9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Uludağ University Engineering Faculty
Automotive Engineering Department

OTEKON 2018
ULUSLARARASI 9. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ
KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

Proceedings of the International 9th
Automotive Technologies Congress
May 7-8, 2018, Bursa, Türkiye

Editörler / Editors :
Dr. Erol Solmaz,
Prof. Dr. Necmettin Kaya
Prof. Dr. Ferruh Öztürk

BURSA – 2018

I

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

İÇİNDEKİLER / CONTENTS
KURULLAR / COMMITTEES ...................................................................................................................... V
SPONSORLAR / SPONSORS .......................................................................................................................IX
ÖNSÖZ / PREFACE ........................................................................................................................................ X
BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM ....................................................................................XI
BİLDİRİLER / PAPERS ................................................................................................................................... 1
POSTERLER / POSTERS .......................................................................................................................... 1807

II

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Disclaimer:
No responsibility is accepted for the accuracy of information contain in the text, illustrations
and advertisements in this Proceedings. Editors, Organization Committee and BURKON do not
have any responsibility for the accuracy of the information and opinions expressed in
OTEKON 2018 Proceedings.
Kongre Bildiriler Kitabı metin içerikleri ile ilgili bütün sorumluluk yazarlara aittir. Editörler,
Düzenleme ve Danışma Kurulları ve BURKON için bağlayıcı nitelik taşımazlar.
Copyright:
No part of this Proceedings may be reproduced, stored, transmitted, or disseminated in any
form, or by any means (including electronic, mechanical, photocopying, recording or
otherwise) without the prior written permission of the BURKON.
Bu kitabın tamamı veya bir kısmı BURKON’ nun izni olmaksızın elektronik, mekanik,
fotokopi veya herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
BURSA
Mayıs, 2018 / May, 2018

OTEKON2018 Kongresi Organizasyonu
BURKON TURİZM & KONGRE
444 9 443

Çekirge Cad. No: 51/C 16050 - BURSA

III

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Uludağ University Engineering Faculty
Automotive Engineering Department

Proceedings of the International 9th Automotive
Technologies Congress
May 7-8, 2018, Bursa, Türkiye

Editors:
Dr. Erol Solmaz,
Prof. Dr. Necmettin Kaya
Prof. Dr. Ferruh Öztürk

ISBN: 978-605-68414-2-2

IV

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

KURULLAR / COMMITTEES

Onur Kurulu / Honorary Committee
Prof. Dr. Yusuf ULCAY (Uludağ Üniversitesi Rektörü)
Kongre Başkanı / Congress Chair
Prof. Dr. Ferruh ÖZTÜRK
Kongre Sekreteri / Congress Secretary
Dr. Öğr. Üyesi Erol SOLMAZ
Düzenleme Kurulu / Organizing Committee
Prof. Dr. Necmettin KAYA
Doç.Dr. Rukiye ERTAN
Doç.Dr. Hande GÜLER
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha KOCABIÇAK
Bilim ve Danışma Kurulu / Scientific and Advisory Committee
Prof. Dr. Avinash Kumar
AGARWA

AGARWAL INDIAN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY KANPUR

INDIA

Prof. Dr. Orhan ALANKUŞ

OKAN UNIVERSITY

TURKEY

Ahmet ALTEKİN

TOFAŞ-TURKISH AUTOMOTIVE
COMPANY

TURKEY

Kerem ALPTEMOÇİN

İSTANBUL ERKURT HOLDING

TURKEY

Prof. Dr. Günay ANLAŞ

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY

TURKEY

Prof. Dr. Istvan BARABAS

TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ
NAPOCA

ROMANIA

Assoc. Prof. Dr. Çağlar
BAŞLAMIŞLI

HACETTEPE UNIVERSITY

TURKEY

Günal BAYLAN

BUSİAD

TURKEY

Volkan BAYRAKTAR

AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES R&D
COMPANY

TURKEY

Prof. Dr. Ali BAYRAM

ULUDAG UNIVERSITY

TURKEY

Prof. Dr. Shuming CHEN

JILIN UNIVERSITY

CHINA

Prof. Dr. Giorgio CHIANDUSSI POLITECNICO DI TORINO

ITALY

Prof. Dr. Takemi CHIKAHISA

HOKKAIDO UNIVERSITY

JAPAN

Baran ÇELİK

BEYÇELİK

TURKEY

V

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Prof. Dr. Can ÇOĞUN

ÇANKAYA UNIVERSITY

TURKEY

Prof. Dr. Julian F DUNNE

UNIVERSITY OF SUSSEX

UNITED
KINGDOM

Prof. Dr. Aytül ERÇİL

SABANCI UNIVERSITY

TURKEY

Prof. Dr. Murat EREKE

İSTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY

TURKEY

Prof. Dr. Metin ERGENEMAN

İSTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY

TURKEY

Prof. Dr. Mustafa GÖKLER

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

TURKEY

Dr. Akif GÖKSU

DTA DESIGN TEST ANALYSIS

TURKEY

Prof. Dr. Ali G. GÖKTAN

AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES R&D
COMPANY

TURKEY

Erkan GÜNGÖR

KOSGEB

TURKEY

Ergün GÜRASLAN

FORD AUTOMOTIVE INDUSTRY CORP.

TURKEY

Prof. Dr. Levent GÜVENÇ

OHIO STATE UNIVERSITY

USA

Prof. Dr. Carlos GUARDIOLA

UNIVERSITAT POLITECNICA de
VALENCIA

SPAIN

Assoc. Prof. Dr. Muhamed
HADZIABDIC

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF
SARAJEVO

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

Dr. Mustafa HATİPOĞLU

BURSA CHAMBER OF COMMERCE AND
INDUSTRY

TURKEY

Prof. Dr. Murat HOŞOZ

KOCAELİ UNIVERSITY

TURKEY

Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU ATILIM UNIVERSITY

TURKEY

Prof. Dr. Mehmet KANIK

ULUTEK

TURKEY

Prof. Dr. İhsan KARAMANGİL

ULUDAG UNIVERSITY

TURKEY

Dr. Ahu Ece Hartavi KARCI

UNIVERSITY OF SURREY

UNITED
KINGDOM

Prof. Dr. Osman KOPMAZ

ULUDAG UNIVERSITY

TURKEY

Asst. Prof. Dr. Dimitris
KOULOCHERIS

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF
ATHENS

GREECE

Prof. Dr. Nusret Sefa KURALAY DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

TURKEY

Dr. Recep KURT

MARTUR

TURKEY

Prof. Dr. Tae Hee LEE

HANYANG UNIVERSITY

KOREA

Asst. Prof. Dr. Xianke LIN

UNIVERSITY OF ONTARIO INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

CANADA

VI

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Prof. Dr. Jovanka LUKIC

UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC

SERBIA

İbrahim MART

UNION OF CHAMBERS OF TURKISH
ENGINEERS AND ARCHITECTS

TURKEY

Ozan NALCIOĞLU

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

TURKEY

Prof. Dr. Abdullah
MİMAROĞLU

SAKARYA UNIVERSITY

TURKEY

Prof. Dr. Wojciech
MOCZULSKI

SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLAND

Prof. Dr. Henk NIJMEIJER

EINDHOVEN UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY

NETHERLANDS

Prof. Dr. Valyo NIKOLOV
NIKOLOV

TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA

BULGARIA

Dr. Tarık ÖĞÜT

FİGES

TURKEY

Prof. Dr. Melih PAPİLA

SABANCI UNIVERSITY

TURKEY

Prof. Dr. Kazuhiro SAITOU

UNIVERSITY OF MICHIGAN

USA

Prof. Dr. Dan SCARPETE

UNIVERSITY DUNAREA DE JOS OF
GALATI

ROMANIA

Osman SEVER

AUTOMOTIVE MANUFACTURERS
ASSOCIATION

TURKEY

Prof. Dr. Wojciech SKARKA

SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLAND

Erhan
KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU

TOFAŞ-TURKISH AUTOMOTIVE
COMPANY

TURKEY

Gökhan TUNÇDÖKEN

BOSCH

TURKEY

Ergun TÜRKAY

BUSİAD

TURKEY

Dr. Mustafa UYSAL

TEKNO DESIGN

TURKEY

Prof. Dr. Deniz UZUNSOY

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY

TURKEY

Asst. Prof. Dr. Erdem
UZUNSOY

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY

TURKEY

Prof. Dr. Samim ÜNLÜSOY

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

TURKEY

Prof. Dr. Anatoli VAKHGUELT NAZARBAYEV UNIVERSITY

KAZAKHSTAN

Prof. Dr. Jac WISMANS

SAFETEQ AUTOMOTIVE SAFETY
CONSULTING

NETHERLANDS

Prof.Dr. Michael WORSWICK

UNIVERSITY OF WATERLOO

CANADA

Prof. Dr. Recep

ULUDAG UNIVERSITY

TURKEY

VII

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

YAMANKARADENİZ
Prof. Dr. Ali R. YILDIZ

ULUDAG UNIVERSITY

TURKEY

Oya YÖNEY

COŞKUNÖZ

TURKEY

Prof. Dr. Serdar YÜCESU

GAZİ UNIVERSITY

TURKEY

Mustafa ZAİM

HAYES LEMMERZ INDUSTRIAL. CORP.

