalleri verileri içeren bir üretim istasyonu
komple sanal devreye alma (virtual commissioning) ortamına taşınıp henüz fiziki olarak kurulmadan test edilebilir [7]. Ayrıca, bu veriler sanal ortamda personel eğitimi,
standardizasyon faaliyetleri için, cihaz bakımlarının desteklenmesi veya istasyonda
yapılan değişikliklerin önceki haliyle karşılaştırılması yeniden kullanılabilir.
Bu makalede mühendislik yazılımları arasındaki veri aktarımı sorununu optimum bir
şekilde çözüme kavuşturmak için 2008 yılından bu yana geliştirilen AutomationML
formatı kısaca tanıtılmıştır. Temel mimarinin, veri türlerinin ve kütüphane elemanlarının anlatımının yanı sıra farklı uygulama örnekleri de verilmiştir. AutomationML
kullanımı Almanya’da özellikle araba sanayisi içinde giderek yaygınlaşmaktadır. Sanayideki uygulama örnekleri daha detaylı bir yazının konusu olarak incelenebilir.
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Karbon Esaslı Malzeme Takviyeli Titanyum
Kompozitler ve Grafen Üzerine Yeni Eğilimler
Mevlüt Gürbüz*1, Tuğba Mutuk2

ÖZ
Bu derlemede karbon siyahı, grafit, karbon nanotüp ve grafen takviyeli titanyum matrisli kompozit üretimi
üzerine yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Özellikle grafen takviyesinin önemi vurgulanmış ve gelecekte
titanyum kompozitler için yeni eğilimlerin ne olacağı ortaya konulmuştur. Ayrıca, yapılan takviyelerin
kompozit mekaniği üzerine olan etkileri mukavemet artırıcı mekanizmalarla açıklanmıştır. Karbon esaslı
malzemelerden biri olan grafen bir atom kalınlığında olup, ilk kez 2004 yılında sentezlenmiş ve 2008 yılından itibaren metal matrisli kompozit üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda titanyum matrisli
kompozit üretiminde de tercih edilmektedir. Grafen ve diğer karbon esaslı takviye malzemeleri kıyaslandığında, grafen takviyesi ile daha yüksek sertlik, akma ve çekme dayanımı elde edilmiştir. Literatürde grafen
miktarının, sinterleme sıcaklığı ve zamanının, toz metalürjisi süreçlerinin ve ikincil işlemlerin kompozitin mekanik özelliklerine etkisi yeterince ortaya konulmamıştır. Bu durum titanyum esaslı malzemelerde
grafen kullanımına yakın gelecekte de devam edileceğini göstermektedir. Bu nedenlerle, özellikle grafen
takviyeli yeni nesil titanyum kompozitler sahip olduğu hafiflik, yüksek mukavemet, yüksek aşınma ve
korozyon daynımından dolayı yakın gelecekte implant, otomotiv, savunma sanayi, havacılık ve uzay uygulamalarında kullanım alanı bulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Grafen, karbon, kompozit, mekanik, titanyum

Carbon Based Material Reinforced Titanium Composites and New
Trends on Graphene
ABSTRACT
In this review, the studies on titanium matrix composites reinforced with carbon black, graphite, carbon
nanotube and graphene are summarized. Especially, the importance of graphene reinforcement has been
emphasized, and new trends for titanium composites will be addressed in the future. Furthermore, the
effects of the reinforcements on the composite mechanics are explained by strengthening mechanisms.
Graphene is one of the carbon-based materials which has one atomic thickness. It was first synthesized in
2004 and started to be used in metal matrix composite fabrication from 2008. Graphene is also preferred in
the production of titanium matrix composite in recent years. When graphene is compared with other carbon
based reinforcing materials, titanium composites with graphene addition have high hardness, high corrosion
resistance, greater yield and tensile strength. In the literature, the effect of the amount of graphene, sintering
temperature and time, processes of powder metallurgy method and secondary processes on the mechanical
properties of the titanium composites have not been sufficiently revealed. Therefore, the use of graphene in
titanium based materials will continue to be used in the near future. Because of these considerations, new
generation titanium composites, especially with graphene additives, will be used in implant, automotive,
defense industry, aerospace and space applications in the near future due to their lightness, high strength,
high wear and corrosion resistance.
Keywords: Carbon, composite, graphene, mechanic, titanium
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1. GİRİŞ
Günümüzde mühendislik uygulamalarında yeni malzemelere olan ihtiyaç, malzeme
bilimi, enerji, iletişim, ulaşım, savunma ve uzay teknolojileri gibi birçok ana sanayi
kollarında yeni atılımlar yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu durum üstün özelliklere sahip kompozit malzemelerin üretilmesinin de temel nedenini oluşturmaktadır.
Kompozit malzemeler geniş uygulama alanlarında kullanılmasından dolayı son zamanlarda kompozit üretimi büyük önem kazanmıştır [1]. Kompozit malzeme, birbirinden farklı iki veya daha fazla malzemenin bir araya gelmesiyle ile elde edilen yeni
bir malzeme grubudur. Bileşimindeki malzemelerin tek başına gösteremeyeceği çoğu
özelliği gösterebilen ve uygulama için daha uygun olan malzemelerdir. Genel olarak
kompozitler, yüksek dayanım ve rijitlik gösteren bir malzemenin başka bir ana malzeme tarafından çevrelenmesi sonucu elde edilen malzemeler olarak da tanımlanabilir.
Şekil 1’de şematik olarak gösterilen kompozit malzemelerde takviye elemanı olarak fiber ya da partikül (parçacık) malzeme kullanılmakta, bu takviye malzemesinin
çevresinde de matris malzemesi bulunmaktadır. Takviye malzemesi kompozit malzemenin mukavemet ve yük taşıma özelliğini oluştururken, matris malzeme ise plastik
deformasyona geçişte oluşabilecek çatlak ilerlemelerini önleyici rol oynamakta ve
kompozit malzemenin kopmasını geciktirmektedir. Matris olarak kullanılan malzemenin bir amacı da takviye malzemeleri yük altında bir arada tutabilmek ve yükü takviyeler arasında homojen olarak dağıtmaktır. Matris malzemesine göre kompozitler;
polimer, metal ve seramik matrisli kompozitler olarak sınıflandırılmaktadır [2].

Takviye
elemanı

Matris

Şekil 1. Basit Bir Kompozit Yapının Şematik Gösterimi

Metal matrisli kompozitler (MMK) yüksek ergime sıcaklığına ve yüksek mekanik
özelliğe sahip takviye malzemeleri ile güçlendirildiklerinde diğer kompozitlere göre
yüksek sıcaklıklarda bile yüksek korozyon direnci ve fiziksel kararlılık göstermektedir. MMK’larda matris malzemesi seçerken tokluk, süneklik, mukavemet gibi özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. MMK uygulamalarında Al, Fe, Cu, Mg, Pb, Ti, Mo
ve Ni gibi metaller ile bunların alaşımları matris malzemesi olarak kullanılmaktadır
[2]. Kompozit malzemelerin özeliklerinin geliştirilmesinde takviye elemanının etkisi oldukça büyüktür. Takviye malzemesi seçilirken üretilecek malzemenin kullanım
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alanına göre, yüksek elastik modülü, yüksek mukavemet ve düşük yoğunluğa sahip
takviye malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Takviye malzemesi sürekli fiber, partikül ve kırpıntı şeklinde seramik ya da karbon esaslı malzeme olmaktadır. Genelde
takviye malzemesi olarak kullanılan seramik malzemeler; oksitler (Al2O3-Alümina,
SiO2- Silika), nitrürler (S3N4-Silisyum nitrür, AlN-Alüminyum nitrür) ve karbürlerdir
(SiC- Silisyum karbür, TiC- Titanyum karbür). Bunlara ek olarak karbon esaslı grafit,
karbon nanotüp ve grafen de son yıllarda seramiklere alternatif takviye malzemesi
olarak kullanılmaktadır [2-3].
Titanyum (Ti) ve alaşımları, MMK’larda matris malzemesi olarak yaygın kullanım
alanına sahiptir. Ti’nin korozyona karşı dayanımı çok iyi olup, yüksek sıcaklık uygulamalarında yüzeyinde ince bir TiO2 tabakasının oluşması korozyon dayanımı iyileştirmektedir. Ayrıca Ti metali diğer metal matrislere göre daha rijit ve dayanıklıdır. Ti
başta biyomalzemeler olmak üzere uçak ve uzay sanayinde de kullanılmaktadır. Bu
alanlarda Ti ve Ti kompozitlerin kullanımı maliyetli olmasına rağmen yüksek dayanımı nedeniyle alüminyum alaşımlarıyla rekabet edebilmektedir. Parçacık takviyesi
titanyum matrisli kompozit (TMK) malzemelere sertlik, çekme ve aşınma dayanımında iyileşme sağlamasından dolayı yapısal uygulamalarda yaygın kullanım alanı
sunmaktadır [4].
Günümüzde karbon esaslı takviye malzemeleri olarak daha çok karbon siyahı, grafit ve karbon nanotüp kullanılmakta olup son yıllarda grafen tercih edilmeye başlanmıştır. Yapısındaki güçlü karbon bağları grafene yeryüzündeki bilinen en sağlam
malzemelerden biri olma özelliğini kazandırmıştır. Grafen metal matris içerisinde
kullanıldığında sahip olduğu katı yağlayıcı özelliği nedeniyle kompozit malzemeye
düşük sürtünme ve yüksek aşınma dayanımı kazandırmaktadır. Grafen bütün grafit
esaslı formların kaynağıdır. İki boyutlu malzeme altı adet karbon halkalarının biraraya
gelmesiyle oluşan nano-karbon tabakalarıdır. Grafen karbon nanotüp ve fullerenden
oldukça farklı olup sıradışı özelliklere sahiptir. Grafen esnek, sağlam, süper ince ve
hafif bir malzeme olup günümüzdeki bilimsel araştırmalarda önemli yer almaktadır.
Grafen nano tabakalar halinde matris malzemelere takviye edildiğinde mekanik özelliklerin iyileştirdiği tespit edilmiştir [5-6].
Bu çalışmada, karbon esaslı takviye malzemeleri arasında özellikle grafenin Ti matris
içerisinde takviye olarak kullanımının önemine değinilmiş ve gelecekte Ti kompozitler için yeni eğilimlerin neler olabileceği ortaya konulmuştur. Bu alanda son yıllarda
yapılmış olan yayınlar değerlendirilerek Ti kompozitlerin üretim metotları, üretim
aşamaları ve üretim sonrası mekanik test sonuçları detaylı olarak değerlendirilmiştir.
Ayrıca yapılan takviyenin neden kompozit mukavemetine olumlu etki yaptığı mukavemet artırıcı mekanizmalarla açıklanmıştır.
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2. MATRİS MALZEMESİ OLARAK TİTANYUM VE
ALAŞIMLARININ ÖZELLİKLERİ
Ti 1791’de keşfedilmiş olmasına karşın ilk yüksek saflıkta Ti üretimi 1910 yılında
gerçekleştirilmiştir. Yeryüzünde en çok bulunan dokuzuncu element olup Al, Fe ve
Mg’den sonra dördüncü metaldir. Buna rağmen oksijen, hidrojen, azota karşı çok
tepkin olduğundan saf Ti elde edilmesi oldukça maliyetlidir. Ti ve alaşımları üstün
mekanik özellikleri ve korozyon dirençleri nedeni ile otomotiv sektöründe, kimya/
petrokimya endüstrisinde, askeri/sivil havacılık alanında ve biyomalzeme sektöründe
geniş kullanıma sahiptir. Ti’nin üstün mekanik özellikleri ve korozyon dayanımının
yanı sıra yüksek sıcaklık dayanımı, düşük yoğunluğu ve yüksek biyouyumluluğu da
bulunmaktadır [7-8].
Saf Ti’nin ve alaşımının özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Görüldüğü üzere saf Ti’nin
akma ve çekme dayanımı sırasıyla yaklaşık 140 MPa, 235 MPa iken Ti alaşımının
(Ti6Al4V) akma ve çekme dayanımı 800-1100 MPa, 900-1200 MPa arasındadır. Saf
Ti’nin sertliği 120-280 HV arasında iken, Ti alaşımının sertliği 300-400 HV arasındadır. Saf Ti’nin elastik modülü yaklaşık 100-145 GPa arasında olup alaşım halindeki
Ti’nin elastik modülü ise 100-140 GPa arasındadır [9].
Ti yüksek ergime noktasına sahip olup (1668 °C), 882 °C’de allotropik faz dönüşümü meydana gelmektedir. Oda sıcaklığından 882 °C’ye kadar hegzagonal sıkı paket (HCP) birim hücre yapısına sahip olan α-Ti, bu sıcaklıkta yüzey merkezli kübik
(BCC) yapıdaki β-Ti fazına dönüşmektedir. Şekil 2’de verilen birim hücre boyutlaTablo 1. Saf Ti ve Ti6Al4V Alaşımının Özellikleri [9-10]
Saf Ti ve Alaşımı

Saf Ti

Ti6Al4V

Yoğunluk (g/cm )

4,51

4,43

Ergime Sıcaklığı ( C)

1675

1630-1650

Dönüşüm Sıcaklığı (oC)

882

985

100-145

110-140

Akma Dayanımı (MPa)

140

800-1100

Çekme Dayanımı (MPa)

235

900-1200

3

o

Elastik Modül (GPa)

Kesit Alan Daralması (%)

30

36

Yorulma Dayanımı (MPa)

250

240

Kırılma Tokluğu (MPa √m)

99-140

75

Kayma Modülü (GPa)

40

44

Sertlik (Vickers)

120-280

300-400

Sertlik (Brinell)

265

334

Isıl iletkenlik (W/mK)

17,2

6,7
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rı göz önüne alındığında β-Ti birim hücre hacmi 0,0366 nm3 iken α-Ti birim hücre
hacmi 0,10581 nm3 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla β fazından α fazına soğutma
sırasında hacim artışı meydana gelir. Ticari saflıkta Cp olarak adlandırılan Ti saflığına
göre derecelendirilir. Bu tür Ti tozlar Cp-Ti olarak kodlanır ve α –Ti olarak da adlandırılır. Alfa (α) fazındaki Ti yumuşak ve şekil verilebilir olup, β fazında sert, dayanıklı
ve şekil verilebilirliği zordur [9-10].

Şekil 2. α (a) ve β (b) Titanyum Fazlarının Birim Hücre Şekilleri ve
Boyutları [11]

Ti ve alaşımlarının ısıl etkilerle oksitlenmesi iki şekilde gerçekleşmektedir. İlk olarak
oksit tabakasının oluşumu ve oksijenin iç bölgelere doğru difüzyonu ile gerçekleşir.
Ti malzemesinin yüzeyindeki oksit tabakası temel olarak TiO2 içerir ve difüzyon için
bir bariyer oluşturmaktadır. Bu da Ti’ye korozyon direnci ve biyouyumluluk kazandırmaktadır [11].

3. KARBON ESASLI TAKVİYE MALZEMELERİ
Periyodik tablodaki en önemli elementlerden biri de karbondur (C). Karbonun grafit
(kurşun kalem, katı yağlayıcılar vb) ve elmas gibi gündelik hayattan çok iyi bilinen allotroplarının yanında nanotüp ve fulleren gibi yeni sentezlenen formları da mevcuttur.
C atomunun elektronik olarak hibritleşmesi sp, sp2 ve sp3 şeklinde kovalent bağ yapmasını sağlamaktadır. Bal peteği kristal yapısında sp2 melezleşmesi yapan; grafitin,
nanotüpün ve C60’ın ana yapısını oluşturan grafen ise ancak 2004 yılında sentezlenebilmiştir. Şekil 3’te C allotropları verilmiş olup Tablo 2’de tek tabakalı grafenin yüzey
alanı ve termal iletkenliği gibi önemli özellikleri verilmiştir. Ayrıca grafen bütün grafit
esaslı formların kaynağıdır. Bu iki boyutlu malzeme altı adet karbon halkalarının bir
araya gelmesiyle oluşan nanokarbon tabakalarıdır. Grafen, karbon nanotüp ve fullerenden oldukça farklı sıradışı özelliklere sahiptir. Grafen yapısında C-C bağ uzaklığı
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yaklaşık olarak 1.42 A° iken grafen tabakalarının üst üste gelmesi ile meydana gelen
grafitte iki grafen tabakası arasındaki mesafe yaklaşık 3.35 A°’dur. Grafendeki güçlü
C bağları ona yeryüzündeki bilinen en sağlam malzemelerden biri olma özelliğini
kazandırmıştır. Bununla birlikte grafitteki grafen katmanlar arasındaki bağlar oldukça
zayıftır. Kurşun kalem kâğıda sürtüldüğünde bu zayıf bağlar kırılmakta ve kâğıda
yayılan grafen ve grafit tabakalar yazı izlerini oluşturmaktadır [12].

Grafen tabakası

Grafit
Fulleren

Karbon Nanotüp

Şekil 3. Karbon Allotroplarının Şematik Gösterimi [12]

Tablo 2. Grafenin Genel Özellikleri [12]
Grafen Özellikleri

Açıklama

Hibrit şekli

sp2

Tabaka sayısı

Tek tabakalı

Kristal yapısı

Hegzagonal

Gerçek yoğunluk (g/cm )

2,25

Termal iletkenliği (W/mK)

4.840-5.300

3

Elektron hareketliliği cm2/(V.s)

~2,5x105

Elastisite modülü (TPa)
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Karbon atomlarının iki boyutlu altıgen bir yapıda dizilmiş bu formu, doğada iki boyutlu tek malzeme örneğini oluşturmasının yanı sıra grafene olağanüstü özellikler de
kazandırmaktadır. Elektronlar bu tek atom kalınlığındaki C tabakası içerisinde oldukça hızlı hareket etmektedir. Grafenin elektrik ve ısıl iletkenliğinin yüksek olmasının
yanı sıra Şekil 4’te görüldüğü üzere birçok metal ve çelikten çok daha yüksek mekanik özelliğe sahiptir [12].

Şekil 4. Grafen Özelliklerinin Diğer Malzemelerle Karşılaştırılması [12]

4. KARBON ESASLI MALZEME TAKVİYELİ TİTANYUM
KOMPOZİTERİN ÜRETİMİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR
4.1 Karbon Esaslı Malzeme Takviyeli Titanyum Kompozitlerin Üretimi
Malzemeler kendine özgü fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklere sahiptir. Bu nedenle malzemeye son şeklini vermek için uygun üretim tekniğinin seçimi oldukça
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önemlidir. Üretim şeklinin başarılı olabilmesi için sistemin güvenilir, verimli ve maliyet açısından uygun olması gerekir. Metal matrisli bir kompozit malzemenin üretim tekniği; üretilecek parçanın şekline, istenilen mekanik ve fiziksel özelliklerine,
matrisin özelliklerine, takviye elemanının şekline, türüne, boyut ve dağılımına göre
belirlenmektedir. Her üretim yönteminin kendine özgü avantajları ve dezavantajları
mevcut olup, üretim yöntemleri kendi aralarında genel olarak katı ve sıvı faz üretim
yöntemleri olarak sınıflandırılabilir [13].
Karbon esaslı metal matrisli kompozitlerin üretiminde de en çok kullanılan yöntem
toz metalürjisi üretim (TM) tekniğidir. Bu yöntem, seri üretime oldukça uygun olup
elde edilmek istenen şekle oldukça yakın ürünler üretebilir. Bu yöntemle toz halindeki
matris ve takviye elemanları birlikte değirmen ve karıştırıcı vasıtasıyla karıştırılarak,
istenilen şekli oluşturmak için kalıpta yük uygulanarak şekillendirilir. Şekillendirme
sonrası gözeneğin azalması, yoğunluğun artması ve yüksek mekanik özelliklere sahip
olmak için sinterleme işlemi uygulanır. Sinterleme sonrasında ikincil işlemler (haddeleme, parlatma, dövme vb) gerek malzemeye son şekli vermek gerekse mukavemeti
artırmak için gerekli olabilir (Şekil 5) [14-16].

