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AN APPLICATION OF A REMOTE MACHINE AUTOMATION VIA AN
ANDROID SMART DEVICE
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Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Technology, Department of Information Systems Engineering,
Kötekli Kampüsü, MUĞLA
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ABSTRACT
In this study, a remote machine automation of a heating pump and an electro–pneumatic driller deployed at
the heat center of the university campus has been realized via an Android smart device which has Wi-Fi or 3G
access without wire. In order to do this aim, an electronic card has been designed; regarding to the card, C
#software adapted to the card has been developed. The application card is connected to a host computer over
USB protocol by a software; a smart device which has Android operating system has been communicated over
USB protocol with the host computer which has the software. It is expected that the remote automation made
in this work would decrease commitment of time, and service costs.
Keywords: Android, USB port, PIC, C#, remote control.
BİR ANDROID
UYGULAMASI

CİHAZ

İLE

UZAK

NOKTA

DENETİMLİ

MAKİNE

OTOMASYONU

ÖZET
Bu çalışmada, bir ısı merkezindeki bazı makinelerin, Wi-Fi veya 3G erişimine sahip Android bir cihaz ile
kablosuz olarak uzak noktadan denetimli otomasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla elektronik bir kart
tasarlanmış ve bununla uyumlu bir yazılım hazırlanmıştır. Uygulama kartı, USB protokolü üzerinden sunucu
bir bilgisayara bir yazılım vasıtasıyla bağlanmış; bir Android işletim sistemli cihaz, USB portu üzerinden
yazılımın bulunduğu sunucuyla haberleştirilmiştir. Geliştirilen sistem sayesinde uzak noktadaki makineler
anlık, gerçek zamanlı denetimli ve olarak çalıştırılabilmiştir. Gerçekleştirilen bu uzak otomasyon sisteminin
zaman mekân bağlılığını ve servis maliyetlerini azaltması beklenmektedir
Anahtar Sözcükler: Android, USB portu, PIC, C#, uzak nokta denetimi.

1. INTRODUCTION
Smart systems is being integrated to human life together with developing technology, so, time and
energy saving are possibly being made. Controlling smart systems has been eased and deleted
obligation of users ought to be at working environment, since that internet diffused to every field.
Whenever they wished both control and feedback parts have been able to occur.
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Normally, there are some remote control systems made by mobile phones; they are
generally paid by SMS and a certain amount of fee must be paid for sending each of SMSs. In
order to do this, it is necessary to use specially produced tablet PCs and nevertheless the
communication is rather slow, since this system uses serial and parallel interfaces [10] comparing
to using of USB.
As known, Google has developed Android operating system and codes of this operating
system have been presented as a library [1, 8]. In the study, it has been wanted from internet
applications by Android operating system and Android based device. Darcy and Conder have
stated about Android and wireless communication protocols, developed a client – host application
[2]. Android operating system and basic programming fundamentals have introduced in a book
[3]. Rakesh has made a circuit by using USB interface for controlling a DC motor with PIC
18F4550 [4]. Kuna and et.all have presented a context-aware system that uses machine-tomachine communication for retrieving sensor data collected by an Android operating system
smartphone. Chena and et.all introduced principles of an embedded OSGi framework in a Google
Android platform. They proposed vehicular Android/OSGi platform provides various unique
features [6]. Kundu and Paul presented benefits of using Android in low power embedded devices
and compared Android Java performances with sun embedded JVM [9].
It has been wanted that a smart device based on Android Operating System would be
used for an industrial application in the study. In order to do this, an electronic card has been
designed, a software has been written for a PIC micro controller, and a host application has been
developed. Thereby, a remote machine automation and a system control have been done via an
Android device using Android operating system.
2. ELECTRONIC HARDWARE OF THE WORK
A PIC microprocessor is an interfaced circuit that steers and controls all micro processing
elements. Even though there are many USB interfaced micro controllers commercially, PIC
18F4550 has been selected in the study, since that micro controllers have addictive interfaced
USBs have more costs, and their complex inner structures. The USB interface module is
embedded in such micro controller. Besides this, it allows to USB access, and it has got five ports
like Ports A, B, etc.
C programming language is frequently being started to use for micro controller
applications [7]. As known, Assembly language is such program that provides a programmer to
dominate absolutely to a micro controller. It is more suitable selecting C programming language
for a micro controller application; since code pursuing is time consuming in long programs and
debugging in programs are rather difficult.
USB is known as universal serial communication technology, and it is used in many
electronic informatics devices. A USB protocol provides maximum 5 volts, 500–900 mili
amperes, and it carries data with pins of Data+ and Data-. It is necessary to know vendor ID and
product ID of a USB for controlling it. The numbers of vendor and product ID define that they
state the producer’s ID and the product’s ID. Whenever they want to develop a product, a vendor
ID ought to be purchased. It has been communicated that the vendor and product IDs are being
matched together with each program which controls the device in the developed USB based
device. In case of not being matched of the IDs, it cannot be accessed to the device to be
controlled and there doesn’t seem a control possibility. That is why it is obliged that the IDs
within the hardware and software ought to be same with each.
In order to read the data sent to USB interface, usb_get_packet function is used in CCS
C compiler [11]. Hence, the data came to the USB device with vendor ID and product ID in the
written C project can be read. This function’s prototype is as:int16 usb_get_packet(int8 endpoint,
int8 * ptr, int16 max);
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The function of usb_get_packet writes the information taken from USB buffer to the
PIC’s local memory until to end point (EP) value. Once usb_get_packet function is called, if no
packet in, an invalid result is obtained. For preventing this, USB_KBHIT methods ought to call
before usb_get_packet function.
In order to send data to USB interface, usb_put_packet function is used in CCS C
compiler. Hence, the data can be sent to USB device stated in C project with vendor and product
IDs. This function’s prototype is as:
int1 usb_put_packet(int endpoint, int * ptr, int16 len, USB_DTS_BIT tgl);
The usb_put_packet function sends the packages (packets) stated with ptr until to end point of
USB.
3. THE DEVELOPED CONTROL CARD AND SOFTWARE FOR THE WORK
A heating circulation pump, a fuel filler motor, hot water circulation pump, and boiler burner in a
boiler room and an electro pneumatic drilling machine will be operated by an Android smart
device from far distance as automatically in the application. Therefore, an automation will be
made by USB based PIC micro controllers in the work. The developed automation is called as
Elektroid. The Elektroid software for the host has been developed within .NET technology
platform. All output processes of the control card are being run according to the data comes from
the USB interface. Output status info are being sent to computer via USB interface. The electronic
schematic of this card is given in fig. 1.

Figure 1. Electronic circuit diagram of the control card
The developed host application ‘Elektroid’ consists of electronic control card and the
section which provides communication with Android device. Some routines written as program
blocks within the second part of the application are shown in below lines. In the fig. 2, there are
the units which are PIC 18F4550, LCD, USB female socket, crystal and LED. The D+ and D–
points of USB interface are connected to PIC. The data come are transmitted to the solid state
relays from D port of the PIC.
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The host software for Windows operating system has been written by using Visual
Studio 2010 IDE and .NET framework 2.0 with C#™ programming language [7]. So, the
developed software can be run in a computer which has Windows operating system and
framework 2.0. There is a powerful Socket class of .NET which prepared for powerful
internet/intranet and at same time umng.dll which is used for USB control has been designed for
.NET languages as well. A licensed language called as ElectronicDeviceConnection.dll has been
used for controlling USB interface. By help of this dll the data bytes are being sent and read to the
device which has a constant vendor and product ID. An object ought to derive from class of
Electronic Device Connection after the dll file is added to the project as reference. This object of
USB interface has got control aiming functions such as ConnectDevice, GetOutPutStates,
SendValueToPIC(byte[]my_buffer) and DisconnectDevice .
Some routines of the developed host application ‘Elektroid’ are given in Table 1.
Table 1. Interaction of Android client and C# server programs
Android Client Codes
InetAddress serverAddr =
InetAddress.getByName(ServerIpAddress);
socket = new Socket(serverAddr,Integer.parseInt(
Port));// ServerActivity.SERVERPORT);
okuyucu = new
BufferedInputStream(socket.getInputStream());
yazici = new
BufferedOutputStream(socket.getOutputStream());
cThread = new Thread(new ClientThread());
cThread.start();

Function
Connection
is being
expected
from
configured
IP
addresses

comingData = new byte[15];
okuyucu.read(comingData);
byte[] sifreyolla = ("pass"+ Password).getBytes();
printer.write(sendpassword);
printer.flush();
comingData = new byte[15];
okuyucu.read(gelenVeri);
String approval = parse(comingData);
if(onay.equals("7975"))
{
picOutputs= "CheckData".getBytes();
yazici.write(picOutputs);
printer.flush();
picOutputs = new byte[21];
okuyucu.read(picOutputs);
}

It is
requested
that the
systems are
connected
to the
server after
password
verification
done with
the server.

String result= parse(getOutPut);
if(result.equals("OK"))
{
Machine cannot be opened = false;
Toast.makeText(context , "Operation completed",
3000).show();
}
else if(result.equals("NO"))
{
Machine cannot be opened = true;
Toast.makeText(context, "Output cannot be
changed !!", 3000).show();
btnActive.setChecked(!btnActive.isChecked());
Machine cannot be opened = false; }

C# Server Codes
ServerIP = IPAddress.Parse(ipAdress);
Listen = new TcpListener(ServerIP,
Convert.ToInt16(portAddress));
Listen.Start();
t = new Thread(new ThreadStart(StartRead));
t.Start();
Log(DateTime.Now.ToString() + " Listening was
started...");

Soket = Listen.AcceptSocket () ;
Log (“The Connection come was Accepted”);
Network = new NetworkStream (Soket);
Read = new StreamReader (Network);
byte [ ] very, buffer;
int socketStatus;
System.Text.ASCIIEncoding encoding = new
System.Text.
ASCIIEncoding
Data = encoding.GetBytes (“48”); SendData (veri);
buffer = new byte [8192] ; while (true) {
socketStatus = Soket.Receive(buffer);
Array.Resize(ref buffer, socketStatus);
If (socketStatus !=0)
{
string data = Parse(buffer);
if (data.Contains (“pass”))
prgStatus = ProgramStatus.PassReceived;
else if (data ==”DataCheck”)
prgStatus=ProgramStatus.OutputRequestReceive
d
else if (data.Contains (“Q”)
prgStatus = ProgramStatus.ControlDataReceived;
Return_Delegate(prgStatus.data);
}
These
public bool SendData(byte [ ] data)
codes
{
precede the try
results
{
which
Soket.Send(data);
comes
return true;
from server }
relating
catch (Exception)
with the
{
changed
Return false;
output
} }
operation.

Function
Data
transmitting
is being
begun to
client

It is accepted
that the
connection
request would
come. The
program
status
(prgStatus) is
being
determined
according to
the incoming
data, and this
status is being
transmitted as
information
to the main
program.
Hence, the
data came
from Android
Client can be
determined.
The data
stated is
being sent to
the server.

The host application called as Elektroid consists of two parts: Electronic control card
and section of providing communication between Android device and machine systems. Some
routines of the developed software have been given below table (Table 1).
The screen view of Elektroid host application is given in fig. 2. The screen view after
setting with the control card and taking output situation is given as shown in fig. 3.
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Figure 2. Screenshot of Elektroid host screen

Figure 3. Screenshot of communicating with the card
As shown in fig. 3, the left side of the screen communicates with the control card, and
the right side of the screen provides communicating with the smart phone/device using Android.
The right side of this interface keeps the adjusting and Logs regards to communicate. Once the
electronics control card is plugged to the USB interfacing socket of the computer, it brings the
computer to become ready to serve without turning off the computer by means of USB’s plug–in
features. In case of the connection is done without any fault, the control LED located at the card
starts flashing. When this sign is seen, it is inferred that both the program written and the card
mounted are ready to communicate with each others. To do this, the button seen at Elektroid Host
interface screen–shot is clicked on. If the procedure goes on correctly (without any problem), an
information is seen related with communicating between the device and the software in section of
the label called as ‘Durum’ at the interface (screen view). So, it would be seen with the LEDs’
flashing as signaling 1 (working machine(s) connected to the card) or 0 (not working machine(s)
connected to the card). Therefore, as referencing situations at outputs of the machine(s), the
buttons at outputs which control machine(s) come to active or passive forms.
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It is understood that the three machines have been now activated as seen from the screen
in fig. 4. Once the application software provides the connection with the machines, an activation
approval is taken from the control card. It is momentarily informed to the program at the first
opening whether the machines are activated or not.
Communication and Controlling with an Android Device
It has been considered that a TCP/IP based client – server application in which Android operating
system was uploaded based upon communication protocol with a smart telephone. The Android
based application is determined as ‘client’. On the other hand, the application written within C#
program has a mission as ‘server’. The Android client software is being communicated with the
host software over internet. Operating flowchart of this communication is given in fig. 5.

Figure 5. Flowchart of communication between client and host
In order to block any connection request comes from outside to the system, a password
checking has been created during data communication as a security measure (Fig. 5). In case of
the client stops with any reason, to receive back again the changes made at the electronic control
card (ECC) by the host to the client, at the first connection the synchronization is provided as
these output requests (informations) send to the client.
Common operations between Elektroid–Client–Android
As known, Android Operating System has been developed by Google for which needs low profile
hardware such as smart phones, tablet computers, notebooks, and it has been written within C
programming language platform together with the operating system, libraries, and other sub
programs [1, 5]. The Android application software written by Java programming language by
using Eclipse IDE to be connected to host both from internet and intranet. In the work,
communication with the host has been realized over TCP/IP protocol within Android–client
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operation by multi–threading technology. The screenshot of the developed application software
‘ELECTROID 1.0’ in the work is shown in fig. 6. Once the software wants to be run firstly, the
screen will be seen as shown in fig. 6. This window occurs within 4 seconds after a voice
warning.

Figure 6. Control screen of Elektroid 1.0 application
In order to provide data security between client and host, a password authentication is
done before connecting to the host in this application as single side from settings menu. This
password must be same as with the one determined at the server to be communicated, otherwise
the Android application will automatically shut down itself. The IP address is the IPv4 address of
the host to be connected itself. This address could belong to any computer either on the LAN or
WAN. Moreover the port value must be same as with the software at the host, and it must be
reached to the defined port. After settings completed, the device which operates the client
software controls the system remotely over IP.
As shown from fig. 6, the button of “connect to the host” must be clicked on. Then the
control screen will appear on the client device’s screen. During the sequence, the Android
application wants the output knowledge of the control card from the host, and its status ‘active /
passive’ at the interface is being occurred according to this status.
After the sequence, the user will have the right of controlling the process anymore.
Afterwards, the devices connected to the control card can be controlled; hence, it is possible to
check for user both statuses of the devices continuously and instantaneously as well.
Using the developed software at machines’ operation
In order to make the machines to run by the software, a PIC 18F4550 microprocessor embedded
electronic control card is being interfaced to the computer. A host software by means of the USB
interface is uploaded, and this software changes status of the relays as on/off according to the
commands sent. All the SSR relays have been put in an electrical table as shown in fig. 7. It ought
to be known that the card given in fig. 1 is supplied with an external voltage source for system
stability and security.
The pump motors and an electro–pneumatic driller at a heating centre have been
operated by the card as remotely on–line in the study (Fig. 7–8). The pump motors have been
driven via the solid state relays since the motors take high nominal currents. The driver relays
have been run remotely, and then the electronic control card has been connected successively to a
notebook computer. All the system controls have been realized over a smart telephone.
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Figure 7. SSR driver table and the controlled heating pump

Figure 8. An electro–pneumatic driller
The pumps, the compressor, and pressure manometer have been controlled remotely by
the device which runs the client applications. The electronic control card connected as parallel to
the start and stop buttons has driven all the machines. As result, the need to put a technical worker
for operating the machines at the heat center has been removed due to the developed study.
Furthermore, some of the expenditures of the campus’ heat center have been eliminated by the
automation.
4. RESULTS AND DISCUSSIONS
In the study, we designed a card and written an adoptable software regarding to some industrial
needs in order to facilitate work loads of a heat centre in Muğla University campus. By means of
that remote control of the machines in a heat centre has kept time saving, and easiness of working
conditions. Moreover system logs have also been saved for long durations, hence whenever an
examination to be wanted with the logs, it would possibly become realistic.
The developed system in the study has lower production costs, if it is needed to compare
the current products, and it needn’t to use special devices like GSM modem, tablet PC, etc. All
the machines have been driven by solid state relays operated by electronically. The
communication between electronic control card and the relays have been provided with cables. In
case of number of machines are changed, it is absolutely necessary to change all of the hardware
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and software section of the system. The client application done in the study is worked with
devices based on Android system.
An Android smart phone was used in the developed application, because of this, the
system is based on internet and without charged, it’s speedy, flexible and also user–friend. This
system can be used both in several industrial works and in smart houses as well.
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ABSTRACT
As the scale of software projects increase, the time allocated to development of software increases that testing
of software quality is becoming important depending of this situation. Software test teams take some
responsibilities to reduce time of project development and make particular planning to shorten completion of
project as well as the time of maintenance. At this point of view, various automated test tools are widely used
to reduce project effort and time. The most common area of using automated test is web based software.
Thanks to automated tests, errors can be detected which available in web based software and all transactions
are saved. Owing to running of these test tools on the basis of object oriented languages and provided libraries
that enable to user controlling these tools are considered as the reason of selection. This study presents a
framework that provide controlling of test tools and analyzing test data statistically. The innovation of
statistical analysis which performed on software test area has been depicted.
Keywords: Software testing, automated test, statistical analysis.
TEST OTOMASYONU VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
ÖZET
Yazılım projelerinin ölçekleri büyüdükçe yazılım geliştirmeye ayrılan zaman artmakta buna bağlı olarak da
yazılım kalitesinin test edilmesi önemli hale gelmektedir. Proje geliştirme zamanlarını düşürmek için yazılım
test ekipleri projelerde görev almakta ve hem proje üretimi hem de bakıma ayrılan zamanı azaltmaya yönelik
planlamalar yapılmaktadır. Bu noktada teste harcanan zamanı ve çabayı azaltmak için çeşitli otomatik test
araçları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Otomatik testlerin en yaygın kullanıldığı alanlardan biri de web
tabanlı yazılımlardır. Otomatikleştirilmiş testlerle web tabanlı yazılımlardaki hatalar tespit edilebilmekte ve
yapılan test işlemleri kaydedilmektedir. Bu test araçlarının nesne yönelimli programlama dilleri ile uyumlu
çalışması ve araçların kontrol edilmesini sağlayan kütüphane desteğinin sunulması tercih nedeni olmaktadır.
Bu çalışmada otomatik test araçlarının yönetimini sağlayan ve test verilerinin istatistiksel analizini sağlayan
bir çerçeve sunulmuştur. Yazılım test çalışmalarında istatistiksel analizlerin test yönetimine getirdiği yenilik
vurgulanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yazılım testi, otomatik test, istatistiksel analiz.
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1. INTRODUCTION
Test-driven development has become more effective programming idea, known as one of the
agile methods, than other ideas in the world [1]. Test-driven development aims to both
improvement the validation of codes and reducing defect rates [2]. Initially test techniques used
by a minor group as superior skills have become to be known among development teams. The
selection of which technique for a specific goal is more important than the implementation of test
techniques [3]. Test-driven development also requires the automation of tests. Automated test
tools not only facilitates the preparation of test cases but also presents various test report formats
[4], [5]. Automated test software can save performed tests thus the comparison of test results are
possible. These tools are preferred according to some features such as usability, language and
library support. Automated test tools are used based on determined goals such as functional and
acceptance tests and these tools require a special talent and information [6]. Developed control
software aims to vanish these constraints and it's superior aspects are stressed presenting analysis
results. Developed framework runs on the basis of Selenium and Fitnesse automated test tools.
With the management of these test functions, the importance of using statistical methods for test
data is discussed.
Selenium [7], [8] is an automated test library that automate web test applications which
provide management GUI test. This tool has been produced by ThroughtWorks. Selenium can be
managed by various programming languages through library support. The commands sent by
CPU are processed aftermath the test results are returned [9]. Tests are run on the browser via
Selenium IDE plugin. Functional aspects are more considered than code structure when Selenium
is to be run. So this tool is suitable for unit test and GUI test. Because the inputs are entered to
system then determined outputs are expected also the accuracy of system functions are verified
[10]. Performed test are saved as xhtml file seen in Figure 1.
Commands are described as HTML table and values are given to targeted elements.
Commands used for web element test are seen in Chart 1. The main advantage of Selenium test
tool is that recorded test script can be converted to Java or C# programming language codes. An
hardship is encountered when the page structure changes, test script changing is also needed. This
hardship increases the test cost.

Figure 1. Selenium xhtml test code
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Chart 1. Common Selenium functions [11]
Command Name
Description
type(locator, value)
Fill web field
select(selectLocator, opt.Locator)
Selection of dropdownlist
click(locator)
Execution of click()
xxxAndWait
wait after function
verifyXXX(locator, pattern)
Matching control
assert
Stop test after failed result
Fitnesse an open source software known as one of the acceptance test tools. Thanks to
Fitnesse test cases can be written using various programming languages such as Java, .Net or
Pyhton. The comparison of actual and expected result test can be performed using developed
classes and functional structures. Test tables can be arranged based on Excel, Word or any HTML
editor that facilitates writing of the tests.
2. AUTOMATED TEST ARCHITECTURES
When designing test architectures some purposes are determined to reduce test cost and validation
process also to improve the quality of software product. Automated tests assist to detect defect
prone parts of programs [12]. The main reason of the need for automated test is to make tests
repeated. Iteration of test harness increases error detection rate. Besides, automated tests can
determine whether the system is deterministic. If different test results are obtained using the same
test scenario we can say that the system is not deterministic. One point should be determined in
automated test harness beforehand that which type of tests will be given priority. Unit test rate
should be more than acceptance and GUI tests in a well-designed automated test [13]. To manage
the quality of a software product, it's all of properties should be tested. If the product is a largescale software in such a case this software test process will be very hard to complete. In addition,
this situation will reveal a pressure on test team that test processes should be completed in a
shorter period. All these difficulties have been overcome through the facilities of automated test
approach. The advantages of automated test approach can be expressed as follows:
 Working time is shortened: Automated test tools complete test cases in a shorter time
thus more test scenario can be run in a less time.
 Don't require an intervention: Facilitates the regression test.
 Repeatable: For instance test process can be performed on different browsers with
different peripherals.
 Reusable: Completed test scripts can be converted to various programming languages
that enable to us portable tests.
 Consistency: Test manager could make a mistake on the step count of test for example
test could be completed in 9 steps instead of 10 steps but this type of defect is not encountered in
automated test environment.
 Scope: Because of the absence of time restriction, more test scenario can be run in the
same period.
 Resource efficient approach: Regression test uses fewer resource that reduce test cost.
3. RELATED WORKS
3.1. Management of Automated Test
Catelani et al. [12] have proposed a remedy using automated test that extends the scope of test
plan. Proposed remedy has improved the quality and the reliability of the software. The software
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that under a certain level of stress has been simulated, sequential processes have been accelerated
four times with automated test approach when comparing with manual test approach. In
Shahamiri et al.'s work [4] a novel automated test framework has been presented. Developed
framework has revealed system defects with a certain rate among 91.17%-98.26%. The results of
this study has been evaluated using artificial neural networks and mutation test.
Löffler and his friends [15] has been developed a test model based on Scrum. In this
model, the test tables of tests are automatically generated which performed using Selenium. The
effectiveness of the developed model has been depicted on an industrial application. Another
experimental industrial application [16] has explained the hardship of cost reduction. To address
this problem test automation systems should be designed with agile techniques. Emery's work
[17] performed in 2009
has determined the restrictions of test automation, some suggestions
have been presented related to this problem. In Xe's work [18] the support of symbolic execution
has been mentioned in automated test, one can be concluded from this work that tests including
feedback improve the automation of systems. Jureczko and Mlynarski's work [19] has compared
acceptance test tools. In this comparison, Fitnesse and Proven! have been evaluated the most
effective tools for database interaction. When considering all these studies, a web based control
tool is needed to facilitate the management of acceptance and GUI tests.
3.2. Software Testing Studies based on Statistic
Pan et al.'s work [14] has presented a framework based on statistic. Developed web based
framework has reached a significant success to improve processes. In another work [21] related to
statistic, defects have been eliminated using functional validation up to 90%. To software quality
improvement Redzic and Baik [22] have investigated Six Sigma methodology as a phase under
the measurement phase. Various works are available in literature intended for the verification of
software quality process. Galinac and Car's work [23] have performed verification test benefiting
linear regression analysis and the graph of error scatter. In Fehlmann's work [24] Six Sigma
methodology has been used on software production processes and the production cost has been
reduced up to 75%. Performed works show that the selection of Six Sigma software affects the
results of analysis [25], [26].
4. THE CONTROL SOFTWARE
4.1. Management of Acceptance Tests
Automated test control tool has been developed using Asp.Net. Fitnesse should be run on the side
of server to manage acceptance tests. Using ProcessStartInfo object the jar file is executed with
java -jar C:/Fit-NesseRoot/fitnesse-standalone.jar -p 8888 command. When this command is
examined, we note that Fitnesse presents a port option. Fitnesse acceptance tests are held in
FitnesseRoot folder with three types of file. The first called as "content.txt" keeps test information
including library, class, function and values. Data which present the properties of test are kept in
"properties.xml". Statistical information of performed tests are stored as zip files. The design of
the system has been done with Asp.Net that facilitates the making transaction on these files.
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Figure 2. Main screen of automated test tool management.
As seen from Figure 2 desired test case is selected through DropDownlist control from
the main screen of test management and test results are brought into the panel. Depending on the
user preference test steps are proceeded over Fitnesse. The test arrangement table of Fitnesse is
shown in Figure 3. Making directly operation on this table could increase the error rate rised
because of writing mistakes. Also tests, which should be written in a certain order and format,
require learning process. In developed framework, test data can be separately entered to system
thus both test completion time and the error related to test writing format shorten as seen in Figure
4. Finished tests can be searched with it's name from test search page to delete from test case
repository. Desired test to be deleted has been searched with name aftermath the properties and
data of tests have been obtained as seen from Figure 5. These properties comprise test library,
physical path, test function and value table.