TURKEY

VIII

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

SPONSORLAR / SPONSORS

Altın Sponsorlar / Gold Sponsors

Katkıda Bulunan Diğer Sponsorlar / Other Sponsors and Supporters

IX

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

ÖNSÖZ / PREFACE

T

he International 9th Automotive Technologies Congress was held at the Sheraton

Hotel from 7 to 8 May, 2018, in Bursa, Türkiye. It is our pleasure to express gratitude to all
those who attended this congress and made this event a great success with 587 attendees. The
International 9th Automotive Technologies, OTEKON 2018 took place in Bursa with technical
papers, posters, keynote speeches and exhibitions.
We do express our sincere thanks to all of keynote speakers, authors presented their
works, reviewers, scientific and advisory committee members and sponsors for their great
support to make this event a great success.
The first Automotive Technologies Congress (OTEKON2002) was organized in Bursa
in 2002, subsequent seven OTEKON Conferences were held in every two years in Bursa. In
the past decades, Türkiye has achieved remarkable growth and enhancements in automotive
industry and has become one of the important automobile manufacturers. Bursa is the city of
one of Turkey's leading automotive industry region where there are several automotive
production factories in Bursa and in the near region of Bursa. Bursa is the city which is also
known for its rich history and culture.
OTEKON 2018 Congress was a unique platform to gain an insight on the latest
research activities and discuss the trends that related to the latest automotive technologies
and their applications in automotive industry.
Focused on automotive technologies and their industrial applications, Proceedings of
The International 9th Automotive Technologies Congress consist of technical papers and
posters through the theoretical works and industrial applications.
The International 10th Automotive Technologies Congress (OTEKON 2020) will be
held in April, 2020 in Bursa, Türkiye. We look forward to welcoming you to OTEKON2020
Congress, join us at this major event in beautiful city Bursa.
Congress Chair
Prof. Dr. Ferruh Öztürk
Automotive Engineering Department
Uludağ University
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ABSTRACT
A growing body of literature explores driving control authority transition time in the context of highly automated
vehicles (Level 3 and Level 4); which is usually referred to as the “take-over time” (TOT1). However, most of the
studies, do not apply consistent method for assessing TOT for the Level 3 (conditional) automated driving for a
successful take-over (TO). This results in: i.) unclear expectations about how much time should be allocated to the
TO process, ii.) underestimation of the unique and critical context of TO within conditional automated driving
authority transition. There is also a tendency to steer away from addressing potential effects of using different
automated driving classification systems on understanding and measuring TO. This literature survey, carried out in
the framework of the European H2020 TrustVehicle consortium, critically analyses existing studies on driving
control authority transition in conditional automated driving. The purpose of this review is to provide a state-of-art
overview on TO processes for and highlight existing gaps in the field. The focus is given to the discussion of the
TOT for automation-initiated driving control authority transition, specifically from vehicle to driver (V2D). The
conclusion outlines the findings and the recommendations for further research and applications.
Keywords: Level 3, automated vehicle, conditional automation, driving control authority, take-over time, vehicle
to driver

LIST OF ABBREVIATIONS
Table 1. A list of all abbreviations used in this paper.

Abbreviation

Meaning

ADS
BASt
CAT
DDT
HMI
L3AD
L4AD
NHTSA
ODD
SAE
RT
TO
TOR
TOT
TW
V2D

Automated driving system
Germany Federal Highway Research Institute
Control authority transitions
Dynamic driving task
Human-machine-interface
Level 3 automated driving
Level 4 automated driving
US National Highway Traffic Safety Administration
Operational driving domain
Society of Automotive Engineering
Reaction time
Take-over
Take-over request
Take-over time
Time window
Vehicle to driver

1

Refer to Table 1 for the list of all abbreviations used in this paper.

1

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

1. INTRODUCTION
Road traffic use has increased dramatically in the past two decades, [1] and reaches its peak, of which are due to
the most journeys made by road vehicles [2, 3]. The increased usage of passenger vehicles has allowed individuals
and businesses to extend their activity space, and increased their accessibility to opportunities through speed,
comfort, convenience, and economic viability [4; 5, 6]. However, there is one major concern related to road traffic,
which leads to 1.24 Million deaths per year around the world [7]. Research suggests that 3 out of 5 road traffic
crashes are caused by the driver, while in 95% of all occurrences the driver is a contributor [8, 9]. It isn’t therefore
particularly surprising that research and industry efforts have been focused on supporting drivers through new
technologies. One such effort which has gained popularity in a short period of time is automated driving. Fully
autonomous vehicles are no longer a figment of imagination and automated driving is said to become
“commonplace” in the near future [10]. A main benefit of automated driving is expected to be in the form of
improved road safety [11, 12, 13].
For all its futuristic implications, the idea of automated driving is not a new one. In fact, research interest in
autonomous vehicles started as early as the beginnings of the 20 th century (Figure 1), when technological
developments in aviation and radio engineering prompted the world’s first autopilot, the Airplane Stabilizer, and
then the first driverless car [14, 37]. Remote-controlled vehicles started appearing in public in the United States in
the 1930s, leading to the development of the modern cruise control in 1948, which transformed into an electronic
cruise control only 20 years later [11, 14, 15]. The 2000s hit off with many leaps such as Nissan’s introduction of a
lane departure warning system, Toyota’s pre-crash mitigation, and of course, Google Driverless Car’s groundbreaking appearance [11, 15, 16].
Although much progress has been made in a relatively little time, there are still barriers, in terms of safety,
liability, usability, and acceptability, preventing a general and safe adoption of automated driving beyond technical
issues [12, 17, 18, 19]. One subject that raises many concerns is the driving control authority transition in highly
automated vehicles, often referred to as the “take-over” (TO) [20]. Although higher automation in vehicles is
meant to increase traffic safety and driver comfort by taking the human driver out of the equation, there are still
instances (e.g. system limits) when the vehicle will redirect authority over the driving [21, 22]. This is the takeover request (TOR), a complex process where a transition of authority takes place from the vehicle to the driver
when operating in traffic [21].

Figure 1. A timeline of progress in automated vehicle technologies. Adapted from Kröger [14] & Ross [52].

It is imperative that the driver is given enough time and properly made aware of the take-over request to ensure a
safe and comfortable transition, as a result, emphasis in literature on highly autonomous vehicles is placed on
assessing how much time needs to be allotted to the take-over process [10, 19, 20, 21]. There is a tendency,
however, to group different levels of highly automated vehicles together when considering the TO process.
Particularly conditional and high automated driving – respectively Level 3 Automated Driving (L3AD) and Level
4 Automated Driving (L4AD) – are often addressed interchangeably [20, 23, 25], which leads to a lack in clarity
about what the TO process specifically entails for different levels of automated driving as well as difficulties in
estimating the necessary time for successful TO.
This paper, carried out in the framework of the European H2020 TrustVehicle consortium, aims to critically assess
existing literature on automation initiated driving control authority transition time or take-over time (TOT) from
vehicle to driver for the Level 3 vehicle. In Section II classification of automated driving is introduced, and a
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general understanding of TO is established according to different levels of automated driving. Moreover, a
rationale is also provided as to why specific focus should be given on L3AD is necessary, when looking at TO and
TOT. In Section III automatic driving system and related terminologies are given, while in Section IV,
publications in the field of TOT and reaction time (RT) is reviewed with a special focus on Level 3 automation.
Finally, in Section V findings, and the directions for future research and application are given.