Takviye

Matris
Presleme
Kalıpları

Karıştırma
Presleme

Sinterleme

Şekil 5. Toz Metalürjisi Yöntemiyle Kompozit Malzeme Üretim Aşamaları [16]
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4.2 Karbon Esaslı Malzeme Takviyeli Titanyum Kompozitler Üzerine
Yapılan Çalışmalar
Karbon esaslı malzemelerin MMK’larda takviye elemanı olarak kullanım alanı çok
geniş olup, bu alanlarda birçok bilimsel çalışma yürütülmektedir. Özellikle Alüminyum (Al) ve Magnezyum (Mg) ve bakır (Cu) matrisli kompozitler üzerine çalışmalar
oldukça yaygındır. Dasari vd [17] tarafından yapılan çalışmada, grafen oksit (GO)
katkılı Al metal matrisli kompozit toz metalürjisi yöntemiyle üretilmiştir. Al tozu içine
ağırlıkça %0,05, %0,1 ve %0,2 oranlarında grafen oksit katkısı yapılmıştır. GO katkısı
kompozitin mikrosertlik değerlerini ağırlıkça %0,05 grafen katkısı için %16, %0,1
grafen katkısı için %23 ve %0,2 grafen katkısı için %29 oranında artırmıştır. Yapılan
diğer bir çalışmada Yang vd [18] grafen katkılı alüminyum metal matris kompozit
malzemeyi döküm yöntemiyle üretmiştir. Malzemenin akma ve çekme dayanımında
sırasıyla %116 ve %45 değerlerinde artış görülmüştür. Al kompozit üretimi üzerine
yapılan diğer bir çalışmada Gürbüz vd [19] kompozitin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi için toz metalürjisi tekniğiyle grafen katkılı Al metal matrisli kompozit
üretilmiştir. Grafen ağırlıkça %0,1, %0,3, %0,5 oranlarında kompozite katkılanmıştır.
%0,1 grafen katkısı kompozitin sertlik değerini 38’den 57 HV’ye yükseltmiştir. Sinterleme sıcaklığı ve süresi üzerine yapılan bu çalışmada en iyi değerlerin 630 °C 180
dakika çalışma süresinde elde edildiği görülmüştür.
Grafen takviyeli MMK’lardan biri de magnezyum (Mg) kompozitlerdir. Bunun
üzerine yapılan bir çalışmada [20] %10 titanyum, ve %0,18 grafen tozu Mg matrisli kompozite katkılanarak toz metalürjisi yöntemiyle üretilmiştir. Grafen katkısının
kompozit yoğunluğunu 1,17 g/cm3’ten 1,84 g/cm3’e, akma dayanımını 131 MPa’dan
160 MPa’ya, çekme dayanımını da 163 MPa’dan 230 MPa’ya yükselttiği görülmüştür. Rashad vd [21] tarafından yapılan diğer bir çalışmada, ağırlıkça % 0,3 oranında
grafen katkılanarak kompozit malzeme üretilmiştir. Mikroyapı ve mekanik testler üretilen kompozit malzemelere uygulandığında grafen katkısı sayesinde Mg’nin özelliklerinde iyileşmeler görülmüştür. Elastik modülü (13,2 GPa’dan 14,6 GPa’ya) ve akma
dayanımı (187 MPa’dan 197 MPa’ya) değerlerinde artış görülmüştür. Rashad vd [22]
Mg tozu içerisine ağırlıkça %1 Al, %1 Sn ve %0,18 grafen tozu katkılandırarak yarı
toz metalürjisi yöntemiyle kompozit malzemeler üretmiştir. Sonuçlara göre, akma dayanımı 161 MPa’dan 208 MPa’ya ve çekme dayanımı 236 MPa’dan 269 MPa’ya yükselmiştir. Turan vd [23] tarafından yapılan çalışmada, grafen (ağırlıkça %0,1, %0,25
ve %0,5) farklı oranlarda Mg kompozite katkılanıp toz metalürjisi yöntemiyle üretilmiştir. Grafen katkısı saf Mg’nin sertlik değerini 40,2HV’den 48,5HV’ye artırmıştır.
Çalışmada aşınma miktarında grafen katkısının artması ile azalış görülmüştür.
Grafenin kullanıldığı metal matrislerden biri de bakırdır (Cu). Xiong vd yapmış olduğu çalışmada saf Cu’nun çekme dayanımı 218 MPa iken artan grafen ile bu değer
378 MPa olmuştur [24]. Jiang vd toz metalürjisi yöntemi ile ağırlıkça %0,3 grafen
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takviyesi için Cu matrisli kompozitin akma dayanımını 95 MPa’dan 172 MPa’ya artırmıştır. Basma dayanımı ise 120 MPa’dan 228 MPa’ya artış göstermiştir [25]. Yue
vd farklı grafen miktarının Cu kompozitler üzerine olan etkisini incelemiştir. Maksimum çekme dayanımının 185 MPa’dan 210 MPa’ya kadar arttığı ağırlıkça % 0,3
grafen takviyesi için elde edilmiştir. Sertlik değeri ise 43 HV’den 52 HV’ye artış
göstermiştir [26].
Karbon esaslı malzeme takviyeli kompozitler üzerine yapılan çalışmaların çoğu Al,
Mg ve Cu matrisli kompozitler üzerine yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte, Ti matrisli
karbon esaslı malzeme takviyeli kompozitler üzerine yapılan araştırmalar ise oldukça
az sayıdadır. Ti ve alaşımları kompozit malzeme üretiminde matris olarak kullanıldığında takviye elemanı ile iyi bir arayüz sağlamaktadır. Ayrıca Ti’nin korozyona karşı dayanımı yüzeyinde ince bir TiO2 tabakası oluşmasından dolayı yüksektir. Sahip
olduğu biyouyumluluğu sayesinde vücut içine konan implantlarda Ti ve alaşımları
kullanılmaktadır. Fakat bu malzemelerden günümüz uygulamalarında daha yüksek
aşınma dayanımı, yüksek sertlik, yüksek akma ve çekme dayanımı istenmektedir. Bu
özellikleri sağlamak için alaşımlamanın yanı sıra kompozit formunda üretim yapmak
oldukça önemlidir. Son yıllarda kompozit malzeme üretiminde matris olarak Ti tercih
edilmesine ek olarak, takviye malzemesi olarak karbon esaslı grafit, karbon siyahı,
karbon nanotüp ve grafen tercih edilmektedir. Özellikle kompozit üretiminde grafen
kullanımı sahip olduğu üstün özelliklerinden dolayı son yılların dikkat çekici araştırma konularından biri olmuştur.
Web of Science veri tabanında yapılan araştırmaya göre grafen 2004 yılında sentezlenmiş olmasına rağmen grafen ile ilgili yapılan kompozit çalışmaları genelde 2008
yılından sonra artmaya başlamıştır. Şekil 6a’da görüldüğü üzere, 2010-2016 yılları
arasında grafen üzerine yapılan çalışmalar giderek artış göstermiştir. Grafen elektronik, bilgisayar, savunma, enerji, biyoloji, sağlık ve bunların mühendislik uygulamalarında tercih edilmektedir. Son yıllarda ise grafenin kompozit malzemelerde kullanımına yönelik olarak yenilikçi çalışmalar bulunmaktadır. Bu alanda yayımlanmış
bilimsel çalışmalarda, grafenin metal matris yapı içerisinde kullanımı kompozitin
mekanik ve mikroyapı özelliklerini olumlu yönde iyileştirdiği tespit edilmiştir. Metal
matris (Al, Mg, Ti) ve alaşımlarının matris olarak kullanıldığı ve grafenin takviye
edildiği kompozitler ile ilgili 2010-2016 yılları arasında Web of Science veri tabanına
göre yapılan çalışmaların sayısı Şekil 6b’de verilmiştir. Görüldüğü üzere, özellikle
son yıllarda grafen kullanımı çok dikkat çekici bir konu haline gelmiştir. 2016 yılında yapılmış olan yayın sayısının artması özellikle grafenin hâlâ özgün bir malzeme
olduğu ve gelecekte Ti esaslı kompozit üretiminde de kullanımının artacağını desteklemektedir. Üretilen bu yeni nesil Ti kompozitler yakın zamanda daha önce belirtilen
uygulamalarda kullanım alanı bulacaktır. Grafenin sahip olduğu katı yağlayıcı özelliği, biyolojik olarak vücudu olumsuz etkilememesi, yüksek mekanik özelliğe sahip
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Şekil 6. 2010-2016 yılları arasında grafen (a) ve grafen esaslı metal matrisli kompozit üretimi
(b) ile ilgili yapılan yayınların sayısı

olması gibi nedenler üretilen malzemelere hafiflik, yüksek mukavemet ve biyouyumluluk gibi avantajlar sağlamaktadır.
Son yıllarda Ti ve alaşımlarına karbon esaslı malzeme takviyesiyle kompozit üretimi
üzerine yapılan araştırmalar Tablo 3’te özetlenmiştir. Tabloda görüldüğü üzere saf Ti
yaklaşık akma dayanımı 140 MPa iken çekme dayanımı 235 MPa ve sertliği ise 120280 HV arasındadır. Ti alaşımı (Ti6Al4V) ise 800-1100 MPa arası akma dayanımına
sahip olup, çekme dayanımı 900-1200 MPa arasındadır. Sertlik değeri ise 300-400
HV arasında belirlenmiştir. Tablodan görüldüğü üzere Ti ve alaşımından beklenen
yüksek mekanik özellik talebi yeni malzemelerin geliştirilmesi için itici güç olmuştur. Tabloda yıllara göre verildiği üzere C türevi malzemeler Ti esaslı kompozitlerin
üretiminde tercih edilmektedir. 2008-2010 yılları arasında daha çok karbon siyahı ve
karbon nanotüp kullanımı tercih edilmiştir. Karbon siyahı kullanımı ile yapıda titanyum karbür fazı (TiC) elde edilerek özellikle akma ve çekme dayanımında ciddi artış
meydana gelmiştir [27-29]. 2010-2015 arasında ise karbon nanotüp ve grafit üzerine
çalışmalar yapılmış olup, özellikle karbon nanotüp ve grafit kullanıldığında akma dayanımı 500 MPa’nın üzerine, çekme dayanımı ise yaklaşık 700 MPa’nın üzerine artış
göstermiştir [29-31]. 2015 yılından sonra ise sentezlenmesi yeni gerçekleştirilen çok
katmanlı grafen yeni takviye elemanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gerek saf Ti
gerekse alaşımı için yapılan çalışma sayısı oldukça azdır. Toz metalürjisinin yanında haddeleme, dövme ve lazerle sinterleme gibi işlemler de üretilen kompozitlerin
özelliklerini iyileştirmiştir. Özellikle lazerle üretilen grafen takviyeli kompozitlerde
gerek saf Ti’nin gerekse alaşımından yaklaşık dört kat daha yüksek sertlik değeri elde
edilmiştir. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalar grafen takviyesinin diğer karbon
türevi malzemelere göre çok daha yüksek mekanik özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Grafen takviyeli saf Ti’de akma dayanımı 817 MPa’ya kadar artış gösterirken
çekme dayanımı 887 MPa olarak raporlanmıştır. Grafen takviyeli Ti alaşımında ise bu
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Tablo 3. Karbon Esaslı Malzeme Takviyeli Ti Matrisli Kompozit Üretimi İle İlgili Yapılan Çalışmalar
Malzeme Üretim
Yöntemi

Sertlik
(HV)

Akma Dayanımı (MPa)

Maksimum Çekme
Dayanımı (MPa)

Yayın
Yılı

Ref.

TM

120-280

140

235

-

[9-10]

TM

300-400

800-1100

900-1200

-

[9-10]

CNT+Saf Ti

TM+SPS

Gözenekli Ti: 171
Ti/TiC: 204
İnce Ti: 261
İnce Ti/TiC: 285

Gözenekli Ti: 239
Ti/TiC: 367
İnce Ti: 423
İnce Ti/TiC: 592

Gözenekli Ti: 234
Ti/TiC: 490
İnce Ti: 484
İnce Ti/TiC: 658

2008

[27]

CNT+Saf Ti

TM+SPS

Saf Ti: 261
CNT+Ti: 285

Saf Ti: 472
CNT+Ti: 697

Saf Ti: 591
CNT+Ti: 754

2009

[28]

CS+Saf Ti

TM+SPS

Gözenekli Ti: 171
Ti/TiC: 228
İnce Ti: 261
İnce Ti/TiC: 340

Gözenekli Ti: 247
Ti/TiC: 317
İnce Ti: 453
İnce Ti/TiC: 744

Gözenekli Ti: 412
Ti/TiC: 479
İnce Ti: 647
İnce Ti/TiC: 878

2009

[29]

CNT+
GFT+Saf Ti

TM+Ekstrüzyon

-

Saf Ti: 386
CNT+Ti: 542
GNF+Tİi: 505

Saf Ti: 625
CNT+Ti: 696
GNF+Ti: 725

2013

[30]

TM+Sıcak
ekstrüzyon

-

Mg: 131
Mg-10Ti: 141
Mg-(10Ti-0.18GNPs):
160

Mg: 163
Mg-10Ti: 212
Mg-(10Ti-0.18GNPs):
230

2013

[36]

CNT+Saf Ti

TM+SPS

Saf Ti: 150
CNT+Ti: 230

-

*Basma dayanımı
Saf Ti: 685
CNT+Ti: 1106

2015

[31]

Gr+Saf Ti

TM+SPS

Saf Ti: 8,98 GPa
Gr+Ti: 15,39GPa

Saf Ti: 473
Gr+Ti: 918

-

2016

[39]

Gr+Ti

TM+Lazer
sinterleme

Saf Ti: 200
Gr+Ti: 742

-

-

2016

[37]

Gr+Ti

TM+Sıcak pres

-

-

Saf Ti: 385
Gr+Ti: 750

2017

[38]

Gr+Saf Ti

TM+SPS+ Sıcak
Hadde

-

Saf Ti: 520
Gr+Ti: 817

Saf Ti: 575
Gr+Ti: 887

2017

[32]

Gr+ Ti6Al4V

TM+HIP+Dövme

Ti6Al4V: 850
Gr+ Ti6Al4V: 817

Ti6Al4V: 942
Gr+Ti6Al4V: 1021

2017

[33]

Malzeme

Takviyesiz Ti
Ti6Al4V

Gr+
10Ti-Mg

Gr+Saf Ti
Gr+TiAl
Gr+Ti

-

TM

Saf Ti: 390
Gr+Ti: 566

-

-

2018

[40]

Alaşımlama

-

TiAl: 900
Gr+TiAl: 1050

TiAl: 1700
Gr+TiAl: 2250

2018

[41]

TM

Saf Ti: 370
Gr+Ti: 435

Saf Ti: 927
Gr+Ti: 1122

Saf Ti: 1172
Gr+Ti: 1345

2018

[42]

TM: Toz metalurjisi, SPS: Spark plazma sinterleme, CNT: Karbon nanotüp, CS: Karbon siyahı, GFT: Grafit,
Gr: Çok katmanlı grafen
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değerler katkısız alaşımda verilen sınırlar arasında olmaktadır [32-35]. Günümüzde
yapılan çalışmalara bakıldığında ise grafen takviyesi ile beraber saf Ti için çekme
dayanımının 1300 MPa üzerine alaşım için ise 2000 MPa üzerine çıktığı görülmüştür [41,42]. Sonuç olarak grafen takviyesi diğer karbon türevlerine göre daha yüksek
sonuçlar vermektedir. Literatürde detaylı olarak grafen miktarının etkisinin az çalışılmış olması, sinterleme sıcaklığı ve zamanının etkisinin yeterince irdelenmemesi,
toz metalürjisi süreçlerinin (toz boyutu, dağılımı, şekli, öğütme vb) etkisinin yeterince çalışılmaması, ikincil işlemlerin (dövme, ekstrüzyon, haddeleme gibi) mekanik
özelliklere etkisinin ortaya tam olarak konulmaması grafeni Ti esaslı malzemeler için
özgün kılmaktadır.
Yukarıda özetlenen karbon esaslı takviyelerin (özellikle grafenin) mekanik özellikleri artırması takviye elemanı ile güçlendirme (reinforcement filler strengthening),
dislokasyon ile güçlendirme (dislocation strengthening), termal uyumsuzluk etkisi
(thermal mismatch), küçük tane güçlendirmesi (fine grain strengthening) ve matristen
grafene yük transferi (load transfer) gibi mukavemet artırıcı mekanizmalarla açıklanabilir [34, 35-37]. Takviye elemanı ile güçlendirme ana mukavemet artırma mekanizmalarından biridir. Eşitlik 1’de verilen karışım kuralına göre yüksek mekanik özelliğe
sahip grafen gibi takviye elemanı kullanıldığında kompozitin akma ve çekme dayanımı artış göstermektedir. Burada σc, σm, σg kompozitin, matris ve takviye malzemesinin
gerilmesini ifade etmekte olup, Vm ve Vg matris ve takviye fazının kompozit içindeki
hacimsel oranını vermektedir [37].
σc= σmVm + σgVg

(1)

Dislokasyon ile güçlendirmede ise kullanılan takviye fazının hacimce Ti kompozit
içinde miktarı arttıkça ve boyutu azaldıkça kompozit içinde dislokasyon yoğunluğu
artmaktadır. Özellikle ısıl işlem sonrası termal kalıntıların gevşemesi de dislokasyon
yoğunluğunu artırmaktadır. Eşitlik 2’de verildiği üzere Ti matris ile grafen arasındaki
termal genleşme ve elastik modülü farklılığı dislakasyon yoğunluğunu artırmaktadır.
Bu da Ti kompozitin mekanik özelliğini iyileştirmektedir. Eşitlikte ∆ρ dislokasyon
yoğunluğunu, ∆α∆T termal uyumsuzlukla alakalı olup, N nanopartikül sayısını ve
b Burgers vektörünü ifade etmektedir [26]. Dislokasyon yoğunluğu aynı zamanda
kompozitin sertliğine de etki etmektedir. Eşitlik 3’te verildiği üzere sertlik dislokasyon yoğunluğunun karekökü ile orantılıdır. Burada H sertliği, H*, α, G malzeme sabitlerini, b Burgers vektörünü ve ρ dislokasyon yoğunluğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla artan dislokasyon yoğunluğu Ti kompozitin sertliğini de artırmaktadır [37].
(2)
(3)
İnce tane güçlendirme mekanizması Hall-Petch güçlendirme mekanizması olarak da
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bilinmektedir. Eşitlik 4’te verildiği üzere tane boyutu alakalı bir mekanizmadır. Eşitlikten görüldüğü üzere tane boyutu azaldıkça kompozitin mukavemeti artmaktadır.
Şekil 7’de görüldüğü üzere mukavemetin artma nedeni tanelerin takviye elemanı varlığında matris malzemesinin tanelerinin yeniden düzenlenmesi ile alakalıdır. Takviye
fazı tane sınırlarına yerleştiğinde ısıl işlem anında matris tane büyümesinin önüne geçilmekte böylece hem dislokasyon yoğunluğu artmakta hem de takviye elemanı tane
sınırında bariyer gibi davranarak dislokasyon hareketini engellemektedir. Ayrıca tane
boyutunun azalmasıyla dislokasyona karşı daha çok tane sınırı oluşmakta, bu tane
sınırları dislokasyonu durdurarak mukavemeti artırmaktadır [33, 35, 37].

Şekil 7. Dislokasyonların Tane Sınırında Durdurulmasına İlişkin Şematik Gösterim [35]

(4)
Ti kompozitlerde kontrollü olarak anlık oluşan TiC fazı belli bir miktara kadar Ti ile
takviye malzemesi (grafen, karbon nanotüp) arayüzünde güçlü bağlanma sağladığı
için kompozit yoğunluğunu artırmakta bu da kompozitin sertlik, tokluk ve aşınma
dayanımını iyileştirmektedir. Fakat kompozitin sünekliliği ve işlenebilirliği azalmaktadır. Ayrıca grafen gibi karbon esaslı takviyeler ile Ti arasında reaksiyon olacağından
takviye fazının yapısının bozulmasına ve mekanik özelliklerin kötüleşmesine neden
olmaktadır. Bu da takviye elemanının güçlendirici etkisini zayıflatmaktadır [31, 34].
Yük transferinde ise plastik deformasyon altında yükün önemli bir kısmı grafene
aktarılmaktadır. Grafenin mukavemetinin daha yüksek olması nedeniyle plastik deformasyona maruz bırakıldığında Ti kompoziti deforme etmek için daha fazla yüke
ihtiyaç vardır. Ayrıca kırık yüzey analizinde plastik deformasyon anında yük yönünde
uzamış çukurcuklar oluşmakta ve grafenin bu çukurcukların kenarlarından ayrıldığı
tespit edilmiştir. Yükün büyük kısmı bu çukurcuklarda absorbe olmasıyla kompozitin
darbeye karşı dayanımı artmakta, yani bu durum malzemenin tokluğunu artırmaktadır. Liu vd tarafından yapılan bir çalışmada, grafen takviye edilmiş hidroksiapatit
matrisli kompozit Şekil 8’de görülmektedir. Şekil 8a-c’de görüldüğü üzere, grafen
tane sınırlarında yer alarak ve deformasyonla oluşan çatlak ilerlemesi tane sınırlarında
görülmektedir. Şekil 8d-f’de görülen çatlak ilerleme esnasında grafen nanotabakalar ile karşılaşmaktadır. Grafenin mekanik özelliği çok yüksek olduğu için çatlak
ilerleme enerjisi grafeni deforme edemeyeceğinden çatlak sapma eğilimine girerek
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Şekil 8. Çatlak İlerlemesinin Grafen Nanotabakalar ile Durdurulmasına İlişkin Sem Görüntüsü
(a-c) ve Çatlak Sapmasının Şematik Gösterim (d-f) [12, 43]

ilerlemesi durdurulmaktadır. Bu da kompozitin mekanik özelliklerini artırmaktadır
[13, 43].