Figure 3. Fitnesse test arrangement table
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Figure 4. Test addition page

Figure 5. Page of deleting test
Through developed framework also similar test data can be scanned which available in
test files thus test data analysis can be accomplished as seen from Figure 6. This analysis provides
the determination of test functions which have similar test data. While the analysis is being
performed, the largest and the smallest test data of test groups have been randomly searched. This
method expands the bounds of tests thus the results of analysis are becoming more consistent. In
completed analysis, five different Fitnesse test data have been searched in five different Fitnesse
test group in terms of percent. Test group consists of DataSet1, DataSet2, DataSet3, DataSet4 and
DataSet5. Each of these test groups have 40 different test data. Randomly selected 10 data have
been calculated pulling from every data groups. Experimented data include TData1, TData2,
TData3, TData4 and TData5. According to analysis result, despite TData2 and TData3 are in
different test groups, the distribution of these data seem to be similar. Benefiting this similar
distribution a conclusion comes out that TData2 and TData3 can be merged. Merged test groups
help to reduce effort which heavily allocated for test. Also this merger facilitates test tracing
control while test harness. Variance table of test data sets is seen in Chart 2. As illustrated in this
table, the variance values of TData2 and TData3 are close to each other that depicts the evaluation
should be done in the same test data group.
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Figure 6. Analysis of test data.
Chart 2. Variance table of test data
2
3.31
1.64
1.62
2.45
2.79

Data Set
TData1
TData2
TData3
TData4
TData5

The analysis results would be well understood if the test data had been augmented. To
generate automated acceptance tests MATLAB is also becoming preferable [20]. MATLAB is to
be known as effective for numerical data operation. Because of the acceptance is performed
through the comparison of actual and expected value, a novel test framework can be designed via
a simple matrix table and MATLAB functions.
4.2. Management of GUI Tests
The usage of OpenQA.Selenium libraries is needed to manage automated GUI tests. After the
selection of browser which to be implemented for GUI test, test operation is accomplished with
the entering of some information such as url, id, function. As seen from Figure 7 one of the
browser including IE, FireFox and Chrome can be selected for webdriver. A function could be
executed such as SendKeys, Click, Clear, GetAttribute. If the function requires an input, after the
entering of related input the test is run. In Selenium IDE plugin, test transactions can be
conducted as recorded test. The most obvious benefit of this test specification is the execution of
GUI tests by user who has general information about page structure without any test harness
information.
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Figure 7. Test specification page
The processes which occur during the Selenium GUI test management can be
expressed as follows:






Inclusion of the library of Selenium OpenQA
Generation of WebDriver profile
Entering desired url to the WebDriver object
Finding desired web element thanks to the WebDriver
Execution of stored web element which found through ID information

Figure 8. Time graph of test management
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4.3. Statistical Analysis
4.3.1. Variance Analysis (Anova)
Variance analysis called as ANOVA firstly developed and introduced by R.A. Fisher who is one
of the British statistician. Initially this method was applied to agricultural data [29], later on large
areas for data analysis. To measure data fluctuation on every level, ANOVA can be used for the
calculation of test data which intended to different size and goal. The main goal of this analysis is
to detect the modifications of mean value on every data level. In this regard, four type of ANOVA
techniques are available:





One-way among the groups,
One-way repeated measurements,
Two-way among the groups,
Two-way repeated measurements.

One-way analysis, which available in these techniques, has one independent categorical
variable and one continuous variable. Independent variable consists of a few group levels. The
analysis has two steps if independent variables greater than two levels. Firstly F test is applied to
determine difference among the means. If F value is important in accordance to statistic, the
difference are tried to be found among two means. If F value is under 0.05 we can say that
groups are different with respect to statistical evaluation. In one-way repeated measurement, a
group of experiment data is investigated under the three or more experimental situation. While the
experimental situation is performed, the variation of means is examined over a specific time. In
two-way analysis the classification is conducted using two categorical variables. Test data has
been classified using two-way analysis seen in Chart 3. Two-way repeated analysis is performed
based on two-way analysis with respect to time in various experimental situations.
Chart 3. Two-way analysis table
Similarity ratio %10-20
Training data
TData5, TData1
Test data

TData1
TData2
TData3
TData4
TData5

Similarity ratio %20-25
TData3, TData2
TData1
TData2
TData3
TData4
TData5

Similarity ratio %25-30
TData4
TData1
TData2
TData3
TData4
TData5

Before the analysis, we should detect whether the data is categorical or continuous.
Non-parametric tests are applied to categorical data, on the other hand parametric tests are applied
to continuous data. The data shown in Figure 5 express data sets including 10 data set. ANOVA
has been selected for analysis because used data set is suitable for parametric analysis.
4.3.2. Xbar-R Graph
To analysis test data XBAR/R and ANOVA have been benefited. Generally a process can be
tracked thanks to control charts [27] such as X-R, P. Sudden changes which occur tracked
processes and interruptions can be monitored by these graphs. Such graphs firstly tried by Dr.
Walter A. Shewart at Bell laboratory [28]. These graphs are effective for tracking whether sharp
changes are available. XBar-R has been selected because the data size consists of 10 data set.
Selected X-R graph used for tracking automated test data is seen in Figure 9. Second graph of
Figure 9 illustrates control limits on the other hand first graph illustrates the distribution of test

18

Investigation of Test Automation Data Using Statistical …

Sigma 32, 10-22, 2014

data. The control limits are not exceeded in changed data. We conclude from this that test process
is stable. In Chart 4 multi comparison is seen. Three sigma has been used because the trust value
of results is obtained at third level. In this analysis similar test data generate one group and
dissimilar test data generate the other group. According to the results obtained from comparison
analysis, because of difference value is 0.002 that less than 0.05 two test data groups are different
from each other.

Figure 9. X-R graph of test data
Figure 10 shows the results of ANOVA including TDATA1, TDATA2, TDATA3,
TDATA4, TDATA5 which selected from test data sets. While assigning these values to test data
vary between 0-80000 some properties have been considered such as test data size, count of
functions, class count and usage count. 60000 is a threshold value that determines the normality
of data. Test data should not fall below the limit value determined in our analysis as 20000.
TDATA1, TDATA2 and TDATA3 test data don't exceed the limit value (60000) that we can say
the ANOVA analysis is normal. Showing the homogeneous distribution of the test data expresses
the test data suitable for normal distribution. TDATA4 exceeds the limit value thus this data don't
obey normality. Hence this test data should not be selected to obtain healthy test results. TDATA5
has come to limit value expressed as 20000. But this data can be used for test data because the
stable value has not fallen below this value. The detailed comparison of test results can be found
in Chart 4 including sum of squares, df, mean square, f and significance.
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Figure 10. Variance analysis of test data
Chart 4. ANOVA multi comparative test result
Sum of squares
Between
groups 2.950

df

Mean square

3

0.924

Within 3.670
groups

15

2.42

Total 6.620

18

F
5.042

Significance
0.002

5. CONCLUSION
Usage of automated tests is one of the way to improve software quality. With an automated test
tool, it is possible that automated tests can be easily managed and designed. The framework
presented in this paper aims to complete specified needs. The main advantage of designed
framework is to manage acceptance tests with GUI tests. Development of framework using .Net
has facilitated the management of two different test tool. The effort allocated for test addition and
deleting has been reduced thanks to test data saving options including xml, xhtml and .txt. Ten
test scenarios have run on both software testing tools and proposed framework. Selected scenarios
are distinctive with respect to functionality and test goal. Measurement performed using testing
tools is called as “Manual”, in the other hand measurement performed using proposed framework
is called as “Automated”. To obtain an accurate performance evaluation C# StopWatch object has
been used, elapsed times which obtained using testing tools have been saved. Aftermath the time
comparison has been done based on second among saved times and new times obtained using
proposed framework. As seen from Figure 8 automated test management tool has reduced
operational period up to two times when it is compared with traditional usage. ANOVA and
control charts can be used for the selection of test data. To extends this work other statistical
methods should be tried and compared with old results. Designed system is based on web that
could shed new light mobile test management system to be designed. The effectiveness of
proposed automated test tool can be increased using parallel programming techniques. In this
respect, TPL presented in .Net 4.0 will help to extension of this paper.
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ABSTRACT
The prediction of function tags is a key component of several natural language tasks. In this study,
Conditional Random Fields are employed for Turkish sentences. The affects of the size of training set, the
usage of morphological features of the words are investigated. As a result, we achieved 75% success ratio on
our datasets having 2000 simple sentences.
Keywords: Natural language processing, dependency parsing, artificial intelligence, sequence labeling,
conditional random fields.
KOŞULLU RASTGELE
AYRILMASI

ALANLARLA

BASİT

TÜRKÇE

CÜMLELERİN

ÖĞELERİNE

ÖZET
Doğal dil işleme çalışmalarında, cümlelerin otomatik olarak bileşenlerine/öğelerine ayrılabilmesi birçok
uygulama için gereklidir. Bu çalışmada basit Türkçe cümleler için bu işlemi Koşullu Rastgele Alanlar’ı
kullanarak gerçekleştiren bir araç geliştirilmiştir. Eğitim setinin büyüklüğünün ve kelimelerin morfolojik
özelliklerinin kullanımının etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak 2000 basit cümleden oluşan veri kümemizde
%75’lik doğruluk oranına erişilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Doğal dil işleme, öğelerine ayırma, yapay zeka, dizi etiketleme, koşullu rastgele alanlar.

1. GİRİŞ
Cümleler anlamlı kelime birliktelikleridir. Cümleler öğelerden, öğeler ise kelime veya kelime
gruplarından oluşur. Türkçede cümleler içerdikleri fiil türündeki kelime sayısına bağlı olarak basit
ya da bileşik cümleler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Birden fazla fiil içeren bileşik cümlelerde yan
cümleler ana cümlenin bir öğesidir. Örneğin “Okula giderken bir fare göndüm” cümlesi
“giderken” ve “gördüm” olmak üzere iki adet fiil türü kelime içerdiğinden bileşik cümledir.
“okula giderken” yan cümlesi ana cümlenin “zarf tümleci” öğesidir.
Türkçede özne, belirtili nesne, belirtisiz nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem
olmak üzere 6 farklı öğe türü bulunmaktadır [1].
Türkçede yüklem cümledeki eylemi belirtirken diğer öğeler yükleme sorulan sorularla
belirlenir. Özne ve belirtisiz nesne kim/ne sorularına, belirtili nesne kimi/neyi sorularına, dolaylı
*
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tümleç nerede, nereden sorularına, zarf tümleci ise zaman, nasıl, ne için, neyle, kimle sorularına
cevap verir. Çalışmamızda Zarf tümleci “zaman, nasıl, ile, için, kadar” öğe türlerine
bölünmüştür. Bunun sebebi daha belirgin öğe türlerini bulabilmektir.
Cümlelerin öğelerinin bulunmasında kelimelerin türleri, aldıkları ekler, kelimelerin
anlamları ve metnin bağlamı kullanılmalıdır. “Hastalıktan öldü.” cümlesi ile “Denizden çıktı.”
cümlelerinin morfolojik çözümleri birbirinin aynı olmasına rağmen “hastalıktan” kelimesi sebep
belirttiğinden zarf tümleci, “denizden” kelimesi ise dolaylı tümleçtir. Aynı morfolojilere sahip bu
iki kelimenin öğe türlerinin doğru belirlenmesi için kelimelerin anlamlarına da ihtiyaç duyulduğu
görülmüştür.
Ortaokul ve liseden bildiğimiz cümleleri öğelerine ayırma işlemini bilgisayarlara
yaptırabilmek (dolayısıyla otomatikleştirebilmek) bilgi çıkarımı, diyalog sistemleri, metin
sınıflandırma, metin anlama gibi çeşitli doğal dil işleme problemlerinin daha iyi/doğru
çözülebilmesini sağlamaktadır.
Cümleleri öğelerine ayırma problemi (X1, X2, X3) gibi bir dizilimden (Y1, Y2, Y3)
gibi etiket diziliminin üretilmesi olarak formelleştirilebilir. Xi’ler kelimeleri ve aldıkları ekleri
ifade ederse, Yi’ler öğe türlerini ifade edecektir. Bu öğrenme probleminin çözümü için literatürde,
Saklı Markov Modelleri, Maksimum Entropili Markov Modelleri ve Koşullu Rastgele AlanlarCRF [2] olmak üzere çeşitli yöntemler önerilmiştir. Literatürdeki çeşitli çalışmalar göstermiştir ki
bu yöntemlerden en iyisi CRF’dir [3]. Bu nedenle biz de çalışmamızda CRF’yi kullandık.
Bu çalışmada basit Türkçe cümlelerin öğelerine otomatik olarak ayıran bir sistem
geliştirilmiştir. Makalenin 2. bölümde bu konudaki benzeri çalışmalar özetlenmiştir. 3. bölümde
önerilen sistemin bileşenleri, 4. bölümde kullanılan cümleler kümesi tanıtılmıştır. 5. bölümde elde
edilen sonuçlar verilmiştir. Son bölümde ise sonuçlar yorumlanmış, sistemin eksiklikleri ve olası
gelecek çalışmalar anlatılmıştır.
2. BENZER ÇALIŞMALAR
Çalışmamızın konusuna en yakın çalışma Özköse ve Amasyalı tarafından yapılmıştır [4].
Çalışmalarında basit Türkçe cümlelerin öğelerini bulmuş ve öğe ikililerinden hayat bilgisi
çıkarımı yapmışlardır. Çalışmanın asıl amacı bilgi çıkarımı olduğundan öğelere ayırma işleminin
doğruluk oranı ölçümlenmemiştir. Öğeleri bulmak için elle üretilmiş kural tabanlı bir yöntem
kullanmıştır. Kuralların elle üretilmesi oldukça fazla zaman alıcı bir işlem olduğundan bu
çalışmada bu kuralları eğitim kümesinden otomatik öğrenen bir araç kullanılmıştır.
Türkçe cümlelerin öğelerinin bulunması için yapılan bir başka çalışma Coşkun
tarafından yapılmıştır [5]. Bu çalışmada elle hazırlanan kural tabanlı bir yapı kullanılmıştır.
Bunun haricinde İngilizce için birçok örneği olmasına rağmen [6] CRF’yi Türkçe cümle öğelerini
bulmada kullanan bir başka çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte CRF’yi Türkçe Varlık
İsmi Tanıma (Name Entity Recognition) için kullanan birkaç çalışma vardır. Bunlardan biri Şeker
ve Eryiğit [7] tarafından haber metinleri üzerinde yapılmış bir çalışmadır. Bir diğer çalışma ise
Özkaya ve Diri [8] tarafından yapılmış ve email metinleri üzerindeki çalışmadır. Her iki
çalışmada da 3-4 farklı varlık isim türü (kişi ismi, yer ismi, kurum ismi vb.) bulunmaya çalışılmış
ve %90’a yakın başarılar elde edilmiştir.
Ayrıca Eryiğit’in Türkçe için bağımlılık çözümlemesi (dependency parsing) çalışması
bulunmaktadır [9]. Bu çalışma ile kelimelerin birbirleriyle bağımlılıkları bulunmuştur.
3. KOŞULLU RASTGELE ALANLARLA CÜMLELERİ ÖĞELERİNE AYIRMA
Bir dizi etiket için yine bir dizi etiket üretmeyi öğrenmek için en çok kullanılan algoritmalardan
biri CRF’dir. Bu çalışmada en popüler CRF uygulaması olan CRF++ [10] kullanılmıştır.
Eğiticili tüm yöntemlerde olduğu gibi CRF’de de önce bir eğitim setinden etiket
üretiminin kuralları/modeli öğrenilmektedir. Daha sonra da test verileri üzerinde öğrenilen
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kurallara/modele göre etiketleme yapılmaktadır. CRF’lerin en yaygın türü olan Doğrusal Zincir
(Linear Chain) tabanlı CRF ile x giriş dizisine ait y etiketlerinin bulunması koşullu olasılığı Eşitlik
1’de verilmiştir.

P ( y | x) 

T K
1
exp( k f k ( yt 1 , yt , x, t ))
Zx
t 1 k 1

Eşitlik

1’deki

Zx

normalizasyon

(1)

faktörüdür.

fonksiyondur. Bu fonksiyon öğe türü belirleme için örneğin

f k ( yt 1 , yt , x, t )

ise

bir

yt 1 = “Özne” ise ve yt =”Belirtili

Nesne” ise ve t anındaki x (kelimemiz) = ”top” ise 1 değilse 0 değerini alır. K, fonksiyon sayısını,
T pencere uzunluğunu göstermektedir.

k

ise, eğitim kümesindeki etiketli cümlelerden öğrenilen

ağırlık değerleridir. Yapay sinir ağlarının eğitimi, etiketli örneklerden katmanlar arası ağırlıkların
öğrenilmesi olduğu gibi, CRF’nin eğitimi de etiketli cümlelerden bu ağırlıkların (λ) iteratif olarak
öğrenilmesidir.
Fonksiyonlardaki pencere boyutu kullanıcı tarafından belirlenir. Fonksiyonlarda
kelimelerin ve etiketlerin birbirlerinden sonra gelme ihtimalleri yer aldığından fonksiyon
sayısının çok fazla olacağı açıktır. Öğrenilmesi gereken ağırlık sayısı da fonksiyon sayısı
kadardır. Öğrenilmesi gereken değişken sayısının çok fazla olduğu bu tür optimizasyon
problemlerinde gerekli iterasyon sayısını çok düşürdüğünden, CRF’lerin eğitimi için genelde
sınırlı hafızalı Broydon - Fletcher - Goldfarb - Shanno (L-BFGS) algoritması kullanılmaktadır
[11].
Fonksiyonların yapısına dikkat edildiğinde y çıktısının tahmininde sadece belirli önceki
ya da sonraki x’lerin değil tüm x’lerin kullanılabildiği görülmektedir. Bu sayede CRF, uzak
bağımlılıkların da işleme katılabilmesine imkan vermektedir. Bununla birlikte kural sayısı da
artmakta ve parametre optimizasyonu güçleşmektedir. Bu nedenle bu çalışmada pencere boyutu
olarak [-2,+2] kullanılmıştır.
Birinci bölümde anlatıldığı gibi öğeleri bulmak için kelimelere, kelime türüne, eklere,
kelimenin anlamına ve metnin bağlamına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada kelimelerin kendileri,
türleri ve aldıkları ekler kullanılmıştır.
CRF dizi etiketlemeyi öğrenirken giriş dizisinin birden fazla boyutlu olmasına izin
vermektedir. Çıkış dizisi ise tek boyutlu olmalıdır.
Çalışmamızda giriş dizisinin ilk boyutunu kelimenin kendisi, ikinci boyutunu ise
kelimenin morfolojik çözümlemesi olarak kullanılmıştır. Kelimeler, karakter katarı (string)
olarak, morfolojik çözümlemesi ise 1 ve 0’lardan oluşan bir karakter katarı olarak ifade edilmiştir.
Kelimelerin morfolojik çözümlemesinin ifadesi için Zemberek [12] kullanılmıştır. Zemberek’in
kelimenin çözümlemesi için verdiği ilk sonuç doğru kabul edilmiştir. Zemberek morfolojik
çözümleme için 113 farklı etiket üretmektedir. Buna göre kelimenin morfolojik çözümlemesinde
yer alanlar 1, yer almayanlar 0 olmak üzere 113 elemanlı bir dizi ile kelimenin morfolojik
çözümlemesi ifade edilmiştir.
Şekil 1’de eğitim setinden bir cümlenin (Akşam çay bahçesinde arkadaşlarıyla
buluşacak) CRF’ye verilen hali gösterilmektedir.
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Akşam
000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000 Zaman
çay
010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000 DT
bahçesinde
010000000001010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000 DT
arkadaşıyla
010000100000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000 İle
buluşacak
100000000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000
00000000000000000000000000000000000 Y
.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000 O
Şekil 1. “Akşam çay bahçesinde arkadaşlarıyla buluşacak” cümlesinin işlenmiş hali
Cümlede her satırda bir kelime bulunmaktadır. Her satırda kelimenin kendisi ardından
113 elemanlı morfolojik çözümlemesi, ardından da çıkışta öğrenilmesini istediğimiz etiket (öğe
türü) bulunmaktadır. Öğe türü kısaltmalarının açıklamaları Çizelge 1’de verilmiştir. CRF’ye
verilen giriş dizisinin ilk boyutu kelimenin kendisi, ikinci boyutu ise o kelimenin morfolojik
çözümlemesi olmaktadır.
4. KULLANILAN VERİ KÜMESİ
Sistemin eğitiminde ve test edilmesinde kullanılacak cümleler “Bilkent Üniversitesi Bilgiye
Erişim Grubu” tarafından haber metinlerinden derlenmiş olan Bilcol [13] derleminden seçilmiştir.
Derlemden içinde tek fiil içeren 2000 cümle rastgele seçilmiştir. Cümleler minimum 2,
maksimum 10, ortalama 5 adet kelime içermektedir. Cümlelerin içerdikleri öğe türleri ve
sayı/oranları Çizelge 1'de verilmiştir. Cümleler toplamda 10500 kelime içermektedir. Çizelge
1’deki oranlar kelimelerin yüzde kaçının o öğe türü olduğunu göstermektedir.
Çizelge 1. Denemelerde kullanılan cümlelerin öğe türlerinin oranları
Kısaltma
Ozne
DT
Bsiz
Bli
Y
O
Kadar
Zaman
Nasıl
İle
İçin

Açıklama
Özne
Dolaylı Tümleç
Belirtisiz Nesne
Belirtili Nesne
Yüklem
Noktalama işareti
Kadar
Zaman
Nasıl
Birliktelik
Sebep
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Sayı
1769
1359
569
952
2234
2105
143
611
470
137
151