2. TAXONOMY OF AUTOMATED DRIVING
At present, different levels of automation in driving have been defined and introduced to the literature. The most
referred to are by far the ones developed by the Germany Federal Highway Research Institute [26], the US
National Highway Traffic Safety Administration [27], and the Society of Automotive Engineers (SAE) [18]. In
this paper terminologies and classifications of SAE-J3016 are used. This is because they are adopted by major
stakeholders in the field of automated driving as well as by the NHTSA [13]. Figure 2 shows five levels of
automated driving according to SAE-J3016 along with the separation of control over dynamic driving tasks (DDT)
between the human driver and the automated driving system (ADS), and the final fall back.
According to the SAE taxonomy (Figure 2), Levels 2 – 4 indicate situations where both the human driver as well
as the ADS share control over driving tasks. In other words, these levels require some degree of TO activity. On
the other hand, Levels 0, 1, and 5 do not require any TO activity since there is no automation, assistance but no
automation, and full automation, respectively.
0

1

2

3

4

5

No
automation

Driver assistance

Partial
automation

Conditional
automation

High
automation

Full
automation

“Human
driver
controls all
aspects of
driving.”

“Human driver is
assisted with
either steering or
acceleration/decele
ration by the
driver assistance
system. E.g.
adaptive cruise
control”

“Driver assistance
system undertakes
steering and
acceleration/decel
eration using
information about
the driving
environment, with
the human driver
performing all
other tasks.”

“Automatic
driving
system
undertakes
all aspects of
the dynamic
driving task
with the
expectation
that the
human driver
will respond
appropriately
to a request
to intervene.”

“Automatic
driving
system
undertakes
all aspects of
the dynamic
driving task,
even if a
human driver
does not
respond
appropriately
to a request
to intervene.”

“Automatic
driving
system
undertakes all
aspects of the
dynamic
driving tasks
in all roadway
and
environmental
conditions.”

------------------------Final Fallback to Driver-------------------

---Final Fallback to
Automation---

Figure 2. Control distribution between the human driver and the automatic driving system and five levels of
automated driving based on SAE-J3016 standards.

L3AD is a critical level of automated driving where the ADS is in charge of DDT, but the driver still needs to be
ready to take over control within a certain time-frame when requested by the vehicle. Hence, the driver must be
ready to take back control over DDT when prompted to. L3AD is mainly critical because at this level the
automated driving system is not capable of bringing the driver to safety if the driver does not manage to take over
control successfully and on time. It is imperative to allow enough time for TOR to be received and implemented
by the driver, and this has encouraged much exploration by both industry and academia that emphasizes
determining an exact time-frame. In Level 2 the system only undertakes some DDTs and the human driver is
expected to perform all other DDTs. Hence, the driver is always supposed to be “in-the-loop” or monitoring the
driving in contrast to L3AD where the driver only is expected to take over DDT and start monitoring when the
system requests it. This sudden transition to TO where the driver is only prompted back into taking control at
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unexpected intervals makes take-over in L3AD different from L2AD. In contrast, in L4AD the system can notify
the driver when TO is necessary, but if the driver does not respond on time or at all, the system is still capable of
bringing the vehicle into a safe mode for example, either by slowing or parking the vehicle. TO is a possible mode
of operation, but not a necessity in L4AD. Although L3AD and L4AD have similar capabilities like controlling all
DDT, in L3AD the driver is ultimately held responsible in critical situations, whereas it is not the case for L4AD.
The final fall back for L3AD is on the human driver even if the system can overtake all driving tasks. This has
implications for the design of TOR and the function of TOT, which will be discussed by reviewing existing
literature in section four, but first a brief run-through of automated driving related terminologies is in order.

3. AUTOMATED DRIVING RELATED TERMINOLOGIES
Automated vehicles have drawn a great deal of attention in the field over a relatively short time period. This has
resulted in different language used to identify and describe ADS leading to confusion and sometimes inaccuracy
[13]. It was only after 2016 that a more conventional language was introduced by the SAE and generally adopted
by other major stakeholders in the field [13]. This review will therefore use and expand on terminologies that are
based on the SAE-J3016 standards developed by SAE.
Automated driving systems (ADS) refers to “…the hardware and software that are collectively capable of
performing the entire dynamic driving task on a sustained basis, regardless of whether it is limited to a specific
operational design domain.” In other words, the term ADS is not restricted to vehicles but includes all automation
features that allow sustained and dynamic driving to occur without interference of a human driver [28].
Control authority transitions (CAT), is defined as “…the change of allocation of control action”. It can be
classified into four groups depending on the initiation of the request [19]. In this study, the focus will be only on
the automation-initiated driving control authority transition from V2D.
The dynamic driving task (DDT) is defined as “…all of the real-time operational and tactical functions required to
operate a vehicle in on-road traffic,” while the operational design domain (ODD) indicates “…the specific
conditions under which a given driving automation system or feature thereof is designed to function, including, but
not limited to, driving modes.” According to SAE, DDT doesn’t include strategic function in driving tasks like
determining destinations, but does only include operational (e.g. steering, (de)accelerating, monitoring the vehicle
and environment), and tactical functions (e.g. reacting to events, determining whether to change lanes, use signals,
or turn) [28,29]. As for ODD, it is concerned with where (e.g. type of road) and in what conditions (e.g. weather or
time in the day) the ADS is designed to operate [28, 30].
Take-over (TO) is specified as any situation where the human driver “…is expected to be receptive and able to
resume DDT performance when alerted to the need to do so.” Hence, TO is when the human driver is prompted to
resume control over from the ADS, while the alert from the ADS to resume control refers to the take-over request
(TOR).
The terms developed outside of SAE’s framework are also useful indicators of the TO. These are system limit or
the “summary of situational conditions that cause the necessity of a take-over or triggers a minimal risk
manoeuvre,” time window or “time provided for the take-over and the execution of a manoeuvre, as an adequate
response to the system limit,” take-over time (TOT), which is the time between TOR and the “start of a
manoeuvre” by the human driver [23], and fall back, which is the capability to perform a safe stop or minimum
risk condition by either the ADS or human driver [24]. Figure 3 is a visualization of these terms to enhance better
understanding of take-over in L3AD.
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Figure 3.A visualization of the automation-initiated take-over process from vehicle to driver and its elements adapted from
Gold’s model [23].

Terminology on L3AD take-over can be particularly misleading because different groups use different terms
depending on the classification followed. In SAE, for example, high automation does not include L3AD, but in
BASt “highly automated” refers to conditional automation, thus L3AD. Also encouraged by wrong attributions by
media about “high automation,” it is not surprising that existing literature sometimes falls into the trap of
misidentifying or grouping different levels of automated driving. This paper aims to contribute to the knowledge
about TO and TOT in ADS by specifically reviewing conditional automation as defined by SAE and provide a
clearer understanding about the necessary TW, reaction time (RT), TOT, and the Human-Machine-Interface
(HMI) required to facilitate a safe TO.

4. AUTOMATION INITIATED CONTROL AUTHORITY TRANSITION FROM V2D
Existing literature on vehicle automation looks at TO, but only the studies that specifically focused on L3AD
vehicles, and had TOT or an element of TOT as a dependent variable were taken into consideration, in this paper.
In line with the objective of the study to provide a state-of-the-art review on the TOT in conditional automated
driving, this section highlights the key similarities and differences that emerged from the literature with specific
emphasis on relationships between: i.) ADS classification, ii.) Experimental set-up, iii.) TOR, and iv.) HMI with
TOT.
Most studies used the SAE classification of automated driving levels [10, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41,
42], then NHTSA [43, 44, 45, 46, 47], while one used BASt [20], two referred to Gasser and colleagues’
specification (2012) [48, 49], and Strand and colleagues [50] used Carlson and Nilsson’s specification (2001).
There was a tendency to adopt the SAE classification after 2016, which is in line with evidence presented by Chan
[13] that SAE is currently used by most major stakeholders in automated driving.
All studies were of experimental design and used driving simulators to infer robust causal relationships between
variables (e.g. x condition) and TOT [51]. [20, 22, 35, 36, 47] had a between-subject design and looked at
differences between groups in differing conditions, whereas [10, 31, 32, 39, 41, 42, 43, 46, 60] adopted a withinsubject design and explored differences in one group of participants over a period of situations. On the other hand,
another group of researchers [33, 34, 38, 40, 44, 45, 49, 50] adopted both a within and between-subject design and
investigated differences between different groups as well as within groups over a period of circumstances.
The population varied in terms of sample size and individual characteristics; the sample size ranging from 16
participants [32] to 101 participants [40] with different gender and age distributions and driving experience. TOT
was also divergent between studies, changing from 1.4 seconds [20] up to 15 seconds [43]. In other words,
different approaches are taken in experimental set-ups for determining TOT. Not all studies calculated or
measured TOT. Three studies only considered the TW in TO [32, 35, 47], while four studies emphasized RT in
TO [41, 42, 44, 50]. Figure 4 illustrates all mean TOTs of studies that included TOT ordered.
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Figure 4. Take over time in Level 3 Automated Driving