5. SONUÇ
Bu derlemede karbon esaslı (karbon siyahı, grafit, karbon nanotüp ve grafen) malzeme ilaveli titanyum matrisli kompozitler üzerine yapılan çalışmalar irdelenmiş ve mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca mukavemet artırıcı mekanizmalarla yapılan
takviyelerin kompozit mekaniği üzerine olan olumlu etkileri açıklanmıştır. Yapılan
derlemeye göre;
• Takviyesiz titanyumun sertliği, akma dayanımı ve maksimum çekme dayanımı sırasıyla 120 HV, 140 MPa ve 235 MPa olarak bulunmuştur. Fakat son yıllarda grafenin kullanılmasıyla üretilmiş kompozitlerde bu değerler 566, 817 ve 887 MPa’ya
kadar artırılmıştır.
• Günümüzde en yaygın kullanılan Ti6Al4V alaşımına da yeni yeni grafen takviyesi
yapılmakta olup maksimum çekme dayanımı 1020 MPa’ya kadar artış göstermiştir.
• Son yılların en özgün çalışmalarından biri olan katmanlı mühendislik (üç boyutlu
lazer) ile de grafen takviyeli titanyum kompozitler üretilmeye başlanmıştır. Sertliği 200 HV’den 742 HV’ye kadar artırılmıştır.
Sonuç olarak, titanyum esaslı malzemelere grafen takviyesi ile daha yüksek sertlik,
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akma ve çekme dayanımı elde edilmiştir. Mevcut TM ile üretilen saf titanyum içeren
kompozitlerde grafen kullanımına yönelik çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Fakat bunlarda da sinterleme sıcaklığı/zamanı, toz metalürjisi üretim süreçleri
ve ikincil işlemlerin kompozitin mekanik özelliklerine etkileri yeterince ortaya konulmamış olması halen bir eksikliktir. Ayrıca katmanlı mühendislik ve titanyum alaşımlarında yapılan çalışmaların çok daha yeni olması bu alanlarda grafen kullanımını
özgün kılmaktadır.
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Bakıma Yönelik Tasarım ve Uygulamaları
Umut Can Babacan1, Cemal Meran*2

ÖZ
Ülkemizde bakım mühendisliği üzerine lisans veya lisansüstü düzeyde eğitim oldukça yetersizdir. Son
yıllarda bakım üzerine bazı üniversitelerde seçmeli dersler açılarak bakım konusunda bilinçlenme artmaktadır. Bakım olayının makinanın tasarımı aşamasında göz önünde bulundurulması zorunludur. Tasarım
esnasında seçilen cıvatanın türünden, boyundan, birleştirme yönteminden, ağız şekline kadar birçok basit faktör bile bakım yapılabilirlik üzerinde ciddi boyutta etkiye sahip olabilmektedir. Geçmişte deneme
yanılma yöntemiyle yapılan tasarımlar ve insan faktörünün daha etkin olduğu bakım çalışmaları yerine
artık teknik yöntemler uygulanmaya başlanmıştır. Sürekli artan sorumluluk ve kalite bilinci ile tasarımlar
artık daha sistematik olarak yapılmakta, yapılan analiz çalışmaları ile sorunlar daha oluşmadan giderilmeye
çalışmaktadır. Gelişen malzeme, talaşlı imalat, ısıl işlem ve kaplama teknolojileri ile tasarımcının dikkate
alması gereken kriterler artmış, çok daha dikkat ve öngörü isteyen bir düzeye gelmiştir.
Bu çalışmada, bir tasarımcının tasarım yaparken bakım maliyetlerini, bakım sürelerini ve çalışan işçilere düşen iş yükünü azaltması için dikkate alması gerekenler ve bunun sonucunda elde edilen kazançlar
üzerinde durulacaktır. Tasarımda bakım yapılabilirliği dikkate almanın, firmaya, çalışanlara, müşteriye ne
gibi getirileri olduğu incelenecektir. Yapılan çalışma ile tasarımcılara, tasarım yaparken bakım için dikkat
etmeleri gereken konular gösterilmek ve birkaç örnek ile bakış açıları geliştirilmek istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, bakım yapılabilirlik, bakım yapılabilirlik açısından tasarım

Design For Maintainability and Applications
ABSTRACT
Maintenance engineering is taught inadequately at all the universitis or master programs in our country.
But in the last years some of the university faculties have opened new courses about maintenance and
by that that awareness is raising. Decision of choosing the right screw type or length for assembly or
connection type or type of the countersink at the stage of design affects the maintainability in many ways.
More technical and advanced methods are applied in design and maintenance rather than old trial and error
type methods and human effected maintenance which was applied in the past. Machines are designed more
systematically with raising responsibility and quality awareness; problems are solved before they happen
with the analysis performed regularly. The criteria that designer needs to pay attention are simply increases
while metallurgy, heat transfer, manufacturing and coating technologies are developing day by day. In this
study, the needs to reduce maintenance time costs and which is needed for maintenance and by that what
will be gained will be mentioned. Also what company, customers and workers will gain by paying attention
to design for maintainability while designing. The purpose of this study is to give designers the new vision
by showing them a few examples.
Keywords: Design, maintainability, design for maintainability
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1. BAKIM YÖNTEMLERİ VE KAVRAMLARI
Literatürde bakım yöntemleri çok farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma
genellikle bakış açısına değişiklik göstermektedir. Örneğin arıza yaptıkça bakım yapılmasına bile arızi bakım denilmiştir. Gerçekte arıza olduktan sonra yapılan işlem bakım değil tamirdir. Bakım kavramı da çok çeşitli şekilde tanımlanabilmektedir. Kabul
gören tanımlardan biri bir sistemin fonksiyonlarını istenen bir düzeyde yerine getirebilmesi için gerçekleştirilen onarım, yenileme, muayene ve benzeri faaliyetlerdir [5].
Bakım yöntemlerine genel olarak bakılacak olursa [6];
•

Düzeltici Bakım: Bu yöntem yüksek maliyeti olmayan çok fazla yedeği bulunan
tesis veya atölyelere uygulanan bakımdır.

•

Önleyici (Periyodik) Bakım: Tesis ve donanımın belirli bir programa göre arıza olması koşulu aranmaksızın yapılan muayene, yağlama, ayarlama, yenileme
ve revizyon yolları ile kullanılabilirlik sürelerinin arttırılabilirlik çalışmalarıdır.
Zaman esaslı çalışmalar olup, planlı bakım olarak da söylenir. Amaç acil bakım
ihtiyaçlarını en aza indirmektir. Sürekli üretim için öncelikli arıza ve hataların
önlenmesi gerekir. Bu ise uygun ekipmanın kurulması ve doğru çalışması ile makuldür.

•

Koruyucu Bakım: Arızaları önlemeye yönelik, arızalar daha oluşmamışken alınan önlemlerdir.

•

Kestirimci Bakım: Bu bakım sisteminin ana prensibi makinaların performansını
inceleyerek ve çeşitli ölçüm cihazları kullanılarak elde edilen bilgiler ne zaman
bakım gerek olacağına karar verilmesidir. Kısa süre üretime ara verilerek çıkması
muhtemel arızaları önceden onarmaktır. Kestirimci bakım aşamaları kestirimci
bakım yapılan makina ve ekipmanın normal koşullarda çalışma dataları esas alınarak çeşitli periyotlarda ölçüm ve kontrol ile izlenmesi, elde edilen ölçüm ve
kontrol sonuçlarının değerlendirilerek bir arızanın oluşabilme ihtimalinin olup
olmadığının belirlenmesi, böyle bir olasılık var ise gerekli bakım-onarım faaliyetlerinin uygun bir zamanda yapılmak üzere planlanarak gerçekleştirilmesidir.

•

Toplam Üretken Bakım (TPM): Günlük üretim faaliyetlerinin içerisinde,
çalışanların tamamının katılımını gerektiren, otonom bakımı öngören, arızaları
önleyen ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir bakım yaklaşımıdır.

Bakım uygulamalarında sıkça karşılaşılan kavramlar kısaca açıklanacak olursa [7];
•

Bakım Yapılabilirlik: Bir ürünün servis yapılabilirlik ve onarılabilirlik derecesi,
bakım maliyetlerinin verimliliğinin arttırılması ve aynı zamanda ürünün çalışma
koşullarındaki gereklilikleri karşılaması demektir.

•

Duruş Süresi: Ürünün tekrar çalışabilir, işlevini istenilen seviyede yerine getirebilir duruma gelene kadar geçen süredir.
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•

Onarılabilirlik: Arızalı ürünün belirlenen aktif onarım zamanı içerişinde çalışır
hale getirilebilmesi olasılığıdır.

•

Servis Yapılabilirlik: Ürünün tekrar çalışma koşullarına getirilmesi için yapılan
bütün işlemlerin zorluk veya kolaylık seviyesidir.

•

Ulaşılabilirlik: İhtiyaç anında ürününün kullanıma hazır olması durumudur.

•

Aktif Onarım Zamanı: Bakım ekibinin aktif olarak bakım-onarım işlemini yaparken geçirdiği süredir.

•

Lojistik Zamanı: Duruş süresi sırasında bakım-onarım yapılırken gerekli olan
parça veya takımı bekleme süresidir.

•

Tasarımın Yeterliliği: Ürünün tasarım kriterlerine ve belirtilen şartlara göre kullanılması halinde, belirlenen görevi başarıyla yerine getirmesi olasılığıdır.

•

Anahtar Performans Göstergeleri (APG): Bir faaliyetin gidişatını betimlemede kullanılan kritik değerler olarak tanımlanabilir. Bakım faaliyetlerinin doğruluğunun farklı kıstaslar üzerinden ölçülmesi ve değerlendirilmesidir [8].

2. BAKIM YAPILABİLİRLİK AÇISINDAN TASARIM
Bakım yapılabilirlik, üretimi tamamlanmış bir ürünün, geliştirilmesi, tasarımı ve kurulumu sırasında bakım sürelerini ve maliyetlerini, bakım için gerekli olan çalışan
sayısını ve çalışma sürelerini, kullanılacak takımları, parça ve takımların tedarik sürelerini, tedarik maliyetlerini, gerekli olan yetenek seviyesini azaltmak ve bunu yaparken de ürünün tasarım amacını en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak demektir.
Bakım yapılabilirlik, tasarımın uzun ömürlü olmasını sağlamak ve kolay, ekonomik
ve etkin bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktır. Tasarım sırasında bakım yapılabilirliğin dikkate alınmaması demek, yüksek bakım maliyetleri, duruş sürelerinin uzaması
ve ürünün çok uzun süre servis dışı kalması ve bakım-onarım ekibinin işini yerine
getirirken gereğinden fazla zorlanması, zaman kaybetmesi hatta işlerini yaparlarken
olası yaralanma ve sakatlanmalara maruz kalması anlamına gelebilir.
Bakım yapılabilirlik açısından bakım ekiplerinin beklentileri [9];
•

Periyodik Bakım Müdahaleleri: Periyodik bakım minimize edilmeli ve hem
gereken kişi hem de gereken zaman miktarı mümkün olduğunca az olmalıdır.

•

Esnek Periyodik Bakım Takvimi: Periyodik bakım zamanları beklenmedik durumlara karşı esnek olmalıdır. Diğer departmanların planlarında yapılan bir değişiklikten etkilenebilir. Bu durumda bakım zamanlarını değiştirmek gerekebilir.

•

Gereksizlik-Fazlalık: Bakım gereken yerlerde sistemin çalışması engellenecek
ise tasarım yaparken bu bölgelerdeki mekanizma ve parçaların sistem çalışma-

Engineer and Machinery, vol. 60, no. 695, p. 119-131, April-June 2019

121

Babacan, U. C., Meran, C.

sını engellemeden değiştirilecek ve bakım yapılacak şekilde tasarım yapılması
gerekir.
Bakım yapılabilirlik için tasarımın hedefleri [9];
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Bakım onarım ekibinin eğitimi için gereklilik azaltılmalı,
Bakım onarım sırasında gereken yetenek seviyesi azaltılmalı,
Düzeltici ve periyodik bakım sürelerinin azaltılmalı,
Bakım-onarım sistem durdurulmadan yapılabilmeli,
Tamir edilen parçadan elde edilecek verim, onun tamiri için harcanan zaman ve
efora değmeli,
Tamir için harcanan zaman ve işgücü ile parça değişimi arasındaki fayda-maliyet
ilişkisi uygun olmalı,
Hata tespiti ve hata ayıklanması mümkünse otomasyon ile yapılabilmelidir.

Bakım yapılabilirlik açısından tasarımcının dikkat etmesi gereken hususlar ise aşağıdaki gibi özetlenebilir [10];
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Bakım yapılabilirlik mutlaka tasarım sırasında düşünülmelidir, daha sonra yapılacak değişiklikler zor olabilir.
Tamir mi edilecek yoksa atılıp yeni parça mı takılacak? Bu bakım felsefesi benimsenmeli ve tasarıma başlamadan göz önünde bulundurulmalıdır.
Tasarım yaparken mutlaka bir bakım konusunda çalışmakta olan uzmana danışılmalıdır. Eğer bakım rutini hatırlaması zor, uzun ve karmaşık ise mutlaka talimat
hazırlayarak bunlar bakım ekibine verilmelidir. En kısa zamanda da bu rutini
daha kısa ve kolay hale getirecek revizyonlar yapılmalıdır.
Tasarım mümkün olduğunca basit tutulmalıdır. Karmaşık montajlardan, karışık
sistemlerden ve parçalardan uzak durulmalıdır.
Yapılan tasarımın test edilebilir olmasına dikkat edilmelidir. Bir arızayı önceden
haber verebilecek mekanik sistemler kurulmalıdır.
Bakım açısından erişilmesi zor olan parçaların, kaliteli ve uzun ömürlü olduğundan emin olunmalıdır. Böylece o parça için bakıma daha az ihtiyaç duyulacaktır.
Bakım yaparken tehlike yaratabilecek bölgelere mutlaka uyarı işaretleri konulmalıdır.
Özel takım gerektiren bağlantılardan uzak durulmalıdır.

Bakım yapılabilirliği kolaylaştırmak açısından çeşitli yöntemler uygulanabilir.

2.1 Birimlere Ayırma (Modülerizasyon)
İki parçanın birleştirildiği yerde potansiyel olarak bakıma ihtiyaç vardır. Birleştirme
türü de bakım tipine ve bakımın zorluğuna etki edecektir. Uygun olan yerlerde sistemleri birimlere ayrıştırıp modülerize etmek gerekecektir [6].
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a.
b.
c.

d.

Arızalanmış bir birimi tamir ederken, onunla ilişkili çalışan diğer bir birime zarar
verilmemesine dikkat edilmelidir.
Bakım yaparken sökülmesi gerekecek parçalarda mümkün olduğunca kalıcı birleştirmelerden uzak durulmalıdır.
Özel bir parça kullanılan bir montajda yerine ona benzeyen ve soruna yol
açabilecek başka bir parçanın takılamayacağından emin olunmalıdır (PokaYoke).
Montaj yönünün önemli olduğu yerlerde parçanın ters yönde takılmasına engel
olacak fikirler geliştirilmelidir.

Pencere

Şekil 1. Montaj Yönüne Göre
Tasarım Yapılmalıdır

Şekil 2. Görme Kolaylığı
Sağlanmalıdır

2.2 Taşıma ve Erişim Kuralları
Bakım esnasında parçaların taşınabilmesi ve parçalara erişilebilmesi için uygun tasarım yapmalıdır. Çok basit tasarım uygulamaları ile bakımı yapmak çok daha kolay
hale gelebilir (Şekil 1-10). Aşağıda bakım yapılabilirliği kolaylaştırmak açısından tasarımda dikkat edilebilecek bazı hususlar sıralanmıştır [10]:
a.
b.

c.

Tamir edilecek yere ulaşmak için mümkün olduğu kadar az parça sökülmelidir.
Erişim, bakımcının rahatça çalışabileceği yerin yeterince geniş olması demektir.
Kullanılacak takımların çalışması, bakımcının uzuvlarının rahatça geçmesi veya
gerekirse sökülüp takılacak parça için yeterince alan olmalıdır.
Bir parçayı sökmek için takım kullanmak gerekliyse, bakımcı takımı normal ve
rahat bir şekilde kavradığında rahat bir çalışma alanı olacak kadar boş alan olmalıdır. Eğer takımın ve bakımcının rahat bir şekilde çalışacağı kadar boş bir alan
yaratılamıyorsa, bu durumda takımın sökülecek parça ile buluşması için kılavuz
bir yol olmalıdır.

Engineer and Machinery, vol. 60, no. 695, p. 119-131, April-June 2019

123

Babacan, U. C., Meran, C.

d.
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j.
k.

Tasarlanan ulaşım boşluklarının ortalama bir insana göre değil, herkese göre olmasına dikkat edilmelidir.
Bakımcı mutlaka çalıştığı bölgeyi görebilmelidir.
Delik kapakları minimum 180° açılabilmeli ve açıldıktan sonra sabitlenebilmelidir ya da komple sökülebilir olmalıdır.
En rahat çalışma yüksekliği bel ile göğüs hizası arasıdır. Daha yüksek veya alçak
bölgelerde, sökülebilir birimler kullanmak faydalı olacaktır.
Çalışma ömrünün düşük olması beklenen parçalara, düzenli olarak bakım
gerektiren parçalara ulaşım kolay olmalıdır.
Montaja dâhil büyük birimler menteşeli, kızaklı ya da bir kanal içerisinde çalışacak şekilde tasarlanmalı ve sökülmesi gerektiğinde kolayca sökülebilmelidir.
Söküldükten sonra uzak bir bölgeye taşınması gereken ağır modüller var ise bunların üzerine mutlaka bildiri etiketi yapıştırılmalıdır.
Parçaları sökerken veya takımları kullanım alanından uzaklaştırırken ikinci bir
hasar yaratmayacak kadar alan olmasına dikkat edilmelidir.

Şekil 3. Ulaşım Kolaylığı Sağlanmalıdır

Şekil 4. Birden Fazla Takımla Sökülebilen
Standart Parçalar Kullanılmalı

Şekil 5. Bakım Yapan Kişinin Rahat
Çalışması İçin Gereken Boşluklar

Şekil 6. Kolay Bakım İçin Yağlama Delikleri
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Şekil 8. Takımın Çalışması İçin Gereken
Boşluklar Düşünülmeli

Şekil 7. Kolay Montaj ve Demontaj Fikirleri

Şekil 10. Borulama Yapılırken Dikkat
Edilmesi Gerekenler
Şekil 9. Kablolama Yapılırken Dikkat
Edilmesi Gerekenler

2.3 Parça ve Bileşenleri Dikkate Almak
Taşıma veya kullanım sırasında titreşimin neden olduğu sürüklenmeyi ortadan
kaldırmak için, önceden ayarlanan cihazların doğru ayarlamadan sonra kilitlendiğinden
emin olunmalıdır. Kilit somunları, vidalar, tırnaklar veya diş kilitleme macunu
kullanılmalıdır. Önceden ayarlanmış potansiyometreler üzerinde bir kilit boya
kullanılması uygun olacaktır [10].
Montaj sırasında parçaları daha kolay ve hızlı hizalayabilmek için, birleşme yerlerine
mutlaka köşe pahı kırılmalıdır.
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Boru, şase veya makina gövdesinin altına kablo gizlenmemelidir. Kablo için daha
fazla koruma demek olsa da boru, şase ya da makine gövdesinin altına kablo gizlenmemelidir. Zaman içerisinde karşılaşılacak bir problemde kablolara ulaşmak çok daha
zor olacaktır.
a. Montajda kullanılan bağlantı elemanlarının tipleri ve boyutlarının sayısı en aza
indirgenerek kullanılacak takım sayısı ve yedek parça taşıma işlemi en aza indirilmelidir. Özel aletler gerektiren standart dışı veya çok az bulunan bağlantı elemanlarından kaçınılmalıdır.
b. Birden fazla takımla sökülebilen standart parçalar kullanılmalıdır.