Oran ( %)
16,85
12,94
5,42
9,07
21,28
20,05
1,36
5,82
4,48
1,30
1,44
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Veri kümesinde yer alan cümlelere örnek olarak “Aşığa Bağdat sorulmaz”, “Çin,
ABD'yi kaygılandırıyor.”, “Biz görevimizi yapıyoruz.” cümleleri verilebilir. Veri kümesinin
tamamı http://www.kemik.yildiz.edu.tr/?id=28 adresinden elde edilebilir.
5. DENEYSEL SONUÇLAR
Cümlelerin otomatik olarak öğelerine ayrılması için önerdiğimiz yöntemin performansını ölçmek
için 2000 cümlenin 500 tanesi test cümlesi olarak kullanılmıştır.
Öğrenme problemlerinde eğitim setinin büyüklüğü ve verilerin temsili 2 büyük
problemdir.
Verilerin temsilinde (giriş dizisinin boyutları) sadece kelimeleri kullanmak ve
kelimelerle birlikte morfolojik çözümlemelerinin de kullanmanın performansı 1500 eğitim
cümlesi ile 500 test cümlesi üzerinde karşılaştırılmıştır. Performans ölçümünde ilk 1 ve ilk 3
değerler bulunmuştur. İlk 1 değeri, modelin en yüksek olasılık verdiği öğe türünün doğru olma
oranıdır. İlk 3 değeri ise modelin en yüksek olasılık verdiği 3 öğe türünden herhangi birinin doğru
olma olasılığıdır. Buna göre elde edilen sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Sadece kelimeler ve kelimelerle morfolojik özellikleri kullanımının karşılaştırılması
Giriş dizisi boyutları
Kelime
Kelime + kelime morfolojisi (113 özellik)

İlk 1 Doğruluk Oranı
% 57
% 72

İlk 3 Doğruluk Oranı
% 68
% 78

Çizelge 2’de görüldüğü gibi giriş dizisinde 2 boyut kullanmak (kelime ve morfoloji)
başarıyı arttırmaktadır ki bu beklenen bir sonuçtur. Çünkü öğe türlerinin belirlenmesinde
morfolojik özelliklerin önemi bilinmektedir.
Kelime morfolojisini ifade eden 113 adet özelliğin hepsinin yerine bir kısmının
kullanımının sistemin performansını nasıl etkileyeceği de bu çalışma içerisinde araştırılmıştır. Bu
denemeden elde edilen sonuçlar Çizelge 3’te verilmiştir. Morfolojik özelliklerin sayısını azaltmak
için 2 yöntem denenmiştir. Birincisi, özellik seçim yöntemlerinden CFS (Correlation-based
Feature Selection) [14] ile seçim yapılmasıdır. İkincisi için ise önce 113 özelliğin her birinin tek
başına kullanıldığındaki sistemin performansı ölçülmüş, performansı en yüksek olan 36 tanesi
birlikte kullanılmıştır. Performans ölçümünde yine aynı 1500 eğitim cümlesi ve 500 test cümlesi
kullanılmıştır.
Çizelge 3. Morfolojik özelliklerin azaltılmasının etkileri
Giriş dizisi boyutları
Kelime + kelime morfolojisi (113 özellik)
Kelime + kelime morfolojisi (CFS ile seçilmiş 11
özellik)
Kelime + kelime morfolojisi (113’ün tek başına en iyi 36
özelliği birlikte)

İlk 1
Doğruluk
Oranı
% 72

İlk 3
Doğruluk
Oranı
% 78

% 60

% 68

% 71

% 76

Çizelge 3 incelendiğinde, CFS ile özellik seçiminin başarıyı düşürdüğü ancak tekil
performanslardan seçilen 36 özelliğin başarıyı çok az düşürdüğü görülmüştür.
Eğitim kümesinin boyutunun sitem üzerindeki etkisini görmek içinde denemeler
yapılmış ve sonuçları Şekil 2’de verilmiştir. Denemelerde 113 özelliğin tümü kullanılmıştır.
Eğitim kümesinin boyutu 250 cümleden başlayarak 250’şer artımla 1500’e kadar çıkarılmıştır.
Üretilen modellerin hepsi aynı 500 test cümlesi üzerinde çalıştırılmıştır.
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Şekil 2. Eğitim kümesinin büyüklüğünün performansa etkisi
Şekil 2 incelendiğinde eğitim setinin büyüklüğü ile sistemin performansı arasında doğru
orantı olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca artışın henüz bir doyuma ulaşmadığı da
gözlenmektedir. Diğer bir ifadeyle eğitim setinin boyutu daha da arttırılırsa başarının daha da
artacağı söylenebilir.
Sistemin elde ettiği en yüksek başarıya ait hata matrisi Çizelge 4’te verilmiştir.
Satırlardakiler gerçek öğe türlerini sütunlardakiler ise tahmin edilen öğe türlerini göstermektedir.
Örneğin, gerçek 305 öznenin 203’ü özne olarak 36’sı Dolaylı Tümleç olarak, 16’sı Belirtisiz
Nesne olarak bulunmuştur.
Çizelge 4. Öğe türlerinin karışım matrisi (Satırlar gerçek, sütunlar tahmin edilen değerler)
Öğe
Ozne
DT
Bsiz
Bli
Y
O
Kadar
Zaman
Nasıl
İle
İçin

Ozne
203
32
45
61
4
0
0
33
7
26
0

DT
36
278
24
53
0
0
3
54
6
22
0

Bsiz
16
6
58
18
10
0
0
7
4
5
0

Bli
35
21
23
148
2
0
0
20
1
10
0

Y
2
8
14
0
503
0
1
0
3
0
0

O
0
0
0
0
0
503
0
0
0
0
0

Kadar
0
0
5
0
1
0
16
0
1
0
0

Zaman
6
4
3
4
0
0
0
51
0
0
4

Nasıl
7
7
13
7
9
0
0
1
28
5
0

İle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

İçin
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
34

Toplam
305
356
186
291
529
503
20
166
50
68
38

D. Oranı
67
78
31
51
95
100
80
31
56
0
89

Çizelge 4 incelendiğinde en başarılı bulunan öğe türünün “Noktalama işareti” olduğu
görülmektedir. Bunu takip eden öğe türlerinin de “Yüklem” ve “İçin” olduğu görülmektedir. En
başarısızlar ise “ile”, “Belirtisiz Nesne” ve “zaman” dır. “Özne” en çok “Dolaylı Tümleç” ve
“Belirtili Nesne” ile, “Belirtisiz Nesne” ise en çok “Özne” ile karıştırılmıştır.
Sistemin ölçeklenebilirliğinin testi için model üretme ve test süreleri ölçülmüştür. Şekil
3’te eğitim cümlelerinden modelin üretilme sürelerinin eğitim kümesinin boyutuna göre değişimi
verilmiştir.
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Şekil 3. Model üretim sürelerinin eğitim veri boyutuyla ilişkisi
Şekil 4’te 500 cümlenin test işleminin eğitim kümesinin boyutuyla değişimi
gösterilmiştir.

Şekil 4. Test süresinin eğitim veri boyutuyla ilişkisi
Şekil 3 ve 4 incelendiğinde veri boyutuyla işlem sürelerinin lineer olarak arttığı ve bu
sebeple ölçeklenebilir olduğu görülmektedir.
5. SONUÇLAR VE GELECEK ÇALIŞMALAR
Türkçe basit (tek fiil içeren) cümlelerin otomatik olarak öğelerinin bulunmasını amaçlayan
çalışmamızda Koşullu Rastgele Alanlar kullanılarak %75’lik bir başarı elde edilmiştir. Çalışmada
elde edinilen bulgular aşağıda sıralanmıştır.

Eğitim kümesinin boyutunun artışıyla, sistemin test kümesi üzerindeki başarısının artışı
görülmüştür.
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Morfolojik özelliklerin kullanımı da sistemin başarısını arttırmıştır.

Morfolojik özelliklerden hepsinin yerine bir kısmının kullanımı başarıyı
iyileştirmemiştir.

Uygulama öğrencilerin eğitiminde, çeşitli doğal dil işleme uygulamalarında
kullanılabilir.
Gelecek çalışma olarak basit cümlelerin ötesinde fiilimsi de içeren bileşik cümlelerin
öğelerine ayrılması hedeflenmiştir. Ayrıca kelimelerin morfolojik özelliklerinin yanı sıra
kelimelerin büyük/küçük harf ile yazılma özelliklerinin de kullanımı da düşünülmektedir.
Bununla birlikte sistemin daha da geliştirilmesi için kelime anlamları (yer ismi, eşya ismi vb.
kategoriler) ve metin bağlamı (önceki ve sonraki cümleler) da giriş boyutlarına dahil edilebilir.
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ABSTRACT
Flow boiling heat transfer of R410A and R32 inside a smooth horizontal tube whose hydraulic diameters are
5,6 and 7mm. The mass flux was varied from 100 to 400 kg m 2 s , heat flux from 5 to 15 kj m 2 h , as the
saturation temperature were maintained at -30 °C and -40 °C. The effects of the imposed wall heat flux, mass
flux, vapor quality on the evaporation heat transfer and pressure drop discussed as a function of vapor quality
and tube length. The results from Matlab program are compared with experimental data.
Keywords: R410, A R32, heat transfer, pressure drop, horizontal tube.
YATAY TÜPTE R410A VE R32 SOĞUTUCU AKIŞKANLARININ BASINÇ DÜŞÜŞÜ VE
BUHARLAŞMA ISI TRANSFERININ INCELENMESI
ÖZET
Çapı 5,6 ve 7 mm olan yatay bir tüpte R410A ve R32 soğutucu akışkanlarının kaynamalı akış ısı transferi
incelenmiştir. Çalışmada akışkan doyma sıcaklığı -30°C ve -40 °C olduğu durumlarda kütle akısının 100 ile
400 kg m2 s , ısı akısının 5 ile 15 kj m 2 h arasında değiştiği durumlar incelenmiştir. Isı akısı, kütle akısı,
buhar kalitesi parametrelerinin buharlaşma ısı transfer katsayısı ve basınç kaybına etkisi buhar kalitesi ve
yatay boru uzunluğunun fonksiyonu olarak incelenmiştir. Matlab programında hesaplanan değerler
literatürdeki deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
Anahtar Sözcükler: R 410 A, R32, Isı Transferi, Basınç düşüşü, Yatay tüp.

1. INTRODUCTION
Refrigerant R410A, which is mixture of 50% R32 and 50% R125 by mass, is one of the most
likely substitutes for R22 in residential applications. Although there have been extensive studies
related to the performance of heat exchanger with R410A, investigations on two-phase heat
transfer coefficient and pressure drop inside the heat exchangers have been limited.
Yongchan Kim (1986) he studied the evaporation heat transfer characteristics of R410A
in the 9.52 and 7mm OD micro-fin/smooth tubes were measured at the evaporating temperatures
of -15, -5 and 5 °C, the mass flux from 70 to 211

kg m 2 s , and the heat flux from 5 to 15

kW / m 2 . In his work the effects of heat flux, mass flux, evaporating temperature, and tube
*
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diameter on the evaporation heat transfer coefficient were investigated. His experimental results
showed that the evaporation heat transfer coefficient increased with heat flux and mass flux for all
the tubes tested. It was also observed that for 7.0 mm OD tubes the average evaporation heat
transfer coefficients increased as the evaporating temperature dropped at the low heat flux
(5 kW / m 2 ).
C.Y. Park , P.S. Hrjnak (2007) investigated flow boiling heat transfer coefficient,
pressure drop and flow pattern in the horizontal smooth tube of 6.1 mm inner diameter for CO2,
R410A and R22.
A.Greco, G.P. Vanoli (2005) indicated that the heat transfer coefficients increase with
saturation pressure and heat flux at a fixed refrigerant mass flux.
Jatuporn Kaew-On (2009) in his work the heat transfer coefficient and pressure drop of
R410Ais investigated. The effects of mass flux, heat flux and saturation temperature on the heat
transfer coefficient are also determined. The range of mass flux and heat flux in his work are 200400 kg m 2 s and 5-14 kW / m 2 respectively.
According to his work: the average heat transfer coefficient of R410A during
evaporation tended to increase with increasing the average quality, mass flux but tended to
decrease with increasing saturation temperature. The pressure drop increased with increasing the
mass flux, but decrease with saturation temperature, and the heat flux has no significant effect on
the pressure drop. Choi et. al (2002) presented boiling heat transfer coefficients of R-410A in
tubes with inner diameters of 1.5 and 3.00 mm, explaining the effects of the tube diameter on the
boiling heat transfer coefficient.
Rin Yun, Jae Hyeok Heo (2006) studied evaporative heat transfer and pressure drop of
R-410A in micro channels, and reported the effects of saturation pressure, mass flux and heat flux
on the heat transfer coefficient.
Chang et. al (2000) reported two phase pressure drops of R410A in a 5 mm tube. They
proposed a modified Friedel Correlation, which extended the capability of the Friedel correlation
to a small diameter tube.
The objectives of the present study are to provide extended data by computer program
on heat transfer and pressure drop for R410A flowing inside a smooth horizontal tube.
2. THEORETICAL ANALYSIS
The following assumptions are made:
1-The coolant enters to the evaporator as a saturated liquid and leaves as a saturated vapor.
2-In our model the tube is smooth and horizontal.
3- Evaporation occurs at the saturation temperature.
4-Phases are dispersed uniform among each other.
5-Both faces have the same velocity.
With knowledge of the input heat flux, diameter of tube, mass flux and saturation
temperature, the mass qualities x at measurement locations z were calculated from heat balances
based on  as follows:

dqe
  .D.
dz
Where

(1)

 is heat flux over heated length.

By defining

dh
m
  .D.
dz

(2)
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dh dx

hlv
dz dz

(3)

Combining equations (1), (2) and (3), we obtain

x  z   xin 

4
.z
G.D.hlv

(4)

The length of two-phase flow region was determined by iteration from the equation (4).

hlv

Where

phase-change enthalpy (kj.kg-1),



heat flux (W.m-2), D diameter (m), x vapor

quality, z axial length (m)
2.1. Heat Transfer Analysis
The boiling heat transfer is a very important design parameter to heat exchanger designers
because the evaporator or boiler performance strongly depends on the flow boiling. In the
literature two methods are commonly found as the form of two phase heat transfer correlation.
The first, similar to the two phase pressure drop correlations, uses a two phase multiplier to
express the two phase heat transfer in terms of the single phase liquid heat transfer. The second
type is a super position method that combines convective and nucleate boiling terms to compute
the two phase heat transfer coefficient. In this study the two phase multiplier heat transfer
correlation used which is developed by Gungor and Winterton (1986) which is given by:

htp  E.hl

(5)

E  1  3000 Bo

0.86

 x 


 1 x 

0.75

 l 
 
 v 

0.41

(6)

The single phase liquid heat transfer coefficient hl is calculated by the Dittus-Boelter
correlation.

 k 
hl  0.023.  l  Rel 0.8 . prl 0.4
 Dh 

Rel 
Bo 
1

-1

.K ).

(7)

G. 1  x  Dh

(8)

l

q ''
G.hlv

(9)

Where Bo Bond number, Dh hydraulic diameter,( m) ki thermal conductivity, (W.m-

2.2. Pressure Drop Analysis
The knowledge of pressure drop in a two-phase flow system is also important for its design. It
enables the designer to size the pump required for the operation of the flow system.
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2.2.1. Homogeneous Fluid Model
The pressure gradient in a two-phase flow can be thought of as arising from three additive
contribution: (i) frictional (ii) flow acceleration (iii) hydrostatic head.
Thus,

dp  dp 
 dp 
 dp 
      
dz  dz  fr  dz ac  dz  gr

(10)

In the homogeneous fluid model, the fluid is characterized by an effective fluid that has
suitably averaged properties of the liquid and gas phases.
2.2.1.1. Pressure drop due to flow acceleration
The pressure gradient due to flow acceleration can be written as


d 1
d  1 
 dp 
2
   u dA   G 

  =
dz   H 
 dz ac dz  A A


(11)

Where G is the total rate of mass flow per unit area in the tube, and the effective
density

 H is defined by:

H 

1
(1  xlv )

(12)

After assumption and integration through the tube we may write

Pac  G 2 .lv .x

(13)

2.2.1.2. Pressure drop due to gravity
The pressure gradient due to gravity may be written as

gz
 dp 
   g z . M 
(1  xlv )
 dz  gr

(14)

After integration of equation (14) we arrive,

Pgr 

 
g z .L 
.ln 1  x. lv 
12 .x 
l 

(15)

2.2.1.3. Pressure drop due to wall friction
The frictional pressure drop due to the shear stress exerted by the tube wall is considered the most
problematic term in two-phase pressure drop. The frictional pressure drop may be related to the
wall stress

 W by a force balance:

2 W
 dp 
  
R
 dz  fr

(16)
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f .m 2
 dp 

 
 dz  fr  H .R

(17)

After integration of equation (17) we arrive

2. ftp .L.G 2 .l  xout
Pfr 
1 
D
2


 lv

 l





(18)

f  0.079.Re 0.25
Where the Reynolds number is Re 

1

H



x

V



(19)

2mR

H

(1  x)

(20)

L

Where A surface area (m2), P pressure (kPa), g gravitational constant ( m.s 2 ), f
 mass flow
frictional factor, v specific volume (m3.kg-1), u velocity (m.s-1), R
radius (m), m
rate (kg.s-1), q '' heat flux (W.m-2 ), Dh hydraulic diameter (m)
2.2.2. Separated Flow Model
In this model the flow of the gas and vapor are analyzed as thought the gas and liquid streams
flow through separate tubes, with cross-section area proportional to the void fraction.
2.2.2.1. Pressure drop due to flow acceleration
The pressure gradient due to flow acceleration may be written as follows,
2
 x2


1 x

d 1
 dp 
2
2 d




      .u dA   m
dz  V . M 2  L 1   M 2 
 dz  ac dz  A A


(21)

2.2.2.2. Pressure drop due to gravity
The expression for the pressure drop due to gravity is the same as that give for the homogeneous
model.
2.2.2.3. Pressure drop due to wall friction
Lockhart-Martinelli correlation
The Lockhart-Martinelli correlation (1945) for two-phase pressure gradient is similar in
idea to the two-phase multiplier. A parameter X is defined as

X2 

 dp
 dp

dz  LP

(22)

dz VP

Which is the ratio of the frictional pressure gradients for the liquid and gas alone,
flowing at their respective superficial velocities. The single phase pressure drops are obtained
using the equation that uses a friction factor:
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(23)
16
for laminar flow,
Re

And for turbulent flow, two correlations are used:

0, 079
Re 0,25
0, 046
f 
Re 0,2

f 

Re ≤

2  10 4 , or

(24)

Re ≥

2  10 4

(25)

 .U .D
[7].

The two-phase frictional pressure gradient is then obtained by a multiplier defined as
Where Re is based on pipe diameter Re =

 dp 
2  dp 
2  dp 
   G    L  
 dz  fr
 dz GS
 dz  LS

(26)

G  1  CX  X 2 L 2  1  CX 1  X 2

(27)

Where C is empirically determined and is in range 5 < C <20. The value of C is 5 when
the flow of liquid and gas is laminar and 20 when both flows are turbulent.
Where, X Martinelli parameter, Xtt Martinelli parameter for turbulent-turbulent flow,
3. RESULTS
In this study Matlab Program is used to calculate the flow boiling heat transfer coefficient and
two-phase pressure drops of R410A and R32 with general correlation inside a smooth horizontal
tube whose hydraulic diameters are 5, 6 and 7 mm. The mass flux was varied from 100 to 300
kg m 2 s , heat flux from 5 to 15 kj m 2 h , as the saturation temperature were maintained at -30 °C
and -40 °C.
Gungor and winterton (1986) correlation is used to predict the flow boiling heat transfer
coefficient and the prediction of pressure drop is performed by the homogenous and LochartMartinelli (1949) models.
The effects of the imposed wall heat flux, mass flux, tube diameter and saturation
temperature on the evaporation heat transfer and pressure drop discussed as a function of vapor
quality and tube length. Then results from computer program are compared with experimental
data.
3.1. Heat Transfer Predictions of R410A
In this study, the flow boiling heat transfer coefficients are calculated for R410A and R32. Before
calculate these refrigerants, it is necessary to compare the calculated R410A flow boiling heat
transfer coefficients with previous studies for comparison of the calculation accuracy of the
program in this study. The experimental conditions are summarized in table 1.
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Table 1. Summary of experimental conditions for two-phase flow heat transfer coefficient
Reference

G (kg/m²s)

Dtube (mm)

q’’ (kj/ m²s)

Tsat (°C)

Kim et al. [1]

164

6.1

5

-15

C.Y. Park, P.S. Hrnjak [2]
Ebusi and Torikoshi [9]

400
150

6
7

5
7.5

-15
5

Table 2. Summary of experimental conditions for two-phase flow pressure drop
Referance

G (kg/m²s)

Dtube (mm)

q’’ (kj/ m²s)

Tsat (°C)

Jatuporn Kaew-On

200

5

10

30

Jatuporn Kaew-On

400

5

10

10

Park and Hrnjak (2005), Kim et al. (2002) and Ebisu and Torikoshi (1998) used the
Gungor and Winterton (1986) correlation to predict heat transfer coefficient for R410A.
Figure 1 shows the comparison of heat transfer coefficients for R410 in this study with
Kim (2002) with a bias error -13 % and 1 % at similar condition. As shown in the figure the
program data for 6.1 mm smooth tubes were reasonable consistent with the data obtained from the
literature excluding the Kim et al. (2002) data.