Reaction time (s)

Figure 5 shows all available minimum and maximum reaction times in TO. Evidently, there are great variations in
both RT (~0.5s to ~7s) in TOT as well as TOT (~2s to ~16s). These variations can to some extent be explained by
the use of different ODDs and non-driving related tasks. Differences in sample size could, however, also have
influenced variations in the measured mean times. Particularly in studies with between or within-subject design,
which is the case for these studies, sample size tends to affect the risk of reporting a false result as true (Type II
error) and the precision of experiments [53]. It is therefore necessary to do calculations of the required sample size
before conducting a study to ensure the exact number of participants needed to make significant inferences and to
lower the risk of reporting a Type II error [53, 54]. No calculations of required sample size were made in the
reviewed studies, suggesting that there is a potential risk that results may have been affected.
7
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3
2
1
0

RT minimum

RT maximum

Figure 5. Minimum and maximum reaction time in Level 3 Automated Driving

Figure 6 shows the studies on the timing of the TW. As for the TW, the majority of L3AD studies applied a 2s to
10s TW, while much of that majority specifically used a TW of 7 s [34, 36, 39, 47, 48, 49]. A 7s TW is preferable,
as past research suggests that it results in higher quality of TO performance even if RT at such an interval tend to
be slower compared to TW that is less than 7s [21, 42].
While the focus of TO has been on critical situations with a limited TW for take-over (e.g. [36, 39, 41, 46, 49]) or
on TO in non-critical situations (e.g. [10, 22, 45], there is also a growing body of research on the design of HMI
for TOR in take-over [38, 44, 48, 55, 60]. This is not surprising, since the feedback about the vehicle status and
intention, are central to the human drivers’ behaviour regarding the automation and its limitations [56, 58]. If the
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feedback does not receive on time or in a way that is not easy to react to by the driver, it could jeopardize the road
safety.
Some of the studies have also looked at the effect of feedback (e.g. auditory, optical, haptic and vibratory) on TOR
either distinctly or together. While in [43] optical TOR interfaces like an LCD panel backlit with automation
options is used, in [22] an automation system status display, and in [36] a coloured symbol in the central display
unit is used. Other studies utilized just auditory interfaces like an alert sound [33], a warning beep [34], a “transfer
control/ take over control” alert [35], and two warning tones and a naturalistic speech output [38]. There was one
study which opted for a pure haptic interface and where the human driver had to press a button on the steer to
(de)activate automation [50]. The majority of the L3AD studies, however, used a multi-modal feedback with
combinations of optical and auditory TORs like a high-pitched tone with icon change in instrument cluster [49],
auditory “left/right/stop” alerts with a left/right arrow and stop sign on display [45], automation status in
instrument cluster with an acoustic signal [32], and visual items on instrument cluster with an audio alert message
[10]. Moreover, some scholars used additional haptic [40, 41, 44, 48], vibratory [39, 42] or automatic brake
interfaces [20] in their studies. According to experimental psychology and neuroscience a person’s reaction time
to optical, tactile, and auditory stimuli is 190 ms, 155 ms, and 150 ms, respectively [57]. So, in theory, a person
should respond fastest to an auditory, then a haptic/vibratory, and finally a visual TOR. However, in practice, this
seems not to always be the case. In [40], RT and TOT is studied for TOT for tactile, optical, and auditory TORs.
Results have shown that in terms of RT tactile TOR comes first, then then auditory, and visual TORs, yet there
seems to still be a general trend where auditory and tactile TORs lead to faster TOTs than visual ones [31, 40]. A
multimodal TOR interface seems to be the most effective in lowering RT in TORs.

Figure 6.Time window in Level 3 Automated Driving
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5. CONCLUSION & DISCUSSION
Level 3 automation is one of the new technological directions that can lead us to deal with the future challenges of
the road transportation, while allowing the driver to utilize driving time on other productive activities en-route. It
undertakes all aspects of the dynamic driving task under certain conditions, but with the expectation that the driver
still needs to takeover appropriately, if the situation becomes complicated. Unlike the higher levels of automation
(Level 4 and Level 5), in L3 automation vehicle still rely on a driver as fall back. Thus, the re-engagement time of
the driver is critical. Thus, control authority transition from V2D for Level 3 driving has been studied by several
researchers. However, in the literature, there does not seem to be a conventional and consistent method of
assessing TOT, RT, or even consensus on the usage of terminologies across the studies. The studies performed
using a within or between experimental designs with different procedures, samples, reaction time, and HMI with
different classification systems. A multimodal take over request interface seems to be the most effective interface
for the take-over scenarios in L3AD, rather than just using a single form of feedback (e.g., an icon on the display,
an auditory warning alert, etc.).
Although many attempts are made to identify TOTs, RTs, and TWs with high fidelity, a lack in conformity in
experimental set-ups, samples and replication studies make it challenging to draw parallels and determine the
exact time intervals for safe authority control transition. Moreover, while many researches use rigorous inferential
statistics throughout the analysis stage, these studies discounted to include pre-analysis calculations such as
sample-size estimation, which has a significant effect on the reliability of the findings. Selection of smaller sample
sizes increase the risk of a Type II error or reporting false results as true, and are detrimental to the accuracy of
experiments [53]. This inconsistency resulted in great variations in the identification of both TOT (~2s to ~16s),
and RT (~0.5s to ~7s). But there is a trend of allocating ~7s for TW. This is particularly a critical issue in
conditional automated driving, since the final fall back is on the driver not on the system. The smallest error or
inconsistency in the allocation of time frames could seriously endanger both people in and outside of the vehicle.
In this manner, the experience of take-over will be a decisive factor for the trust and acceptance of L3AD [42].
In brief, future studies that target to define high fidelity TOT or RT for automation-initiated driving control
authority transition from V2D, should: i.) use sample-size estimation techniques before designing the experiments,
ii.) identify the take over differences among the L2, L3, and L4, without losing sight that fall back in L3 is on the
driver, iii.) establish conformity in experimental set-ups, and replication studies, and iv.) use multimodal take over
request interface throughout the studies.
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ABSTRACT
A vehicle collision, in the perspective of traffic accident reconstruction, can be divided in three distinct phases, the
pre-collision, the collision and the post-collision phase. During collision phase, when the vehicles interact with
each other, the change in the velocity of each vehicle (ΔVi) is important and can be utilized for the calculation of
the pre and post collision velocities. For the calculation of ΔVi there are two fundamental approaches, the
momentum and the energy conservation based approach. The energy based approach is implemented in the
Damage Analysis algorithm of the CRASH method, as described by McHenry. An important issue in this
approach is the calculation of the total energy absorbed by crush damage using data from the deformation of each
vehicle. The present paper deals with the calculation of the energy absorbed by each vehicle during collision
phase. As test cases, twelve experimental collisions, consisting the RICSAC database, have been used.
Furthermore, the influence of different energy adjustment factors for estimation of the absorbed energy, retrieved
from the literature, in the total crush energy calculation and ΔVi, is investigated. The results emphasized the
underestimation of the raw crush energy and the importance of the principle direction of force (PDOF) in the
calculation of ΔV.
Keywords: Traffic accident reconstruction, ΔV, crush energy, PDOF, RICSAC

1. INTRODUCTION
The models simulating the collision phase of a vehicle to vehicle collision employ one of the two broad
approaches, the conservation of linear and/or angular momentum and the conservation of energy. The momentum
based models are these defined by Ishikawa (Ishikawa, 1993) and Brach (Brach and Brach, 1987) while the model
considering the conservation of energy is this defined by McHenry (McHenry, 1981). The model of McHenry has
been implemented in the CRASH method which, although it was primarily built as a tool for assessing traffic
accident severity, since the 80’s it has been used also for vehicle accident reconstruction (Neads, 2013).
In the CRASH method two distinct algorithms are implemented, the Damage Analysis algorithm, which considers
the crush energy absorbed by each vehicle through residual deformation in order to calculate the change in
velocity sustained by each vehicle during collision phase and the Trajectory algorithm which considers the pre and
post collision trajectories of the vehicles (McHenry, 2001). The necessary information for the Damage Analysis
algorithm, in order to provide estimates for the crush energy loss during collision, consists of the measurements of
the deformation of both vehicles and the experimentally determined crush stiffness coefficients for each vehicle. In
the literature, for the calculation of the crush energy, energy adjustment factors (EF) have been proposed to
account for forces experienced by the vehicle which were not perpendicular to the crushed edge (Vangi, 2009). All
EF are correlated to the Principle Direction of Force (PDOF) which is a quantity visually estimated by the user.
With the use of the crush energy model and impact mechanics, the residual damage sustained during collision is
related to the collision energy loss and the velocity changes of the involved vehicles ΔV 1 and ΔV2 (Brach
continued, 2007).
In this paper, the crush energy, raw and adjusted using EF retrieved in the literature, is evaluated in different
vehicle accidents. As test cases, the 12 staged crashes of the RICSAC database are going to be used. In the section
of Materials and Methods the Damage Analysis approach is presented in detail, along with the main EF retrieved
from the literature. Then, the RICSAC case studies are presented and categorized using different criteria. In the
Results section the raw energy for each crash test along with the adjusted ones are going to be presented and
compared in terms of crush energy and resulting ΔVi. Their comparison to measured and evaluated quantities for
the RICSAC database is performed in the Discussion section. Finally, the main findings of the investigation are
going to be stated in the Conclusion section.