3. KABLO MAKİNALARININ BAKIM YAPILABİLİRLİK
AÇISINDAN TASARIMINA YÖNELİK ÖRNEKLER
Kablo sarım makinasında hidrolik sistemler vasıtası ile kollar sağa-sola aç-kapa hareketi ve gövde aşağı-yukarı hareketi yapmaktadır. Makinanın kollarına açma kapama
hareketi veren pistonlar ise Şekil 11’de görüldüğü üzere arka panonun içerisine gizlenmiştir.
İçerisinde hidrolik ünite ve elektrik ekipmanlarını bulunduran pano Şekil 12’de görülmektedir. Bu pano makina gövdesine menteşe ile monte edilmiş olup, sabitleme için
bir kilit sistemi kullanılmıştır.
Hidrolik pistonlarda bir sorun meydana gelmesi durumunda bakım ekiplerinin çalış-

Şekil 11. Bakımı Kolaylaştırıcı Aç-Kapa Pistonları
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Şekil 12. Bakımı Kolaylaştırıcı Pano Montaj Mekanizması

ması için panonun açılması ve bu çalışma için gerekli ortamın yaratılması zorunludur.
Bunun için tasarımcılar pek çok fikir üretebilir. Akla gelen en basit yöntemlerden bir
tanesi Şekil 13’te gösterilmiştir. Bakım ekibinin makina üzerinde rahat çalışabilmesi
için iki adet ayak ile pano sabitlenmiş olup, bakımcı için asgari düzeyde çalışma alanı
yaratılmıştır.
Şekil 14a’da görülen tasarım ise kablo baskısı için kullanılan bir hat ekipmanıdır.
Burada kullanılan iki farklı çeşitteki rulolar kablo üzerine baskı yapmaktadır. Bu ru-

Şekil 13. Bakımı Kolaylaştırıcı Sabitleme Ayakları
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Şekil 14. Bakımı Kolaylaştırıcı Baskı Rulosu Tasarımı

lolardan üst kısımda bulunanlarda Şekil 14b’de görüldüğü gibi bir mil, rulman, segman ve rulonun kendisi bulunmaktadır. Bakımcı açısından değerlendirildiği zaman
bu sistemde aşınma miktarı en fazla olacak olan sarı renkli dıştaki rulolardır ve belirli
periyotlarda değiştirilmesi gerekmektedir.
Bu sistemde zaman tasarrufu açısından birkaç iyileştirme yapılabilir. Baskı rulosunun
değişimi sırasında sökülmesi gereken rulman, rulodan bağımsız bir şekilde mil üzerinde yataklanabilir (Şekil 14c). Rulman periyodik bakımı için kovan üzerine gresörlük delikleri açılabilir. Böylece bakım ekibinin çalışma süresi azaltılarak, zamandan
tasarruf edilebilir.
Şekil 15a’da görülen örnek tasarımda, kolların sağa-sola hareketini sağlayan lineer
kızak sistemine ait lineer arabalarda bir hasar meydana gelmesi durumunda, bakım
ekibinin lineer kızak üzerinde bulunan 48+ cıvatayı tamamen sökerek kızağı gövdeden ayırması ve sorunlu arabaya ait kolu sökmesi gerekmektedir (Şekil 15b). Tasarım
üzerinde yapılabilecek değişikliklerden birisi Şekil 15c’de gösterilmiştir. Buna göre
makina kollarının tamamen kapanması durumunda ortada kalan ölü kızak mesafesi
çıkartılmış ve kızak dört parça halde kullanılmıştır.
Şekil 16’da ise bakımcının aktif onarım süresini kısaltacak diğer tasarım yöntemleri
gösterilmiştir. Örnek bakım ekibi için önceden uyarı sistemi Şekil 16a’da gösteril-
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b

a

c

Şekil 15. Bakımı Kolaylaştırıcı Lineer Kızak Tasarımı

mektedir. Vidalı mil sistemi üzerinde ufak bir modifikasyon ile gözle görülür bir uyarı
sistemi kurulmuştur. Turuncu renkli burç kırmızı renkli burca sabitlenerek dönmesi
engellenmiştir. Böylece kırmızı renkli burcun üzerindeki dişler zamanla aşındıkça bu
iki parça arasında bırakılmış olan nominal mesafe (örneğin ~5-6 mm) azalacak ve
sınır olarak belirlenen bir mesafeye düştüğü anda kırmızı renkli burcun değişmesi
gerektiği sinyalini verecektir. Şekil 16b’de ise rulman yağlama işleminin kolaylaştırılması için açılan bir gresörlük deliği görülmektedir.
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Şekil 16. Bakımı Kolaylaştırıcı Lineer Kızak Tasarımı

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bir makinanın bakımı satın alma ile başlar. Tasarım yanlışlıkları içermesinden dolayı
bakım yapılabilirliği zor, yedek parçasının bulunması sıkıntılı, bakımı için özel yetenek gerektiren, bakımı yapılacak yere ulaşımın zor olduğu bir makine satın alınmışsa
baştan büyük hata yapılmış demektir. Makinayı satın alırken bakım ekibinin görüşünü
almak gerekmektedir. Makinayı tasarlayanlar tasarım aşamasında bakım yapılabilirliği kolaylaştırıcı çözümler düşünerek tasarımını yapmalıdır. Tasarımcı bakımcının
işini kolaylaştırma, bakım maliyetlerini azaltma, kullanılan takım çeşitliliğini, bu takımlara ulaşma sürelerini düşünme, aktif onarım zamanını kısaltma, bakım için harcanan maddi ve manevi her çeşit sermayeyi en verimli kullanma fikrini daima göz
önünde bulundurmalıdır.
Tasarımcı daha henüz kavramsal tasarım aşamasında planlarını oluştururken bile mutlaka bu durumları göz önünde bulundurmalı, en uygun modeli kafasında canlandırarak, bakımcının zamanını en efektif şekilde kullanmasını sağlamalıdır. Böylece firma
hem maddi olarak hem de işgücü ile emekten tasarruf edecek ve bakım giderlerini
azaltacaktır.
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Jant İçi Elektrik Motorunun Kritik Parçalarının
Yorulma Analizi
U. Görkem Çakıcı1, S. Çağlar Başlamışlı*2, Selim Solmaz3, Korhan Babacan Yılmaz4,
Bora Yıldırım5

ÖZ
Elektrikli araçlar (EA) ulaşım araçlarının karbon emisyonlarının azaltılması ile benzin ve dizel gibi fosil
yakıtlara bağımlılığın azaltılmasında çok önemli bir role sahiptir. Bu çalışmanın temel amacı, özgün yapım
bir jant içi elektrik motorunun kritik parçalarının yorulma analizini gerçekleştirmektir. Belirtilen fırçasız
jant içi elektrik motoru, TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araçlar Yarışması için üniversite bünyesinde geliştirilen bir elektrikli araç içerisinde kullanılmaktadır. Yorulma analizi ilk olarak Von-Mises eşdeğer gerilim
dağılımlarından türetilen ortalama ve değişken gerilimlerin elde edilmesi ve daha sonra kritik parçalara
ASME-Elliptic yaşam döngüsü metodunun uygulanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, jant içi elektrik
motor modelinin kritik parçalarının farklı yol koşullarında göreceği hasar ve işletme ömürlerinin hesaplanması için yağış saydırma döngüsü (rainflow counting) ve Palmgren-Miner kuralı kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ls-Dyna, yorulma analizi, yağış saydırma döngüsü metodu, sonlu elemanlar analizi

Fatigue Analysis of Critical Parts for an In-Wheel Electric Motor
ABSTRACT
Electrical vehicles (EVs) have a major importance on reducing the carbon emissions for transportation
vehicles and dependency on fossil fuels such as gasoline and diesel. The main aspect of this study is to
conduct a fatigue analysis of critical parts for a homemade in-wheel electric motor. The said in-wheel
BLDC electric motor is utilized in an in-house built electric vehicle designed accordiry to the specifications
of the TÜBİTAK Alternative Energy Vehicle Races. The fatigue analysis is conducted by first deriving
the mean and alternating stresses from the Von-Mises equivalent stress distributions and then applying
the ASME-Elliptic life cycle method to the critical parts. Rain flow counting cycle method and PalmgrenMiner’s rule are also used to generate damage and operation life for the critical parts of the in-wheel electric
motor assembly, for different road conditions.
Keywords: Ls-Dyna, fatigue analysis, rainflow counting method, finite element analysis
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Jant İçi Elektrik Motorunun Kritik Parçalarının Yorulma Analizi

1. GİRİŞ
Otomotiv endüstrisi, motorlu araç kullanımının çevreye verdiği ciddi zararları azaltmak adına elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesine yönelmektedir. Bu nedenle,
çevre kirliliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla yeşil
kaynaklara doğru artan bir eğilim söz konusudur. Aracın bataryalarının yenilenebilir
enerji kaynakları ile şarj edilmesi durumunda, elektrikli araçlar (EA) hiçbir kirlilik
yaratmamaktadır. Karbon-nötr yakıt ve elektrikli hibrit araçlar ile ulaşım gibi sürdürülebilir ulaşım çözümleri arasında EA, otomotiv ve ulaşım endüstrilerinde en fazla
gelecek vadeden teknolojilerden biridir [1].
Bir EA’da geleneksel elektrik motoru yerine jant içi elektrik motoru kullanmanın
düşük transmisyon kayıpları, basit tasarım süreci ve yüksek işletme verimliliği gibi
çok sayıda faydası vardır. Ancak, jant içi elektrik motoru tasarım sebebiyle tekerlek
toplam ağırlığının artması, aracın yaysız ağırlığının artmasına ve bu nedenle engebeli
sürüş şartlarında yolcu konforunun azalmasına sebep olmaktadır. Bunun ile birlikte,
jant içi elektrik motorlarına ilişkin araştırmaların artmasıyla bazı endüstriyel motor
tasarımları ortaya çıkmıştır. Siemens, Michelin ve Protean [2] tabanlı jant içi elektrik
motoru tasarımlarına ilişkin nitelikli bir takım bilgiler bulunabilir.
Araçlarda kullanılan süspansiyon ve süspansiyon modeli parçalarının yorulma analizine ilişkin kayda değer bazı araştırmalar bulunmaktadır. Kulkarni vd artan ağırlıktan
kaynaklanan dayanıklılık ve yaşam döngülerinin belirlenmesi için yorulma analizi
yapmışlardır. Süspansiyonun tahmini ömrünün belirlenmesi için yağış sayım döngüsü
ve yaşam matrisi metotları kullanılmıştır [3]. Bir otomobilin denge çubuğunun kırılması, Bayrakçelen, Taşgetiren ve Aslantaş [4] tarafından kırılma çalışması ve sonlu
elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bulgular, kırılmanın temel olarak yükleme prosedürüne ve malzemenin metalürjik yapısına bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, MacPherson yaylı süspansiyon bilyeli mafsalların ani arızalanmasına
ilişkin çalışmada [5] verilmiştir. Söz konusu çalışma, defolu malzeme, aşırı yükleme
veya elemanın kusurlu tasarımı gibi nedenlerle oluşan arızanın sebebini belirlemeyi
amaçlamaktadır.
Bu çalışmanın amacı tarafımızca geliştirilen jant içi elektrik motorunun bileşenlerinin
yorulma niteliklerini ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle, süspansiyon modeli bileşenlerinin yorulma analizi ve tetkiki göz ardı edilerek, jant içi elektrik motoru modeli yorulmasının sonlu elemanlar analizi ANSYS Workbench (2016) ve ANSYS Workbench
LS-Dyna (2016) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya konu olan yorulma
analizinin temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:
•

Jant içi elektrik motoru modelinin kritik bileşenlerinin belirlenmesi için bir sonlu
elemanlar modeli geliştirilmesi,
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•
•
•

Sonlu elemanlar modeli simülasyonu için çeşitli yol koşulları tanımlanması ve
geliştirilmesi,
Jant içi elektrik motoru modelinin yorulma ömrünün belirlenmesi için ASME
ömür belirleme yönteminin kullanılması,
Yağış saydırma döngüsü (rainflow counting) yöntemi kullanarak toplam hasarın
oluşturulması ve incelenmesidir.

2. VON-MİSES AKMA KRİTERİ
Bu bölümde, yapılan ömür analizlerinde kullanılan mukavemetsel teorik kriterlerden
Von-Mises akma kriteri açıklanacaktır. Mukavemet hesapları yapılırken çeşitli akma
ve kırılma kriterleri kullanılmaktadır. Gerilmelerden kaynaklı çatlaklar oluşmakta ve
devamında kırılma meydana gelmektedir. Belli bir gerilme dağılımına ulaşıldığı zaman kalıcı şekil değiştirmeler, yani akma oluşmaktadır. Von-Mises akma kriteri, üç
boyutlu gerilim durumunda akmanın başladığı noktanın belirlenmesinde kullanılmaktadır. Normal gerilimlerin yanında, kesme gerilimi değerlerini de içermekte ve gerilim
tensörünün plastik şekil değiştirme kısmını ortaya çıkarmaktadır. Bu teoriye göre,
plastik şekil değiştirme enerjisinin belli bir sınırı aşması ile cisimde hasar başlamakta
ve malzemede oluşacak gerilmeler akma kriterleri ile değerlendirilmektedir. Plastik
deformasyonun başlangıcı akma kriterine göre belirlenmektedir. J1, J2, J3 sapma gerilimi sabit katsayılardır. Normal gerilimlerin yanında, şekil değişimini ortaya çıkartan
kesme gerilimi bileşenleri de dikkate alındığında ikinci asal katsayı (J2) göz önünde
bulundurulmaktadır. Von-Mises’a göre bu değer J2 = k2 ile gösterilen kritik bir değerin
üzerine çıktığı durumlarda, akmanın başladığı anlamına gelmektedir. Bu katsayı asal
gerilimler üzerinden, yani eksenler kesme gerilimleri sıfırlanacak şekilde ve normal
gerilim değerlerinin aldığı en yüksek değerlere bakarak Eş.1’deki gibi yazılabilmektedir:
(1)
Eş.1’e göre J2 ve k Von-Mises akma kriterini göstermektedir.
Von-Mises gerilme değeri, normal gerilmeler ve kayma gerilmelerine bağlı olarak
Eş.2’de belirtildiği şekilde de yazılabilir.
(2)
Burada; σVM: Von-Mises gerilmesi, σxx: x yönündeki normal gerilme, σyy:y yönündeki
normal gerilme, σzz: z yönündeki normal gerilme, τxy: xy düzlemindeki kayma gerilmesi, τyz: yz düzlemindeki kayma gerilmesi, τxz: xz düzlemindeki kayma gerilmesi’ni
ifade etmektedir.
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3. SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ VE MALZEME
MODELLERİ
Bu bölümde, sonlu elemanlar yöntemine dayalı hesaplama yaklaşımı anlatılmaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi ANSYS Workbench (2016) ve ANSYS Workbench LSDyna (2016) kullanılarak hazırlanmış ve çözülmüştür. Ayrıca, modellerin data yapılandırması yerleşik anahtar data yöneticisi LS-PrePost (2016) programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Jant içi elektrik motoru ile birlikte kullanılmak üzere TÜBİTAK
Alternatif Enerjili Araçlar Yarışması için üniversite bünyesinde tasarlanarak geliştirilen özgün yapım araç prototipi Şekil 1’de gösterilmektedir. Ek olarak, özgün yapım
jant içi elektrik motoru ve parça isimlerinin 3D modeli Şekil 2’de göstermektedir.
Jant içi elektrik motoru modeli, tuğla elemanlar sekiz noddan ve piramit elemanlar
dört noddan oluşturulmuştur. Sonlu elemanlar modeli 111752 nod ve 211615 elemandan oluşmaktadır. Çözüm zamanını kısa tutmak adına uygun bir ağ boyutu ve zaman
adımını belirlemek için sonlu elemanlar modelinde Von-Mises eşdeğer gerilme dağılımlarını kontrol ederek birincil yakınsaklık analizi yapılmıştır. Kritik temas bölgeleri
için eleman boyutu 3,5 mm’ye düşürülmüş ve sonlu elemanlar ağı Şekil 3’te verilmiştir. Ayrıca, bu ağ boyutu hem analizin yakınsama kriteri hem de çözüm zamanı için
optimum ağ boyutudur.

Şekil 1. Özgün Yapım Araç Prototipi
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Şekil 2. Özgün Yapım Jant İçi Elektrik Motoru ve Parça İsimlerinin 3D Modeli

Şekil 3’te 1 numara ile gösterilmiş olan model tamburun ağ yapısını betimlerken 2
numarada motor, lastik ve yay parçalarının modelleri gösterilmiştir. 3 numarada ise
jant içi elektrik motorumuzun detaylı görüntüsü ile birlikte ağ yapısı gösterilmiştir. 4
numarada akson ve 5 numarada stator tutucu parçamızın detaylı ağ yapısı verilmiştir.
Tambur ile lastik arasındaki temas tuğla elemanlar ile sağlanırken, akson ve stator
tutucu da piramit elemanlar kullanılmıştır. Temasın olduğu noktalarda hassasiyeti arttırmak için ağ yapısı daha hassas olarak 3,5 mm’ye düşürülmüştür.
Ek olarak, sonlu elemanlar modeli ve çözüm prosedürünün detayları Şekil 4’te verilmiştir. Prosedürün net bir şekilde anlaşılması için Şekil 4, ana hatlarıyla aşağıda
özetlenmiştir:
1.
2.
3.
4.

Yazılıma 3D CAD modelinin yüklenmesi,
Sonlu elemanlar analizi için kontağın girilmesi,
Modelin 4-nodlu dört yüzlü ve 8-nodlu altıgen elemanlar kullanılarak örülmesi,
Doğrusal olmayan yayın girilmesi, sertlik ve sönüm katsayılarının sırasıyla 5N/
mm ve 0,335 Ns/mm olarak belirlenmesi,
5. Tekerlek basıncının, yerçekiminin ve tamburların açısal hızlarının düz yol için
0,22 MPa, 9,81m/s2 ve 35 rad/s (80km/h), frenleme esnasında 35 rad/s (80 km/h),
engebeli yol için 17,5 rad/s (40 km/h) olarak girilmesi (yol koşulları modelleri
Şekil 5’te verilmiştir),
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Şekil 3. Analizlerde Kullanılan Sonlu Elemanlar Ağı

6. Jant içi elektrik motoru modeli üzerindeki manyetiğin modele bir şekilsel kütle
olarak girilmesi,
7. .k dosyasının ANSYS Workbench LS-DYNA’dan (2016) dışa aktarımı,
8. .k dosyasının LS Pre Post anahtar data yönetimi yazılımına aktarılması,
9. Temas tipinin “AUTOMATIC_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE_ SMOOTH” olarak değiştirilmesi,
10. Statik ve dinamik sürtünme katsayılarının sırasıyla 0,5 ve 0,5 olarak girilmesi,
11. Doğrusal olmayan yay eğrisinin girilmesi,
12. Sonlandırma zamanı, zaman adımı ve işlem sonrası seçeneklerinin girilmesi (BINARY_D3PLOT, ASCII_Option),
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13. Modelin çözülmesi,
14. Sonuç dosyasının LS Pre-Post anahtar data yönetim yazılımıyla okunması,
15. Von-Mises eşdeğer gerilim dağılımlarının türetilmesi ve yağış saydırma döngüsü
(rainflow counting) kullanılarak toplam hasarın belirlenmesi,
16. Modelin yorulma ömrünün belirlenmesi için ASME ömür belirleme yönteminin
kullanılması,
17. Ömür sonuçlarının saat cinsinden nihai olarak işlenmesi.
Jant içi elektrik motorunu modelinde sonlu elemanlar analizi için iki farklı malzeme
kullanılmıştır. Akson’da yapı çeliği kullanılarak modellenmiş ve jant içi elektrik motoru modelindeki diğer tüm parçalar alüminyum alaşım kullanılarak modellenmiştir.
Bu malzemelerin özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Yağış saydırma döngüsü (rainflow counting) metodu, her bir kolon içindeki sabit olmayan genlik büyüklüğüne sahip sonlu elemanlar modelinin yorulma sonuçlarının
elde edilmesi için kullanılır. Kısmi hasarların hesaplanmasında değişken ve ortalama
gerilimlerin elde edilmesi için hızlı sayım yöntemi kullanılmıştır. Bunun yanı sıra,
söz konusu yöntem işlem süresi ve bellek kullanımının azaltılması hususlarında çok
avantajlıdır. Ayrıca, hızlı sayım yöntemi aynı zamanda sayım yaparken uygun miktarda kolon kullanıldığında çok isabetlidir. Daha fazla sayıda kolonun daha doğru ve
isabetli hasar değerleri verdiği bilinmektedir; ancak, toplam çözüm süresi artmaktadır
ve bu arzu edilen bir durum değildir. Dolayısıyla, bu çalışmada isabetli sonuçlar elde
etmek adına 13 kolon kullanılmıştır. Sonlu elemanlar yazılımında gerçek çevre şartlarını simüle etmek adına, her iki sonlu elemanlar analizinde de bir dayanım indirgeme
faktörü kullanılmıştır. Yorulma indirgeme faktörü Eş.3’te gösterilmektedir,
(3)
Parametreler Kc, Km, Kfreq, Kl, Kt, Kr, Kn, Kfret sırasıyla korozyon faktörü, yükleme modu
indirgeme faktörü, frekans indirgeme faktörü, boyut indirgeme faktörü, sıcaklık indirgeme faktörü, güvenilirlik indirgeme faktörü, çentik etkisi indirgeme faktörü ve
aşınma faktörüdür. Ayrıca, bu çalışmada yorulma indirgeme faktörü Kf , 0,9 olarak
alınmıştır.
ASME-Elliptic formülasyonu akson, jant ve stator tutucu parçaların yaşam döngülerini elde etmek için kullanılır, çünkü bu yöntem rotasyonel sistemler için gayet güvenli
yorulma ömrü tahminleri sunar [8]. ASME-Elliptic formülasyonu denklemi, Eş. 4’te
verilmiştir:
(4)
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3D CAD modelin Workbench
LS-DYNA’ya (2016) aktarımı

Jant içi elektrik motoru montojı ile
tambur arasındaki kontağın verilmesi

Modelin ağ yapısının (mesh)
oluşturması

k dosyasının ANSYS Workbench LSDYNA’dan (2016) çıktısını almak

Şekil 4. Sonlu Elemanlar Çözüm Prosedürü
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Şekil 5. Sonlu Elemanlar Analizi İçin Yol Koşulları
(a) Frenleme ve Düz (Düzgün) Yol (b) Engebeli Yol

Tablo 1. Sonlu Elemanlar Analizinde Kullanılan Malzemelerin Özellikleri [6] ,[7].
Elastisite Özellikleri

Alüminyum Alaşım

Yapı Çeliği

Yoğunluk [kg/m3]

2770

7850

Elastisite modülü [Pa]

71E9

20E10

Poisson oranı

0,33

0,3

26,6E9

7,6E10

Kesme modülü [Pa]

Parçalar üzerindeki hasar değerlerini elde etmek için kullanılan toplam hasar (D)
aşağıda yer alan Eş 5’te verilmiştir:
(5)
Burada, Ni tüm döngüler için yaşam süreleri ve ni Palmgren-Miner kuralındaki döngülerin sayısıdır [9].