Heat transfer coefficient [W/m²K]

4000

Calculated in this study
Kim et al. (2002)

3500
3000
2500
2000
1500

R410A
G= 164kg/m²s, Fi= 5 kj/
m²s
Tsat= ‐ 15°C
D=6.1 mm

1000
500
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Vapor quality
Figure 1. Comparison of heat transfer coefficients for R410A in this study with Kim et al.[1]
However the little deviation seems to be caused by the difficulty of experimental
measurement. As seen in Figure 2 the deviation became higher with the reason of more difficult
visualization of the vapor than the liquid. Another reason is of the deviation is measurement
sensibility of the experimental apparatus.
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C.Y. Park and P.S Hrnjak
[1]

6000
5000
4000
3000

R410A
G= 400kg/m²s, Fi= 5 kj/
m²s
Tsat= ‐ 15°C
D=6mm

2000
1000
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Vapor quality
Fig. 2. Comparison of heat transfer coefficients for R410A in this study with Park and Hrnjak [2]
Figure 2 and 3 show the comparison between the calculated heat transfer coefficients by
Gungor and Winterton (1986) correlation and other studies developed by Park and Hrnjak (2005)
with a bias error 4.6 % and 18 %, Ebisu and Torikoshi (1998) with a bias error 1.2 % and 21 %,
respectively.
Calculated heat transfer coefficients for R410A show the higher heat transfer
coefficients for every test conditions of Gungor and Winterton (1986) in Figs. 2 This trend
demonstrates that the convective boiling is significantly active heat transfer mechanism for
R410A. Whereas, the enhancement of heat transfer coefficients with the increase of mass flux and
quality is not significant for R410A because of the nucleate boiling dominance on R410A flow
boiling heat transfer
In the higher vapor quality differences between the calculated heat transfer coefficient
and measured data studied by Ebusi and Torikoshi (1998) increasing in Figs. 3. This trend can be
explained by the difference of the density ratio of liquid to vapor for, R410A. Convective boiling
is usually enhanced by the increasing of the average velocities of liquid and vapor as the quality
increases. As the density ratio of liquid to vapor decreases, there is a higher variation in the
convective boiling heat transfer coefficient as quality increases due to the smaller change in the
liquid and vapor average velocities.
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Heat transfer coefficient [W/m²K]

3000
2500
2000
1500

R410A
G= 150kg/m²s, Fi= 7,5 kj/ m²s
Tsat= 5°C
D=7mm

1000
500

Calculated in this study
Ebisu and Torikoshi (1998)

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Vapor quality
Fig. 3. Comparison of heat transfer coefficients for R410A in this study with Ebusi and Torikoshi [9]

Figure 4 shows the heat transfer coefficient comparison for R410A and R32 at an
evaporation temperature of - 40 °C, heat flux of 10 kj m 2 s and mass flux variation from 100 to
300 kg m 2 s . The heat transfer coefficients of R32 are much higher than those of R410A.
As presented figure 4, the heat transfer coefficient for R410A and R32 increase
significantly as the quality increase. Convective boiling is usually enhanced by the increasing of
the average velocities of liquid and vapor as the quality increase. As the density ratio decrease,
there is a smaller variation in the convective boiling heat transfer coefficient as quality increases
due to the smaller change in the liquid and vapor average velocities.
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Figure 4. Comparison heat transfer coefficient of R410A and R32 with respect to quality
Figure 5 shows the flow boiling heat transfer coefficients for R410A at evaporation
temperatures of -30 and -40 °C, at a mass flux of 100 kg m 2 s and heat flux of 10 kj m 2 s for the
5 mm tube. The flow boiling heat transfer coefficient for R410A at the evaporation temperature of
-40 °C are higher than those at -30 °C. This is because the heat transfer rate might be reduced by
the lower vapor shear due to a decrease in vapor velocity at the vapor- liquid interface according
at higher temperatures. Another proposed reason is that heat transferred through the liquid
annulus in annular flow pattern depends on the thermal conductivity of liquid film. This results in
a decrease of the heat transfer coefficient as the vaporization temperature is increased.
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Figure 5. Effect of saturation temperature on the heat transfer coefficient
Figure 6 shows the variation of the heat transfer coefficient versus average quality
during evaporation of R410A at Tsat = - 40 °C for different mass fluxes of 100, 200 and 300
kg m 2 s and heat flux of 10 kj m 2 s . As shown, the heat transfer coefficient increases with
increasing mass flux. However, at very low average there is lower effect of mass flux on the heat
transfer coefficient. At all mass fluxes of refrigerant, the heat transfer coefficient tends to increase
with increasing the quality. The heat transfer coefficient increases slightly with increasing average
quality until the maximum heat transfer coefficient is reached, then decreases with increasing
quality. This can be explained as follows:
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Figure 6. Heat transfer coefficient of R410A with respect to mass fluxes and quality
Firstly, during evaporation, the liquid refrigerant boiled and turned to vapor, which has
higher specific volume then liquid. This led to an increase in the velocity of two-phase flow,
which resulted in the increase of heat transfer coefficient.
Secondly, as the average quality increased, the liquid film thickness decreased, which
then reduced the thermal resistance in the liquid film and a higher heat transfer coefficient is
obtained.
3.2. Pressure Drop Predictions of R410A
In this study two phase pressure drops of R410A and R32 for 5, 6 and 7 mm tubes are calculated
with general correlations for macro scale tubes. The prediction of pressure drop is performed by
the homogenous and Lochart-Martinelli (1949) models. The saturation temperatures for the
pressure drop are -30 and -40 °C and vapor quality is varied from 0 to 1.The mass fluxes are 100,
200 and 300 kg m 2 s .
Figure 7 and 8 show the comparison between the calculated frictional pressure drop
from the correlation of Lochart-Martinelli (1949) and Jatuporn Kaew-On’s (2009) experimental
data’s.
Figure 7 and 8 show the comparison between the calculated frictional pressure drop
from the correlation of Lochart-Martinelli (1949) and Jatuporn Kaew-On’s (2009) experimental
data’s.
Figure 7 shows the distribution of Jatuporn (2009) and the results of computer program
pressure drop predictions for R410A with a bias error 36% and -12%, respectively.
Figure 8 shows the distribution of Jatuporn (2009) and the results of computer program
pressure drop predictions for R410A with a bias error -13,6% and -3.3%, respectively.
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Frictional pressure drop [kpa/m]

Calculations in this study can give good agreement with the measured pressure drop as
seen in the Figure 8. However the little deviation can be explained as follows; In the experimental
study of Jatuporn (2009) the evaporation pressure drop was measured by the differential pressure
transducer mounted to the header at inlet and outlet of the test section. The total pressure drop
includes the sudden contraction loss at the test section inlet, sudden expansion loss at the test
section outlet, frictional pressure drop, and acceleration pressure drop. The results from the
experimental study shows that the frictional pressure drop is 73– 95% of the total pressure drop.

4000

Jatuporn Kaew‐On [2]
Calculated in this study

3500
3000
2500
2000
1500

R410A
G= 200kg/m²s, Fi= 10 kj/
m²s
Tsat= 30°C
D=5mm

1000
500
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Vapor quality
Figure 7. Comparison of calculated pressure drop with Jatuporn [4]
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Jatuporn Kaew‐On [2]
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Calculated in this study
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R410A
G= 400kg/m²s, Fi= 10 kj/
m²s
Tsat= 10°C
D=5mm

6000
4000
2000
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Vapor quality
Figure 8. Comparison of calculated pressure drop with Jatuporn [4]
3.2.1. Effects of Mass Flux on Frictional Pressure Drop
The frictional pressure drops versus heat flux during evaporation of R410A and R32 at constant
saturation temperature were calculated by the homogenous and Lochart-Martinelli models.
Fig. 9, 10 and show the effects of the mass flux on the pressure drop for the 5 mm OD at
a heat flux of 10 kj/ m²s.
As shown, the frictional pressure drop increases with the average quality. At the same
quality, the pressure at higher mass flux is always higher than at lower ones across the range of
quality.
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(a)

(b)

Figure 9. Pressure drop of R410A according to the (a) homogenous and (b) separated flow model

(a)

(b)

Figure 10. Pressure drop of R32 according to the (a) homogenous and (b) separated flow model
According to the both models pressure drops of R32 are always higher than R410A.
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3.2.2. Effects of Heat Flux on Frictional Pressure Drop
Figure 11 presents the variation of the pressure drop with the quality at G = 100 kg m 2 s and
Tsat  40 °C for the different heat flux values of 5, 10 and 15 kj m 2 s
On the Lochart-Martinelli model it is found that the heat flux has no significant effect
on the pressure drop. This is because the increase in the total rate of liquid film vaporization in the
wall surface is very small with the vapor flow rate at the inlet.

(a)

(b)

Figure 11. Effects of heat flux on frictional pressure drop for (a) R410A (b) R32
3.2.3. Effects of Saturation Temperature on the Frictional Pressure Drop
Figure 12 shows the effects of the evaporating temperature on the pressure drop per unit length
for the 5 mm OD smooth tube at a mass flux of 100 kg m 2 s and heat flux 10 kj m 2 s . The
pressure drop increased with the rise of the evaporating temperature.
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(a)

(b)

Figure 12. Effects of saturation temperature for (a) homogeneous and
(b) Lochart-Martinelli model on the frictional pressure drop.
3.2.4. Effects of Tube Diameter on the Frictional Pressure Drop
The diameter of tube gives a considerable effect on two-phase flow pressure drop, and figure 13
shows the effects on R410A pressure drop for the saturation temperature of - 40 °C at the mass
flux 100 and 300 kg m 2 s for the tube diameter 5 and 7 mm. The pressure drop increase with the
decrease of tube diameter.
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(b)

Figure 13. Effects of tube diameter for Lockhart-Martinelli model on the frictional pressure drop
(a) D=5mm (b) D=7mm.
NOMENCLATURE
Greek symbols
α void fraction
 viscosity, N.s.m-2
 density, kg.m-3
 surface tension, N.m-1

W

Perimeter average shear stress, Pa

Subscript
ac accelerational
fr friction
gr gravitational
in inlet
l
liquid
lp liquid-phase
lv property difference between vapor and liquid
o
outlet
ref refrigerant
sat saturation
tp two-phase
v
vapor
vp vapor-phase
w wall
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ABSTRACT
Thanks to their light weights, orthotropic deck structure is commonly used in industry to span long distances.
An orthotropic deck is composed of deck plate, ribs and cross- beams. The deck is referred to as "orthotropic",
because it is generally assumed as a simple plate having two different stiffnesses in longitudinal and
transverse directions. Ribs provide the longitudinal stiffness of the bridge, whereas cross- beams provide
transverse stiffness. Cross- beams are broadly of the similar shapes; nevertheless ribs can possess several
different shapes like strip, bulb, angle, V- shaped, U- shaped, sektkelch or trapezoidal. This study is focused
on trapezoidal ribs, since they are dominantly used in industry. Three different slopes of trapezoidal rib web
are assessed using FEM, while rib width, height, span and thickness are kept constant. Results show that
stresses especially of cross- beam and deflections of deck plate change depending on slope of trapezoidal
stiffener webs.
Keywords: Orthotropic deck, stress analysis, longitudinal stiffener, trapezoidal rib, FEM.
ORTOTROP PLAKLARDAKİ TRAPEZ
KULLANILARAK İNCELENMESİ

NERVÜRLERİN

GÖVDE

EĞİMLERİNİN

SEM

ÖZET
Ortotrop plaklar hafif olmalarından dolayı uzun açıklıkları geçmede endüstride yaygın bir kullanım alanına
sahiptirler. Ortotrop plak çelik tabliye laması, nervürler ve enine kirişlerden oluşur. Bu plak genelde boyuna
ve enine doğrultularda farklı rijitlikleri olan basit plak olarak farz edilebildiği için ortotrop ismiyle anılır.
Boyuna nervürler boyuna doğrultudaki rijitliği, enine kirişlerde enine doğrultudaki rijitliği sağlarlar. Enine
kirişler genellikle hep benzer kesitlere sahipken, boyuna nervürler şerit, ampul, köşebent, V- şeklinde, Uşeklinde, sektkelch veya trapez formunda olabilirler. Trapez nervürler endüstride uygulamada sıklıkla
kullanıldıklarından bu çalışmada onlar üzerine yoğunlaşılmıştır. Trapez nervürün gövdesinin üç farklı eğimde
olması durumu için SEM analizleri yapılmıştır. Gövde eğimleri değiştirilirken nervürlerin genişlikleri, boyları,
aralıkları ve et kalınlıkları sabit tutulmuştur. Sonuçlar göstermiştirki, özellikle enine kirişte ortaya çıkanlar
olmak üzere tüm gerilmeler ve tabliyede gerçekleşen deplasmanlar trapez nervür kesitinin gövde eğimine gore
değişmektedirler.
Anahtar Sözcükler: Ortotrop plak, gerilme analizi, boyuna nervür, trapez nervür, SEM.
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1. INTRODUCTION
Construction of orthotropic decks with deck plate, cross- beams and trapezoidal ribs going
through the cut- outs in cross beam webs started approximately in 1965 and is still widely used in
industry [1]. Orthotropic deck structure is a common design, which is used worldwide in fixed,
movable, suspension, cable- stayed, girder, etc. bridge types. In Japan, Akashi Kaikyo suspension
bridge, Tatara cable stayed bridge [2], Trans-Tokyo Bay Crossing steel box-girder bridge [3],
which are among the longest bridges in the world, have orthotropic deck structure. In France
Millau viaduct has a box girder with an orthotropic deck using trapezoidal stiffeners [4]. In
England, Germany and Netherlands there are a lot of steel highway bridges having orthotropic
decks [1]. The traditional orthotropic deck is composed of deck plate, longitudinal stringer and
cross beams. Spacing of longitudinal stringers and cross beams are in general 300 mm and 3 m to
5 m respectively. In addition to deck structure, wearing course lying on deck plate and main
girders transmitting load to supports are two important components of orthotropic bridges. While
wearing course might be of asphalt or concrete, main girder might be of a girder, a truss, a cable
stayed or a tied arch system. Wheel loads are first dispersed by wearing course and introduced in
deck plate. Then longitudinal stringers transmit wheel loads to cross beams. Finally wheel loads
are transferred from cross beams over main girders to the bridge's supports [5,6]. Ribs are the
longitudinal stiffeners, which are welded continuously to deck plate from bottom and to cross
beams intermittently at cross beam locations. In this manner deck plate forms flanges of ribs and
cross beams and also a supporting base to its wearing course, while spreading the load on all
structural components. Rips are referred to as longitudinal stiffener, stiffener or through in some
sources and mainly grouped in classes as open and closed ribs. In the progress of orthotropic steel
bridges, closed ribs proved their superiority due to their high torsional and buckling stiffness, less
material and welding needs. Nowadays, trapezoidal form of closed ribs is preferred broadly in
industry. In the scope of this study trapezoidal ribs having three different web slopes shown in
Figure 1 are compared with each other for the assessment of their efficiency with respect to
stresses developed in deck plate, rib and cross beam and deformations of deck plate.







Figure 1. Dimensions (in mm) of different rib shapes used in this study. The slopes of the rib
shapes from left to right are 87.92°, 73.78° and 63.02° respectively.
Design rules and recommendations are given in DIN FB 103 [7], US Department of
Transportation Federal Highway Administration Report No: IF-12-027 [8], Mangus and Sun [9],
Wolchuk [10] and Wolchuk [11] for dimensions of orthotropic steel bridges. In this research the
cross section of bridge is chosen as per DIN FB 103 [7], since it is the most updated information
source in comparison with Mangus and Sun [9], Wolchuk [10] and Wolchuk [11] and a frequently
used reference in Europe. In addition, US Department of Transportation Federal Highway
Administration Report No: IF-12-027 [8] also sets similar rules and recommendations as DIN FB
103 [7] does.
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2. FE- MODEL OF BRIDGE
In order to achive to perform a parametric study, all dimensions of FE- model of the bridge are
defined as variables by means of an algorithm, which is written employing APDL (Ansys
Parametric Design Language). The FE- model of the bridge is generated using SHELL 181
already defined in ANSYS [12]. The FE model of orthotropic steel bridge used by Huurman et al.
[13] inspired the researcher to create the FE- model of bridge, which is used in this research, in
Fettahoglu and Bekiroglu [14] and in Fettahoglu [15]. However, in the FE- model utilized in this
study, stiffened main girder and pedestrian road are also generated, which are not included in the
FE- model used by Huurman et al. [13]. Because of the number of nodal unknowns the
dimensions of the bridge used in this research are chosen as short as possible. The number of
elements and nodes in the FE- model of the bridge are 284 010 and 293 491 respectively, in case
slope of rib web is 73.78°. As a result the bridge spans 6 m and has stiffened main girders at
supports, normal main girders at field (outside support areas), 2 exterior- 5 interior ribs, 1 rib in
main girder and 1 rib in pedestrian road. The height, width and spacing of the ribs used in
orthotropic deck are 275 mm, 300 mm and 300 mm respectively. To decrease the number of
nodal unknowns further, only the quarter of the bridge shown in Figure 2 is modeled by means of
FEM.
cross beam
at support area

exterior ribs

deck
plate

interior ribs (ribs
between main girders)

cross- beam
spacing

cross beam
at field area

rib in
pedestrian
road

rib spacing
main girder
rib in main girder

Figure 2. FE- model of orthotropic steel bridge.
The material of steel parts of bridge is selected as S 355 according to Capital II of DIN
FB 103 [7], which is the standard used throughout this study. Table 1 shows the yield stress,
strength, material constants and density of S 355. The conservatively selected wheel loads on the
bridge are given in Figure 3. The deformed shape of bridge is scaled up for a better illustration of
results given in Figure 4 to Figure 9. In the FE- analyses geometric non- linearity is taken into
account during the solution process.
Table 1. Material Properties
Yield stress (fy )
Ultimate strength (fu )
Elasticity module (E)

355 MPa
510 MPa
210000 MPa

Shear Module(G )
Poisson ratio (υ )
Density (ρ )
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81000 MPa
0.3
78.5 kN/ m3
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Figure 3. Wheel loads on quarter of bridge' s FE- model.
3. RESULTS & DISCUSSION
FE- analyses of steel orthotropic bridge are performed for trapezoidal rib web slopes of 87.92°,
73.78° and 63.02° respectively. First, deformation vectors of whole structure are given in Figure
4, Figure 5 and Figure 6 to identify which rib web slope results in the best load dispersing of
wheel loads on deck plate. It is seen from Figure 7 that, rib web slope of 73.78° leads to best load
dispersing of deck plate with the lowest deformations. According to shape of curve given in
Figure 7 a moderate rib web slope between two limit situations satisfies the best rib shape so as to
obtain min. deformations of wearing surface lying on deck plate. Max. deformation vector values
under wheel loads are 1.898 mm ,1.729 mm and 1.966 mm for trapezoidal rib web slopes of
87.92°, 73.78° and 63.02° respectively.

Figure 4. Distribution of deformation vector
sum for rib web slope of 87.92°. Max. value is
1.898 mm.

Figure 5. Distribution of deformation
vector sum for rib web slope of 73.78°.
Max. value is 1.729 mm.
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Deformation vector sum (mm)
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rib web slope (degree)

Figure 6. Distribution of deformation vector
sum for rib web slope of 63.02°. Max. value is
1.966 mm.

Figure 7. Variation of deformation vector
sum depending on rib web slope.

Second, von Mises stress distribution of rib web slopes of 87.92°, 73.78° and 63.02° are
given in Figure 8, Figure 9 and Figure 10 respectively. In all these figures von Mises stress
distribution of the whole structure is given at the top and close- up view of max. von Mises stress
distributions as per averaged and non- averaged nodal values are given at the bottom. If the max.
values of von Mises stresses appear in deck plate, ribs and cross- beams for rib web slope of
73.78° are taken as 100 percentage, Figure 8 indicates that using rib web slope of 87.92° leads to
% 4.04 stress decrease in deck plate, % 2.77 stress increase in ribs and % 30.79 stress increase in
cross beams. Likewise, Figure 10. indicates that using rib web slope of 63.02° yields to % 5.61
stress increase in deck plate, % 1.98 stress decrease in ribs and % 8.55 stress decrease in cross
beams. As a result using rib web slope of 63.02° is the best according to yielding of steel parts of
the bridge. Variation of stresses in steel parts is shown in Figure 11 for illustration. Third, the
extreme values of normal and shear stresses developed in deck plate, ribs and cross beams are
examined as to Table 2. Max. absolute normal stress value in bridge's transverse direction appears
in cross beam as 173.086 MPa, when rib web slope is 87.92°. Using other slopes of rib web
concludes in lesser transverse normal stress values. According to normal stresses in bridge' s
longitudinal direction max. tension and compression stresses occur always in rib steel parts,
whatever rib web slope is used. Min. tensional longitudinal normal stress and max. compressive
longitudinal normal stress develop as 89.998 MPa and 200.105 MPa respectively, when rib web
slope is 63.02°. From the close examination of longitudinal normal stresses it is concluded that,
using lower rib web slope values leads to slight increase of compressive longitudinal normal
stresses, but also ~% 50- % 90 decrease of tensional longitudinal normal stresses in rib steel parts.
Vertical normal stresses in global Z axis rise in cross beams and ribs, when rib web slope is
87.92°, but lessen in cross beams and ribs, when rib web slope is 63.02°. Values of shear stresses
appear in steel structural parts are very much smaller than normal stresses and are of no
importance for the assessment of slope of rib web in orthotropic steel bridges.
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Figure 9. Distribution of von Mises stress with
averaged nodal values (top and bottom left) and
non- averaged elemet results (bottom right) for
rib web slopeof 73.78°. Max. values developed
in deck plate, ribs and cross beams are 126.652
MPa, 255.259 MPa and 201.549 MPa
respectively.

von Mises stress (MPa)

Figure 8. Distribution of von Mises stress with
averaged nodal values (top and bottom left) and
non- averaged elemet results (bottom right) for
rib web slope of 87.92°. Max. values developed
in deck plate, ribs and cross beams are 121.538
MPa, 262.34 MPa and 263.612 MPa
respectively.

rib web slope (degree)
Figure 11. Variation of max.von Mises
stress depending on slope of rib web.
Figure 10. Distribution of von Mises stress
with averaged nodal values (top and bottom
left) and non- averaged elemet results (bottom
right) for rib web slope of 63.02°. Max. values
developed in deck plate, ribs and cross beams
are 132.997 MPa, 250.202 MPa and 184.319
MPa respectively.
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Table 2. Comparison of stresses for different slopes of rib webs

Type of stress
(Mpa)

X
Y
Z
XY
YZ
XZ

Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max

Slopes of rib webs
87.92°
value & place
-125.281
173.086
-180.902
188.973
-274.543
289.724
-23.904
22.223
-51.88
39.141
-94.819
78.239

73.78°
value & place

deck plate
cross beam
rib
rib
cross beam
rib
rib
deck plate
Rib
Rib
cross beam
cross beam

-136.048
143.551
-180.979
145.481
-212.199
244.216
-21.289
21.782
-46.702
54.273
-69.481
71.628

deck plate
cross beam
rib
rib
cross beam
rib
rib
deck plate
Rib
Rib
cross beam
rib

63.02°
value & place
-137.314
142.694
-200.105
89.998
-192.876
189.821
-22.569
24.892
-37.716
48.926
-62.108
97.041

deck plate
deck plate
rib
rib
cross
rib
deck plate
Rib
Rib
Rib
cross
Rib

max. normal stresses in steel parts (MPa)

Variation of max.stressesin steel parts depending on slope of rib web is given below in
Figure 12.

rib web slope (degree)