12

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

2. MATERIALS AND METHODS
In this section the calculation of the energy loss in the collision phase of a vehicle collision along the calculation of
ΔV for each vehicle is going to be presented. Furthermore, the EF retrieved in the literature are going to be
referenced and the RICSAC database is going to be presented.

2.1. Crush energy and ΔV calculation
The Damage Analysis algorithm of the CRASH method estimates the work done in causing crush deformation
from a series of crush damage measurements. The estimated crush energy leads to the calculation of ΔV for each
vehicle.
According to Campbell, for impact speeds above about 9
, a near linear relationship between the impact speed
and crush depth can be obtained. Moreover, given the assumption that in a barrier impact, all the kinetic energy of
the vehicle at impact is converted into residual crush, he showed that there is an equivalent model (Fig. 1) of linear
force F to crush deformation C, suitable to describe the force per unit width (Eq. 1) where A and B are coefficients
of unit width properties obtained from barrier crash test data (McHenry, 2001 & Neads, 2011).
(1)
F

A
B (gradient)
C

Figure 1. Force per unit width

The work produced from the residual deformation (Eq. 2) of the vehicle can be determined by integrating Eq. 1
with respect to the crush deformation and the damage width (L).
(2)
McHenry assumes that the crush energy is caused by the intervehicular force, the direction of which is defined by
the principle direction of force (PDOF). In the Damage Analysis algorithm he proposed the numerical integration
of Εq. 1 dividing the crush area into a number of crush zones, usually 6, defined by a series of crush
measurements. Each crush zone is thereby defined by two crush measurements and the width of the zone L, as it is
presented in Fig. 2a. Eq. 3 is used for the calculation of the raw crush energy:

(3)
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α

P

P
α1
Ψ
V1

α2

V2

(a)
(b)
(c)
Figure 2. (a) PDOF, Ci and L (McHenry, 2001), (b) PDOF definition per vehicle (Neads, 2011) and (c) PDOF
definition in CDC (Standard, 1980).

In Eq. 3,
is the crush energy absorbed by the vehicle in collision phase, in Joule, is the residual crush of the
vehicle measured normal to the undeformed surface at position i along the length L, L is the width dimension of
the damage region, coefficients A, B and G are the coefficients of unit width properties obtained from barrier crash
test data.
In Fig. 2a, the PDOF as it is established by the angle a, the geometry of the resultant force, the sustained damage
(C1 – C6) and damage width is presented, in Fig. 2b the correlation of the PDOF of the vehicles in a collision is
presented, while Fig. 2c presents the definition of the PDOF as it is established by an angle a in the standard J224
(Standard, 1980).
During the collision, the PDOF of each vehicle is defined through Eq. 4, where Ψ is the collision angle and
and
the PDOF of each vehicle.
(4)
The velocity change ΔV for each vehicle is determined using Eq. 5a and 5b in CRASH (McHenry, 2001):

(5a, 5b)

In Eq. 5a and 5b,

is the mass of vehicle i,

, where

is the radius of gyration and

is the moment

arms of resultant collision force on each vehicle. For the value of , the line of action of the impulse during
collision, which coincides with the PDOF, needs to be defined (McHenry, 2001 & Neads, 2011). PDOF, usually,
is visually estimated from the residual damage of each vehicle.

2.2. Energy adjustment factors
CRASH method proposes a tangential adjustment factor for the calculation of energy loss during collision, in
order to account for a component of tangential friction force which increases the crush resistance. The first version
of this adjustment factor (Eq. 6) is directly related to the angle α (PDOF) (McHenry, 2001) and it was proposed by
McHenry.
(6)
Later, McHenry (McHenry, 2001) proposed an energy adjustment factor provided by Eq. 7
(7)
where
is the coefficient of friction at the vehicle to vehicle interface and it is constrained so that
0.40 ≤ μv ≤ 0.55.
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Fonda in 1999 (Fonda, 1999), proposed an energy adjustment factor depending on the cosine of PDOF (Eq. 7).
(8)
Finally, in 2009, D. Vangi (Vangi, 2009) proposed a more sophisticated energy adjustment factor (Eq. 8) requiring
also the estimation of the principal direction of deformation (PDOD).
(9)
The PDOD (Fig. 3) is a measure of the force direction for each crush zone and it is calculated utilizing

(Eq.10).
(10)

L/(N-1)

C1

PDOD1 C2

C3

Cn

Figure 3. PDOD definition

2.3. RICSAC database
“Research Input for Computer Simulation of Automobile Collisions” (RICSAC) is a research project funded by
the National Highway Traffic Administration, during the late 1970’s. Within this project cameras and
accelerometers were attached to vehicles and a set of 12 staged collision scenarios has been performed resulting
into a test matrix of 12 crashes.
This test matrix contained six different vehicles included in four categories of vehicle sizes and four impact
configurations (IC1 – IC4) (Fig. 4). In the IC1 belong the Tests no. 1, 2, 6 and 7, in the IC2 belong the Tests no. 3,
4 and 5, in IC3 belong the Tests no. 8, 9 and 10 and in IC4 belong the Tests no. 11 and 12. Each crash test
involved vehicles of different size categories, except for Test no. 8, which involved two intermediate vehicles. In
the front-to-rear collisions (Fig. 4b), the car struck in the rear was stopped; in all other tests, both cars were
moving. Impact speeds were chosen so that the ΔV values for the struck vehicle were approximately 6.75 and
13.50
for the two exposures in each collision configuration (Smith and Noga, 1980, Jones and Baum, 1978,
Prasad, 1989).

(a)
(b)
(c)
(d)
Figure 4. (a) IC1 - Frontal offset oblique at 10o, (b) IC2 - Rear offset oblique at 10 o (c) IC3 - Side perpendicular
offset and (d) IC 4 - Front corner to corner at 60 o (Struble, 2013)

The different vehicles used in RICSAC tests are 6 (V1 – V6), namely (V1) Chevrolet Chevelle, (V2) Ford Pinto,
(V3) Ford Torino, (V4) Honda Civic, (V5) VW Rabbit and (V6) Chevrolet Vega.
The measured PDOF and the SMAC estimated one for all RICSAC tests is provided in Table 1(Jones and Baum,
1978).
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Table 1. Measured and SMAC estimated PDOF in degrees for all RICSAC tests
Vehicle 1

Vehicle 2

RICSAC
test no.

Measured

SMAC
Estimated

Measured

SMAC
Estimated

1

-30

0

30

90

2

-30

0

60

60

3

0

0

180

180

4

0

0

150

180

5

0

0

150

180

6

-30

0

60

30

7

-30

-30

60

30

8

0

-30

90

60

9

-30

-30

60

60

10

-60

-30

30

60

11

0

0

0

0

12

0

0

0

0

3. RESULTS
In this section the results in terms of crush energy, ΔV and energy adjustment factors (EF) are presented per IC for
all RICSAC tests. First, the values of the raw crush energy are displayed. Then, the results in terms of ΔV
calculated through the raw energy for both the measured and the SMAC estimated PDOF values of Table 1 are
presented. Furthermore, the values of the four EF per measured and SMAC estimated PDOF are introduced and
finally, the change in the values of all the EF versus a range of PDOF, different for each IC, is presented.

3.1 Raw crush energy per vehicle
In Fig. 6 the raw crush energy for each RICSAC test and for each vehicle is presented, as it is calculated using Eq.
3. The black bars declare a change in the IC.