140 Mühendis ve Makina, cilt 60, sayı 695, s. 132-147, Nisan-Haziran 2019

Jant İçi Elektrik Motorunun Kritik Parçalarının Yorulma Analizi

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde, düz yolda, engebeli yolda ve düz yolda frenleme durumunda sabit hızlı
rotasyon için Von-Mises eşdeğer gerilimi, yorulma ömrü ve hasar sonuçları verilmiştir. Üstteki koşullardan elde edilen gerilme sonuçları ve yorulma ömrü döngüleri,
analizlerin dengelenme süresinden sonra kabul edilebilir durumdadır. Çizimlerde yer
alan Von-Mises eşdeğer gerilimlerindeki gerilim dalgalanmalarından dolayı dengelenme süresi iki saniye olarak belirlenmiştir.
Düz yol analizi için akson parçası üzerindeki Von-Mises eşdeğer gerilme dağılımı
Şekil 6(a)’da gösterilmiştir. Şekilden görülebileceği gibi, ayarlama süresinden önce
kayda değer bir gerilim dalgalanması vardır (ts=2 s). Bu noktadan sonra, Von-Mises
eşdeğer gerilmeleri 40 MPa ile 160 MPa arasında değişmektedir ve bu durum yapı
çeliğinin akma dayanımına nazaran oldukça küçüktür.
Şekil 6(b) ve 6(c)’de, jant içi elektrik motoru modelinin jant ve stator tutucu bileşenleri için Von-Mises eşdeğer gerilme dağılımları verilmiştir. Şekil 6(a)’ya benzer
şekilde, Von-Mises eşdeğer gerilmelerindeki dalgalanma ayarlama süresinden önce
gerçekleşir (ts=2 s). Üstelik jant üzerindeki Von-Mises eşdeğer gerilme dağılımı, stator tutucudaki gerilme dağılımından daha küçüktür, çünkü modelin destek parçaları
jant üzerindeki oluşan gerilmeleri azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, jant ve stator tutucu kısımlarındaki Von-Mises eşdeğer gerilmeleri sırasıyla 4-10 MPa ve 240-255 MPa
arasında değişmektedir.
Şekil 6(d) 6(e) ve 6(f) engebeli yol koşullarında akson, jant ve stator tutucu kısımları
için Von-Mises eşdeğer gerilme dağılımlarını göstermektedir. Bu sonuç kümesi için,
en kötü senaryo dikkate alınmaktadır (V=40 km/h). Şekil 6(c) ve 6(e)’den görüleceği üzere, Von-Mises eşdeğer gerilmeleri, akson ve stator tutucu kısımları arasındaki
sürekli titreşim nedeniyle çok hızlı bir şekilde dalgalanmaktadır. Öte yandan, Şekil
6(e)’de, jant kısmında meydana gelen Von-Mises eşdeğer gerilmeleri, jant için elektrik motoru düzeneği yol üzerindeki engebelere çarptığında artmaktadır. Ayrıca, özgün
yapım jantın takviyeli yapısı, jant kısmının sertliğini artırır. Vfrenleme= 80 km/h başlangıç hızıyla yapılan frenleme analizi sırasında Von-Mises eşdeğer gerilme dağılımı
Şekil 6(g) 6(h) ve 6(i)’de gösterilmiştir. Şekillerden görüleceği üzere, jant içi elektrik
motoru modelinin hızı azaldıkça ortaya çıkan Von-Mises eşdeğer gerilmesi artmaktadır. Ek olarak, stator tutucu, akson-stator tutucu grubundaki mobil parça olduğundan,
stres dalgalanması akson parçasından biraz daha yüksektir. Ayrıca, hız sıfıra indiğinde
her iki parçadaki maksimum Von-Mises eşdeğer gerilimi neredeyse birbirinin aynıdır.
Şekil 7, yağış saydırma döngüsü (rainflow counting) yöntemini kullanarak elde edilen
akson, jant ve stator tutucu parçaların sayım döngülerini ve hasarlarını göstermektedir. Şekil 7(a), 7(b) ve 7(e), 7(f)’de görüldüğü üzere, döngü azaldıkça hasar artmakta-
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Zaman (s)

Zaman (s)

Zaman (s)

Zaman (s)

Zaman (s)

Zaman (s)

Zaman (s)

Zaman (s)

Zaman (s)

Şekil 6. V=80 km/h Sabit Çizgisel Hızıyla Yapılan Düz Yol Analizi Von-Mises Eşdeğer Gerilme
Dağılımı [MPa]
tson=10son=10 s burada (a) akson bileşeni (b) jant bileşeni (c) stator tutucu bileşenidir, V=40 km/h sabit
çizgisel hızıyla yapılan engebeli yol analizi Von-Mises eşdeğer gerilme dağılımı [MPa], tson =10son=10
s burada (d) akson bileşeni (e) jant bileşeni (f) stator tutucu bileşenidir, Vfrenleme=80 km/h sabit frenleme hızıyla yapılan frenleme durumu Von-Mises eşdeğer gerilme dağılımı [MPa], tson=2,5 s burada (g)
akson bileşeni (h) jant bileşeni (i) stator tutucu bileşenidir
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dır. Ayrıca jant kısmında meydana gelen Von-Mises eşdeğer gerilmesi oldukça düşük
olduğundan, oluşan hasarlar akson ve stator tutucu parçalardaki hasarlardan daha düşüktür. Ayrıca, akson, jant ve stator tutucu parçalarının hasar ve yaşam döngüleri de
Tablo 2’de gösterilmektedir.
Kritik parçalar için Von-Mises eşdeğer gerilme dağılımları Şekil 8-10’da gösterilmektedir. Parçalardaki en kritik unsur, LS-PrePost’taki (2016) prob yöneticisi kullanılarak
belirlenmiştir.

Şekil 7. Engebeli Yol Koşullarında Jant İçi Elektrik Motoru Modelinin 3D Yağış Saydırma Matris
Döngüsü ve Hasar Çizimi: (a) akson döngüsü (b) akson hasarı (c) jant döngüsü (d) jant hasarı (e)
stator tutucu döngüsü (f) stator tutucu hasarı
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Tablo 2. Farklı Senaryolar İçin Hasar ve Yaşam Döngüleri (∞→> 106 saat)
Senaryo

Akson

Jant

Stator Tutucu

Hasar

0

0

0

Ömür (Saat)

∞

∞

∞

Hasar

0

0

0

Ömür (Saat)

∞

∞

∞

Hasar

1,8E-6

0

2,12E-6

Ömür (Saat)

1224,07

∞

1043,43

Düz Yol

Frenleme

Engebeli Yol

Şekil 8. Kritik Parçaların Engebeli Yol Koşullarındaki Von-Mises Eşdeğer Gerilme Dağılımları:
(a) akson (b) jant (c) stator tutucu
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Şekil 9. Kritik Parçaların Düz Yol Koşullarındaki Von-Mises Eşdeğer Gerilme Dağılımları:
(a) akson (b) jant (c) stator tutucu

Şekil 10. Kritik Parçaların Frenleme Koşullarındaki Von-Mises Eşdeğer Gerilme Dağılımları:
(a) akson (b) jant (c) stator tutucu
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5. SONUÇ TESPİTLERİ
Bu çalışmada, jant içi elektrik motorunun belirli parçalarının Von-Mises eşdeğer gerilmelerini, yaşam döngülerini ve hasarlarını elde etmek için sonlu elemanlar yöntemi
kullanılmıştır. Farklı koşullar senaryo edilerek yapılan analizler sonucunda jant için
elektrik motorunda kritik parçalar; akson, jant ve stator tutucu olarak belirlenmiştir.
Kritik parçaların belirlenmesinde ise uygulanan senaryolarda en yüksek gerilmeler
ölçülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:
• Jant, takviyeli yapısal bir tasarıma sahip olduğundan, oluşan Von-Mises eşdeğer
gerilmeleri, akson ve stator tutucu parçalarında oluşan gerilimden biraz daha düşüktür. Bu sebeple, bu parça üzerindeki toplam hasar göz ardı edilebilir.
• Maksimum Von-Mises eşdeğer gerilmeleri engebeli yol analizinde akson parçası
üzerinde oluşur, zira bu senaryo için en kötü durum varsayımı yapılmıştır.
• Stator tutucu düzenekteki dönen parça olduğundan ortaya çıkan Von-Mises eşdeğer
gerilmeleri gayet yüksektir. Dolayısıyla, toplam hasar jantın aldığı toplam hasardan
daha fazladır.
• Akson ve stator tutucu üzerinde en yoğun gerilmeler engebeli yol koşulunda oluşmaktadır.
• Akson üzerinde oluşan maksimum gerilmelerin aksonun uç noktasında kalınlığının
azaldığı bölgelerde oluştuğu gözlenmektedir.
• Jant üzerindeki maksimum gerilmeler ise jant kollarında ana gövde ile birleşmenin
sağlandığı bölgelerde gözlenmektedir.
• Stator tutucuda ise maksimum gerilme noktaları senaryolara göre değişiklik göstermektedir. Engebeli yol üzerinde ani yüklenmeler nedeni ile maksimum gerilmeler
stator kolları üzerinde gözlemlenirken, düz yol ve freneleme esnasında parçanın dış
ve iç yüzeylerinde dağılmış şekilde gözlenmektedir.

TERİMLER
σVM : Von-Mises gerilmesi (MPa)
: x yönündeki normal gerilme (MPa)
: y yönündeki normal gerilme (MPa)
: z yönündeki normal gerilme (MPa)
: xy düzlemindeki kayma gerilmesi (MPa)
: yz düzlemindeki kayma gerilmesi (MPa)
: xz düzlemindeki kayma gerilmesi (MPa)

σxx
σyy
σzz
τxy
τyz
τxz
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σ1
σ2
σ3
Kf
Kc
Km
Kfreq
Kl
Kt
Kr
Kn
Kfret
Se
Sy

: x yönündeki asal gerilme (MPa)
: y yönündeki asal gerilme (MPa)
: z yönündeki asal gerilme (MPa)
: Yorulma indirgeme faktörü
: Korozyon faktörü
: Yükleme indirgeme faktörü
: Frekans indirgeme faktörü
: Boyut indirgeme faktörü
: Sıcaklık indirgeme faktörü
: Güvenilirlik indirgeme faktörü
: Çentik etkisi indirgeme faktörü
: Aşınma faktörü
: Dayanma gerilmesi (MPa)
: Akma gerilmesi (MPa)
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Motor Seslerine Göre Otomobillerin Tanınması
Efecan Karaman*1, Hikmet Rende2, Mehmet Feyzi Akşahin3

ÖZ
Otomobillerde önemli ses kaynaklarını, otomobil motoru ve güç aktarma organları, lastikler, egzoz, şanzıman ve süspansiyon vb. sesler oluşturmaktadır. Otomobillerde oluşan bu sesler tıpkı kişiye ait olan imzalar
gibi otomobilleri de birbirinden ayıran tanımlayıcı özellikler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, farklı tipteki
araçların motor gürültüleri kullanılarak birbirinden ayrıştırılması ve sınıflandırılması amaçlanmıştır. Farklı
tip ve modeldeki araçların motor gürültüleri belli süreler ve koşullar altında kayıt edilmiş, ses işleme yöntemleri kullanılarak bu sesler işlenmiş ve daha sonra sınıflandırma yöntemlerinden yapay sinir ağları kullanılarak araç gürültüleri sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma çalışmasında %99,2 oranında başarı sağlanarak
araçların modelleri tanınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Araç tanıma, ses işleme, sinyal işleme, sınıflandırma yöntemleri, yapay sinir ağları

Recognition of Vehicles from Their Engine Sound
ABSTRACT
Almost every moving vehicle produces a kind of sound. Automobile engine and powertrain, tires, exhaust,
gearbox and suspension and other. sounds constitute significant sound sources in vehicles. These sounds,
which are formed in vehicles, involve identifiable features that distinguish automobiles from each other like
signatures belonging to the person. In this study, it was aimed to identify and different types of vehicles by
using their engine sounds. These sounds were processed and then these sounds were classified by using an
artificial neural networks classification method. As a result, 99.2% success was achieved and the models of
the vehicles were recognized.
Keywords: Vehicle recognition, sound processing, signal processing, classification methods,
artificial neural networks
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Motor Seslerine Göre Otomobillerin Tanınması

1. GİRİŞ
Günümüz teknolojisinde, otomobillerde oluşan arızalar hâlâ deneyimli ustaların kulak aşinalığından veya aracın işlevini yerine getirememesi sonucu mecburen servise
götürülmesi ile burada bulunan yetkili kişilerin tecrübeleri sayesinde tespit edilebilmektedir. Oysa bu konuda bir çalışma yapılarak otomobil sahipleri, otomobillerinin
motorlarında oluşan bir takım sorunları veya arızaları, bir uygulama sayesinde cep
telefonlarıyla veya bir başka cihaz yardımıyla yalnızca ses kayıtlarından tespit etmeleri mümkün olabileceği düşünülmektedir. Böyle bir uygulamanın gerçeğe dönüşmesi
için çok fazla sayıda araç örneği ile çalışabilme imkânının olması, bu araçların arıza
vermediği zamanlarda ve arıza verdiği zamanlarda alınmış ses kayıtları ayrıca her
arıza tipinin araçlarda oluşması ve bu arıza tiplerinin de ses kayıtları kullanılarak tanımlanması dolayısıyla kapsamlı bir veritabanının oluşturulması gereklidir. Böyle bir
veritabanı ile araçlarda meydana gelecek belirli tip tanımlaması yapılmış arızaların
ses tanıma yöntemleri kullanılarak sınıflandırılmasının gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Fakat, böyle bir uygulamanın gerçeğe dönüşmesi için, dış seslerin etkisiz olduğu ortamlarda alınacak normal sesler ve arızalı durumdaki seslerin tanımlanarak araçlarda meydana gelen arıza tipinin belirlenmesinde birbirinden ayrıştırılması
gerektiği düşünülmektedir. Arıza olmayan durumda kayıt edilmiş sinyallerin, arızalı
durumlarda kayıt edilmiş sinyaller içinden ayıklanması ile araçta meydana gelen arıza
tipinin belirlenebileceği düşünülmektedir. Yapılan çalışmanın temelini, araçların motor gürültülerinden faydalanılarak ses işleme ve sınıflandırma yöntemlerinin kullanılması ile ses tanıma çalışmalarının yapılması oluşturmaktadır.
Ses tanıma temelde elde edilen ses sinyallerinin analiz edilerek sayısallaştırılması
sürecidir. Bu süreç sesin kayıt edilmesi ile başlayıp, sesin işlenmesi, özniteliklerinin
çıkarılması ve karşılaştırma yapılarak sesin sınıflandırılması ile sonuçlanmaktadır.
Ses tanıma üzerine yapılan çalışmalar 1950’li yıllardan bu yana devam etmektedir.
1950’li yıllarda yapılan çalışmalar çoğunlukla kelime ve rakam tanıma çalışmalarını
içermektedir. Fakat yıllar ilerledikçe ses tanıma, haberleşme sektörü yanında savunma
ve sağlık sektöründe de önemli çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle,
ses tanıma çalışmaları günümüzde yaygın bir kullanım alanına sahiptir ve güncel konuları içermektedir.
Bilindiği üzere birçok farklı tipte, modelde ve farklı yakıt tipine sahip araçlar bulunmaktadır. Bu araçların motor seslerinden faydalanılarak sınıflandırılması gelecekte bu
alanda yapılacak yukarıda da bahsedildiği gibi çalışmalara örnek teşkil edeceği düşünülmektedir. Farklı tip araçlarda meydana gelecek arıza tiplerinin tanınması ile ilgili
bir çalışma, ilk olarak bu araçların hangi tipte hangi modelde olduğunun belirlenmesi
yani bu araçların tanınması ile başlamaktadır. Bu amaçla, bu çalışma otomobillerin
modellerinin tanınabilirliğinin tespiti üzerine yapılan bir çalışmadır. Tanıma işlemi
ise, otomobillerin motor sesleri kullanılarak yapılmıştır. Araçlardaki motor sesleri,
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güç aktarma organlarının oluşturduğu sesler, lastikler, egzoz, şanzıman veya süspansiyon sesleri gibi sesler araç tipini tanımlamak için önemli bir ipucu sağlamaktadır.
Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde, araçlarda tanıma veya bir başka deyişle sınıflandırma çalışmalarının sıklıkla araç görüntüleri ile görüntü işleme teknikleri,
akustik ve sismik sinyal özellikleri, araç içerisindeki elektronik aksamların yarattığı
elektromanyetik yayılımlar ve benzeri ses veya sinyallerin kullanılması ile ses işleme
teknikleri kullanılarak yapıldığı görülmüştür.
Yapılan bazı çalışmalar incelendiğinde, Özgündüz vd akustik ve sismik sinyal özelliklerine göre iki farklı aracın sınıflandırılması üzerine bir çalışma yapmışlardır.
Sinyallere ait karakteristik özellikleri elde etmek amacıyla Mel Frekans Kepstrum
Katsayıları yöntemini kullanmışlardır. Elde ettikleri karakteristik özellikleri vektör
kuantalama yöntemini ile özellik azaltımı yaparak sınıflandırma aşamasına geçmişlerdir. Sınıflandırma aşamasında, k-NN ve SVM yöntemlerini kullanmışlar ve yöntemlerin başarı oranlarını değerlendirmişlerdir [1]. Aykun ve Karslıgil, deniz taşıtlarının
çalışma seslerini değerlendirerek sınıflandırılması üzerine bir çalışma yapmışlardır.
Deniz taşıtlarının motor, pervane gibi kısımlarının çalışma sırasında ortama yaydıkları sesleri inceleyerek karakteristiklerini belirlemişlerdir. Daha sonra bu karakteristikleri değerlendirerek gemi modelini tanıma üzerine çalışmışlardır. Karakteristik
özelliklerin elde edilmesinde Mel Frekans Kepstral Katsayıları yöntemini kullanarak
elde edilen özellikleri k-ortalama yöntemi ile sınıflandırmaya hazır hale getirmişlerdir. Sınıflandırma aşamasında ise k-En Yakın Komşuluk yöntemi kullanılmıştır [2].
Fakat yapılan çalışmalar incelendiğinde, araçların motor seslerinin kayıt edilmesi ile
sınıflandırılmasına yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Çalışmada, beş farklı modelde araç kullanılmıştır. Bu araçların özelliklerinden sonraki bölümlerde bahsedilmektedir. Genel anlamda araçlar içerisinde farklı yakıt tiplerine, farklı kasa tiplerine sahip araçlar ve aynı motora ait fakat farklı model ve kasa
tipinde araçlar bulunmaktadır. Bu araçların motorlarından alınan ses verileri ile çeşitli
ses işleme yöntemleri kullanılarak sınıflandırma çalışması yapılmıştır. Ses verileri yalıtımlı ve kapalı bir ortamda alınamadığı için, trafik sesleri, insan ve kuş sesleri, çevre
sesleri gibi dış ortam seslerinin en aza indiği gece saatlerinde alınmıştır. Her araçtan
50’şer adet ses kaydı alınarak ses verileri oluşturulmuştur. İlk olarak ses verileri 10’ar
saniyelik sürelere sabitlenmiştir. Daha sonra çeşitli yöntemlerle ses verilerinden öznitelikler oluşturulmuştur. Bu öznitelikler kullanılarak, sınıflandırma yöntemlerinden
yapay sinir ağları yöntemi ile araçların modellerinin tanınması üzerine çalışılmıştır.
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde araçların motor sesleri ile sınıflandırılabileceğini
söylemek mümkündür. Bu nedenle çalışmadan, otomobil motor gürültüsünden otomobil modelleri tanınarak ileriye dönük yapılabilecek arıza tespit uygulamalarında
kullanılabilecek ses işleme yöntemlerine başlangıç aşamasında ışık tutması ve araçların sınıflandırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunması amaçlanmaktadır.
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2. OTOMOBİLLERDE SES KAYNAKLARI
Hareket halindeki araçlar bir çeşit ses veya gürültü üretirler. Bu gürültü, çalışan motorun titreşiminden, araç lastiklerinin zeminle teması ve sürtünmesinden, rüzgâr etkileri
ve benzeri etkilerden meydana gelmektedir. Aynı sınıf olarak adlandırılan aynı türdeki
ve benzer koşullarda çalışan araçlar benzer gürültüler oluşturur ve kişiye aidiyeti gösteren imzalar gibi tüm araçların kendine özgü bir gürültü imzası bulunmaktadır. Bu
gürültü modeli ise bir aracın tespit edilmesinde veya sınıfının tanınmasında önemli
bir ipucu vermektedir.
Araçların ürettiği bu sesler bir dizi zaman diliminde (çerçeve) örneklenebilir, dijitalleştirilebilir veya gruplanabilirler. Eğer spektrum zamanla değişirse, frekans alanı içinde frekans spektrumlarının dağılımlarının değişimi şeklinde tanımlanabilirler.
Araç gürültüleri bir çeşit rastgele (stokastik) sinyaldir. Stokastik bir sinyal, stokastik
özellikleri zamanla değişmeyen ise durağan bir sinyal olarak tanımlanır, aksi taktirde
durağan olmayan sinyal olarak adlandırılır.
Ses kaydı uzun bir süreyi kapsadığında sinyal genellikle sabit yani durağan olmayacaktır. Genellikle, bu tür işlemlerde ses kayıt cihazının konumu sabit olmaktadır.
Araç hareket halinde değilse çalışma koşulları genellikle çok fazla değişmez, ancak
araç hareket halindeyse oldukça kısa bir süre ses kayıt edilebilir. Hareket halindeki
araçlardan yayılan gürültü seviyesi, aracın ilerlediği yolun eksen çizgisinin her iki
tarafına eşit uzaklıkta ve yerden belirli bir yüksekliğe yerleştirilen mikrofonlar ile ölçülebilmektedir [3]. Ancak, araç ses sinyalleri genellikle durağan halde iken durağan
sinyal olarak uygun bir şekilde işlenebilmektedir.
Otomobillerde önemli ses kaynaklarını, otomobil motoru ve güç aktarma organları,
lastikler, egzoz, şanzıman ve süspansiyon sesleri oluşturmaktadır. Örneğin, motor silindirlerinde meydana gelen yanma olayı, basınç darbesi oluşturur. Bu basınç darbesi
ise silindir kapağı ve duvarları aracılığıyla motor gövdesinin titreşimine sebep olmaktadır. Oluşan titreşim, havanın basınç salınımları yapması dolayısıyla ses oluşumuna
sebep olur. Bu elemanlardan dolayı oluşan gürültüleri yani istenmeyen sesleri tayin
etmek ise zordur. Ancak bu sesler sıklıkla oluştuğunda bazı fikirler verebilmektedir.
Mekanik sesleri incelemek amacıyla yapılan araştırmaların başında araç sınıflandırma çalışmaları gelmektedir. Çalışmalarda genellikle motosiklet, araba, gemi, otobüs,
tekerlekli ve paletli araç ve benzeri araçlar sınıflandırılmaya çalışılmakta ve çeşitli
oranlarda başarılar elde edilmektedir. Bu çalışmada kullanılan araç sınıfı ise otomobildir ve bu otomobillerin motor sesleri kullanılarak sınıflandırma çalışması yapılmıştır. Aşağıda verilen Şekil 1 ve Şekil 2’de otomobillerde ve motorlardaki gürültü kaynakları görülmektedir. Şekil 1’de bulunan araçlardaki gürültü kaynaklarının dağılımı
incelendiğinde, motor gürültülerinin genel anlamda araç gürültü kaynakları içinde
%8’lik bir dilime sahip olduğu görülmektedir.
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Makina Gürültüsü Kaynağı Sıralaması
Tanınlanamayan Gürültü: %8
Egzoz Gürültüsü: %16
Şanzıman: %8
Egzoz Yapısı: %6