Figure 12. Variation of max. stresses in steel parts depending on slope of rib web.
4. CONCLUSION
Briefly, using limit situations and a moderate value of slope of trapezoidal rib web in orthotropic
deck is compared with each other using FEM in this study. A detailed FE- model is used to assess
the effect of slope of rib web on the stresses of steel parts of orthotropic bridge and on the
deformations occur at the deck plate. Results of the FE- analysis show that using the lowest slope
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of rib web is the best, while using highest slope of rib web is the worst as per stresses revealed in
rib and cross- beam steel parts of the bridge. This result is especially true for cross- beam stresses.
On the other hand max. deck plate deformation and hence max. deformation in bridge' s wearing
surface is obtained, when the lowest slope of rib web is used. Consequently, the lower slope of
trapezoidal rib web is used, the lower stresses are obtained in steel parts. However, this slope
degree shall be determined according to the permissible deformation value of wearing course laid
on deck plate.
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ABSTRACT
In this study was investigated laccase activity from six white rot fungi collected from Yildiz Technical
University Davutpasa Campus. Laccase enzyme is known to have produced as secondary metabolites by white
rot fungi. The samples were taken from four different regions of fungi, the inner, outer, top hats and hats,
including. The best storage conditions for fungi were detected. Fungi were cultivated in two different solid
agar agar medium and are detected in which are fungi growth conditions the most active and without
contamination. Then, pure cultures of fungi were inoculated into the two different containing trace elements
and trace elements free laccase-production medium. Comparison by two different media the highest laccase
activity were determined. In trace element-free medium with 5g/L-1 glucose, laccase activity was found to be
0.06 UmL-1. However, the highest laccase activity in medium containing trace elements and 10 gL-1 glucose
were determined as 0.25 UmL-1.
Keywords: White rot fungi, laccase activity.
BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTARLARDA LAKKAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ
ÖZET
Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesinde ağaç gövdesinden ve topraktan toplanan
lakkaz enzimini sekonder metabolit olarak ürettiği bilinen beyaz çürükçül mantarlardan lakkaz enziminin
aktivitesinin araştırılması amaçlandı. Toplanan mantarların iç, dış, şapka altı ve şapka üstü olmak üzere 4
farklı bölgesinden örnekler alındı. Saf kültür elde etmek için üremelerin kontaminasyonsuz ve en aktif olduğu
bölgeler belirlendi. Mantarlar için en iyi saklama koşulları tespit edildi. İki farklı katı besi yerine ekilen
mantarların en aktif ve kontaminasyonsuz üreme gösterdiği katı besi yeri ortamı belirlenerek mantarların
üreme koşulları optimize edildi. Daha sonra, mantarların saf kültürlerinden alınan örneklerin lakkaz
aktivitesinin tayin etmek için iki farklı ortamda büyümeleri sağlandı. İz elementi içeren/ içermeyen ve glukoz
konsantrasyonları farklı olan iki ayrı besi yeri ortamında lakkaz enziminin aktivitesi belirlendi. Mantarların
her birinde lakkaz aktivitesi gözlendi. Her iki ortamda da en yüksek lakkaz aktivitesi belirlendi. İz elementi
içermeyen ve 5gL-1 glukoz konsantrasyonu içeren besi yerinde en yüksek lakkaz aktivitesinin 0,06UmL-1
olduğu tespit edildi. Buna karşılık iz elementi içeren ve glukoz konsantrasyonu 10 gL-1 olan besi yerinde en
yüksek lakkaz aktivitesi 0,25UmL-1 olarak belirlendi.
Anahtar Sözcükler: Beyaz çürükçül mantarlar, lakkaz aktivitesi.
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1. GİRİŞ
Beyaz çürükçül mantarlar, ağaçlarda beyaz çürümeye neden olarak selüloz, hemiselüloz ve lignin
gibi odunsu dokulardaki büyük molekülleri besin kaynağı olarak kullanarak farklı düzeylerde
mineralize ve depolimerize ederek indirgeyen, basidiomycetes sınıfına ait heterojen bir gruptur.
Beyaz çürükçüller lignin peroksidaz, mangan peroksidaz ve lakkaz gibi ekstraselüler ligninolitik
enzimleri kullanarak ağacı degrade eden ve zehirli kimyasalları biyodegrade eden tek
organizmadır. Bu tür mantarlara örnek olarak Agaricus bisporus, C. Subvermispora, Genoderma
applanatum, Heterobasidion annosum, Phellinus nigrolimitatus, P. Eryngii, Phlebia radiata,
Phanerochaete crysosporium, Stroharia rugosoannulata ve Trametes versicolor verilebilir.
Lignin parçalayan mantarlardan Phanerochaete crysosporium ve Trametes versicolor en çok
çalışılmış beyaz çürükçül mantarlardır. Özellikle Trametes versicolor önemli miktarda lakkaz
salgılayan önemli beyaz çürükçül mantarlar arasında yer almaktadır.
Lakkaz (E.C.1.10.3.2. p-difenol oksidaz), ilk olarak 1880'li yıllarda Lacquer ağacında
keşfedilen) fenolik substratlar, aromatik aminler ve diğer bileşiklerin büyük miktarlarının
oksidasyonunu katalizleyen multimerik ve monomerik bakır içeren oksido-redüktaz sınıfına ait
enzimdir. Mavi bakır oksidaz olarak da bilinen lakkazlarda oksidasyon moleküler oksijenin suya
indirgemesi ile bağlantılıdır. Orto-, para-, difenol, hidroksil ve amin grupları içeren aromatik
bileşikler lakkazlar tarafından okside edilirler. Ligninin fenolik olmayan kısımlarının katalizinde
ise lakkazın oksidasyon potansiyelini arttıran ve lakkaz enziminin endüstriyel uygulamalarda
kullanılabilir özelliğini arttıran 2,2'azinobis-bis-(3-ethylbenzthiazolinesulphonate (ABTS) ve 1hydroxybenzotriazole ( HBT) küçük sentetik mediatör moleküller kullanılır.
Lakkazlar endüstride birçok uygulama alanına sahiptir. Genellikle dekolorizasyon ve
detoksifikasyon özelliklerinden dolayı şarap endüstrisinde, fenolik bileşiklerin uzaklaştırılması,
çamaşır tozu ve deterjan endüstrisinde, tekstilde boyarmaddelerin transferi işlemlerinde kullanılır.
Kağıt endüstrisi ve enzimatik dönüşümlerde de, önemli bir uygulama alanı bulmuştur [2-5].
Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesinde ağaç gövdesinde ya
da toprakta toplanan lakkaz enzimini sekonder metabolit olarak üreten beyaz çürükçül
mantarlardan lakkaz enziminin aktivitesinin araştırılması amaçlandı. Doğadan toplanan
mantarların üreme koşulları optimize edildi. Mantarların optimize edilmiş saf kültürlerinden
alınan örnekler ile lakkaz aktivitesinin tayin etmek için glukoz konsantrasyonları farklı, iz
elementi içeren ve iz elementi içermeyen sıvı besi yeri ortamlarında lakkaz enziminin aktivitesi
belirlendi.
2. MATERYAL VE METOT
Sartorius marka CERTOMAT IS model çalkalamalı inkübatör inkübasyon işleminde,
Spektroskopik analizler için Philips marka PU 8740 UV/VIS. Spektrofotometre, CERTOCLAV
Tisoh-autoclav CV-EL 18L model ile sterilizasyon işlemleri, çözeltilerin pH ayarı Sartorius
marka PB-11 model pH metre ile yapıldı. Katı besiyeri, sıvı besiyeri, tampon çözeltisi ve
reaksiyon ortamının hazırlanmasında analitik saflıkta kimyasal maddeler kullanıldı.
2.1. Mikroorganizmalar
Çalışmamızda Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesinde ağaç gövdesinden ve
topraktan toplanan 6 adet mantar türü kullanıldı. Mantarlar A1, A2, A3, A4, A5, A6 olarak
adlandırıldı. Mantarların çekilen resimler ile makro görüntüleri ve trinoküler laboratuvar
mikroskobu kullanılarak (SOIF marka BA2303i model ) elde edilen mikro görüntülerinden
mantarların familyası tespit edilmeye çalışıldı. Mantarların doğal ortamlarında çekilen makro
görüntüleri ve mikroskobik görüntüleri Şekil 1.1’ de görüldüğü gibidir.
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Şekil 1. 1 A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 olarak adlandırılan mantar türlerinin makroskopik
ve mikroskopik görüntüleri
2.2. Katı Besiyeri Hazırlanması
Beyaz çürükçül mantarların kültür devamlılığı için Patates dekstroz agarı( PDA) ve Malt ekstraktagar ( MEA ) katı besiyerleri kullanıldı. % 3,9 patatos dekstroz agar ve % 3 malt ekstrakt - %2
agar agar kullanılarak PDA ve MEA katı besiyerleri hazırlandı [12]. 1200C’de 1,2 atm basınç
altında 20 dakika sterilizasyon işleminden geçtikten sonra steril kabinde petrilere döküldü. Ekim
yapılan petriler 27OC'de etüvde inkübasyona bırakıldı. Genelde funguslar optimum lakkaz üretimi

64

Studies on Production of Laccase Enzyme by White Rot …

Sigma 32, 61-70, 2014

için 250C ve 300C arasındaki sıcaklıklarda yetiştirilirler [2,11]. İnkübasyon süresi beş ile yedi
gün arasında yapıldı. Uygun şekilde üreme sağlanan petriler +4OC'de saklandı. Stok kültürler
ayda bir olmak üzere katı besiyerine transfer edilerek devamlılık sağlandı.
2.2.1. Mantarlardan Örnek Alınması
Doğadan toplanan mantarlar üç farklı şekilde depolandı. Her bir mantardan bir bölümü oda
sıcaklığında, bir bölümü +4OC'de, bir bölümü ise -18OC'de bir süre saklandı. Birkaç gün sonra
farklı ortamlarda saklanan mantarlardan alınan örnekler patates dekstroz agar PDA ve malt MEA
besiyerlerine ekildi. Farklı ortamda bekleyen her mantarın sap, şapka, iç ve dış olmak üzere dört
değişik bölgesinden örnekler alındı. PDA ve MEA besiyerlerine ekim yapıldı.
2.3. Sıvı Besi yerinin Hazırlanması
Beyaz çürükçül mantarların inkübasyonunda iki farklı sıvı besi yeri kullanıldı. İki besi yerinde de
glukoz ve maya ekstraktı ortak kullanıldı. Glukoz konsantrasyonunun düşük olduğu besi yeri I’de
karbon kaynağı olarak malt ekstraktı da bulunmaktadır. Besi yeri I’de glukoz konsantrasyonu
5gL-1’dir. Besi yeri II’de glukoz konsantrasyonu 10gL-1’dir ve iz elementi içerir. İz elementi
çözeltisi içeren besi yerinin pH'sı 0,1 M sodyum-asetat tamponu ile 5,5 'a ayarlandı. İki farklı besi
yeri iki farklı grup mantarın inkübasyonunda kullanıldı. Besi yeri içerikleri Çizelge 2.1 ve Çizelge
2.2 'de görülmektedir. Hazırlanan besi yerleri 1200 C'de 1,2 atm basınç altında 20 dakika süre ile
sterilize edildi [6,7].
Çizelge 2.1. Besiyeri I’in içeriği
Besiyeri 1
Madde
Maya Ekstraktı
Malt Ekstraktı
Glukoz

Miktar
5 gL-1
10 gL-1
5 gL-1
Çizelge 2.2. Besiyeri II’nin içeriği

Besiyeri 2
Madde
Maya Ekstraktı
Glukoz
MgSO4 x 7H2O
KH2PO4
FeSO4 x 7H2O
CaCl2x 7H2O

Miktar
10 gL-1
10 gL-1
1 gL-1
2 gL-1
0,01gL-1
0,1 gL-1

2.3.1. Sıvı Besi yerlerine Mantar Ekiminin Yapılması
Çalışmada kullanılan beyaz çürükçül mantarların etüvde 7 gün süre ile bekletilen petrilerdeki saf
kültürlerinden, sıvı besi yerlerine ekim yapıldı. Aktif olarak büyüyen kültürlerin bulunduğu petri
kaplarından misel süspansiyonu 1x1 cm olacak şekilde 2 adet /100 mL’ ye ekim yapıldı. 500 mL’
lik erlenlerde bulunan 100 mL'lik sıvı besi yerleri 30OC sabit sıcaklıkta 135 rpm'de inkübe edildi.
Kültür ekimi yapılan sıvı besi yerleri 30OCde 8 gün boyunca inkübe edildi. Her iki günde bir
alınan örneklerin enzim aktivite değerlerine bakıldı [1] .
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2.4. Mantarlarda Lakkaz Aktivitesinin Tayini
Lakkaz enziminin aktivite tayini Bourbannis ve Paice tarafından belirlenen prosedüre göre
yapıldı. Nonfenolik bir boya olan 2,2'azinobis-bis-(3-ethylbenzthiazolinesulphonate); (ABTS),
lakkaz tarafından oldukça stabil ve tercih edilen bir hal olan katyon radikaline oksitlenir. Katyon
radikalin oksitlenmesiyle oluşan mavi yeşil renk enzim aktivitesiyle doğru orantılıdır. Görünür
bölgedeki bu renk yoğunluğu 415 ila 420 nm arasında spektrofotometrede okunur. Lakkaz
aktivitesinin belirlenmesinde ABTS substrat olarak kullanıldı ve bunun oksidasyonu sonucu
oluşan renk UV spektrofotometrede ölçüldü. Lakkaz aktivitesi ölçümünde ABTS konsantrasyonu
0,4 mM olacak şekilde 0,1 M sodyum asetat tamponu ile çözülerek hazırlandı. 580 μL ABTS
çözeltisi, 20 μL süpernatant topalm 600 μL reaksiyon karışımı elde edildi. Reaksiyon karışımı
40OC'de 45 dakika olmak üzere inkübasyonu sağlandı. Ve bu süre sonunda oluşan mavi rengin
absorbansı 420 nm 'de ölçülerek aktivite tayin edildi [8, 9].
Lakkaz enziminin aktivitesi hesaplanırken aşağıdaki formül kullanıldı;

V
U/mL = 2

(1)
v** d*∆Α*t

U/mL = 2(0,6 / 0,02x36 x1x ∆A xt)
V: toplam reaksiyon hacmi (ml)
v: enzim hacmi (ml)
: ekstinksiyon katsayısı (ABTS için 420 nm'de 36 mM-1 cm-1)
d: ışın yolu (cm)
: absorbans değişimi
t: süre (dakika)
3.SONUÇLAR
3.1. Mantarların Örnek Bölgelerinden Üremelerin İzlenmesi
Mantarların farklı bölgelerinden alınan örnekler PDA ve MEA katı besi yerlerine ekildi. Farklı
bölgelerden ekim yapılmasının amacı mantarın saf kültürünün hangi bölgeden alınan örnekle daha
az kontaminasyon ile ve daha aktif olarak elde edildiğini belirleyebilmektir. Mantarlar doğadan
toplandıktan sonra örnekler, steril eldivenlerle ve alevde steril edilen aletlerle elde edildi [14].
Çizelge 3,1' de gösterildiği gibi her bir mantarın iç, dış, şapka üstü ve şapka altı olmak üzere 4
farklı bölgesinden örnekler alındı. Mantarın şekline göre farklı bölgelerinden alınan örneklerden
elde edilen üremenin değiştiği görüldü. Mantar örnekleri alev etrafında steril bir ortamda
bölünerek iç, şapka altı ve şapka üstü bölgelerinden alındığı için sonradan oluşabilecek
kontaminasyon riski de oldukça azaltıldı.
A1, A4 gibi ağaçta çanak şeklinde büyüyen mantarlarda iç, şapka altı ve şapka üstü
kısımlarından alınan örneklerden verimli üreme elde edildi. Mantarın dış yüzeyinden alınan
örneklerden yapılan ekimlerde çok fazla kontaminasyon olduğu gözlemlendi ve saf kültürün izole
edilmesi mümkün olmadı. Mantarın dış yüzeyinin çevre ile çok fazla temas halinde olması onu
kontaminasyona açık hale getirmektedir ve bu yüzden de petride farklı organizmaların ürediği
belirlendi. Mantarların iç bölgeleri çevre ile temas etmediğinden dolayı yabancı
mikroorganizmalardan korunduğu düşünüldü. A2 ve A3 gibi ağacın kovuğundan alınan
mantarlarda sadece mantarın içinden alınan örnekte üreme görüldü. Bu mantarların bir çanak
veya şapka gibi çıkıntılarının çok az olmasından dolayı bu bölgelerden uygun örnekler alınamadı.
Çimlerden toplanan A6 mantarının da iç kısmında ve şapka altında bulunan lamellerden alınan
örneklerde az kontaminasyonlu ve aktif üreme gözlendi.
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Çizelge 3.1. Mantardan alınan örnek bölgelerinden elde edilen üremeler
İç
+
+
+
+
+
+

A1
A2
A3
A4
A5
A6

Dış
-

Şapka Altı
+
+
+
+

Şapka Üstü
+
+
-

3.2. Mantarların Saklanma Koşullarına göre Üremelerin İzlenmesi
Mantarlar doğadan toplandığı için yüksek kontaminasyon riski mevcuttur. Bu yüzden mantarın
üzerinde var olan farklı organizmaların yarattığı riski azaltabilmek için mantarlar +4OC, -18OC ve
oda sıcaklığında saklandı. Saklama koşullarına göre üremenin izlendiği sonuçlar çizelge 3.2' de
verildiği gibidir. Sonuçlara göre taze olarak ekilen mantarların daha verimli ürediği gözlemlendi.
+4OC'de ve -18OC’de saklandıktan sonra ekilen örneklerin ya hiç üremediği ya da
kontaminasyona maruz kaldığı belirlendi.
Çizelge 3.2. Mantarlardan alınan örneklerden saklama koşullarına göre elde edilen üremeler
+40C
+
+
-

Taze
+
+
+
+
+

A1
A2
A3
A4
A5
A6

-180C
+
+
+

3.3. Mantarların Farklı Katı Besi yerlerinde Üremelerinin İzlenmesi
Toplanan beyaz çürükçül mantarlar örnekleri iki farklı katı besi yerine ekilerek hangisinde daha
aktif ürediği tespit edildi. Çizelge 3,3’de görüldüğü gibi hemen tüm mantarların PDA katı besi
yerinde verimli olarak üremesi izlendi. MEA ' lı katı besi yerinde üreme yok denecek kadar azdır.
Üremelerin büyük bir kısmının da kontaminasyona maruz kaldığı görüldü.
Çizelge 3.3. Mantarlardan alınan örneklerden katı besiyerlerinde elde edilen üremeleri
A1
A2
A3
A4
A5
A6

MEA
+
-

PDA
+
+
+
+
+
+

3.4. Farklı Besi yerlerinde Lakkaz Üretimi
İz elementler, mikroorganizmaların gelişme ve üreme evrelerinde oldukça önemli bir etkiye sahip
olduğundan besi yerinde bulunmaları mantar büyümesi ve enzim üretmesi için gereklidir [1]. Bu
durumu gözlemlemek için glukoz konsantrasyonu farklı, iz elementler içeren ve içermeyen iki
farklı besi yeri hazırlanıp enzim üretimine etkisi karşılaştırılmıştır. İz elementler içermeyen ve

67

V.A. Ozan, N. Atacı, İ. Arısan

Sigma 32, 61-70, 2014

glukoz konsantrasyonu 5gL-1 olan besi yeri I'e üç farklı mantar (A1, A2, A3) ekildi ve 8 gün
inkübe edildi. Şekil 3,1 'de görüldüğü gibi A1 mantarında en yüksek enzim üretimi inkübasyonun
4. günde 0,06 UmL-1olarak belirlendi. A2 ve A3 mantarlarında ise inkübasyonun 4. gününde
lakkaz aktivitesi herikisi için 0,05 U mL-1 olarak bulundu. Diğer günlerde ise lakkaz aktivitesi
düştüğü görüldü. İz element içeren ve glukoz konsantrasyonu 10gL-1 olan besi yeri II' ye üç adet
mantar ekildi (A4, A5 ve A6). Şekilde 3,2’de görüldüğü gibi her üç mantarda da lakkaz aktivitesi
besi yeri I 'deki lakkaz aktivitesine oranla daha yüksektir. Glukoz değerinin artması ve iz
elementlerin varlığı ile mantarlarda lakkaz enziminin aktivitesinin arttığı görüldü. A4 mantarı
diğer mantar örneklerine oranla en yüksek lakkaz aktivitesi gösterdiği tespit edildi. A4 mantarında
lakkaz aktivitesi inkübasyonun 4. gününde 0,25 UmL-1 en yüksek seviyeye ulaştı. A4 mantarında
inkübasyonun 8. gününde dahi 0,06 UmL-1 lakkaz aktivitesi belirlendi. A5 ve A6 mantarları için
en yüksek lakkaz aktivite inkübasyonun 2. gününde sırasıyla 0,12UmL-1 ve 0,07 UmL-1 olarak
tespit edildi.

Laccase activity(UmL-1)

0,3
A1
A2
A3

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2

4
6
8
İnkübasyon zamanı (gün)

Lakkazaktivitesi (UmL-1)

Şekil 3.1. Besi yeri I ortamında beyaz çürükçül mantarlarının lakkaz aktivitesinin
inkübasyon süresi ile değişim grafiği

0,3
A4
A5
A6

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2

4
6
8
İnkübasyon süresi (gün)

Şekil 3.2. Besi yeri II ortamında beyaz çürükçül mantarlarının lakkaz aktivitesinin
inkübasyon süresi ile değişim grafiği
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4.TARTIŞMA
Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde ağaç gövdesinden ve topraktan
toplanan beyaz çürükçül mantarların optimize edilen saf kültürlerinden alınan örneklerin, glukoz
konsantrsyonları birbirinden farklı, iz elementi içeren (besi yeri II) ve içermeyen (besi yeri I)
besiyeri ortamlarında lakkaz üretimi incelendi.
Beyaz çürükçül mantarların iz elementi ve glukoz içeren ortamda enzim üretimlerinin
etkin bir şekilde arttığı bilinmektedir [7,10]. İz elementlerinin varlığının enzim üretimi üzerinde
glukozdan daha önemli bir etkiye sahip olduğu da belirlenmiştir. Buna karşılık glukoz ve iz
elementlerin konsantrasyonunun artması ile birlikte enzim üretimini inhibe etme özellikleri de
vardır [10]. Bu nedenle Davutpşa kampüsünde doğal ortamlarından toplanan beyaz çürükçül
mantarların iz elementi içeren ve iz elementi içermeyen besi yeri ortamlarında lakkaz üretimi
incelendiğinde, sadece glukoz (5gL-1) içeren besi yeri 1 ortamında en yüksek lakkaz aktivitesi
inkübasyonun 4. gününde 0,06U ml-1 olarak bulundu. A2 ve A3 mantarlarında ise inkübasyonun
4. gününde lakkaz aktivitesi herikisi için 0,05 U mL-1 olarak belirlendi. Buna karşılık glukoz (10
gL-1) ve iz elementi içeren besi yeri 2 ortamında ise A4 mantarında lakkaz aktivitesi
inkübasyonun 4. gününde 0,25 UmL-1 olarak hesaplandı. A5 ve A6 mantarları için en yüksek
lakkaz aktivitesi inkübasyonun 2. gününde sırasıyla 0,12UmL-1 ve 0,07 UmL-1 olarak tespit
edildi.
Düşük konsantrasyonda glukoz içeren besiyerinde lakkaz aktivitesi her üç mantar için
benzer şekilde düşük bulunmuştur. Daha yüksek glukoz konsantrasyonu ve iz elementi içeren
besiyeri ortamında lakkaz aktivitesi her üç mantar için belirgin bir şekilde artmıştır. Glukoz
miktarının artması ve iz elementi ilavesi mantarlarda lakkaz aktivitesini arttırmıştır.
Sonuç olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünden toplanan 6 adet
beyaz çürükçül mantarlarda lakkaz aktivitesi bulunmuştur. Mantarların büyüme şartları daha da
iyileştirilerek endüstride özellikle tekstil, deterjan, kağıt ve şarap endüstrisinde geniş uygulama
alanı bulunan lakkaz enziminin üretimi arttırılabilir.
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ABSTRACT
In the present study, the synthesis, characterization, thermal and optical properties of poly(methyl
methacrylate)(PMMA)/organomodified montmorillonit clay (OMTAB) nanocomposites were investigated.
PMMA/nanoclay composites were synthesized by in situ polymerization method. Organomodified
montmorillonit clay and PMMA/OMTAB nanocomposites were characterized by FTIR technique. The
interlayer spacing of the organoclay platelets and the polymer clay nanocomposites were determined by X-ray
diffraction spectroscopy. It was determined that the clay dispersion in the polymer matrix was exfoliated
behavior. Thermal behaviors and thermal degradation activation energies of nanocomposites were determined
by thermogravimetric analysis method (TGA). Polymer/nanocomposite thin films on the quartz surface were
prepared by spin coating technique. The optical properties were obtained by measuring transmittance values in
a UV-VIS spectrophotometer.
Keywords: Polymer/clay nanocomposites, exfoliation/intercalation, thermal degradation kinetics, optical
properties.
POLİ(METİL METAKRİLAT)/KİL NANOKOMPOZİTLERİN
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