Figure 6. Calculated energy per vehicle, test number and category
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3.2 Velocity change per vehicle
The preceding values of raw energy, with the use of Eq. 5a and 5b, lead to the calculation of ΔV per vehicle which
is presented in Table 2. For each vehicle two values of ΔV are calculated using the different values for the PDOF
presented in Table 1. Along with the calculated ΔV per vehicle, the corresponding measured values, referenced in
(Jones and Baum, 1978), are also presented.
Table 2. ΔV from RICSAC and for measured and SMAC estimated PDOF for all RICSAC tests
ΔV1 (m/s)
IC

1

2

3

4

Test No.

ΔV2 (m/s)
Estimated

Measured

Estimated

PDOF

PDOF

6.97

7.42

8.37

9.87

-

13.28

14.81

5.28

5.80

5.31

8.65

9.50

5.36

7.51

7.35

7.37

10.64

10.41

3

4.24

2.81

2.81

7.06

4.46

4.46

4

8.35

6.18

7.09

9.92

9.65

11.07

5

7.28

6.03

6.89

11.22

10.96

12.54

8

6.83

4.70

4.14

4.78

4.47

3.94

9

9.56

5.44

5.44

3.97

2.50

2.50

10

15.69

5.00

6.48

6.30

2.44

3.16

11

10.72

9.48

9.48

7.01

5.94

5.94

12

17.92

11.67

11.67

11.80

8.10

8.10

RICSAC

Measured
PDOF

1

5.45

4.95

5.59

2

8.76

8.85

6

4.11

7

PDOF

RICSAC

In Table 2, is noted that in RICSAC test no. 2 the value of ΔV is not provided.

3.3 Energy adjustment factors for measured and SMAC estimated PDOF
The EF presented in Eq. 6 - 9 are calculated for both the measured and the SMAC estimated PDOF. The values of
the EF 1 – 3 are presented in Table 3 with respect to PDOF for all RICSAC tests. Since EF4 is also depended on
PDOD, which variates for each test and vehicle, it is presented in a more detailed way in Table 4.

Table 3. Value of EF 1 – 3 versus PDOF values
EF

PDOF (deg)

-60 / -30 / 30 / 60 / 150
0 / 90 / 180

17

1

2

3

1.33

1.26

1.15

1

1

1

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Table 4. Measured and SMAC estimated PDOF for all RICSAC tests EF 4
EF 4
IC

Vehicle 1

Test No.

Measured
PDOF

1

2

3

4

Vehicle 2

Estimated

Measured

Estimated

PDOF

PDOF

PDOF

1

1.14

1.00

1.01

1.00

2

1.12

1.00

1.01

1.01

6

1.02

1.00

1.03

1.03

7

1.04

1.04

1.11

1.11

3

1.00

1.00

1.00

1.00

4

1.00

1.00

1.29

1.00

5

1.00

1.00

1.30

1.00

8

1.00

1.01

1.00

1.04

9

1.05

1.05

1.07

1.07

10

1.03

1.03

1.09

1.09

11

1.00

1.00

1.00

1.00

12

1.00

1.00

1.00

1.00

3.4 Energy adjustment factors versus PDOF
The PDOF, as mentioned previously, is visually estimated by the user. In Table 1 is obvious that the values of
PDOF differ by a step of 30 degrees. In order to perform a more detailed investigation, the EF have been
calculated for different ranges of PDOF for each IC. For IC1, PDOF lies in the range of [-60, 0], for IC2 in the
range of [0, 10], for IC3 in the range of [-90, 0] and for IC4 in the range of [0, 9] degrees. These ranges have taken
into account the vehicle collision angle. It is expected that for low ranges the influence of the EF is, also, going to
be low. For the calculation of the PDOF of Vehicle 2 Eq. 4 has been used. In Fig. 7 the change of all EF versus
PDOF in the range [-90, 0] is presented for RICSAC Test 8. The ranges of the other ICs are subsets of the
presented diagrams.
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Figure 7. EF versus PDOF for Test 8 (IC3)

This test belongs in IC3 and it has been selected since in the RICSAC database all necessary values are measured.
For EF1 – 3 the change of the value of the EF for both vehicles moves on the same curve but with the opposite
direction.

4. DISCUSSION
In Fig. 6 it is obvious that in IC1 and IC2 vehicle 1 has lower value of raw energy. In IC3 this is reversed, while in
IC4, vehicle 1 has lower value of raw crush energy in Test no. 11 and higher in Test no. 12. In IC1 and IC2 is
observed that vehicle 1 has higher mass than vehicle 2, while in IC3 and IC4 happens the opposite.
In order to investigate more thoroughly the values of raw energy obtained using Eq. 3, the raw energy using the
RICSAC values for ΔV presented in Table 2 have been calculated using Eq. 5a (blue bar in Fig. 8) and 5b (red bar
in Fig. 8) solved for raw energy (E 1+E2). In Fig. 8 the orange bar is the sum of the raw energy values for both
vehicles. In Fig. 8 it is observed that in all tests in IC2–IC4 the raw energy is lower than the energy calculated
using the measured ΔV. This is not the case in IC1. Moreover, in Table 2 is obvious that the calculated values of
ΔV from raw energy differ from those measured in RICSAC tests.
In Table 5, that follows, minimum, maximum and mean error in ΔV, for all RICSAC tests for both vehicles per EF
(Tables 3 and 4) is presented for both the measured and SMAC estimated PDOF.
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Figure 8. Energy calculated by ΔV of RICSAC compared to the Raw energy calculated by McHenry formula Eq. 3

Table 5. Minimum Maximum and Mean relative error in ΔV in (%) for both vehicles, all RICSAC tests, all energy factors and
measured and SMAC estimated PDOF
EF
PDOF
Measured
Estimated

1

2

3

4

Error (%)
min max mean
8.57 67.95 32.58

Error (%)
min
max mean
8.35 63.25 31.68

Error (%)
min
max
mean
8.01 62.06 30.57

Error (%)
min
max mean
8.06
63.98 29.97

8.56

8.56

8.56

8.56

81.11

32.03

76.63

31.73

70.03

31.30

61.97

31.17

The overall minimum mean error appears using EF4 and the measured values of PDOF and has the values of 30%.
Still, the lowest value of the minimum error appears using EF3 and EF4 and the measured values of PDOF and it
is equal to 8%. Both values are high, when considering the use of the energy as a means of traffic accident
reconstruction.
In Tables 6 and 7, the inverse procedure has been followed, in order to determine the value of PDOF which
minimizes the error in ΔV, using all EF. For this procedure Eq. 4 has been ignored.

20

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Table 6. PDOF with minimum relative error in ΔV for each vehicle in all RICSAC tests using EF1 & EF2
Energy Factor 1
Energy Factor 2
IC

RICSAC
test no.
1
2

1

6
7
3

2

4
5
8

3

9
10

4

11
12

Vehicle 1
Error
PDOF
ΔV
(%)
-36
0.03
-45
0.07

Vehicle 2
Error
PDOF
ΔV
(%)
6
0.58
0
-

Vehicle 1

Vehicle 2

PDOF

Error ΔV
(%)

PDOF

Error ΔV
(%)

-32
-42

0.21
0.04

8
0

0.17
-

-60

31.79

0

34.96

-60

31.06

0

34.27

-60

10.26

0

12.72

-60

9.75

0

14.72

10

0.13

180

14.98

8

0.09

178

17.48

10

10.74

170

40.29

10

10.16

170

39.56

6

20.19

170

23.89

1

19.62

170

23.29

-45

23.80

49

0.07

-12

29.17

78

3.70

-45

27.12

45

19.32

-19

35.39

71

28.47

-45

50.32

45

39.59

-23

56.36

67

46.93

0

10.31

-9

14.06

0

9.15

-9

12.94

0

34.13

-9

30.56

3

33.32

-6

29.71

Table 7. PDOF with minimum relative error in ΔV for each vehicle in all RICSAC tests using EF3 & EF4
Energy Factor 3
IC

RICSAC
test no.
1
2

1

6
7
3

2

4
5
8

3

9
10

4

11
12

Vehicle 1
Error
PDOF
ΔV
(%)

Energy Factor 4

Vehicle 2
Error
PDOF
ΔV
(%)

3
-27

0.07
0.03

11
0

-37

31.98

-60

Vehicle 1

Vehicle 2

Error ΔV
(%)

PDOF

Error ΔV
(%)