Hava Giriş Sistemi: %6

Karoser Panosu: %9

Hidrolik Sistem: %9

Motor Gürültüsü: %8
Radyatör: %19
Motor Bölümü Alt Kısım: %11
Maksimum Motor Devrinde Dış Gürültü

Şekil 1. Araçlardaki Gürültü Kaynakları [4]

Motor Bileşenleri Kaynaklı Gürültü Sıralaması
Tanınlanamayan Gürültü %7,8

Eksantrik Dişli ve Tüm Parçalar %25,4

Geri Kalan 9 Kamponent %5,7
Devirdaim Pompası %1,4
Egzoz Manifoldu %1,4
Emme Manifoldu %3,9
Krank Milli Kasnağı %3,9
Silindir Kapağı %4,1
Yakıt Enjeksiyon Pompası %4,2

Karter %15,8

Silindir Bloğu %4,8
Boşluk Titreşimi %4,9
Alternatör %7,8

Yakıt Filtresi %8,7

Şekil 2. Motor Gürültü Kaynakları [4]
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3. SES TANIMADA KULLANILAN YÖNTEMLER
Ses tanıma, temelde mikrofon veya telefon gibi cihazlarla alınmış olan ses sinyallerinin çeşitli yöntemlerle analiz edilmesi yani sayısallaştırılmasıdır. Ses tanıma sistemleri, insan-makina iletişimini kuvvetlendirmektedir. Bu sayede insanlar arasındaki temel
iletişim aracı olan sesli iletişim ile insan-bilgisayar arasındaki iletişimin sağlanması
ve bu sayede insan hayatının kolaylaştırılması sağlanabilmektedir. Ses tanıma süreci,
sesin kayıt edilmesi ile başlayıp, sesin işlenmesi, özniteliklerinin çıkarılıp kaydedilmesi ve karşılaştırma yapılarak sesin sınıflandırılması şeklinde devam etmektedir.
Ses tanıma üzerine yapılan çalışmalar 1950’li yıllardan bu yana devam etmektedir. O
yıllarda yapılan çalışmalarda araştırmacılar insan hayatının kolaylaştırılmasına yönelik tek bir konuşmacı için kelime veya rakam tanıma sistemleri üzerine çalışmışlardır
[5, 6]. Daha sonraki süreçte çalışmalar birden fazla sayıda kelimenin tanınması ve
birbirinden ayrılması üzerine yapılmıştır. 1960’lı yıllara gelindiğinde ise ses tanıma
üzerine yapılan araştırmalar sesli tanıyıcı donanımları ve farklı sesli tanımlama metotlarının araştırılması ile devam etmiştir. 1970’li yıllarda, ses tanıma üzerine önemli
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara bakılacak olursa ayrılmış kelime ile ses
tanıma konusunda araştırmacılar örüntü tanıma fikrinin kullanılabilirliğini tespit edip
geliştirmeye çalışmışlar ve dinamik programlama yöntemlerinin ses tanımada kullanılabileceğini göstermişlerdir.
1980’li yıllara gelindiğinde ses tanımada istatistiksel modelleme yöntemleri çalışılmaya başlanmıştır. Bu yıllarda günümüzde kullanımı oldukça yaygın olan ancak fikirleri o zamanlara dayanan yapay sinir ağları teknolojisi gibi ses tanıma üzerine farklı
yöntemler ve fikirler oluşmaya başlamıştır. 1990’lı yıllara gelindiğinde yeni yöntemler üzerine çalışmalar devam etmiş, süreç bu şekilde 2000’li yıllara gelerek ses tanıma, konuşmacı tanıma ve doğrulama işlemleri, araçların tespiti ve sınıflandırılması,
cisimlerin tespiti gibi uygulamalar ve yeni yöntemlere dair çalışmalar devam etmiştir.
Çizelge 1’de ses tanıma yöntemleri ve bu yöntemlerin ortaya çıkış tarihleri verilmiştir.
1950’li yıllardan bugüne kadar yapılan çalışmalarda amaç her zaman en yüksek doğruluk oranına ulaşmak olmuştur. Ses tanıma sistemleri, sinyal işleme, akustik, model
tanıma ve benzeri birçok farklı disiplini içermektedir. Ses tanıma sistemlerinden model tanıma, ses verilerinin prototip olan modellerde gruplandırılması ve örnek model
özellikleri esas alınarak bu iki veri seti arasında eşleştirme yapmak için kullanılmaktadır. Çalışmada, otomobillerin sınıflandırılması amacıyla, Çizelge 1’de verilen ses
sınıflandırma yöntemlerinden Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemi kullanılmıştır.
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Çizelge 1. Ses Tanıma İçin Geliştirilen Yöntemler ve Tarihleri [7]

YÖNTEM
Doğrusal Önkestirim Kodlama (LPC)
Dinamik Zaman Uydurma (DTW)
Gizli Markov Modeller (HMM)
Mel- Frekans Cepstrum Katsayıları (MFCC)
Yapay Sinir Ağları (YSA), Dil Modelleri

TARİH
1969-1970
1970’ler
1975
1980
1980’ler

Destek Vektör Makinaları (SVM)

1995, 1998

Çekirdek Tabanlı Sınıflandırıcılar

1998

Dinamik Bayesian Ağları

1999

3.1 Ses Tanıma Aşamaları
Ses tanıma, aralarında ortak özellikler bulunan ve ilişki kurulabilen işaret veya nesnelerin bazı belirgin özelliklerini, makinalar aracılığıyla tanımlama veya sınıflandırma
işlemidir. Bu nedenle ses tanımanın en önemli amaçları, bilinmeyen ses sınıflarını
nitelendirerek bilinen bir sınıfa ait sesi tanımlamaktır. Ses tanıma, ilk olarak sesin
sentezi ve analizi aşaması ile başlamaktadır. Ses analizi kısmında ses kayıt cihazı veya
mikrofon gibi farklı kayıt cihazları ile elde edilmiş olan ses sinyallerinin sayısallaştırılması için çalışılmaktadır. Bu aşamada, sesin parametrik bir ifadeye dönüştürülmesi
amaçlanır ve ses için ayırıcı özellikler tespit edilir. Bu özellikler daha sonra ses tanıma
işleminde giriş verisi olarak kullanılmaktadır. Ses analizinde, ses verilerinin sayısallaştırılması, ses verilerinden özniteliklerin oluşturulması ve öznitelik vektörlerinin
elde edilmesi, spektral analiz gibi işlemler yapılmaktadır.
Ses tanınması amacıyla ilk olarak ses verisi kayıt edilmektedir. Bu şekilde herhangi
bir işlemden geçirilmemiş bir ses verisi elde edilmiş olur. Daha sonraki aşamada,
yukarıda da bahsedildiği gibi ses sinyali sayısallaştırılmaktadır. Ses girdisi bir kayıt
cihazı ile yapıldıktan sonra, sesin sayısallaştırılması aşamasında analog ses sinyali
sayısala sinyaline dönüştürülmektedir. Bu dönüşümün sebebi, sayısal tekniklerin daha
kolay bir şekilde ve çok daha hızlı olarak gerçekleştirilebilmesidir. Analog ses sinyali
sayısal sinyale dönüştürülürken örnekleme, nicelendirme ve kodlama gibi aşamalardan geçmektedir. Örnekleme aşaması, sayısal sinyalden belirlenen anda genlik değerlerinin alınması olarak tanımlanabilir. Nicelendirme kısmında ise örneklenmiş olan
analog ses sinyali belirli aralıklara bölünmektedir. Kodlama aşaması ise nicelendirilen
analog sinyalinin herhangi bir sayı sisteminde gösterilmesidir [8].
Sayısallaşan ses sinyali üzerinde sinyal işleme tekniklerini uygulayarak sesin ayırt
edici özellikleri çıkarılmaktadır. Daha sonraki aşamada elde ettiğimiz ayırt edici özel154 Mühendis ve Makina, cilt 60, sayı 695, s. 148-164, Nisan-Haziran 2019
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likler bazı teknikler ile modellenmektedir. Modelleme aşamasından sonra elimizde bir
ses modeli oluşmaktadır. Elde edilen ses modeli veritabanında bulunan diğer verilerle
karşılaştırılıp en iyi oranda eşleştirilmeye çalışılır. Bütün bu süreç ses tanıma işlemini
gerçekleştirmektedir.
Ses tanımada sistemin eğitilmesi ve sesin tanınması üzerinde durulmaktadır. Eğitme
aşamasında sistemin özellikleri, giriş ses verileri incelenerek ortaya çıkarılmaktadır.
Tanıma aşamasında ise veritabanındaki bilgilerle ses verilerinin özellikleri karşılaştırılmaktadır. Giriş ses verisinde birçok ilgili ve ilgisiz bilgi bulunmaktadır. Bu nedenle,
ses tanıma işleminde ilgili bilgiler seçilerek ilgisizlerden ayrılmalıdır [8].
Ses tanıma temel olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar; algılayıcılar, öznitelik çıkarma ve sınıflandırmadır. Algılayıcılar, herhangi bir anda mümkün olan veya
olabilecek doğal durumlardan biri olan fiziksel işlemleri ölçer. Sesin algılandığı, işaret
veya görüntünün filtre edildiği ve işlendiği, bileşenlerine ayrıldığı veya modellendiği
kısımdır.
Öznitelik çıkarma aşaması, ses, işaret veya görüntülerin veri boyutunun indirgenip bu
verilerden belirleyici özelliklerin tespit edilerek ayrıldığı kısımdır. Bu aşama sistemin
başarılı olmasında etkin bir rol oynar.
Sınıflandırma aşaması ise, elde edilen öznitelik kümesinin indirgendiği ve çeşitli
yöntemler kullanılarak formülize edilmesi ile tanımlama işleminin yapılmasıdır. Sınıflandırıcının rolü, sesi, elde edilen özniteliklerden de faydalanılarak özelliklerine
göre kategorize etmek ve uygun sınıflara ayırmaktır. Çalışmada kullanılan algılayıcı,
yani ses kayıt cihazının özellikleri, ses kayıt işlemi ve kayıt edilen seslerin özellikleri,
öznitelik çıkarma ve sınıflandırma yöntemleri tezin materyal ve metot bölümünde
detaylı olarak anlatılmıştır.

Şekil 3. Örüntü Tanıma Aşamaları [9]
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3.2 Sınıflandırma Yöntemleri
• Yapay Sinir Ağları
Yapay sinir ağları, insan beyninin çalışma sisteminin yapay olarak benzetimi sonucu
ortaya çıkmıştır. Genel olarak yapay sinir ağları, insan beynindeki bir çok nöronun
(sinir hücresi) ya da yapay olarak basit işlemcilerin birbirlerine değişik etki seviyelerinde bağlanması sonucu oluşan karmaşık bir sistem olarak tanımlanabilir. Yapay
sinir ağları (YSA), genelde çok farklı yapıda ve formda bulunan veri yapılarının hızlı
bir şekilde tanımlanması ve algılanması üzerine kullanılmaktadır. YSA’lar örneklerle
ilgili bilgiler toplamakta, genellemeler yapmakta ve daha önce görmediği örnekler ile
karşılaştırıldığında öğrendiği bilgileri kullanarak o örnekler hakkında karar verebilmektedir. Günümüzde yapay sinir ağları, kontrol ve sistem tanımlama, görüntü ve ses
tanıma, tahmin ve kestirim, arıza analizi, tıp, haberleşme ve benzeri alanlarda geniş
bir kullanım alanına sahiptir. Yapay sinir ağlarının günümüzde yaygın kullanımının
en önemli sebebi klasik yöntemlerle çözümü zor olan karmaşık problemlerin başarılı
bir şekilde çözümüne olanak sağlamasıdır [10].
Yapay sinir ağlarının yapısı genel olarak incelendiğinde, milyonlarca biyolojik sinir
hücresinin (nöron) bağlantılar aracılığıyla birleşip beyni oluşturdukları gibi, yapay
sinir hücrelerinin birleşmesinden de yapay sinir ağları meydana geldiğinden yukarıda
bahsedilmişti. Nöronların aynı doğrultu üzerinde dizilmesi ile katmanlar ve bu katmanların birleşimiyle de yapay sinir ağları oluşmaktadır. Bu sistemdeki nöronlardan
bazıları yalnızca girdileri almak için, bazıları ise çıktıları iletmek için dış mekân ile
bağlantı halindedir. Diğer tüm nöronlar ise gizli katmanlardır. Genel olarak sinir hücreleri, girdi katmanı, gizli katman veya ara katman ve çıktı katmanı olmak üzere üç
katman halinde ve her katman içinde paralel biçimde olacak biçimde bir araya gelerek
ağı oluştururlar [11]. Katmanlar şöyle sıralanabilir:
• Girdi Katmanı: Bu katmandaki nöronlar, dış dünyadan bilgileri alarak gizli katmanlara iletirler. Bazı ağlarda girdi katmanında herhangi bir bilgi işleme olmaz.
Sadece girdi değerlerini bir sonraki katmana iletirler. Bu nedenle bazı araştırmacılar, bu katmanı ağların katman sayısına ilave etmezler.
• Ara Katman: Girdi katmanından gelen bilgiler işlenerek çıktı katmanına gönderilir. Bu bilgilerin işlenmesi ara katmanlarda gerçekleştirilir. Bir ağ içinde girdi
ve çıktı katmanı tek katmandan oluşabilirken, ara katman birden fazla katmandan
oluşabilmektedir. Ara katmanlarda çok sayıda nöron bulunur ve bu nöronlar birbirleriyle bağlantılıdır. Ağın büyüklüğünün tanımlanması ve performansının bilinmesi açısından ara katmanda bulunan nöronların sayısının seçimi oldukça önemlidir.
• Çıktı Katmanı: Ara katmandan gelen bilgileri işleyerek ağın girdi katmanından
sunulan girdi seti için çıktı üretir.
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ÇIKTILAR

GİRDİLER

Girdi Tabakası

Çıktı Tabakası

Gizli (Ara) Katman

Şekil 4. Yapay Sinir Ağının Genel Yapısı [11]

Bahsedilen katmanlarda bulunan nöronlar ve bu katmanlar arasındaki ilişkiler Şekil 4’te gösterilmektedir. Şekil 4’teki yuvarlak turuncu renkteki daireler nöronları
ifade etmektedir. Her katmanda birbirine paralel elemanlar bulunmaktadır. Bu paralel
elemanları birbirine bağlayan çizgiler ise ağın bağlantılarını göstermektedir. Nöronlar
ve bunların bağlantıları bir yapay sinir ağını oluşturmaktadır.