HAZIRLANMASI

VE

BAZI

ÖZET
Mevcut çalışmada, poli(metil metakrilat)(PMMA)/organo modifiye montmorillonit kil (OMTAB)
nanokompozitlerinin sentezi, karakterizasyonu, termal ve optik özellikleri incelendi. PMMA/nanokil
kompozitleri yerinde polimerizasyon yöntemi ile hazırlandı. FT-IR tekniği ile organo modifiye kil ve
PMMA/OMTAB nanokompozitleri karakterize edildi. Organokillerin ve hazırlanan polimer kil
nanokompozitlerin tabakalar arası uzaklıkları X-ışını difraksiyonu (XRD) ile aydınlatıldı ve polimer matriksi
içinde kil dağılımının exfoliye dağılım sergilediği belirlendi. Nanokompozitlerin termal davranışları ve termal
bozunma aktivasyon enerjileri termogravimetrik analiz metodu (TGA) kullanılarak araştırıldı. Spin kaplama
tekniği ile quartz cam yüzey üzerinde polimer/nanokompozit ince filmleri hazırlandı. UV-VIS
spektrofotometrede geçirgenlik değerleri ölçülerek optik özellikleri belirlendi.
Anahtar Sözcükler: Polimer/kil nanokompozitler, exfolasyon/interkalasyon, termal degradasyon kinetiği,
optik özellikler.
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1. GİRİŞ
Polimer kil nanokompozitleri, katkısız polimerler ile karşılaştırıldığında, ileri düzeyli fiziksel,
mekaniksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı günümüzde güncel çalışma alanları içindedir [1,2].
Polimer kil nanokompozitleri, genel olarak, bir polimer matriksi içinde nanokil tabakalarının
dağılması sonucu hazırlanmaktadır [3]. Öte yandan, poli(metil metakrilat) (PMMA) kolay
işlenebilen, termal kararlılığı, mekaniksel ve elektriksel direnç vb. özellikleriyle değişik
amaçlarda kullanılan önemli bir sanayi termoplastiğidir. PMMA polimer-kil içerikli çok sayıda
nanokompozitin farklı yöntemler uygulanarak hazırlandığı ve bu malzemelerin fiziksel ve
kimyasal özelliklerinin incelendiği çalışmalar literatürde görülmektedir [4-10]. Wang ve
arkadaşları [4] uzun zincirli kuaterner amonyum tuzu ile montmorillonit (MMT kilini modifiye
ederek çözeltide birleştirme yöntemi ile PMMA/kil nanokompozitlerini hazırlamışlardır. XRD,
TEM, SEM ve UV-VIS teknikleri ile yapılan analizlerden MMT tabakalarının PMMA matriksi
içinde tamamen dağıldığı (exfoliye yapı) bildirilmiştir. TGA analizlerinden nanokompozitlerin
işlenmemiş polimere göre daha yüksek termal dayanım gösterdiği, kil oranı arttıkça mekaniksel
ve camsı geçiş sıcaklıklarında önemli derecede artış olduğu, alev geciktirici özellik sergilediği
bildirilmiştir. Hu ve arkadaşları [5] tarafından yapılan diğer bir çalışmada, araştırıcılar yerinde
polimerizasyon tekniği ile PMMA/silika nanokompozitlerini hazırlamış, termal degradasyon
kinetiğini inceleyerek termal bozunma aktivasyon enerjilerini hesaplamışlardır. Lerari ve
arkadaşları [6] brom aktif uçlu organomodifiye killeri hazırlamış ve ATRP başlatıcısı olarak
kullanarak kil yüzeyinde MMA’ın atom transfer radikal polimerizasyonu ile graftlaşmasını
başarmışlardır. Tamamen exfoliye yapılı nanokompozitler elde edilmiş ve bunların bazı fiziksel
özellikleri araştırılmıştır. Lee ve arkadaşları [7], PMMA esaslı blend polimerlerin doğal ve organo
modifiye MMT kili ile olan nanokompozitlerini hazırlamış, exfoliye/interkale yapılarını
belirlemişlerdir. Bu nanokompozitlerin reolojik özelliklerini detaylıca araştırmışlardır. Kazutoshi
yaptığı bir çalışmada [8] nanokompozit hidrojellerin sentez ve karakterizasyonu ile ilgili detaylı
bilgi vermektedir. Clois ve Gary [9] polimer kil nanokompozitlerinin gaz bariyer ve alev
geciktirici özelliklerini bildirmişlerdir. Wang ve Chen [10] diaminlerle modifiye edilmiş
organokil/PMMA nanokompozitlerini eriyikte birleştirme yöntemini kullanarak hazırlamışlardır.
Nanokompozitlerin dielektrik özelliklerini incelemişler ve kil yüklenmesine bağlı olarak özellikle
yüzeyler arası polarizasyondan kaynaklanan dielektrik kayıp ve dielektrik geçirgenlik
değerlerinde önemli artışların meydana geldiği tespit edilmiştir.
Üstte verilen literatür özeti, polimer kil nanokompozitler üzerinde yapılan farklı çalışma
alanlarını göstermektedir. Organokil yüklenmesiyle özellikle yanma dirençlerinde meydana gelen
değişimler çalışmaların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Buna rağmen, polimer kil
nanokompozitlerin termal bozunma kinetiği ve özellikle optik özellikleri üzerinde çok az sayıda
çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle; mevcut çalışma, en yaygın polimer türlerinden biri olan
poli(metil metakrilat)’ın, organo modifiye kil ile oluşturduğu nanokompozitlerin sentezini, termal
bozunma kinetiğini ve optik özelliklerini araştırmaktadır.
2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1. Kimyasal Maddeler
1-bromotetradekan, 2-(dimetilamino) etil metakrilat ve katyon değişim kapasitesi bilinen doğal
Na-Montmorillonite K-10 kili (KDK = 120 meq/100 g kil) Sigma-Aldrich firmasından hazır
temin edildi. Metilmetakrilat (Sigma-Aldrich) monomeri polimerizasyon öncesi %5’lik NaOH
çözeltisi ile ekstrakte edilerek saflaştırıldı. Benzoil peroksit (Merck) metil alkolde
kristallendirildikten sonra polimerizasyon başlatıcısı olarak kullanıldı.
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2.1. Enstrümental Teknikler
Organomodifiye kil ve polimer-kil nanokompozitlerinin FT-IR spektrumları bir Perkin Elmer
Spectrum 100 ile kaydedildi. XRD analizlerinde Rigaku RINT 2000 Sistemi Kutup Şekli (Pole
Figure) analiz sistemi kullanıldı. Nanokompozitlerin termal davranışları termogravimetrik analiz
(TGA) yöntemi ile araştırıldı. Bu amaçla SEIKO SII 7300 TG/DTA sistemi kullanılarak
nanokompozitler 10 oC/dakika ısıtma hızıyla azot gazı atmosferinde oda sıcaklığından 500 oC’ye
kadar kontrollü olarak ısıtıldı. Laurell WS-400-6NPP-Lite spin kaplama cihazı ile polimer
nanokompozitlerin ince filmleri hazırlandı. UV-VIS ölçümleri bir Perkin Elmer Lambda 25
UV/VIS Specrophotometer ile 300 nm - 700 nm dalgaboyu aralığında kaydedildi.
2.2. 2-Metakriloiloksietil Tetradesil Dimetil Amonyum Bromür (MTAB) Sentezi
2-metakriloiloksietil tetradesil dimetil amonyum bromür (MTAB) kuaterner amonyum tuzu
sodyum montmorillonit kilinin organik modifikasyonunda yüzey aktif madde olarak kullanıldı.
MTAB, 1-bromotetradekanın (1.018 mol, 8.82g) dietil eter çözücüsünde 2-(dimetilamino) etil
metakrilat (0.93mol, 10g) üzerine damla damla ilave edilmesi ve karışımın oda sıcaklığında 48
saat süreyle magnetik karıştırıcıda karıştırılması sonucunda Şema 1’de özetlendiği gibi
kuaternerizasyon tepkimesi sonucu [11] hazırlandı. Süre sonunda, oluşan beyaz çökelek süzüldü.
Dietil eter ile üç kez yıkandı ve daha sonra etil asetatta kristallendirildi.

Şema 1. 2-metakriloiloksietil tetradesil dimetil amonyum bromür sentezi
2.4. Na-MMT Kilinin Organomodifikasyonu
1.5 g sodyum montmorillonit kili 750 mL saf su bulunan 1 L’lik beher içinde homojen karışım
elde edilinceye kadar 12 saat süreyle magnetik karıştırıcıda karıştırıldı. Süre sonunda, ayrı bir
beherde; 0.8594g MTAB (kilin KDK değeriyle hesaplanan miktarının kütlece %10 fazlası) 100
ml saf su içerisinde çözüldü ve önceki aşamada elde edilmiş kil karışımına eklendi. Katyon
değişiminin tamamlanması amacıyla, karışım oda sıcaklığında 24 saat süre ile karıştırıldı. Oluşan
beyaz çökelek süzüldü ve saf su ile yıkandı. Bromür varlığı yıkama süzüntüsünün 0.1 M AgNO3
çözeltisi ile titrasyonundan test edildi. Bromür iyonları tükeninceye kadar yıkamaya devam edildi.
Organik modifiye kil (OMTAB) vakumlu etüvde oda sıcaklığında 24 saat süreyle kurutuldu. Daha
sonra OMTAB kili havanda dövülerek toz haline getirildi ve 21 mikronluk elekten elendi.
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2.5. Polimetilmetakrilat-OMTAB Nanokompozitlerin Sentezi
OMTAB organokili kullanılarak, metil metakrilatın kütlece %1, %3 ve %5 organo modifiye kil
içeren nanokompozitleri, yerinde polimerizasyon metodu ile hazırlandı. Nanokompozit sentezi
için; her bir polimerizasyon tüpüne 5 g metil metakrilat monomeri ve metil metakrilatın kütlece
%1, %3 ve %5 oranında OMTAB organokili eklendi. Karışım magnetik karıştırıcı ile 1 saat
süreyle karıştırıldı. Bu karışıma benzoil peroksit (0.05 g) ilave edildi ve karışım 15 dakika Argon
gazı altında tekrar karıştırıldı. Polimerizasyon tüpü, önceden 60 oC’ye ayarlanmış yağ banyosuna
daldırıldı ve 1 saat sonunda polimerizasyon sonlandırıldı. Polimer çözeltisi metanol içinde
çöktürüldü ve vakum altında kurutuldu.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
2-metakriloiloksietil tetradesil dimetil amonyum bromür (MTAB) kuaterner amonyum tuzunun
FTIR spektrumunda (Şekil 1a), 2850-3020 cm-1 alifatik C-H gerilmesi, 1719 cm-1 ester karbonili,
1634 cm-1 alifatik C=C gerilmesi, 1168 cm-1 C-O-C asimetrik gerilmesini göstermektedir. NaMMT doğal kilinin MTAB ile organo modifikasyonu FTIR tekniği ile kolaylıkla test
edilebilmektedir. Organomodifiye edilmiş kilin FTIR spektrumunda hem kile ait hem de
MTAB’dan kaynaklanan bandların görülmesi gerekmektedir. OMTAB’ın FTIR spektrumunda
(Şekil 1b), 3600 cm-1 ve 1010 cm-1’de görülen bandlar sırasıyla kilden kaynaklanan O-H
gerilmesi ve Si-O-Si gerilme titreşimlerine atfedilmiştir. Ayrıca, aynı spektrumda yer alan 28503020 cm-1 (alifatik C-H gerilmesi), 1717 cm-1 (ester karbonili), 1634 cm-1 (alifatik C=C gerilmesi)
ve 1168 cm-1 (C-O-C asimetrik gerilmesi) bandları ise MTAB birimini karakterize etmektedir. Kil
ve MTAB birimlerini karakterize eden bandların tek spektrumda görülmesi, saf kilin organik
modifiye olduğunu karakterize etmiştir. Benzer yaklaşım Wang ve arkadaşları tarafından
önerilmiştir [12]. Şekil 1c, %3 organo kil içeren PMMA-OMTAB nanokompozitine ait FTIR
spektrumunu göstermektedir. Buradaki en karakteristik sinyaller PMMA birimine atfedilen 28502950 cm-1 alifatik C-H gerilmesi, 1720 cm-1 -COO ester karbonili gerilmesi, 1168 cm-1 C-O-C
asimetrik gerilme titreşimlerine ait sinyallerdir. Düşük katkı yüzdesinden dolayı organokile
(OMTAB) ait sinyaller görülmemektedir. Ancak 3600 cm-1’de O-H gerilmesine atfedilen kısmi
yayvanlık OMTAB’ı karakterize ettiği düşünülmüştür. Diğer kil yüzdeliklerinde hazırlanan
PMMA-OMTAB nanokompozitlerinin FTIR spektrumlarında da benzer davranışlar
görüldüğünden, bu kompozitlere ait sinyallar makale içinde yer verilmemiştir.

74

Preparation of Poly(Methyl Methacrylate)/Clay …

Sigma 32, 71-80, 2014

Şekil 1. FTIR spektrumları: a) MTAB, b) OMTAB, c) PMMA-OMTAB (%3)
Hazırlanan polimer kil nanokompozitlerin tabakalar arası uzaklıkları ve polimer
matriksi içinde kil dağılımının exfoliye/interkale davranışları X-ışını difraksiyonu (XRD) tekniği
ile incelendi. Organomodifiye kilin (OMTAB) XRD analizi Şekil 2’de gösterildi. Literatürde NaMMT doğal kiline ait kırınım açısı (2θ) 9,9o dolaylarındadır [13]. Doğal kil MTAB ile modifiye
edildiğinde 2θ açısı daha düşük değerlere kaymakta ve 8,66o de küçük bir pik, 4,60o de ise
oldukça yayvan bir pik şeklinde görülmektedir. Kil tabakaları arasındaki bu interkalasyon
değişimi, kil tabakalarının kısmen birbirinden ayrıldığını ve doğal kilin organomodifikasyonunun
başarıldığını göstermektedir [14]. Aynı zamanda Şekil 2, %1, %3 ve %5 OMTAB içeren PMMAOMTAB nanokompozitlerine ait XRD eğrilerini göstermektedir. Bu eğrilerde, test edilen 2θ açı
bölgesinde herhangi bir pikin görülmemesi, kil tabakalarının birbirinden tamamen ayrılarak
polimer nanokompozitlerin exfoliye davranış sergilediğini kanıtlamaktadır. Gözlemlenen bu
özellik literatürle uyum içindedir [12,15].

Şekil 2. Nanokompozitlerinin XRD analizi
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Polimer nanokompozitlerin termal davranışların incelenmesinde, basit kullanımı ve
kesin sonuç vermesi bakımından oldukça yaygın olan termogravimetrik analiz metodu (TGA)
kullanıldı. Farklı yüzdeliklerdeki kil takviyeli nanokompozitlere ait termogramlar Şekil 3’de
gösterildi. Polimerik matrix içindeki kil oranı arttıkça, nanokompozit malzemenin termal
kararlılığı artmaktadır. 10 °C/dakika ısıtma hızında saf PMMA’ın başlangıç bozunma sıcaklığı
235 °C iken, %1, %3 ve %5 kil takviyeli nanokompozitleri için sırasıyla 242 °C, 250 °C ve 256
°C şeklinde değişmektedir. Buna göre katkısız PMMA’a göre %5 kil içeren polimer
nanokompozitin termal kararlılığı en yüksek değerdedir.

Şekil 3. Nanokompozitlerin TGA termogramları a) PMMA, b) PMMA-OMTAB(%1), b) PMMAOMTAB(%3), b) PMMA-OMTAB(%5)

Şekil 4. PMMA-OMTAB(%3) nanokompozitinin farklı bozunma yüzdeliklerinde çizilen FlynnWall-Ozawa doğruları
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Termal degradasyon kinetiği sadece %3 kil içeren nanokompozit, PMMAOMTAB(%3), için değerlendirildi. Bu amaçla, belirli miktarlardaki nanokompozit örnekleri azot
atmosferinde 5, 10, 15 ve 20 °C/dakikalık farklı ısıtma hızlarında oda sıcaklığından 500 oC’ ye
kadar ısıtılarak analiz edildi. Isıtma hızı arttıkça termal bozunma sıcaklıklarında da bir artış
görüldü. Bozunma eğrilerinden yararlanılarak, termal bozunma aktivasyon enerjileri Flynn-WallOzawa metoduna [16,17] göre tayin edildi. Farklı dönüşümlerde (%6, 9, 12, 14, 16, 18, 20 ve
%22) elde edilen 1000/T sıcaklık değerlerine karşı logβ değerleri Şekil 4’e göre grafiğe geçirildi.
Elde edilen bir seri doğrunun eğiminden, her bir dönüşüm yüzdesine karşılık gelen aktivasyon
enerji (Ea) değerleri ayrı ayrı hesaplandı ve Çizelge 1’de özetlendi. Bozunma yüzdesi %6’dan
%22’ye dönüştüğünde, termal bozunma aktivasyon enerji değeri de 134.5 kJ/mol’den 158.2
kJ/mol’e değişmiştir.
Çizelge 1. Flynn-Wall-Ozawa metoduna göre belirlenen aktivasyon enerjileri
% Bozunma
6
9
12
14
16
18
20
22

Ea (kJ/mol)
134.5
139.9
144.7
148.4
151.8
154.45
156.4
158.2

Şekil 5. Nanokompozit filmlerin transmittans ve reflekttans değerlerinin dalgaboyu ile değişimi
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Spin kaplama tekniği ile cam yüzey üzerine kaplanan polimer ince filmlerin optik
özellikleri bir UV-VIS spektrofotometre ile 300 nm -700 nm dalgaboyu aralığında ölçüldü. Cihaz
üzerinde polimer ince filmlerin absorbans ve geçirgenlik değerleri direkt olarak analiz edildi.
1=A+T+R eşitliğince filmlerin reflektans değerleri hesaplandı [18]. Şekil 5 reflektans değerlerinin
dalgaboyu ile değişimini göstermektedir. Bu şekilden kompozitlerin reflektans değerlerinin artan
dalgaboyu ile azalım sergilediği görüldü. Aynı zamanda nanokompozitlerde kil oranı arttıkça
reflektans değerlerinde bir artışın varlığı tespit edildi. Buna göre %5 oranında nanokil içerikli
kompozitin reflektans değeri en yüksek değerdedir. Şekil 5 aynı zamanda nanokompozitlerin
geçirgenlik değerlerinin dalgaboyu ile değişimini de içermektedir. Geçirgenlik değerleri artan
dalgaboyu ile bir artış sergiledi. Nanokompozitlerde kil oranı yükseldikçe geçirgenlik
değerlerinde bir azalma görüldü.

Şekil 6. Nanokompozit filmlerin kırılma indisi – dalgaboyu değişimi
Polimer filmlerin optik özellikleri kırılma indisi ile kolaylıkla karakterize edilebilir.
Kırılma indisi değerleri, artan dalgaboyu ile bir azalış sergilemiştir [19,20]. Bu değişim polimer
kil nanokompozitleri için Şekil 6’da görülmektedir. 320 nm dalga boyunda %1, %3 ve %5 kil
içerikli nanokompozitlerin kırılma indisi değerleri sırasıyla 2,2; 2,9 ve 3,9 olarak ölçüldü. Bu
değerlerden kil oranı arttıkça kırılma indisi değerlerinde bir artışın varlığı tespit edildi.
4. SONUÇLAR
PMMA/nanokil kompozitleri yerinde polimerizasyon yöntemi ile hazırlandı. FT-IR tekniği ile
organo modifiye kil ve PMMA/OMTAB nanokompozitleri karakterize edildi. X-ışını
difraksiyonu (XRD) yöntemi ile organokillerin ve hazırlanan polimer kil nanokompozitlerin
tabakalar arası uzaklıkları aydınlatıldı. XRD eğrilerinde, test edilen 2θ açı bölgesinde herhangi bir
pikin görülmemesindan kil tabakalarının birbirinden tamamen ayrılarak polimer
nanokompozitlerin exfoliye davranış sergilediği kanıtlandı. Nanokompozitlerin termal
davranışları termogravimetrik analiz metodu (TGA) kullanılarak araştırıldı. 10 °C/dakika ısıtma
hızında katkısız PMMA ve %1, %3 ve %5 kil takviyeli nanokompozitleri için başlangıç bozunma
sıcaklıkları sırasıyla 235 °C, 242 °C, 250 °C ve 256 °C olarak ölçüldü. %3 kil takviyeli PMMA
nanokompozitinin termal bozunma aktivasyon enerjileri Flynn-Wall-Ozawa metoduna göre farklı
ısıtma hızlarında ve farklı bozunma yüzdeliklerinde analiz edildi. Bozunma yüzdesinin %6’dan
%22’ye dönüşümüyle termal bozunma aktivasyon enerji değeri 134.5 kJ/mol’den 158.2 kJ/mol’e
değişti. Nanokompozit ince filmlerin kırılma indisi değerleri, artan dalgaboyu ile bir azalış
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sergiledi. 320 nm dalga boyunda %1, %3 ve %5 kil içerikli nanokompozitlerin kırılma indisi
değerleri sırasıyla 2,2; 2,9 ve 3,9 olarak ölçüldü.
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ABSTRACT
In response to Waste Management strategies and environmental regulations throughout the country, the waste
oils from turbojet and turbofan turbines were characterized according to the “Regulation on Control of Waste
Oils (OG dated 30.07.2008 and numbered 26952)” which was published by the Ministry of Environment and
Urbanization of Turkey for the integrated interim storage, recycling, and/or disposal of these products.
Representative waste oil samples were taken from a total of 19 supersonic military aircraft operated in
different conditions and investigated for the following criteria: arsenic, cadmium, chromium, lead,
polychlorinated biphenyls, chlorine, total halogens and flash point. The results obtained from analyses
indicated that the heavy metals were below the maximum permissible limits for material recycling but in 5
samples of total samples chlorine and total halogens were above limit of 200 ppm. Because of the
aforementioned properties, all of these materials can be used either as the raw materials in base oil production
industry or as combustible in cement kilns and power station as substitute for regular fuel oils.
Keywords: Waste oils, characterization, jet turbine engines, aviation lubricants.
HAVA SOLUYAN JET TÜRBİN MOTORLARINDA ATIK YAĞ KARAKTERİZASYONU
ÖZET
Atık yönetimi stratejileri ve ülkemizdeki çevresel yönetmelikler uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından atık yağların ara depolanması, geri kazanımı ve/veya bertarafı için yayınlanan “Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği (30.07.2008/26952 RG)” kapsamında turbojet ve turbofan türbinlerden kaynaklanan
atık yağların karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Temsil edici atık yağ numuneleri farklı şartlarda çalışan
toplam 19 adet ses üstü savaş uçağından alınmış ve arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, poliklorlubifeniller,
klorür, toplam halojenler ve parlama noktası açısından incelenmiştir. Analiz sonuçları numunelerin ağır metal
içeriklerinin materyal geri kazanımı için müsaade edilen maksimum limitlerden düşük olduğunu ancak 5 adet
numunede klorür ve toplam halojenler açısından sınır değer olan 200 ppm’in aşıldığını göstermiştir. Buna
göre atık yağlar hem baz yağ üretim endüstrisinde hammadde hem de çimento fırınları ile güç istasyonlarında
fuel oil yerine yakıt olarak kullanılabilecek karaktere sahiptir.
Anahtar Sözcükler: Atık yağlar, karakterizasyon, jet türbin motorları, havacılık yağları.
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1. GİRİŞ
Sivil ve askeri havacılık alanlarında pek çok gelişme ve teknolojik ilerlemenin yaşandığı
günümüzde, havacılık endüstrisi petrol bazlı türbin yağlarının en önemli tüketicisidir. Özellikle
yüksek kaliteye sahip havacılık türbin yağları, yüzlerce hareketli parçaya sahip türbin mekanik
sistemlerinin yağlama ve soğutma görevlerini üstlenen uçak itki sistemlerindeki geniş bir yağlama
yağı sınıfını kapsamaktadır [1]. Bu yağlar genelde uçaklardan drene edildiklerinde spesifik
gravite, viskozite, asit sayısı ve su içeriği gibi parametreleri sağladıkları sürece tekrar
kullanılabilir özelliklere sahip olan petrol bazlı yağları içermektedir [2]. Ancak yapılan
araştırmalar uçaklardan kaynaklanan bu yağların atık haline geldikten sonra sadece kullanımdan
kaynaklanan kirleticiler ile değil aynı zamanda bozulmuş birçok katkı maddesi ile de kontamine
olduğunu göstermiştir [3]. Ayrıca uçaklardan kaynaklanan atık türbin yağları hatalı şekilde
yakıtlar, silikon yağları ve hidrolik sıvılarla da kirletilmektedir [4]. Bu durum atık türbin
yağlarının yönetim adımları olan; materyal ve/veya enerji geri kazanımı ile bertaraf seçeneklerini
etkileyerek, çevre kirliliğinin verimli ve ekonomik şekilde önlenmesini engellemektedir. Bu
nedenle atık türbin yağlarının mevzuata uygun yönetiminde çevresel karakterlerinin ayrıntılı
olarak bilinmesi kaçak akaryakıt üretimi ve illegal ısınma amaçlı kullanımlarının engellenmesi
açısından büyük önem taşımaktadır. Konu ile ilgili hem ülkemiz ve hem de diğer ülkelerde
yapılan çalışmalar son derece kısıtlı olup araştırmalar sadece ferrografik ve spektrometrik aşınma
elementleri analizleri ile türbinlerde meydana gelebilecek motor hasarlarının önlenmesi için
aşınma durumlarının izlenmesi ile sınırlı kalmıştır [5]. Motorların yapısında bulunan demir, bakır,
alüminyum ve molibden miktarlarının analizi değişik parçaları farklı metallerden veya
alaşımlardan meydana gelen türbinlerin onarım ve revizyon maliyetlerini azaltmada faydalı olsa
da, atık yağların bertarafı ile ilgili olarak bilgi vermemektedir. Atık yağlarının çevresel açıdan
değerlendirme yöntemlerinin belirlenebilmesi için ise arsenik, kadmiyum, krom ve kurşun gibi
aşınma metalleri dışında poliklorlubifeniller, klorür ve toplam halojen miktarları ile parlama
noktalarının bilinmesi gerekir. Ancak bu analizler atık türbin yağı üreticisine her numune için
yaklaşık 1000-1500 TL gibi bir maliyeti getirdiğinden, atık yağların yönetiminde hem zaman hem
de mali masrafların minimize edilebilmesi için atık yağlardaki kirleticilerin karakterize edilerek
bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu amaçla bu çalışmada; Türk Hava Kuvvetlerinde
aktif hizmette kullanılan F-4 Phantom ve F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarını temsil edecek
şekilde, 2004 yılında yayınlanan ve 75/439 EC sayılı Atık Yağ Direktifine tam uyum sağlanması
amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından revize edilen 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı
“Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında turbojet ve turbofan türbinlerden kaynaklanan
atık yağların karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir.
2. TURBOJET VE TURBOFAN UÇAK TÜRBİNLERİ
Yerçekimi kuvvetinin mekanik enerji ile yenme prensibinin uygulandığı havacılık sektöründe 3
eksenli hareket gücü; havanın önce türbinlerde sıkıştırılıp, sonra ısıtılarak genleştirilmesi ile, bir
pervanenin geriye doğru hızlandırılması veya modern, yüksek by-pass oranına sahip motorlarda
kısmen türbinlerde genleştirildikten sonra kısmen de pervane ile hızlandırılması şeklinde elde
edilmektedir [6]. Ana güç kaynağı olarak hareketi sağlayan bu türbinler hava soluyan türbinler
olarak adlandırılmaktadır. Hava soluyan türbin sınıfı: turbojet, turbofan, ramjet, turboprop ve
turboşaft motorlardan oluşturmaktadır [7]. Türbin motorlarının kullanılabileceği hız aralık (Mach)
ve hizmet yükseklikleri Şekil 2.1’de verilmiştir.
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Şekil 2.1. Hava soluyan motorların operasyon limitleri [8].
Turbojet motorlar verimi maksimize etmek ve kompakt dizaynı sağlamak için birçok alt
sistemden oluşmaktadır. Turbofan motorlar ise genel olarak hem turbojet hem de turboprop
motorların özelliklerine sahip olacak şekilde üretilmişlerdir. Turbojet motorlarda itki
kuvvetlerinin %100’ü egzoz gazlarından oluşurken, bu oran turbofan motorlarda sadece %25’dir.
Çalışmanın örneklemini oluşturan F-4 Phantom’lar da General Electric tarafından
geliştirilen 2 adet J79 turbojet motoru kullanılırken, F-16 Fighting Falcon’larda da 1 adet F110GE-100 tip turbofan motor kullanılmaktadır [9, 10]. Her iki motorda birbirinden farklı olmasına
rağmen Şekil 2.2’de verildiği üzere yanma bölümleri (kırmızı), kompresör (yeşil), türbin (mor),
hava alığı ve nozıl (gri) gibi kısımları benzerdir [11]. Bu motorların en temel özelliği yakıt
verimini maksimize etmek amacı ile yüksek basınç oranları ve türbin sıcaklıklarında
çalışmalarıdır. Turbofan ve turbojet türbinlerin özellikleri Çizelge 2.1’de verilmiştir.