PDOF

0.13

4
-19

0.05
0.11

14
0

0

35.14

-31

32.06

0

35.22

10.42

0

12.06

-60

10.05

0

15.06

-60

0.08

180

14.16

-60

0.00

178

18.11

10

9.34

170

38.52

8

8.28

170

37.18

10

18.78

170

22.43

10

17.91

170

21.53

7

31.06

86

6.27

0

31.06

87

6.27

-4

37.96

78

31.32

-3

37.97

81

31.33

-12

58.23

45

49.20

-9

58.68

78

49.75

-45

10.63

-9

14.37

-12

8.67

-9

12.49

0

34.30

-8

30.74

0

32.42

-7

28.76

-

21

-

0.10
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Tables 6 and 7 provide an overview of the RICSAC tests. RICSAC Test no. 1 is the test with the lowest overall
error ( >1.00%) for both vehicles with all EF. On the other hand, RICSAC Test no. 10 presents the highest overall
error (~50%). In RICSAC Test no. 2 the values for vehicle 1 also present low error, regardless EF.
RICSAC Tests no. 7 and 11 present overall error of ~10% while, RICSAC Tests no. 5, 6, 9 and 12 present errors
in the range of 20 – 35%. Finally, in RICSAC Tests no. 4, 3 and 8 even though the error of one vehicle is low the
error of the other is higher.
In more details, in RICSAC Test no. 3 ΔV for vehicle 1 has error lower than 1% while for vehicle 2 the error is in
the order of 15%, regardless EF. In RICSAC Test no. 4, for all EF, the error for vehicle 1 is 10% and this vehicle 2
is 40%. Ιn RICSAC Test no. 8, it is worth mentioning that EF1 produces low error (>1%) in vehicle 2 while for
vehicle 1 produces error in the order of 23%. The same happens with EF2 but with a higher error value for vehicle
1 (4%) while for EF3 and EF4 the error of vehicle 1 is 30% and of vehicle 2 6%.

5. CONCLUSIONS
In the literature, the accuracy of the Damage Analysis algorithm has been discussed (Brach and Brach, 2011,
Lenard continued, 1998). A source of inaccuracies exists in the stiffness coefficients which are generally derived
from test collisions and the assumption that residual crush increases linearly with increasing speed. In vehicle
collisions where the impulse acts at some angle to the vehicle surface different EF have been proposed in order to
increase the accuracy of the algorithm. As far as the RICSAC database is concerned the reevaluation of the
provided data has been proposed, since the measuring devices have not been placed in the center of mass of each
vehicle (McHenry and McHenry, 1997). The abovementioned facts influence the accuracy of the proposed
analysis but in the same way for all RICSAC tests.
In the present paper, the need for the use of an EF has been demonstrated. In more details, in Figure 8 is obvious
that the raw crush energy should be at least four times the calculate one, in almost all tests. Moreover, the energy
calculated using measured ΔV suggests that during collision, there is energy loss due to factors other than the
deformation of the vehicles, such energy dissipated in tires.
As far as the EF are concerned, in all RICSAC Tests, EF3 provides slightly better results when used with the
measured PDOF. EF4, that introduces the concept of PDOD, which changes the visual estimation of impulse
direction to visual estimation of deformation (Brach, 2010), does not provide any remarkable improvement in the
calculation of the crush energy. Concluding, calculating PDOF with respect to the minimization of error in ΔV,
produces better results in the crush energy calculation, but not in all RICSAC tests and not in the same way for
each.
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ABSTRACT
Euro NCAP offset-deformable barrier frontal crash test is one of the most critical test for passenger safety and
structural integrity because most of accidents are of type of frontal crash. The energy absorbing body parts that are
active during the frontal crash test in a passenger car are very close to the internal combustion engine and fuel
system. The fuel system bracket failed in the vehicle frontal crash test and that failure was not acceptable because
of increased fuel leakage and fire risk. The fuel filter bracket failure was duplicated in a test rig where the impact
loading was applied by a hydraulic actuator. Several design iterations and material upgrades were investigated
using explicit finite element analysis (FEA) to check if they achieved the design target. Johnson Cook material law
available at the Radioss version 12 FEA software package was used to model the material behavior of LM24 and
Silafont 38 aluminum cast alloys. Laboratory tests and FEA simulations were effectively used to develop a fuel
filter bracket design that satisfies the design targets for vehicle front crash test.
Keywords: Explicit finite element analysis, Frontal crash, Fuel system, Aluminum alloy.

1. INTRODUCTION
Frontal crashes are the most important type of accident for driver and passenger safety. In order to assess their
effects, several vehicle crash tests are conducted during the development phase. In the offset deformable barrier
test, which is the most important one for powertrain and fuel system integrity, the car is driven at 64km/h and with
40 percent overlap into a deformable barrier. The test replicates a crash between two cars of the same weight, both
travelling at a speed of 50km/h (Fig. 1) (URL1).
The effects of the crash test are assessed both for the passenger safety and the structural integrity. Structural
damage in some of the critical components of the powertrain, especially in the fuel and exhaust systems, are
carefully investigated for fire risk. Friedman et al. addressed the fuel system safety and the effect of truck frame
design under various crash type of loadings incorporating virtual testing tools of LS-DYNA 971 finite element
analysis (FEA) package (Friedman continued, 2016). They evaluated the plastic strain to compare the baseline and
alternative designs. Maximum allowable plastic strain was set as 20 percent for fuel tank material.
The crashworthiness of lower control arm of suspension system can be studied using different FEA modelling
approaches. Huang et al. used elastic-plastic piecewise linear law to model the aluminum material with element
deletion option to estimate the crack initiation and propagation (Huang continued, 2005). They compared the
outputs of models prepared with different types of shell and solid elements to the results of impact tests. They
recommended further studies for material rupture modelling of cast aluminum.
Different material models are available in software package LS-DYNA to predict the crashworthiness of crush
tubes made of advanced high strength steels. Chen et al. compared the simulation predictions to the results of
bending and axial crush tests (Chen continued, 2011). They noted that manufacturing effects should be considered
in future studies for the fracture mode in axial crush to improve the crash force prediction.
Prediction of peak force magnitude during crash test is important for the design of critical components. Romera et
al. performed a size optimization study to reduce the peak forces and accelerations measured in frontal impact test
(Romera continued 2014). Design variables were selected as the thicknesses of critical components that absorb the
impact energy. The objective function was set as to obtain the force-time curve as close as possible to the ideal
energy dissipation curve. They achieved 50 percent improvement in the variance of the force-time curve.
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Figure 1. Euro NCAP offset-deformable barrier frontal crash test (URL1).

In this paper, the design improvement study of the fuel filter bracket was presented for crashworthiness. Firstly the
test results of the failed components were analyzed and the failure was duplicated in a test rig. Then explicit finite
element analysis (FEA) simulations using Radioss version 12 software package were performed to evaluate
different design revisions.

2. METHOD
The failure of the fuel filter bracket occurred at the Euro NCAP offset-deformable barrier frontal crash test was
duplicated at test rig where the force was applied using a hydraulic actuator and the force magnitude was measured
precisely at the instant of failure. Then, a FEA model was prepared to simulate the laboratory test and to repeat the
same failure mode. Second order tetrahedral elements of Radioss version 12 FEA solver were used to discretize
the geometry. Nonlinear contact interface was defined between the impactor and the fuel filter. A ramp up loading
profile was applied to the rigid impactor to simulate the loading applied by the hydraulic actuator. The bracket was
fixed from its bolt connections to the engine block similarly to the laboratory test rig conditions (Fig 2).
The minimum element length and the number of degree of freedom (DOF) are important parameters for explicit
FEA computation time. Hence, the element length used in vehicle models for crashworthiness assessment are
limited and usually not enough to make accurate prediction of failure of small components like fuel filter bracket.
The best practice is to calculate the boundary conditions, usually the force transmitted between sub-systems and
components during the crash test simulation, and then to use those boundary conditions for the component level
crash test simulation. Since the number of components and DOF’s are much less in a component level simulation
compared to the vehicle level simulation, it is possible to use smaller element size to model small components
much more precisely with a reasonable computation time.
Johnson-Cook material model available at the Radioss version 12 FEA package given in Eqn. 1 was used to model
the bracket material behavior.

(1)
is the plastic strain, is the yield stress, is the hardening parameter, and is the
where is the true stress,
hardening exponent. The strain rate and temperature effects are neglected since the loading at the laboratory test
was applied quasi-statically at room temperature. The mechanical properties and the Johnson Cook material model
properties for LM24 and Silafont 38 alloys are given in Tables 1 and 2.
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(a)

(b)
Figure 2. a) Components of FEA model and b) boundary conditions for component level crash simulation.