4. MOTOR SESLERİNİN KAYIT, İŞLEME VE SINIFLANDIRMA
ÇALIŞMALARI
Deney çalışmasında, ses kayıt işlemi farklı zaman aralıklarında, beş farklı tipte ve
modelde araç kullanılarak alınmıştır. Aşağıda araçların özelliklerinden bahsedilmiştir;
- Renault Symbol 1.5 dci Joy model, 90 hp, 1461 cm3 motor hacminde, 220 Nm torka sahip, 100.000 km’de ve yakıt tipi dizel olan sedan kasa tipinde araç (1. Araç),
- Renault Fluence 1.5 dci Touch model, 90 hp, 1461 cm3 motor hacminde, 200 Nm
torka sahip, 100.000 km’de ve yakıt tipi dizel olan sedan kasa tipinde araç (2.
Araç),
- Peugeot 207 1.4 hdi Active model, 70 hp, 1360 cm3 motor hacminde, 160 Nm
torka sahip, 100.000 km’de ve yakıt tipi dizel olan kısa kasa tipinde araç (3. Araç),
- Peugeot Partner Van 1.9 Kombi model, 71 hp, 1867 cm3 motor hacminde, 125
Nm torka sahip, 100.000 km’de ve yakıt tipi dizel olan camlı van- kamyonet kasa
tipinde araç (4. Araç),
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- Opel Zafira 1.6 Comfort model, 105 hp, 1598 cm3 motor hacminde, 150 Nm torka
sahip, 100.000 km’de ve yakıt tipi benzin olan minivan kasa tipinde araç (5.Araç)
Çalışmada kullanılan ses kayıt cihazı, Sony ICD-PX240 marka ses kayıt cihazıdır. Ses
kayıt cihazının kolay ve pratik kullanımı sayesinde ses kayıtları alınarak bilgisayar
ortamına USB bağlantı kablosu sayesinde aktarılmıştır. Otomobillerden ses kayıtları
ilk olarak farklı zaman dilimlerinde sabah, öğle, akşam, gece saatlerinde alınmıştır.
Ancak gündüz ve öğle zamanlarında alınan ses kayıtlarında trafik, kuş, insan ve benzeri gibi istenmeyen seslerin etkisinin fazla olması dikkat çekmiştir. Ayrıca ses kayıtlarının yalıtımlı ve kapalı bir ortamda alınamayıp, açık bir ortamda alınacak olması,
dış ortam ve benzeri seslerin olabildiğince önlenebileceği bir zaman diliminde ses
kayıtlarının alınmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle gece saatleri ses kayıtları için en
uygun zaman dilimi olarak belirlenmiştir. Ses kayıt aşamasında, ses kayıt cihazının
yerleşimi ile ilgili standartlar incelenmiştir. ISO 1996 uluslararası standardı, iç ve
dış mekânlarda yapılan ses ölçümleri sırasında ses kayıt cihazının konumu ile ilgili
yönlendirici bilgiler içermektedir. Ses kayıt cihazının yerleştirileceği konum ölçüm
amacına bağlı olarak değişiklik göstermesine rağmen genellikle iç ve dış mekân ölçümlerinde mikrofon veya ses kayıt cihazının yerden 1,2-1,5 m yüksekte olması gerektiği belirtilmektedir [12]. ISO 1996 standardı baz alınarak, ses kayıt işlemi yerden
1,2 m yükseklikten yapılmış, her bir araçtan gece saatlerinde ve aynı açık ortamda,
araç rölanti halinde çalışıp kaput açık halde iken elle ortalama 10 s süre ile 50’şer adet
ses kaydı alınmıştır.
Ses kayıt cihazı ile ses kayıt esnasında oluşan farklı süreler (10-12 s aralığı) dikkate
alınarak, her ses kaydı verileri sayısal ses düzenleme ve ses kaydetme yazılımı kullanılarak 10 s sürecek şekilde kısıtlanmıştır ve sesler mp3 formatından wav formatına
dönüştürülmüştür. Wav formatına dönüştürülen tüm ses dosyaları Matlab programında uygun bir şekilde işlenebilmeleri amacıyla mat uzantılı dosyalara çevrilmiştir. Bu
çalışmada alınan ses kayıtları 10’ar saniyelik süreler içermekte olup, her araç için 50
adet ses kaydı alınmıştır ve sinyaller 44100 Hz örnekleme frekansına sahiptir. Kayıt
edilen bu ses sinyalleri ile veritabanı oluşturulmuştur.
Şekil 5’te ve Şekil 6’da görüldüğü gibi tüm araçlara ait 50’şer adet ses kaydı verisi
bulunmaktadır. Şekillerde yalnızca iki aracın birer adet ses kayıt verisi örnek olarak
verilmiştir. Araçlara ait 50’şer adet ses kaydı incelenmiş olup grafikler çizilmiştir.
Bu ses verileri işlenerek güç spektrum yoğunlukları hesaplanmıştır. Güç spektrum
yoğunlukları incelenerek 17 adet farklı frekans bölgesi tespit edilmiştir. Bu frekans
bölgelerine denk gelen genlik değerleri öznitelik olarak alınmış ve bu veriler sı-
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Şekil 5. Renault Symbol (1. Araç) 50 Adet Ses Kaydı Arasından Alınmış 1 Adet 10 s’lik Ses
Kayıt Örneği

Şekil 6. Renault Fluence (2. Araç) 50 Adet Ses Kaydı Arasından Alınmış 1 Adet 10 s’lik
Ses Kayıt Örneği

nıflandırma işleminde kullanılmıştır. Şekil 7’de ve Şekil 8’de Renault Symbol (1.
Araç) ve Renault Fluence (2. Araç) araçlarına ait güç spektrum yoğunluğu grafikleri
verilmiştir.
Her araç için ayrı ayrı oluşturulan 17x50’lik öznitelik matrisindeki öznitelikler çekildikten sonra bu verilerden 17x25’lik kısmı eğitim aşamasında geriye kalan 17x25’lik
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Frekans (Hz)

Şekil 7. Renault Symbol (1. Araç) Aracına Ait Güç Spektrum Yoğunluğu
Grafiği

Frekans (Hz)

Şekil 8. Renault Fluence (2. Araç) Aracına Ait Güç Spektrum
Yoğunluğu Grafiği
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veri kısmı ise test aşamasında kullanılmıştır. Sınıflandırma aşamasında yapay sinir
ağları kullanılmıştır. Yapay sinir ağları farklı nöron sayıları ve gizli katman sayılarında denenmiştir. Deneme ileri beslemeli yapay sinir ağında Levenberg-Marquardt
algoritması kullanılarak 17 adet giriş verisinde dört gizli katman sayısında ve çıkış
katmanında beş nöron içeren bir yapıda oluşturulmuştur. Yapay sinir ağının eğitimi
Şekil 9’da ve Şekil 10’da görülmektedir.

Şekil 9. Yapay Sinir Ağı Eğitim Aşaması

Şekil 10. Yapay Sinir Ağında Kullanılan Giriş Veri Sayısı, Gizli Katman
Sayısı ve Çıkış Verisindeki Nöron Sayısı
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Yapay sinir ağı eğitildikten sonra test edilip ve çıkış verileri incelenmiştir. Eğitim setinin çıkış verileri 1 ve 0 tanımlaması yapacak şekilde eğitilmiştir. Tanıma işlemi şu şekilde anlamlandırılmaktadır: her araç için bir satır bulunmaktadır. İlk satır 1. araç için,
ikinci satır 2. araç, üçüncü satır 3. araç, dördüncü satır 4. araç ve beşinci satır ise 5.
aracı temsil etmektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi test 25 veri ile yapılmıştır. Her
araç için 25 adet test verisi, 5 araç için toplamda 125 adet test verisi bulunmaktadır.
Test aşamasından sonra çıkış verisinde, 1. araç için 0-25 arasındaki sütun incelenir ve
1. satırda 1 veya 1’e yakın değerin bulunma oranı 1. aracın o oranda tanındığı anlamını taşır ve tanıma yüzdesi hesaplanabilir. Aynı şekilde 2. araç için 25-50 aralığındaki
sütün incelenir ve 2. satırdaki 1 ve 1’e yakın değerlerin bulunma oranlarına bakılarak
tanıma oranı hesaplanır. Bu işlem 5 araç için, her araç kendi satırında olmak üzere
yapılmıştır. İleri beslemeli yapay sinir ağı kullanılarak yapılan sınıflandırma çalışmasında, her katmanda beş nöron bulunan dört gizli katmanla yapılan test sonucunda
%99,2 başarı oranında sınıflandırma yapılmıştır.
Çizelge 2. Araçlarda Tanıma İçin Kullanılan Yöntem
1. Araç
(0-25. sütun)
1

1

1

1

2. Araç

3. Araç

4. Araç

5. Araç

(25-50. sütun)

(50-75. sütun)

(75-100. sütun)

(100-125. sütun)

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

5. BULGULAR
Çalışmada, beş farklı modeldeki otomobilin motorlarından 50’şer adet ses kaydı aynı
ortamda alınmıştır. Tüm ses kayıtlarının net olarak 10’ar s olması için 10 s üzerindeki
kısımları ses düzenleme yazılımı kullanılarak kırpılmıştır. Ses verilerinin incelenmesi
sonucu öznitelikler çıkarılmıştır. Sınıflandırma ileri beslemeli yapay sinir ağları kullanılarak farklı gizli katman ve katmanlarda bulunan farklı nöron sayıları ile yapılmıştır.
Gizli katman sayısının artması ile eğitim için gereken süre artacağından, üç ve dört
gizli katman sayısı kullanılarak, gizli katman sayısının ağın performansı üzerindeki
etkisi incelenmiştir. 17 adet girişe sahip ileri beslemeli yapay sinir ağının üç katman
sayısına sahip gizli katmanlarda yedi nöron ve çıkış katmanında beş nöron olmak üzere ve dört gizli katman sayısına sahip gizli katmanlarda beş nöron ve çıkış katmanında
da beş nöron olacak şekilde iki ayrı yapay sinir ağı oluşturulmuştur. Gizli katmanlarda
yedi nöron ve çıkış katmanında beş nöron bulunan üç katmanlı ileri beslemeli yapay
sinir ağı eğitilirken eğitim çıktısı, ilk satır 0-25 sütunları arasında 1 ve 1 değerine
yakınsa 1. araç, ikinci satır 25-50 sütunları arasında 1 ve 1 değerine yakınsa 2. Araç,
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üçüncü satır 50-75 sütunları arasında 1 ve 1 değerine yakınsa 3. Araç, dördüncü satır
75-100 sütunları arasında 1 ve 1 değerine yakınsa 4. araç ve beşinci satır 100-125
sütunları arasında 1 ve 1 değerine yakınsa 5. araç olacak şekilde tanımlanmıştır. Çıkış
sayısı 5’tir ve her grubun hedef çıktısı (1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0,
0, 0, 0, 1) beşli değerleri olarak verilmiştir. Çalışmada eldeki toplam verilerin %50’lik
kısmı olan 125 veri eğitim için geri kalan %50’lik kısım olan 125 veri ise test için
kullanılmıştır. Tüm denemelerde yapay sinir ağları Levenberg-Marquardt öğretme algoritması kullanılarak eğitilmiştir.
Üç katmanlı yapay sinir ağı test çıktısı kontrol edildiğinde 125 adet test verisi içinde
altı adet veri aracı yanlış tanımlamıştır. Bu denemede araç modelleri, %95,2 başarı
oranında sınıflandırılmıştır. Daha sonra dört gizli katman sayısına sahip gizli katmanlarda beş nöron ve çıkış katmanında da beş nöron olan, ileri beslemeli yapay sinir ağı
modeli eğitilmiş ve test edilmiştir. Test çıktıları kontrol edildiğinde bir adet veri hatası
görülmüş ve araç modelleri %99,2 başarı oranı sınıflandırılmıştır.

6. SONUÇ
Motor sesleri kullanılarak araç modellerinin tanınması amacıyla yapılan bu çalışmada
sınıflandırma işlemi farklı katman ve nöron sayılarında ileri beslemeli yapay sinir
ağları yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Dört gizli katman her katmanda beş nöron
bulunan ve çıkış katmanında beş nöron bulunan Levenberg-Marguardt öğretme algoritması kullanılan ileri beslemeli yapay sinir ağları kullanılarak, sınıflandırmada
%99,2 oranında başarı sağlanmıştır.
Çalışma, aynı marka farklı kasa tipine sahip ve farklı yakıt tipi ile çalışan, farklı marka ve modelde olan beş araç ile yapılmıştır. Sınıflandırmadaki başarı oranı dikkate
alındığında aynı motora sahip olan araçların da birbirlerinden çok yüksek oranda ayrıştırılabildiği görülmektedir. Motor seslerinin frekansları, araçta aynı motor olsa dahi
farklı kasa tipinde olduğundan dolayı farklılık gösterdiği düşünülmektedir. Ayrıca çalışmada, benzin ve dizel yakıt tipine sahip araçlarda incelenmiştir. Sınıflandırmada
elde edilen %99,2 başarı oranı, aynı motora sahip farklı kasa tipindeki araçlar ile birlikte farklı yakıt tipine sahip araçların da ayrıştırılabildiğini göstermektedir. Yapılan
çalışma sonucunda sınıflandırmada elde edilen yüksek başarı oranı, araçların motor
sesleri kullanılarak tanınabileceğini göstermektedir.
Bu çalışma sonucu elde edilen sınıflandırmadaki yüksek başarı oranı, çalışmada kullanılan yöntemin yeterli veritabanı oluşturulması ile araçlardaki arızaların tespitinde
kullanılabileceği düşünülmektedir. Ancak bu işlem için çok sayıda farklı marka ve
modelde araca ulaşılması gerekmektedir. Araçlardan farklı zaman dilimlerinde, farklı
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çalışma koşullarında, arıza oluştuğu durumunda ve arıza mevcut değilken, elde edilecek çok sayıda ses verisi ile veritabanı oluşturulmalı ve sesler işlenerek ayrıştırılmalıdır. Arıza tespiti aşamasında, araçlarda arızanın bulunup bulunmadığı veya arıza
tiplerinin tanımlanarak bu arızaların araçta bulunup bulunmadığının tespitinde, çalışmada kullanılan yapay sinir ağları yönteminin kullanılabilir olduğu düşünülmektedir.

7. KISALTMALAR
DTW
HMM
LPC
MFCC
YSA
SVM

: Dinamik Zaman Uydurma
: Gizli Markov Modeller
: Doğrusal Önkestirim Kodlama
: Mel Frekans Kepstrum Katsayıları
: Yapay Sinir Ağları
: Destek Vektör Makineleri
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Motorsuz Uçuş Prensibi: Planör
Göksel Keskin*1, Seyhun Durmuş2, Muharrem Karakaya3, Atanur Teoman4,
Melih Cemal Kuşhan5

ÖZ
Dünya genelinde çok yaygın bir spor dalı ve tanınan bir hava aracı olsa da planör, ülkemizde hava aracı
olarak ve planörcülük sporu alanında oldukça az bilinmektedir. Planörcülük ülkemizde sadece sivil olarak
Türk Hava Kurumu (THK) tarafından icra edilmektedir. Tarihçesi motorlu uçuştan önceye dayanan planör, süzülme uçuşunu ve doğal meteorolojik oluşumlarını kullanarak havada kalabilen ve bu yöntemlerle
binlerce kilometre mesafe kat edebilen bir hava aracıdır. Motoru olmamasına rağmen, dünya genelinde
motorlu uçuşa başlangıçtan önce temel eğitimin en önemli parçasıdır. NASA’nın astronot eğitimlerinin en
önemli parçası olan planör eğitimi, astronotları dünyaya dönüşte motorsuz uçuş için hazırlamaktadır; çünkü
atmosfere giriş anından itibaren uzay mekikleri süzülme, yani planör uçuşu yapmaktadır. Deneysel planörcülüğün örnek projelerinden olan Perlan projesinin ilk etabında çoğu jet uçağının çıkamayacağı 52.221 fit
irtifaya çıkmış ve bir sonraki 90.000 fit hedeflenmiştir. Bu bağlamda planör, dünyada hem eğitim amacıyla,
hem yarışma hem de deneysel sınıfta oldukça önemli bir hava aracıdır. Bu çalışmada ise, planör hava aracı
tanıtılarak planörcülüğün getireceği artılar tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Planör, planörcülük, sportif havacılık, uçuş eğitimi

Unpowered Flight Principle: Sailplane
ABSTRACT
Although it is a widespread sport in the world and a recognized air vehicle, the sailplane and sailplaning
are very little known in our country and it is practiced only by the Turkish Aeronautical Association (TAA)
as a civilian. Sailplane is an aircraft that made in earlier than powered aircraft in aviation history and it
can stay in the air using natural air sources and can cover thousands of miles with these methods. Despite
the absence of a motor, it is the most important part of the worldwide motorized flight training. The most
important part of NASA’s astronaut training, glider training, prepares astronauts for a non-motorized flight
to return to Earth because space shuttles fly like a glider after entering atmosphere. At the same time,
another project, the Perlan Project has reached to 52.221 feet where most of the jet aircraft could not fly and
90.000 feet were targeted. So, sailplane is an important aircraft in training, competition and experimental
class. In this study, the improvements that the soaring will bring about have been discussed by introducing
the glider aircraft.
Keywords: Sailplane, soaring, aviation sports, flight training
* İletişim Yazarı
Geliş/Received
Kabul/Accepted
1
2
3

4

5

: 31.05.2018
: 28.01.2019

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir - gokselkeskin@outlook.com
Dr., Öğr. Üye., Balıkesir Üniversitesi, Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Balıkesir - drmsyhn@gmail.com
Dr. Arş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
Eskişehir - muharremkarakaya@gmail.com
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Eskişehir - ataatymnn@gmail.com
Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Eskişehir - erzesk@gmail.com

Keskin, G., Durmuş, S., Karakaya, M., Teoman, A., Kuşhan, M. C.

1. GİRİŞ
Ülkemizde hızla gelişen ticari havacılık faaliyetlerine rağmen, dünya genelinde oldukça popüler olan hava sporlarının gelişimi çok kısıtlıdır ve hatta gün geçtikçe gerilemektedir. Bu hava sporlarından biri olan planörcülük sporu, ülkemiz dâhil dünyadaki birçok hava kuvvetlerinde temel eğitim aşamasında kullanılmaktadır. Motorsuz
olduğundan dolayı ucuz uçuş eğitimi verme imkânı sağlayan bu hava aracını yakından tanımak, ülkemizde yaygın olmadığı için çalışmamızın ana konusudur.

1.1 Planör Nedir?
Planör kelimesi dilimize Fransızca "Planeur" sözcüğünden girmiştir. Fransızca karşılığı "süzülerek uçmak, süzülerek mesafe kat etmek" demektir. Uluslararası Sportif
Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından “Sabit kanatları yapısı sayesinde kaldırıcı
güç oluşturarak havada süzülme kabiliyetine sahip, havadan ağır motorsuz hava aracı” olarak tanımlanır [1, 2].

1.2 Planörün Tarihçesi
1853 yılında mühendis George Cayley dünyadaki ilk planörü yapmış, fakat ilk uçuşun
sonunda geçirdiği kaza nedeniyle bu uçuş ilk başarılı planör uçuşu olarak kayıtlara
geçmemiştir. Cayley’ nin anılarından ve kuşların süzülme uçuşundan etkilenen havacı
Otto Lilienthal ise yaptığı planör ile 1890’lı yıllarda 2000’e yakın uçuş gerçekleştirmiştir. Ne yazık ki 1896 yılında geçirdiği planör kazasında yaralanmış sonrasında bu
sakatlıklardan dolayı hayatını kaybetmiştir [2].
Lilienthal her ne kadar planör kazası sonucu hayatını kaybetse de, yaptığı planör uçuşları planörcülüğün başlangıcı olarak kabul edilir. Ayrıca McCullough, Wright Kardeşler kitabında belirttiği üzere Wright Kardeşler 1903 yılında yaptıkların ilk motorlu
uçuş öncesinde uçaklarını motorsuz olarak denemişler ve planör uçuşu yapmışlardır
[3]. İlk motorlu uçuştan sonra ise insanlık bütün enerjisini motorlu uçakların gelişimi
üzerine harcamış ve neredeyse 20 yıl boyunca planör ile ilgili çalışmalar yapılmamıştır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’ya gelen gerçek hava aracı tasarlama yasağı sonrasında ise buradaki birçok öğrenci tekrar motorsuz uçuşa yönelmiş ve planör
uçuşunu tekrar canlandırmışlardır. Ancak bu dönemde yapılan planörler günümüz
planörlerinden daha çok günümüz çok hafif hava araçlarına benzemekteydi. Fakat
çok kısa bir süre sonra bu öğrenciler Vampyr ismini verdikleri planörde günümüzde
iyi bilinen Göttingen kanat profili serisinden GOE 441 numaralı kanat profilini kullanarak bu büyük başarılar elde etmiştir. Bu başarılardan 1922 yılında termik ve yelken
uçuşları ile yaptıkları ilk olarak bir saat ve ardından üç saatlik uçuşlar ile modern
planörlerin gelişiminde önemli bir kilometre taşı olmuştur [2].
Bu tarihten sonra ise çok kısa süre içeresinde 12 saatlik uçuşlara ulaşılmıştır. II. Dün-
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Resim 1. Otto Lilienthal’in Tasarladığı Tahta İskeletli ve Bez Kaplama Planör [2]

Resim 2. Solda Vampyr Planörü [2], Sağ Üstte Goe 441 Kanat Profili ve Sol Altta Kanat
Profilinin Cl/Cd Grafiği [4]
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ya Savaşı sürecinde geliştirilen NACA 6 serisi kanat profillerinin gelişimi ile 500
km mesafeli uçuşlar gerçekleştirilmeye başlanmış, ayrıca planörlerin süzülme performansı 1/30’a (1 metre irtifa kaybı ile 30 m ileri gidiş) yaklaşmıştır. Bu süreçte yapısal
olarak tahtanın yanı sıra metalde kullanılmış ve planörler daha dayanıklı bir hale gelmiştir. Modern dünya planörlerine en çok benzeyen ve OSTIV (Uluslararası Bilimsel ve Teknik Planörcülük Organizasyonu) tarafından ilk defa planörlere bir standart
getirilmesini yani kanat açıklığını 15 m ile sınırlayan ve günümüzde de standart sınıf
olarak adlandırılan dünya şampiyonasında 1958 yılında birinciliği kazanan Ka-6 planörü de bu dönemde tasarlanmıştır. Planörcülük savaş günlerinden sonra ise en büyük
gelişimini Eppler’in laminer kanadı fiberglas ile imal etmesi sonucu yaşamıştır. Eppler ve Nagele, Stuttgart’ta imal ettikleri ve ismini “Phoenix’’ koydukları planörü 1957
yılında uçurarak ilk fiberglas planörü havacılığa kazandırmışlardır. Bu adımdan sonra
ise planörler büyük bir gelişme kaydederek 3000 km mesafeli uçuşların yapılmasına
olanak sağlamıştır [2].