Şekil 2.2. Hava soluyan türbinler [11].
Çizelge 2.1. Turbofan ve turbojet türbinlerin özellikleri [12].
Turbofan

Turbojet

Dahili pervane

Yüksek hız

Ses üstü hızlar

Ses üstü hızlar

Yüksek by-pass oranı

Düşük hava debisi

Orta/yüksek verim

Düşük verim

Dişli kutusu yok

Yüksek çalışma sıcaklığı
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J79 motorları günümüze kadar dünya çapında 5.195 adet üretilen F-4 Phantom savaş
uçakları dışında B-58, F-104, Kfir, A33 Vigilante ve F-16/79 uçaklarında da kullanılmıştır [13].
F110-GE-100/129 ise GE J79’dan farklı olarak 4.500 adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağı
dışında, F-15 Strike Eagle ve F-2’lerde de kullanılmıştır [14, 15].
3. TÜRBİN YAĞLARI
Türbin yağlarının özellikleri Mil-L, DEeng, AIR ve NATO kodlarıyla belirtilmektedir. Bu
sınıflamada temel olarak “Mil Spec” özelliklerini sağlayan Mil-PRF-7808 (NATO kod 0-148) ve
Mil-PRF-23699 (NATO kod 0-156) yaygın olarak kullanılmaktadır. Mil-PRF-7808: Türbin
motorlarında kullanılan iki dereceli sentetik bazlı yağlama yağlarıdır [16]. Bu yağlar uçaklar
dışında, helikopter transmisyonları ve diğer yardımcı ekipmanlarda da kullanılabilmektedir [17].
Nominal viskozitesi 100°C’de 5 cSt olan ve tipik olarak neopentil polyol ester baz stoktan
üretilen Mil-PRF-23699 A, B, C, D ve F yağları ise – 40°C ve daha düşük ortam sıcaklıklarında
kullanılmaktadır [18]. Ancak bu yağlar türbinlerde gerçekleşen termal ve oksidatif parçalanma
mekanizmalarına karşı yeterli koruma sağlarken, statik korozyonlara karşı oldukça kararsızdır
[19].
Jet türbinlerinde kullanılan yağlama sistemleri kısmen basit olmakla birlikte
fonksiyonları son derece önemlidir. Yağlama yağları türbin için gerekli olan yağlama, soğutma ve
temizleme görevlerini yerine getirirken operasyon koşulları, hatalı bakım uygulamaları ve parça
kusurlarına bağlı olarak da kirlenmektedir. Arsenik, kadmiyum, krom ve kurşun gibi metalik
partiküller operasyonel kirlenmeleri oluştururken, yanlış yağ kullanımları ve parça seçimleri de
bakım kaynaklı kirleticileri oluşturmaktadır [20]. Aşınma metallerinin temel sebebi ester bazlı
türbin yağlarının sahip olduğu higroskopik özellikler nedeni ile havadaki nemi absorblaması ve
asit oluşumu yolu ile kimyasal oksidasyona sebep olmasıdır [21]. Bu metaller baz yağ ve katkı
paketlerinin oksidasyon prosesini katalize ederek serbest radikal ve hidroperoksit oluşumu ile
yağların performansını daha hızlı azaltır ve servis ömrünü doldurarak daha sık atık yağ
oluşmasına sebep olur. Kerosen tip türbin yakıtları, parafinler, nafta ve trikloroetilen gibi klorlu
yağ temizleme ajanlarının türbin yağlarına karışması halinde ise atık yağların hidrokarbon yapısı
daha kompleks hale gelerek geri kazanım ya da bertaraf proseslerinin maliyetini daha da arttırır
[22]. Türbin yağları ile temas eden mekanik parçaların metalik kompozisyonları Çizelge 3.1’de
verilmiştir.
Çizelge 3.1. Türbin yağları ile temas eden uçak mekanik parçalarının metalik
kompozisyonları [23].
Parça
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“Mil Spec” türbin yağlarındaki en büyük dezavantaj uzun dönemli depolama (36 ay)
kararlılıklarının oldukça düşük olmasıdır. Bu durum renk değişimi, çökelti-pas oluşumu ve kurşun
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korozivitesi ile kendini gösterir ve yeni yağların kullanılmadan atık yağa dönüşmesine sebep olur
[24]. Genel olarak ekipman üreticileri tarafından kullanımdaki “Mil Spec” yağların türbine zarar
vermemesi için 600 saatte bir yenisi ile değiştirilmesi tavsiye edilmektedir [25].
4. MATERYAL VE METOT
4.1. Örnekleme
Araştırmanın örneklemini Eskişehir, Bandırma ve Balıkesir Üs Komutanlıklarından alınan 11
adet F-4 Phantom ve 8 adet F-16 Fighting Falcon atık türbin yağı numunesi (1 litre örnek hacmi)
oluşturmuştur. Örneklem, numunelerin homojen dağılımı göz önünde bulundurularak “Basit
tesadüfi örnekleme” yöntemi ile alınmış ancak örnek sayısı zaman faktörü dikkate alınarak
sınırlandırılmıştır. Örnekler 50 ile 100 saat arasında uçuş gerçekleştiren ve bakımı yapılan uçak
türbinlerinden doğrudan alınmıştır. Örnekleme sırasında türbinlerden boşalan atık yağların ilk 0.5
litrelik kısmı başka kaplara alınarak numunelere karışması önlenmiştir. Örnekleme sırasında TSE
13316’a uygun numune kapları kullanılmış ve örnekler analizlere kadar cam, vida kapaklı ve
PTFE septumlu şişelerde +4oC’de saklanmıştır.

(a)

(b)

Şekil 4.1. (a) F-4 Phantom ve (b) F-16 Fighting Falcon [26, 27, 28].
4.2. Analiz Parametreleri ve Ölçüm Yöntemleri
Analizler yönetmelikte belirtilen parametreler ile sınırlı tutulmuş olup, türbin parçalarının aşınma
durumlarını gösteren demir, bakır, alüminyum ve molibden gibi aşınma metalleri ile yüksek
sıcaklığa maruz kalan türbin yağlarının termal ve oksidatif degradasyonunu ortaya koyan
viskozite ve asit sayısı değişimlerine yer verilmemiştir. Tüm analizler iki paralel numune ile
yürütülmüş ve 30 gün içerisinde tamamlanmıştır. Yönetmeliğe göre kategori analizleri ve sınır
değerleri Çizelge 4.1’de verilmiştir. Yönetmeliğe göre atık yağların değerlendirilmesinde
kullanılabilecek işlemler atık yağ kategorilerine göre aşağıda sıralanmıştır;

I. Kategori Atık Yağlar: Materyal geri kazanımı için lisanslı tesislerde hammadde
olarak kullanıma uygun atık yağlardır.

II. Kategori Atık Yağlar: Çevre lisansı almış tesislerde enerji geri kazanımı amacı ile
yakıt olarak kullanılabilecek atık yağlardır.

III. Kategori Atık Yağlar: Geri kazanımı insan ve çevre sağlığı açısından risk yaratan
ve çevre lisanslı tehlikeli atık yakma tesislerinde yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık
yağlardır.
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Çizelge 4.1. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre kategori analizleri ve sınır değerler
[29].
Kirleticiler

I. Kategori Atık
Yağlar

II. Kategori Atık
Yağlar

III. Kategori Atık
Yağlar

Arsenik

< 5 ppm

Max. 5 ppm

> 5 ppm

Kadmiyum

< 2 ppm

Max. 2 ppm

> 2 ppm

Krom

< 10 ppm

Max. 10 ppm

> 10 ppm

Klorür

Max. 200 ppm

Max. 2000 ppm

> 2000 ppm

Kurşun

< 100 ppm

Max. 100 ppm

> 100 ppm

Toplam halojenler

Max. 200 ppm

Max. 2000

> 2000 ppm

Poliklorlubifeniller

Max. 10 ppm

Max. 50 ppm

> 50 ppm

Parlama noktası

Min. 38 oC

Min. 38 oC

-

4.2.1. Ağır Metaller
Türbinlerdeki yıpranmış metaller, kirleticiler ve katkı paketlerinden gelen arsenik, kadmiyum,
krom ve kurşun elementleri ASTM D 6595 metoduna göre Optical Spectometer (Spectroil M/FW) cihazı ile analiz edilmiştir. Test metodu numune hazırlama ya da herhangi bir seyreltme işlemi
gerektirmediğinden, tüm elementler aynı anda numune kaybı olmaksızın Rotasyonal Disk
Elektrot (RDE) tekniği kullanılarak tespit edilmiştir [30]. Cihaz kalibrasyonunda Spectro Inc
Industrial Tribology Systems (ABD) ve Conostan Oil Analysis Standards’dan (Kanada) temin
edilen 5, 10, 30, 50, 100, 200, 500 ve 900 μg/g’lık arsenik, kadmiyum, krom ve kurşun içeren
standartlar kullanılmıştır.
4.2.2. Halojenler
Klorür, florür ve bromür analizleri Standart Metot 4110 B’e göre oksijen bombasında yakma
işleminden sonra Dionex DS6 iletkenlik dedektörü, Dionex izokritik pompa ve Dionex AS9-HC
(4 mm) kolonuna sahip iyon kromatograf cihazı (Dionex ICS 1000) ile gerçekleştirilmiştir. Metot
dedeksiyon limitleri klorür, florür ve bromür için sırası ile 0.2, 0.02 ve 0.1 ppm’dir [31]. Standart
olarak oksijen bombasında Conostan Oil Analysis Standards’dan (Kanada) temin edilen klor, iyon
kromatograf cihazında ise Ultra Scientific Analytical Solutions’dan (ABD) temin edilen klorür,
florür ve bromür kullanılmıştır.
4.2.3. Poliklorlubifeniller
Analiz EN 12766 metoduna göre özütleme, arındırma ve konsantrasyon adımlarından sonra
elektronegatif atomlar içeren bileşiklere karşı oldukça hassas olan elektron yakalayıcı dedektör ile
gerçekleştirilmiştir. Atık yağ numuneleri hekzan solüsyonu kullanılarak katı faz özütleme işlemi
(SPE) ile temizlenmiş ve Dr. Ehrenstorfer firmasından temin edilen PCB 209 (PCB Mix 26)
internal standardı eklendikten sonra elektron yakalama dedektörlü gaz kromatograf cihazı
(Agilent 6890) ile analiz edilmiştir [32, 33]. Örneklerde PCB bileşiklerinin belirlenmesi için Dr.
Ehrenstorfer firmasından temin edilen 10 ng/μL konsantrasyonda izo-oktan içerisinde çözülmüş
PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 ve PCB 180 içeren standartlar kullanılmıştır.
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Kullanılan hekzan ve tetra-decan Merck firmasından temin edilmiştir. Agilent 6890 gaz
kromatografi cihazında kapiler kolon olarak Polikarboran-siloksan dolgulu SGE HT8
(30mx0.22mmx0.25μm) kullanılmıştır. Enjektör sıcaklığı 240°C ve dedektör sıcaklığı ise
260°C’ye ayarlanmıştır. Split/splitless enjektör ile splitless modda çalışılmış ve taşıyıcı gaz olarak
helyum kullanılmıştır.
4.2.4. Parlama Noktası
Tanımlanmış bir test aparatında, yanıcı bir ürünün hava ile karıştığı anda parlayabilen bir karışım
meydana getirdiği en düşük sıcaklık noktası olarak tanımlanan parlama noktası analizleri kapalı
kap yöntemi olan ASTM D 6450’a göre Miniflash FLP (Grabner Intruments) cihazı ile
gerçekleştirilmiştir. Numuneler homojenizasyon işleminden sonra cihaza beslenmiştir [34].
5. ANALİZ SONUÇLARI VE TARTIŞMA
5.1. Ağır Metaller
Petrol bazlı türbin yağları jet türbin motorlarının imalinde kullanılan sızdırmazlık elemanları
Virton A ve Buna N’da dahil olmak üzere tüm metal aksamla uyumlu olacak şekilde
üretilmektedir [35]. Ancak yağlamanın yeterli olduğu durumlarda bile çelik malzemeden imal
şaft, rulman, dişli ve burç gibi makine parçaları birbirleri ile temas ederek yağların aşınma
metalleri tarafından kirlenmesine sebep olmaktadır. Bunun sebepleri; eksfoliasyon ve penetrasyon
prosesleri ile rulman çatlakları ve kızaklanma hareketleridir. Türbin motorlarında meydana gelen
gaz yolu arızaları neticesinde orantısız kuvvetlere maruz kalan türbin motorlarından kopan metal
tozları da yağ sistemine karışmaktadır. Türbin yağlarındaki metal kirliliğinin diğer bir sebebi ise
yakıt besleme ve motorlara aktarım organlarıdır. Uçaklarda genel olarak metal içermeyen C6-C17+
hidrokarbon kompozisyonuna sahip MIL-DTL-5624 ve MIL-DFL-83133 tip kerosen bazlı jet
yakıtları tercih edilmektedir. Bu yakıtlar N,N'- Disalisiliden-1,2-propandiamin ve N,N'Disalisiliden-1,2-siklohekzandiamin gibi metal deaktivatörler içerse de, yakıt sistemleri yağların
metalik içeriğinin artmasına neden olan çelik ve metalik ekipmanlara sahiptir. Bu ekipmanlar aynı
zamanda uçaklarda ciddi türbin korozyonlarına da sebep olmaktadır [36]. Ancak kirliliğinin temel
kaynağının kesin olarak tespiti yağlama sisteminin kompleksliği nedeni ile neredeyse imkansızdır.
Atık türbin yağlarında yapılan analizler yağlardaki arsenik, kadmiyum ve kurşun
miktarlarının oldukça düşük olduğunu göstermiştir. Yağlardaki arsenik, kadmiyum ve kurşun
konsantrasyonları sırası ile 0.1-1.7 ppm, 0.1-1.0 ppm ve 0.1-1.3 ppm aralığında değişmektedir. Üç
parametre açısından da, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre I. Kategori Atık Yağlar için
müsaade edilen sınır değerler aşılmamıştır. Krom kirliliğine ise hiç rastlanmamıştır. Atık türbin
yağlarının sahip olduğu arsenik, kadmiyum ve kurşun konsantrasyonları Şekil 5.1’de verilmiştir.
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Şekil 5.1. Atık türbin yağlarının sahip olduğu As, Cd ve Pb miktarları.
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5.2. Klorür ve Toplam Halojenler
Atık türbin yağlarındaki klorür ve toplam halojen içeriğinin temel sebepleri; havacılık sektörü
tarafından belirlenmiş standartlara uygun olarak geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan yağ ve
yakıt katkı paketleridir. Klor, fosfor ve kükürt içerikli aşırı basınç (EP) ya da yük taşıyıcı katkı
paketleri atık yağlardaki halojen kirliliğinin en önemli kaynağıdır. Bu bileşikler türbin
motorlarındaki metal parçalarla reaksiyona girerek yüzeyde koruyucu bir film tabakası
oluştururlar ve metal aksamların aşırı yüklenmesi halinde avantaj sağlarlar. Bu katkı maddeleri
son derece dirençli olup, motor içerisinde bozunmazlar ve atık yağlarda birikerek klorür miktarını
arttırırlar. Yağ katkı paketleri dışında, klor ve brom içerikli vuruntu önleyici katkı paketleri de
uzun yıllardır uçak yakıtlarında kullanılmaktadır. Bu yakıtlar litrede yaklaşık olarak 1.2 ml
tetraetil (TEL) ve tetrametil (TML) içerebilmektedir [37]. Ayrıca bromun florlu bileşikleri de jet
yakıtlarının üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır [38]. Hem yakıt kaçakları hem de yanma
sonucunda oluşan partiküllerin atık yağ içerisinde çökelmesi ise atık yağlarda ki halojen kirliliğini
daha artırmaktadır.
Atık türbin yağlarında yapılan analizler bazı yağlardaki klorür ve toplam halojen
miktarlarının yüksek olduğunu göstermiştir. Yağlardaki klorür ve toplam halojen
konsantrasyonları sırası ile 45-731 ppm ve 90-774 ppm aralığında değişmektedir. İki parametre
açısından 5 adet atık yağ numunesi, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre II. Kategori Atık
Yağlar için müsaade edilen sınır değerler içerisindedir. Atık türbin yağlarının sahip olduğu klorür
ve toplam halojen konsantrasyonları Şekil 5.2’de verilmiştir.
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Şekil 5.2. Atık türbin yağlarının sahip olduğu klorür ve toplam halojen miktarları.
5.3. Poliklorlubifeniller
1930’lardan itibaren ticari olarak yağ veya eşdeğer formda ticari olarak üretilen
poliklorlubifeniller sahip oldukları toksisite ve biyo-birikim özellikleri ile 1970’lerin başlarında
ABD’de ve 2001’de de Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesi uyarınca
uluslararası alanda yasaklanmıştır. Ancak Avrupa’da 1980’lerin sonuna kadar kapalı
uygulamalarda kullanımlarına izin verilen poliklorlubifeniller sahip oldukları dayanıklı yapı
nedeni ile sebep olabilecekleri potansiyel kontaminasyonların önüne geçilmesi için tehlikeli
karakter taşıyabilecek atıkların hem karakterizasyonu hem de geri kazanım seçeneklerinin
değerlendirilmesinde bilinmelidir.
Atık türbin yağlarında yapılan poliklorlubifenil analizlerinde konsantrasyonlar cihaz
ölçüm sınırı olan 0.01 ppm’in altında kalmıştır. Bu parametre açısından atık türbin yağları, Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre I. Kategori Atık Yağlar için müsaade edilen sınır değerler
içerisindedir.
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5.4. Parlama Noktası
Parlama noktası, yanıcı sıvıların sınıflandırılmasında kullanılan fiziksel bir parametredir. Parlama
noktası düşük olan maddelerin uçuculuğu, dolayısı ile potansiyel tehlikeleri daha yüksek
olmaktadır. Genel olarak, MIL-PRF-7808 tip motor yağlarının parlama noktası >210°C ve MILPRF-23699 tip motor yağlarının da parlama noktası >240°C’dir. Ancak bazı durumlarda uçak
yakıtları yağlara karışarak yağların viskozite ve parlama noktalarını ciddi oranda azaltır ve bunun
sonucunda yangın ve tahrip gücü çok yüksek patlamalara neden olabilir. Bu sebeple atık yağların
depolama ve transfer işlemleri için parlama noktalarından daha düşük ortam sıcaklıkları tercih
edilmektedir.
Atık türbin yağlarında yapılan parlama noktası analizlerinde herhangi bir yakıt
kontaminasyonuna rastlanmamıştır. Atık türbin yağlarının parlama noktaları 210 ile 216°C
arasında değişmektedir. Atık türbin yağlarının sahip olduğu parlama noktaları Şekil 5.3’de
verilmiştir.
217
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Şekil 5.3. Atık türbin yağlarının sahip olduğu parlama noktaları (°C).
6. SONUÇLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”
kapsamında 11 adet F-4 Phantom ve 8 adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağından alınan atık
türbin yağlarının karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Analizlerde iz miktarda arsenik,
kadmiyum ve kurşun kirliliği tespit edilirken, ülkemizin de taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi
kapsamında 12 adet kalıcı organik kirleticiden biri olan poliklorlubifeniller ile kroma ise hiç
rastlanmamıştır. Bununla birlikte, yağ katkı paketlerinden gelen klorür ve toplam halojen
içerikleri bazı numunelerde sınır değerlerin aşılmasına sebep olarak, atık yağların hammadde geri
kazanımı (rafinasyon ve rejenerasyon) dışında enerji amaçlı kullanıma da uygun olduğunu
göstermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda türbin motorlardan kaynaklanan atık yağların çevre ile
uyumlu yönetiminde kimyasal kompozisyonları göz önüne alınarak imha edilmek yerine geri
kazanılması, hem doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğine; hem de enerji tasarrufu ve
karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.
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ABSTRACT
Direct current (DC) motors are often used in application that position and speed control require. During
operation of DC motors, while parameters such as resistance and inductance varies with time, motors may be
exposed to the uncertainties loads. For this reason, especially the control method applied in the high-accuracy
systems must be best selected. In this study, a method which more durable based on fuzzy control has been
developed synthesizing sliding mode control with fuzzy control methods. Parameter variations and
uncertainties is carry out using Matlab/Simulink/Robust Control Toolbox. Resistance and inductance is given
tolerance, load is offer uncertainly. By looking at the results of the simulation sliding mode fuzzy control
method based on fuzzy control method has been concluded that is more stable against load variations and
uncertainties, settling time is shorter than, and the system reaches a faster reference signal.
Keywords: Fuzzy control, sliding mode control, model of DC motor.
DC MOTORUN BULANIK VE KAYMA KİPLİ BULANIK KONTROLÜ
ÖZET
Doğru akım (DC) motorları konum ve hız kontrolü gerektiren uygulamalarda sıklıkla kullanılırlar. DC
motorların çalışması sırasında direnç ve endüktans gibi parametreler zamanla değişirken, motorun maruz
kaldığı yükte ise belirsizlikler olabilir. Bu sebeple özellikle hassasiyeti yüksek sistemlerde uygulanan kontrol
yönteminin iyi seçilmesi gerekir. Bu çalışmada, bulanık kontrol ile kayma kipli kontrol yöntemleri
sentezlenerek, bulanık kontrole göre daha dayanıklı bir yöntem geliştirilmiştir. Parametre değişimleri ve
belirsizlikler, Matlab/Simulink/ Robust Control Toolbox kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Direnç
ve endüktansa tolerans, yüke ise belirsizlik verilmiştir. Simülasyon sonuçlarına bakılarak kayma kipli bulanık
kontrol yönteminin, bulanık kontrol yöntemine göre yük değişimlerine ve belirsizliklerine karşı daha
dayanıklı olduğu, oturma süresinin daha kısa olduğu ve sistemin daha hızlı referans sinyaline ulaştığı
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bulanık kontrol, kayma kipli kontrol, DC motor modeli.
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1. GİRİŞ
DC motorların kontrolünde sade yapıları sebebiyle, oran, integral ve türevden oluşan PID
kontrolör veya kombinasyonları olan PI, PD kontrolörler tercih edilebilir. PID parametrelerinin
ayarlanması amacıyla farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler başarılı sonuçlar vermekle
birlikte; istenen sistem çıkışını elde edebilmek için gerekli olan optimal PID parametre değerlerini
bulmak, zaman alıcı ve zahmetlidir. Ayrıca bu değerlerin farklı koşullarda tekrar
optimizasyonunun yapılması gerekir [1-2].
Doğrusal olmayan, matematiksel olarak modellenmesi zor veya imkansız olan,
parametreleri kesin olarak bilinmeyen veya zamana ve ortam şartlarına bağlı olarak değişkenlik
gösteren sistemlerin kontrolünde, PID kontrolörlerin kullanılması, istenen sistem cevabını elde
etmek için yetersiz kalır. Lotfi Zadeh’ in ortaya attığı bulanık kümeler teorisi [3] ve bu teori
ışığında geliştirilen bulanık kontrol yöntemi bu tarz belirsizliklerle başa çıkabilecek bir kontrol
yöntemidir. Bulanık kontrol yönteminin en büyük avantajı, sistemlerin matematiksel modellerine
ihtiyaç duyulmadan, doğrusal olmayan kompleks yapılı ve belirsizlik içeren sistemlerin
kontrolünde dahi başarılı kontrol sistemleri oluşturulabilmesidir [4-5].
Bulanık kontrolden başka belirsizliklere çözüm getiren yöntemlerden biri de dayanıklı
kontrol yöntemidir. Dayanıklı kontrol, kontrol edilen bir sistemdeki parametre değişimlerine,
parametrik olmayan belirsizliklere yani modellenmemiş dinamiklere ve harici bozucu girişlere
karşı istenen sistem cevabını muhafaza eden veya kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutan kontrol
yöntemidir. Bu yöntemdeki kontrolöre ise dayanıklı kontrolör denir [6-7].
Dayanıklı kontrolde kullanılan yaklaşımlardan biri kayma kipli kontrol yöntemidir [8].
Kayma kipli kontrol yöntemi, bozucu girişler ve modellenmemiş dinamiklerin etkilerinin
görüldüğü durumlarda belirsizliklerin ve bozucu girişlerin sınırları bilindiği sürece dayanıklı bir
kontrol sağlar.
Bu çalışmanın amacı; DC motor modeli üzerinden, Matlab ortamında elde edilen
simülasyon sonuçlarına göre, bulanık kontrol ile bulanık kontrol ve kayma kipli kontrol senteziyle
geliştirilen kayma kipli bulanık kontrol performanslarını karşılaştırmak ve hassasiyet gerektiren
konum kontrolü uygulamaları için yöntem belirlemektir.
2. DC MOTOR MODELİ
Bu çalışmada, şönt uyartım sargılı DC motorlar ele alınmış ve bu motorları kontrol etme
yöntemlerinden biri olan, alan sargılarına sabit gerilim uygulamak suretiyle, armatür (endüvi)
gerilimi akort edilerek gerçekleştirilen konum kontrolü yöntemi üzerine kontrolör tasarlanmıştır.
Şekil 1’ de şönt uyartım sargılı DC motor modeli gösterilmektedir.