Resim 3. Phoenix [2]

2. PLANÖR NASIL UÇAR?
2.1 Uçuşa Etki Eden Kuvvetler
Motorsuz olması dolayısıyla planörün uçuşu, motorlu uçak uçuşundan oldukça farklıdır. Uçağa etki eden dört temel kuvvet olan itki, ağırlık, sürükleme ve taşıma kuvvetlerinden itki, uçaklarda ve diğer hava araçlarında motor ile elde edilir. Planör ise motorsuz olduğundan dolayı itki kuvvetini, yani planörün ileri doğru süratlenmesini yer
çekimi veya ağırlık kuvveti sayesinde sağlar. Bunu tıpkı eğik bir düzlemin tepesinden
bırakılmış bir tekerlek olarak düşünebiliriz. Tıpkı tekerleğin yukarıdan aşağı doğru
inerken hızlanması gibi planör de irtifa kaybederek hızlanır ve kanat üzerinden geçen
hava fileleri sayesinde taşıma kuvvetini elde eder [5, 6]. Bu yüzden planör düz uçuşta,
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Resim 4. Planöre Etki Eden Kuvvetler [4]

uçaklar gibi ufku takip eder pozisyonda değil, burnu ufkun belli bir açıda altında uçar.
Bu açıya süzülüş açısı denir ve planör tipi, planörün ağırlığı ve uçuş irtifasındaki hava
yoğunluğuna bağlı olarak değişim gösterir [5].
Planörde kanat profili yapısı çok önemlidir, çünkü yüksek süzülme oranı için kanat
profilinden minimum sürükleme beklenirken aynı zamanda maksimum taşıma kuvveti sağlaması gereklidir. Bu nedenle kanat profilinin veter uzunluğu kısa olması gerekirken, taşıma kuvveti formülünde yer alan kanat alanının (S) fazla olması için kanat
uzun yapıda olmalıdır. Buradan yüksek performanslı planörlerin neden kanatlarının
uzun ve ince yapıda olduğunu rahatlıkla çıkartabiliriz [5, 6, 7, 8].
Taşıma kuvveti;
(1)

(1)

eşitliğiyle yazılabilir. Burada, L=Taşıma Kuvveti, ρ = Hava Yoğunluğu, V= Sürat, Cl=
Taşıma Değişkeni ve S= Kanat Alanıdır.
Sürükleme Kuvveti ise,
(2)
(3)
(4)
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ifadeleriyle verilebilir. Burada da D = Sürükleme Kuvveti, Cd0 = Parazit Sürükleme
ve Cdi = İndükleme Sürüklemedir.
Buradan anlaşılacağı üzere bölen pozisyonunda olan açıklık oranı ne kadar büyük
olursa indükleme sürükleme kuvveti o kadar azalır. Bunun için de kanat uzunluğu arttırılıp, veter boyu ne kadar kısaltılırsa alan azalacağı için o kadar yüksek performanslı
bir planör elde edilmiş olur. Bu yüzden planörlerde açıklık oranı oldukça fazladır. Bir
eğitim uçağında 6-8 arasında olan açıklık oranı planörlerde genellikle 25’in üstündedir. Örneğin 30,90 m kanat açıklığına, 18,61 m2 kanat alanına sahip ETA planörü
51,33’lük açıklık oranı ile planörlerde bu rekoru elinde bulundurur. Tabii ki günümüz
teknolojisi ile kanat uzunluğunu daha da arttırmak mümkündür, fakat bu durumda
manevra kabiliyeti düşeceğinden şimdilik bunu başarabilmek çok zor görülmektedir
[4, 5, 6, 7, 9].

2.2 Planör Aerodinamiği
Planörlerde özellikle iki performans parametresi çok önemlidir. İlki, süzülme oranı (glide ratio) ikincisi minimum çökme (minimum sink) oranıdır. Süzülme oranı
planörlerin 1 metre çöküşle kat edebildiği mesafeyi tanımlar. Örneğin Türk Hava
Kurumu’nda eğitim amaçlı kullanılan SZD-50-3 Puchacz planörü 1 metre çöküşle
30 m ileri gitmektedir, yani süzülüş performansı 1’e 30’dur. Minimum çökme oranı ise planörün özellikle kaldırıcı hava akımlarının içeresinde yaptığı uçuşlarda çok
önemlidir. Öncelikle bu uçuşları üçe ayırabiliriz: yelken uçuşu, termik uçuşu ve dağ
dalgası uçuşu. Yelkenler, belli bir yönden esen sabit bir rüzgârın bir dağ silsilesine
çarpması sonucu oluşur. Tepeye çarpan rüzgâr dağın yükseltisini takip ederek yükselir
ve rüzgâr şiddetine göre tepe irtifasının maksimumum üç katı kadar irtifayı planöre
sağlar. Güneşin daha dik açılarla ısıttığı bölgelerde veya bölgenin yapısına, rengine
göre daha fazla ısınmasıyla bu bölgeler üzerindeki hava tabakası da ısınacağı için bir
sütun olarak yükselir. Bu yükselen havanın içine giren planör de bu hava oluşumu
içinde dönerek yükselir ve irtifa kazanır. Dağ dalgası ise uçuşu zor bir hava oluşumudur. Soğuk ve rüzgârlı havalarda oluşan bu hava akımı, birbirini takip eden farklı sıcaklıklardaki hava katmanlarının rüzgârla birlikte taşınması, bir dağ silsilesine çarpan
bu rüzgârın rotor türbülansları oluşturması sonucu meydana gelir. Bu türbülanslardan
faydalanan bir planör, şiddetli kafa rüzgârı sayesinde tıpkı bir asansör gibi yükselir.
Planör pilotları planörün irtifa almasını sağlayan bu tür uçuşlarda genellikle minimum
çökme süratini kullanarak daha performanslı bir uçuş yaparlar. Minimum çökme oranı m/s cinsinden değerlendirilir (örneğin 80 km/sa’da 0,54 m/s = 80 km/sa hızda 0,54
m/s çöküş) [4-14].
Planör kanat tasarımında bir diğer önemli detay ise kanadın aerodinamik burulma
açısıdır. Yani kanat profilleri kanat kökünden başlayarak, kanat ucuna doğru azalan bir
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hücum açısıyla yerleştirilir. Bu açı planörlerde ortalama 1,4-1.6 derecedir. Yani bu da
demek oluyor ki, kanat kökü 5 derecelik bir hücum açısına sahipken kanat ucu 3,6-3,4
derecelik bir açıyla hücum etmektedir. Bunun nedeni ise perdövites (stall) durumunda
viril veya yatışlı stall durumundan çıkabilmek için kanat ucuna daha yakın şekilde
konumlandırılmış kanatçıklar (aileron) üzerinden daha düzenli bir hava akışı sağlayarak kumandaları aktif tutmaktır. Bu tür kanatlara wash-out kanatlar denir [6, 7, 15].

2.3 Planörün Kalkışı ve İnişi
Planörlerin tüm bu özellikleri kullanabilmesi için havalanması gerekir, motoru olmaması sebebiyle kalkışı kendisi yapamayacağından bir dış güce ihtiyaç duyar. Planörler
genellikle başka bir uçağın arkasında, vinç kalkışıyla veya dağdan süratlendirilerek
kalkış yapabilirler. Uçak kalkışı özel çeki kancaları olan uçakların arkasına bağlanan
halatın planörün burnunda bulunan (ağırlık merkezini y ekseninden keser pozisyondaki) kancaya bağlanması ile uçak arkasında yapılan kalkıştır. Bu kalkışta daha önce
belirlenen irtifaya gelen planör pilotun halatı serbest bırakması ile uçuşuna başlar.
Vinç kalkışında ise kalkış pistinin bir ucunda bulunan vincin makarasına bağlı çelik
tel planörüm gövde altında bulunan (ağırlık merkezini x ekseninde keser pozisyondaki) kancaya bağlanır. Vincin yüksek hızda dönen makarası planörü çeker ve kanatları
üzerinden hava akımı geçmesini sağlayarak planörün taşıma kuvveti elde etmesini
sağlar. Vinç ile planör arasındaki 45/55 dereceye geldiyse planör otomatik olarak teli
bırakır ve uçuşuna başlar. Bu ekonomik kalkış yöntemi pist uzunluğunun 3’te 1’i kadar irtifayı planöre kazandırır. Dağdan planörü süratlendirerek yapılan kalkış eskimiş
bir metot olsa da zaman zaman bazı ülkelerde deneysel veya eğlence amaçlı yapılmaktadır [4, 6, 7, 12].
Planörler yüksek performanslı hava araçlarıdır. Günümüzde bir eğitim planörü bile
1’e 30 süzülme kabiliyetine sahipken yarışma planörlerinde bu oran 70’lere kadar
ulaşmıştır. Bu nedenle planörlerde iniş için yardımcı kumanda kullanılmaktadır.
Spoiler (air brake, hava freni) yardımcı kumandası ile planör kanatlarının alt ve üst
kısmından çıkan yaklaşık 1’er metrelik plakalar hem sürükleme kuvvetini arttırırken
aynı zamanda kanat üzerinden geçen hava akışını bozarak taşıma kuvvetini azaltır. Bu
sayede planörler çok kısa alanlara dahi iniş yapabilir. Aksi takdirde 100 metre irtifada
son yaklaşmada olan 1’e 30 performanslı bir planör için yer etkisini hesaplamazsak
3000 metrelik bir piste teker koyarken, spoiler sayesinde 100 metreden daha kısa tarlalara inişler yapabilmektedir [5, 6, 16].
Flaplar genel olarak hava araçlarında düşük süratlerde daha fazla taşıma kuvveti sağlaması amacıyla kullanılır. Planörde ise bu görevinin yanında negatif flap pozisyonunda kullanılır ve yüksek süratlerde kaçan hava firelerini yakalar ve sürükleme kuvvetini azaltarak performans kaybını azaltır [5, 6, 7].
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Yeni nesil birçok yarışma planöründe kanatlarda su depoları bulunur. Suyla yapılan
uçuşlar fazladan ağırlık gibi görülse de bu ağırlık sayesinde pilotlar su olmadan 10
derecelik bir açı ile elde edecekleri bir hızı 3-5 derece ile elde edebilirler. Yani 90 km/
sa hızda 1/40 süzülen bir planör, 110 km/sa hızda 1/40 süzülme kabiliyetine erişir.

Resim 5. THK İnönü Havacılık Merkezinde Spoiler Açık Şekilde Son Yaklaşma Dönüşü Yapan
Bir SZD-50-3 PUCHACZ Çift Kişilik Eğitim Planörü (Yazar Göksel KESKİN’ in arşivinden).

2.4 Planör Sınıfları
Planör şampiyonaları mesafe ve akrobasi olmak üzere iki ayrı dalda düzenlenir. Akrobasi şampiyonaları özel tasarım akrobasi planörleriyle yapılırken, mesafe yarışmaları
belirtilen sınıflarda yapılır [1].
Dünya Sınıfı: PW-5 Smyk planörüyle düzenlenir. Aynı tür planörler olduğu için pilotaj ön plandadır.
Kulüp Sınıfı: Eski yarışma planörleriyle yapılır, su balansı yasaktır.
Standart Sınıf: Kanat açıklığı 15 m ile sınırlıdır, flap yasaktır ve su balansına izin
verilir.
15 m Sınıfı: Kanat açıklığı 15 m ile sınırlıdır, flap serbesttir ve su balansına izin verilir.
18 m Sınıfı: Kanat açıklığı 18 m ile sınırlıdır, flap serbesttir ve su balansına izin verilir.
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20 m İki Kişilik Sınıfı: Çift kişilik planörlerle yarışılır, 20 m kanat açıklığı ve 750 kg
kalkış ağırlığı ile sınırlıdır.
Açık Sınıf: Çift veya tek kişi yarışabilir. Kanat uzunluğu limiti yoktur. En fazla kalkış
ağırlığı 850 kg’dır.
Akrobasi Sınıfı: Belirli bir kısıtlama olmamasına rağmen yüksek G limitlerine sahiptirler.
Eğitim planörleri ise genel olarak düşük stall hızına sahip olurlar ve öğrencinin yapabileceği hataları minimuma çeker.

2.5 Uçuş Göstergeleri
Planörün hava hızını km/sa veya mil/s cinsinden gösteren uçuş saatine sürat saati
denir ve pitot tüpünden aldığı veriyle çalışır. Altimetre ise planörün yerden veya denizden yüksekliğini ölçmek için gerekli olan alettir. Altimetre QNH ise deniz seviyesinden olan yüksekliği gösterir, QFE ise meydan yüksekliğinden olan irtifayı gösterir.
Ülkemizde genel olarak QFE altimetreler kullanılsa da yarışmalar farklı yükseklikteki
araziler üzerinden uçulduğu için QNH altimetrelerde kullanılır [6]. Planörün anlık
irtifa kaybı veya kazanımını pilota m/s cinsinden okuyan alet varyometredir. Yarışma

Resim 6. IS-29D2 Planörü Uçuş Göstergeleri
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planörlerinde biri burundan biri kuyrukta iki adet statikten bilgi alan, iki ayrı hassasiyete sahip varyometre mevcuttur [5]. Bu sayede pilot termik içeresinde termik merkezinde olup olmadığını rahatlıkla anlayabilir [7, 16]. Planörde motor olmadığı için
dönüşler istikamet dümeni ile kanatçıkların koordineli kumandası ile yapılmalıdır.
Aksi taktirde kayış oluşur sürükleme kuvveti artar, bu durumda planörün irtifa kaybetmesine neden olur. Bu olayın yaşanmaması için pilot dönüş-kayış göstergesinden
referans alır.

2.6 Türkiye’de Planörcülük
Türkiye’de maalesef planörcülük gelişmiş bir spor değildir. 1935 yılında Eskişehir,
İnönü’de kurulan Türk Hava Kurumu’na (THK) bağlı o zamanki adıyla Yüksek Planör Kampı’na rağmen uluslararası şampiyonalarda başarı elde edilmemiştir. Bununla
birlikte pilot Emrullah Ali YILDIZ tarafından 12 Haziran 1938 yılında 14 saat 20
dakika havada kalarak o zamanki dünya rekorunu kırmıştır. Türkiye mesafe rekoru
ise 10 Temmuz 2008 tarihinde Metin ÖZBEY tarafından 7 saat 36 dakika süren 612
km uçuş ile kırılmıştır.
Planör branşında başarı sayısı az olan ülkemizin, organizasyon açısından en önemli
başarısı ise 1997 yılında düzenlenen 1. Dünya Hava Oyunları’nın bir parçası olan
Dünya Planör Şampiyonası’nın düzenlenmesidir.

2.7 Dünyada Planörcülük
İlk icat edilen hava taşıtlarından biri olsa bile planör, gelişen teknoloji ile birlikte
oldukça yüksek performanslı bir hava aracı olmuştur. Uçuş kısmının tamamının yetenek ve bilgiye dayalı olması dünya üzerinde oldukça popüler olmasını sağlamaktadır. Çalışmanın giriş kısmında belirtildiği üzere, planör uçuşu birçok ülkenin hava
kuvvetlerinde ilk eğitim hava aracı olarak kullanılması pilotaj yeteneklerini oldukça geliştirdiği gözlemlenmiştir. Bu eğitimin en çarpıcı örneklerinden birini 15 Ocak
2009’da kuş çarpması sonucu motorları duran bir Airbus A320 yolcu uçağını Hudson
Nehri’ne indiren Amerikalı kaptan pilot Chesley Burnett "Sully" Sullenberger sayesinde deneyimlendi. Kaptan Sully, Amerikan Hava Kuvvetleri’nde uçtuğu dönemde
aldığı planör uçuş eğitimi sayesinde tonlarca ağırlıktaki yolcu uçağını motorsuz bir
şekilde nehre indirerek yüzlerce kişinin hayatını kurtarmıştır.
FAI dünya üzerinde birçok uluslarası yarışma düzenlemektedir. En prestijlileri ise
Dünya Hava Oyunları, Dünya Grand Prix ve her sınıfta düzenlenen Dünya Şampiyonalarıdır. Bu yarışmalarda farklı sınıflarda toplam 11 şampiyonluğu bulunan Polonyalı Sebastian Kawa ilk bakışta göze çarpmaktadır. Planör dünya mesafe rekoru ise
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Resim 7. Metin Özbey’in 2008 Yılında Kırdığı Türkiye Rekorunun Kayıtları

Alman pilot Klaus Ohlmann tarafından 2003 yılında 3009 km mesafe ile kırılmıştır.
Alman havacı bu rekoru And Dağları üzerinde, açık sınıf Nimbus 4DM planörü ile
kırmıştır [1].

3. SONUÇ
Dünyadaki popülerliğin ve belirtilen örnekteki gibi avantajlarına rağmen planörcülük
sporu ülkemizde gelişmemiştir. Avrupa ülkeleri ile nüfus bakımından kıyaslanabileceğimiz tek ülke olan Almanya’da uçan 10.000’e yakın planör varken, ülkemizde bu
rakam 2018 yılı itibarıyla yalnızca Türk Hava Kurumu’nun sekiz adet Puchacz eğitim
planörü ve aynı tipte dört adet Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki planörler mevcuttur. Geçen yıl ülkemize gelen Grob 103 Twin Astir çift kişilik planörü ise ülkemizdeki ilk özel planör olmasına rağmen henüz Türkiye’de uçuş yapamamıştır. Ayrıca
THK envanterinde Ventus, Discus, Jantar std, Jantar2b, PW-5 gibi performans planörleri ile RF-5B ve Lambada gibi motorlu planörler bulunsa da çeşitli nedenlerle uçamamaktadırlar. Planörcülük sporunun gelişmesi ülkemiz havacılığına çok şey katacağı
gerçektir. Pilotaj eğitiminde ucuz maliyet sağlaması ve bu maliyete göre her hangi bir
hava taşıtında uçacak pilota birçok yetenek katacak olması oldukça önemlidir [17].
Ayrıca gelişen İHA sistemlerinin az enerji ile uçmasını sağlamak için gerekli olan ku-

Engineer and Machinery, vol. 60, no. 695, p. 165-177, April-June 2019

175

Keskin, G., Durmuş, S., Karakaya, M., Teoman, A., Kuşhan, M. C.

sursuza yakın aerodinamik yapı planörlerde mevcuttur. Bunun en belirgin örneği Vanilla Aircraft firması tarafından tasarlanan VA001 motorlu planör konseptli İHA test
uçuşlarında beş gün havada kalarak bu alanda rekor kırmıştır. Bu anlamda, ülkemizde
çalışma alanının öncelikli konularından biri olan İHA tasarımı ve imalatında planör
ve motorlu planörlerden alınacak veriler oldukça önemlidir. Ülkemizde ise lisansüstü
düzeyde planör tasarımı üzerine yapılmış sadece bir tez bulunmaktadır [18].

SEMBOLLER
Cd0
Cdi
Cl
D
L
S
V
ρ

= Parazit Sürükleme Katsayısı
= İndükleme Sürükleme Katsayısı
= Taşıma Değişkeni
= Sürükleme Kuvveti
=Taşıma Kuvveti
= Kanat Alanı
= Sürat
= Hava Yoğunluğu
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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 bilgisayar 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 belirtilmelidir.
14. Teşekkür metni olabildiğince kısa olmalı, çalışmaya katkısı ve desteği bulunan kişi ve kuruluşlar belirtilmelidir.
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,” internet 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. İmzalı Telif Hakkı Devir Formu’nu göndermeyen yazarların yayınları değerlendirmeye alınmaz.
2. Her yazı, konusuyla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakem görüşlerinde belirtilen eksikler yazarlar
tarafından tamamlandıktan sonra, dergide yayımlanabilecek nitelikte olanlar belirlenir ve yazara bilgisi
verilir. Yazıların son hali yazarları tarafından düzenlenerek yayın sekreterine Online Makale Yönetim
Sistemi (OMYS*) üzerinden iletilir. Dergide basıldığı haliyle makale içinde bulunabilecek hataların
sorumluluğu 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 göstermeyen
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 neden
olan hakemin, Yazı Değerlendirme (Hakem) Kurulu üyeliği gözden geçirilir.
8. Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda yeni Yazı Değerlendirme (Hakem) Kurulu üyeleri atayabilir.
9. Araştırma ve tarama makalelerindeki görüşler yazarına, çevirilerden doğacak sorumluluk ise çevirene
aittir.
10. Yazılar başka süreli yayınlarda yayınlanmamış olmalıdır. Herhangi bir toplantıda tebliğ olarak sunulmuş 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 (uydurma, çarpıtma, aşırma, tekrar yayım, dilimleme, destekleyen kuruluşu belirtmeme, haksız yazarlık,
kaynak göstermeme vb.) bulunulmamalıdır.
* Makalelerin gönderimi ve hakem tarafından değerlendirilmesi süreçlerinde yaşanabilecek zaman
kayıplarını ve maliyetleri azaltmak için makalelerinizi lütfen; omys.mmo.org.tr/muhendismakina linkindeki sistem üzerinden gönderiniz.
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10. Equations must be numbered and these numbers must be indicated in parantheses at the end of line.
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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
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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 Online Article Management System
(OMYS). 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 complying
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.
However, 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, excluding the
supporting bodies of the work, undeserved authorship, excluding some/all references, etc.) must be
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Please send your articles via the system at omys.mmo.org.tr/muhendismakina, in order to minimize the
costs and time loss, which may result from the process of sending articles and evaluation by arbitrators.