Şekil 1. DC motor modeli [9]
DC motorun çalışmasını ifade eden denklemler aşağıdaki gibidir:
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Burada;

Va = Armatür gerilimi (V)
Ra = Armatür direnci (Ω)
La = Armatür endüktansı (H)
Ia = Armatür akımı (A)
Eb = Zıt EMK (V)
ω = Açısal hız (rad/s)
θ = Konum (rad)
Tm = Motor torku (Nm)
Jm = Rotor eylemsizliği (kgm2)
Bm = Vizkoz sürtünme katsayısı (Nms/rad)
Kt = Tork sabiti (Nm/A)
Kb = Zıt EMK sabiti (Vs/rad)
(1) ve (4) numaralı denklemleri yeniden düzenlediğimizde;
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şekline gelir. Elde edilen (6) ve (7) numaralı denklemlere göre DC motorun Matlab/Simulink blok
diyagramı Şekil 2’ deki gibidir:

Şekil 2. DC motor blok diyagramı
Şekil 2' de blok diyagramı verilen DC motorun gücü 5 hp, anma gerilimi 240 V,
maksimum devir hızı 1750 rpm olup, parametreleri aşağıdaki gibidir:
Ra = 11.2 Ω
La = 0.1215 H
Jm = 0.02215 kgm2
Bm = 0.002953 Nms/rad
Kt = 1.28 Nm/A
Kb = 1.28 Vs/rad
3. BULANIK KONTROL
Fiziksel sistemlerin matematiksel modeli oluşturulurken, genellikle sistemlerin doğrusal ve
zamanla değişmeyen sistemler olduğu kabul edilir. Fakat pek çok sistem doğrusal olmayıp,
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parametreleri de zamanla değişir. Örneğin, DC motorun armatür direncinin ve endüktansının
sıcaklıkla değişmesi beklenen bir durumdur. Bu sebeplerden dolayı, doğrusal olmayan,
parametreleri zamanla değişen sistemlerin kontrolünde bulanık kontrol uygulamaları son yıllarda
giderek artmıştır.
Bu çalışmada, benzer uygulamalarda olduğu gibi bulanık kontrolörün giriş değişkenleri
hata (e) ve hatanın türevi (de/dt), çıkış değişkeni ise kontrol sinyalidir (u) [9]. Giriş-çıkış
değişkenleri ve üyelik fonksiyonları sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’ de görüldüğü gibidir:
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Şekil 3. Giriş değişkenleri hata (e) ve hatanın
türevi (de/dt) için üyelik fonksiyonları
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Şekil 4. Çıkış değişkeni kontrol sinyali (u) için
üyelik fonksiyonları

DC motorun bulanık kontrolüne ait Matlab/Simulink blok diyagramı Şekil 5’ de
görüldüğü gibidir:

Şekil 5. DC motor bulanık kontrol blok diyagramı
Burada;
Kp: Oransal kazanç katsayısı
Kd: Türevsel kazanç katsayısı
FLC (Fuzzy Logic Controller): Bulanık mantık kontrolörü
Tyük: Motor miline bağlanan yük
DC Motor: Şekil 2’ de blok diyagramı verilen alt sistem bloğu
Optimizasyon: En uygun Kp ve Kd kazanç katsayılarını bulmak amacıyla kullanılan
Matlab/Simulink bloğu
Bulanık kontrolör kural tabanında, dilsel yargı cümlelerinden oluşan bulanık kurallar
kümesi bulunur. Bulanık kurallar çizelge yardımıyla gösterilir. Çizelgeyi oluştururken amaç,
zamanla e=0 ve de/dt=0 olmasını sağlayacak bulanık kuralları belirlemektir. Bu sebeple, hata ve
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hatanın türevi sıfıra yaklaştıkça kontrol sinyalinin değerinin de sıfıra yaklaşması gerekir. Çizelge
1’ den görüldüğü gibi çıkış sinyali çizelgenin sol alt-sağ üst köşegenine göre simetriktir.
Çizelge 1. Bulanık kontrolör kuralları
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Burada;
NB: Negatif Büyük, NS: Negatif Küçük, ZE: Sıfır, PS: Pozitif Küçük, PB: Pozitif Büyük
anlamlarına gelmektedir.
Bulanık kontrolörün giriş-çıkış değişkenlerini gösteren yüzey diyagramı Şekil 6’ daki
gibidir:

Şekil 6. Bulanık kontrolör yüzey diyagramı
4. KAYMA KİPLİ KONTROL
Kayma kipli kontrol yöntemi, doğrusal olmayan, değişen parametrelere sahip veya harici bozucu
girişlerin etkisinde bulunan sistemlerin kontrolünde kullanılan etkili bir kontrol yöntemidir [6],
[10-12].
Kayma kipli kontrolde önemli olan model belirsizlikleri ve bozucu girişler altında
sistem çıkış sinyalinin (θ) istenen referans sinyalini (θref) takip etmesini sağlayacak kontrol
sinyalini üretebilmektir.
Hata sinyali (e),
e

θ

θ

(8)

şeklinde tanımlanır. Kayma kipli kontrolün en önemli parametresi anahtarlama fonksiyonudur.
Anahtarlama fonksiyonu bu çalışmada PD kontrolör ile üretilmiş olup,
S

K .e

K .

(9)

101

B. Yaraş, R. Hüseynov, M. Namazov, İ.E. Çelikkale, M. Şeker Sigma 32, 97-108, 2014
şeklinde tanımlanmıştır. İzleme hatasının S=0 doğrusu üzerinden kayarak orjine ulaşması ile
referans sinyaline ulaşılmış olur. Bu durumu sağlayacak kontrol sinyalini bulmak için Lyapunov
fonksiyonu kullanılır.
S
V 0
0
(10)
V
İstenen kontrolün sağlanması için gerek ve yeter şart;
η . |S|

η

0

(11)

şeklindedir. Bu durumda;
. sgn S

η

(12)

olur. Burada;
1,
0
(13)
1, S 0
(12) nolu eşitlik erişim şartı olarak tanımlanır. Bu eşitlik sağlanacak şekilde bir kontrol
sinyali seçilirse sistem kayma kipine ulaşır. İzleme hatası (e), S=0 doğrusuna eriştikten sonra
sistem parametre değişiklikleri ve bozucu girişlerden etkilenmeksizin S=0 doğrusu üzerinden
kayarak orjine ulaşır. Bu olaya kayma kipi, S=0 doğrusuna erişme durumuna ise erişim kipi adı
verilir [13]. Şekil 7’ de erişim ve kayma kipleri gösterilmektedir.

sgn S

Şekil 7. Erişim ve kayma kipleri
Şekil 8 ve 9, bu çalışmada gerçekleştirilen kayma kipli bulanık kontrol uygulamasında,
erişim ve kayma kipinin daha iyi anlaşılması amacıyla DC motora θ(0)=10 rad başlangıç
konumu, θref=0 rad referans sinyali verilerek, alınan sonuçları göstermektedir. t=0 anında e(0)=10 rad, de/dt(0)=0 rad/s ve S(0)=-10 olur.
Hata - Hatanın Türevi - Kayma
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Şekil 8. e(0)=-10 rad için hata (e), hatanın türevi (de/dt) ve kaymanın (S) zamanla değişimi
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Konum - Açısal Hız - Kayma

Şekil 8’ den görüldüğü gibi, S=0 olduktan sonra; hata sinyali kayma sinyaline erişip,
kayma sinyali üzerinden kaymaktadır. Bu durumda hata ve dolayısıyla; hatanın türevi de sıfır
olmaktadır.
20
10
0
-10
-20
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Açısal Hız
Kayma
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-50
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1

1.5

2

Zaman(s)

Şekil 9. θ(0)=10 rad için konum (θ), açısal hız (ω) ve kaymanın (S) zamanla değişimi
Şekil 9 ise konum, açısal hız ve kaymanın zamanla değişimini göstermektedir. Benzer
şekilde S=0 olduktan sonra, konum ve konumun türevi olan açısal hız sıfır olarak sistem,
parametre değişiklikleri ve bozucu girişlerden etkilenmeksizin referans sinyaline ulaşır ve tutunur.
Kayma kipinde eşdeğer kontrol yaklaşımı, dS/dt=0 olmaktadır. Bu eşitlikten elde edilen kontrol
sinyali, eşdeğer kontrol sinyali olarak adlandırılır ve ueq şeklinde gösterilir.
Kayma kipli kontrolde kontrol sinyali, eşdeğer kontrol sinyaline ilaveten parametre
değişiklikleri ve bozucu girişlerin etkisini bastıracak uS kayma sinyalinden oluşur. Bu durumda
kontrol sinyali,
u

u

u

(14)

olarak tanımlanabilir [13].
5. KAYMA KİPLİ BULANIK KONTROL
Eşdeğer kontrol sinyali ueq ve uS kayma sinyali,
u
u

K .S

(15)

K . sgn S

(16)

şeklinde tanımlanabilir [14]. Bu çalışmada, uygun K1 ve K2 değişkenlerinin bulunması amacıyla
bir bulanık kontrolör tasarlanmış ve kontrolörün çıkışına eşdeğer kontrol ve kayma sinyallerinin
etkilerinin ayarlanabilmesi amacıyla N1 ve N2 kazanç blokları ilave edilmiştir.
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Bu durumda kontrol sinyalinin matematiksel ifadesi aşağıdaki gibi olup, bu formül
ışığında elde edilen DC motorun kayma kipli bulanık kontrolüne ait Matlab/Simulink modeli
Şekil 10’ da verilmiştir.
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103

B. Yaraş, R. Hüseynov, M. Namazov, İ.E. Çelikkale, M. Şeker Sigma 32, 97-108, 2014

Şekil 10. DC motor kayma kipli bulanık kontrol blok diyagramı
Burada Şekil 5’ den farklı olarak kullanılan bloklar aşağıdaki gibi tanımlanır:
PD Kontrolör: Anahtarlama fonksiyonunu üretmek amacıyla oransal ve türevsel
kazançtan oluşan sistem bloğu
Unit Delay (Birim Gecikme): Sistemin cevabını bir simülasyon süresi kadar
geciktirerek, parametrelerdeki belirsizliklerden kaynaklanan farklı sonuçların aynı grafik üzerinde
gösterilmesini sağlayan blok
Signum (sgn): Signum fonksiyonunu ifade eden blok (röle etkisi)
N1: Eşdeğer kontrol sinyalinin etkisini belirlemek amacıyla kullanılan kazanç katsayısı olup, bu
çalışmada, motora uygulanacak kontrol sinyalinin, motorun nominal gerilimini (VN=240 V)
geçmeyecek şekilde; u(0)=VN ve -VN ≤ u ≤ +VN olacak şekilde seçilmiştir. Motorun ilk kalkınma
anında kayma (S) ve Kbulanık maksimum (XL) değerinde olup, sgn(S)=+1 olacaktır. N2 kazanç
katsayısı belirlendikten sonra (19) nolu denklemden hesaplanmıştır. (N2=1 için N1=1.5 ve N2=10
için N1=0.6 değerini almaktadır.)
N2: Kayma sinyalinin etkisini belirlemek amacıyla kullanılan kazanç katsayısı olup, kalıcı
durumda konum ve hızda salınımlara neden olmayacak ve motora zarar vermeyecek kadar küçük,
yük altında dahi çıkış sinyalinin referans sinyaline tutunabilmesini sağlayacak kadar büyük
seçilmiştir. Kalıcı durumda eşdeğer kontrol sinyali ueq=0 V ve Kbulanık değeri minumum (XS)
değerini almaktadır. (Şekil 12’ den görüldüğü gibi kalıcı durumda kayma sinyali N2=1 için ±3 V
ve N2=10 için ±30 V olmaktadır.)
Saturation (sat): Referans sinyalinin ani artışlarında kayma fonksiyonu türevden dolayı
artmaktadır. Eşdeğer kontrol sinyali direkt olarak kayma fonksiyonu ile orantılı olduğundan
artarak, kontrol sinyalinin artışına neden olur. Bu sebeple DC motorun zarar görmemesi
amacıyla, kontrol sinyalinin belirli değerler arasında (-VN ≤ u ≤ +VN) kalmasını sağlayan
satürasyon bloğu (sınırlayıcı)
Bulanık kontrolde kontrol sinyali, yalnızca bulanık kontrolörün çıkış aralığı kadar
olabilir. Kayma kipli bulanık kontrolde ise kontrol sinyali eşdeğer kontrol sinyali ve kayma
sinyalinden oluşmaktadır. Şekil 11 ve 12’ de sırasıyla kayma fonksiyonu ve kontrol sinyalinin
bileşenleri görülmektedir.
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Şekil 11. Kayma kipli bulanık kontrolde kayma fonksiyonu
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Şekil 12. Kayma kipli bulanık kontrolde kontrol sinyali (a) N1=1.5 ve N2=1 için uS=±3 V
(b) N1=0.6 ve N2=10 için uS=±30 V
Eşdeğer kontrol sinyali direkt olarak Şekil 11 ve 12’ den de görüldüğü gibi kaymayla
orantılı olup, özellikle referans sinyaline ulaşmada etkilidir. Kayma fonksiyonu hata ve hatanın
türevinin bir fonksiyonu olup yük ve referans sinyali değişimlerinde eşdeğer kontrol sinyalinin
değerini belirler. Bu nedenle, sistem istenen referans sinyaline daha hızlı ulaştığı gibi, yük
değişimlerine karşı da oldukça dayanıklıdır. Kayma sinyali ise özellikle referans sinyaline
ulaştıktan sonra etkilidir. Kayma sinyali sgn(S) fonksiyonuna bağlı olup, referans sinyaline
ulaştıktan sonra yüke bağlı olarak farklı zaman aralıklarında anahtarlama yapmak suretiyle, çıkış
sinyalinin, referans sinyaline dayanıklı bir şekilde tutunmasını sağlar.
Bu çalışmada, bulanık kontrolörün giriş değişkenleri kayma (S) ve kaymanın türevi
(dS/dt), çıkış değişkeni ise Kbulanık değişkenidir. Giriş-çıkış değişkenleri ve üyelik fonksiyonları
sırasıyla Şekil 13 ve Şekil 14’ de görüldüğü gibidir:
NB

NS

ZE

PS

PB

0.8
0.6
0.4
0.2

S

M

L

XL

0.8
0.6
0.4
0.2
0

0
-10

XS

1
Üyelik Derecesi
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Şekil 13. Giriş değişkenleri kayma (S) ve
kaymanın türevi (dS/dt) için üyelik fonksiyonları

5

10
Kbulanık

15

Şekil 14. Çıkış değişkeni Kbulanık için üyelik
fonksiyonları

Çalışmaya ait bulanık kurallar Çizelge 2’ de verilmiştir. Çizelgeyi oluştururken amaç,
zamanla S=0 ve dS/dt=0 olmasını sağlayacak bulanık kuralları belirlemektir. Bu sebeple, kayma
ve kaymanın türevi küçüldükçe kontrol sinyalinin değerini belirleyen Kbulanık değişkenini
azaltmak gerekir. Çizelge 2’ den görüldüğü gibi çıkış sinyali çizelgenin orta yatay ve dikey
eksenine göre simetriktir.
Çizelge 2. Kayma kipli bulanık kontrolör kuralları
S
dS/dt
NB
NS
ZE
PS
PB

NB

NS

ZE

PS

PB

XL
L
M
L
XL

L
M
S
M
L

M
S
XS
S
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L
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M
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L
M
L
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Burada;
XL: Çok Büyük, L: Büyük, M: Orta, S: Küçük, XS: Çok Küçük
anlamlarına gelmektedir.
Kayma kipli bulanık kontrolörün giriş-çıkış değişkenlerini gösteren yüzey diyagramı
Şekil 15’ deki gibidir:

Şekil 15. Kayma kipli bulanık kontrolör yüzey diyagramı
Bulanık kontrol yüzey diyagramı ile kayma kipli bulanık kontrol yüzey diyagramı
karşılaştırıldığında; kayma kipli bulanık kontrol yüzey diyagramının, ters duran bir koniye
benzediği görülmektedir. Kayma fonksiyonu ve türevi, konik yüzey diyagramı üzerinde hareket
ederek tepe noktasında sıfıra ulaşır.
6. SİMÜLASYON SONUÇLARI

Ref. Sinyal(rad)

Şekil 16’ dan görüldüğü gibi referans sinyali θref=10 rad olarak uygulanmış, kazanç katsayıları
N1=1.5 ve N2=1 olarak alınmıştır. Şekil 17 a ve b’ de onar adet simülasyon sonucu bulunmakta
olup, sonuçlar direnç ve endüktansa ± %20 tolerans verilerek elde edilmiştir.
10
5
0
0

1

2
3
Zaman(s)

4

5

Çıkış Sinyalleri(rad)

Çıkış Sinyalleri(rad)

Şekil 16. Referans sinyali (θref)
8
6
4
2
0

0

1

2
3
Zaman(s)

4

5

(a)

8
6
4
2
0

0

1

2
3
Zaman(s)

4

5

(b)

Şekil 17. Ra=11.2 Ω ± %20, La=0.1215 H ± %20 belirsizlik sınırları içerisinde (a) bulanık
kontrol çıkış sinyalleri (b) kayma kipli bulanık kontrol çıkış sinyalleri
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Çıkış Sinyalleri(rad)

Çıkış Sinyalleri(rad)

Aynı şartlar altında her iki yöntem için de optimizasyon yapılmasına rağmen Şekil 17 a
ve b’ den görüldüğü gibi kayma kipli bulanık kontrolde, bulanık kontrole göre oturma zamanı
daha kısa olup, sistem daha hızlı referans sinyaline ulaşır. Bu kayma kipli bulanık kontrolün
önemli bir üstünlüğüdür. Direnç ve endüktans parametrelerinin değişimi ise her iki yöntemi de
çok fazla etkilememektedir.
Şekil 18 a ve b ise direnç ve endüktanstaki toleransa ek olarak yüke 0-20Jm aralığında
sınırlı belirsizlik eklenerek yapılan onar adet simülasyon sonucunu göstermektedir.
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(b)

Şekil 18. Ra=11.2 Ω ± %20, La=0.1215 H ± %20, Tyük=0-20Jm belirsizlik sınırları içerisinde (a)
bulanık kontrol çıkış sinyalleri (b) kayma kipli bulanık kontrol sinyalleri
Şekil 18 a ve b' deki sonuçlara bakıldığında açıkça görülmektedir ki kayma kipli bulanık kontrol,
yük değişimlerine ve belirsizliklerine karşı oldukça dayanıklıdır. Bu kayma kipli bulanık
kontrolün en önemli üstünlüğüdür. Bulanık kontrol uygulamasında çıkış sinyalleri arasında
belirgin farklar olup, çıkış sinyallerinin bir kısmında kalıcı durum hatası gözlenmektedir.
7. SONUÇLAR
Bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Kayma kipli bulanık kontrol ile yapılan uygulamalarda, bulanık kontrol ile yapılanlara
göre oturma zamanı daha kısa olup, sistem daha hızlı referans sinyaline ulaşır.

Direnç ve endüktans parametrelerinin değişimi ve verilen toleranslar her iki yöntemi de
çok fazla etkilememektedir.

DC motorlara uygulanan yükün belirsizliği durumlarında, bulanık kontrol ile yapılan
uygulamalarda, çıkış sinyalleri arasında belirgin farklar olup, çıkış sinyallerinin bir kısmında
kalıcı durum hatası gözlenmektedir. Kayma kipli bulanık kontrolde ise bu durum ihmal
edilebilecek seviyededir. Kayma kipli bulanık kontrol, bulanık kontrole göre yük değişimlerine ve
belirsizliklerine karşı daha dayanıklıdır.
Bulunan sonuçlara bakılarak, yüksek hassasiyet gerektiren konum kontrolü
uygulamalarında, bulanık kontrol yerine kayma kipli bulanık kontrol yöntemini kullanmak daha
iyi sonuçlar vermektedir.
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