Table 1. Mechanical properties of LM24 and Silafont 38 alloys.
Alloy name

Composition

0.2% Proof Stress
(MPa)

Tensile Stress
(MPa)

Elongation
(%)

LM24

AlSi8CuFe

150

320

1-3

Silafont 38 T6

AlSi9MnMgZn

180-200

250-275

8-10

Table 2. Johnson-Cook material model parameters for LM24 and Silafont 38 alloys.
Density

Elastic
Poisson
Modulus
ratio
(GPa)

Alloy name

Composition

LM24

AlSi8CuFe

2.64

70

Silafont 38 T6

AlSi9MnMgZn

2.64

70

(kg/cm3 )
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a
(GPa)

b
(GPa)

n

0.346

0.15

0.5

0.14

0.346

0.18

0.3

0.6
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3. RESULTS
3.1. Initial design with LM24 alloy
Finite element analyses were performed using Radioss version 12 for the initial design of the fuel filter bracket
with LM24 alloy. It is calculated that the plastic strain at the failed region is above the maximum allowable plastic
strain of 1 % for LM24 alloy as expected at the end of the loading profile (Fig. 3).

Figure 3. a) Plastic strain results for initial design of bracket with LM24 alloy.

3.2. Initial design with LM24 alloy
Since the plastic strain was predicted above the allowable limit for the initial design, fuel filter bracket design was
revised to satisfy the durability requirement. Due to the bolt connection to the engine block features of the bracket,
there was not enough design space to decrease the stress and strain concentrations. The limited design
improvement was not enough to decrease the plastic strain below the limit of 1 % for LM24 as seen in Fig. 4.

Figure 4. Plastic strain results for revised design of bracket with LM24 alloy.
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3.3. Initial design with LM24 alloy
Due to the design constraints imposed by the bolt connections, it was not possible to improve the design to resist
the peak loading during the frontal crash test. Therefore Silafont 38 aluminum alloy was assessed for the same
conditions instead LM24. It was calculated that only a small region was close to the plastic strain limit of 8 %
when Silafont 38 alloy was used (Fig. 5). The mechanical properties given in Table 1 are measured in tension test.
It is known that mechanical properties under compressive loading are superior to those under tensile loading for
aluminum cast alloys due to manufacturing defects. For this purpose, the signed Von Mises stress results were also
investigated for the loading mode at the high plastic strain region (Fig. 6). It is seen that highest plastic strain occur
in a compressive loading region. Hence, the 8 % plastic strain is acceptable for the revised region with Silafont 38
alloy.

Figure 5. Plastic strain results for revised design of bracket with Silafont 38 alloy.

Figure 6. Signed Von Misses stress results for revised design of bracket with Silafont 38 alloy.
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4. CONCLUSIONS

Explicit FEA was successfully employed to duplicate the failure of the fuel filter bracket occurred in frontal crash
test. It is also successfully used to evaluate different design revisions and material upgrades to achieve a fuel filter
bracket design that will resist the peak force in the frontal crash test. The laboratory and vehicle level tests
validated that the followed methodology can be effectively used to evaluate the failed and revised designs.
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ABSTRACT
To improve vehicle safety, new active and passive regulations are introduced year to year. National Highway
Traffic Safety Administration investigated new oblique impact crash mode with THOR dummy as a new crash
mode. Deformable barrier which has 90kph velocity hits to the vehicle with 35% overlap. For this test mode,
THOR dummies are used whose development process has started at 1996. Previous studies show that injury
outputs of THOR dummy is more similar with human than previous dummies. In proposed test and THOR dummy
setup, a brain injury criterion is introduced as a new output. Head angular velocities are measured via sensors for
x, y and z directions and defined formula is being used to calculate BrIC. In this paper, dummy is positioned in
passenger side. Correlated oblique crash model is used for iterations. Effects of different level load limiters on
head angular velocities are investigated in x, y and z directions.
Keywords: Oblique impact crash, THOR dummy, Brain injury criteria

1. INTRODUCTION
Traffic accidents are increasing rapidly year to year. Main reason of rapid increase is enormous number of vehicles
in traffic environment. This result shows that crash safety design is very critical to decrease important amount of
occupant deaths. Lots of study has been done so far to understand vehicle crash mechanics.
Insurance Institute for Highway Safety states that occupant deaths vary according to vehicle type, impact direction,
age of driver or passenger etc. National Highway Traffic Safety Administration investigated small-offset and
wider-offset crashes to understand real life accidents more deeply. Kullgren et al. stated that critical amount of
injuries were observed in below than %30 off-set crashes. (Kullgren continued, 1998)
Saunders et al. performed oblique impact crashes with vehicles and barriers. Vehicle to vehicle off-set crash is
chosen as reference crash for this study. Several vehicle to barrier tests are performed to replicate reference vehicle
to vehicle test. Moving deformable barrier is improved until same acceleration field has been created on vehicle
with reference vehicle to vehicle test. During studies, THOR dummy is used in driver side to check injury values
in oblique tests. At the end of the study, comparable results are achieved with reference test. Based on this study,
velocity of deformable barrier is set to 90 kph, angle of vehicle which is shown below figure 1 is set to 15 degree
and vehicle offset is chosen 35% according to latest proposed test setup. (Saunders continued, 2011)

Figure 1.1 Proposed Oblique Impact Test Setup (Saunders continued, 2011)
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In proposed oblique crash test mode, Thor dummies are used in both passenger and driver side. Thor dummy
improvement studies were started in 1996 and conducted with several tests. Aim of these studies is replicating
human kinematic in crash test more accurate than available test dummies. Compared to hybrid III dummy; head
and neck are updated to measure brain injury criteria, chest deflection is measured from 4 points to replicate 4 th
and 8th ribs on human and pelvis, femur, knee of dummy is updated for more accurate predictions. These
improvements increase bio-fidelity of Thor dummy. Kuwahara et al. compared different dummy types with human
finite element model in proposed us-ncap test. They approved that Thor and human models’ kinematics are very
close each other. (Kuwahara continued, 2016)
Bio fidelity of neck movement according to applied moment is investigated by NHTSA. Neck Moment tests are
applied to Human, Thor and Hybrid III dummy. Finite element model of Thor Dummy and neck moment test
around Z direction which is showed in NHTSA presentation are illustrated in figure 1.2. Below results are
obtained in NHTSA studies:
 Human: 21 ± 5 Nm @ 63 ± 18 deg.
 Thor: 25 Nm @ 60-65 deg.
 Hybrid III: 22 Nm @ 8 deg.

As can be seen in results, THOR dummy human representation is for Z rotation matches well with human bio
fidelity.

Figure 1.2 Neck Moment Test in Z-Axis (NHTSA, 2015) and FE Model of Thor Dummy

Takhounts et al. investigated brain injuries in US and acceleration and angular velocity of head causes brain
injuries. Hypothesis of rotational motion effect on brain injuries are conducted with several tests. Cadavers,
animals are used for research. At the same time, instrumented helmets are used in college football where thousands
of head impact occurred for comparison. Brain injury criteria is achieved with defining critical acceleration and
angular velocity values. Limits are set according to abbreviated injury scale. Definition of AIS can be simply
“threat of life” ranking. AIS gives range of injury between 0 and 9. Level of 0 means no injury, level 1 is minor
injury, level 2 is moderate injury, Level 3 is serious injury, level 4 is severe injury, level 5 is critical injury, level 6
means maximum injury which causes death and level 9 is unknown. To understand AIS level, injury criteria is
calculated with relative velocities, accelerations and displacements. Guerrero et al. compared Thor and Hybrid 3
dummies in oblique crash. One of the biggest differences between Thor and Hybrid 3 dummy is brain injury
criteria. Angular velocity contribution is checked according to X, Y and Z directions. Calculation of BrIC value is
shown below formulation. (Takhounts continued, 2011) (Guerrero continued, 2014)
(1)
Wx shows head angular velocity of x axis, Wy shows head angular velocity of y axis and Wz shows head angular
velocity of z axis. Cumulative strain damage measurement and maximum principal strain values are evaluated to
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define AIS 4+ injury. Below portion of formulations represents critical values of angular velocities which are
shown in below table 1. These critical values are calculated according to AIS 4+ injury levels. To sum up, more
realistic injury levels are measured from Thor dummy.

Table 1. Critical Head Angular Velocities. (Guerrero, 2014)

Critical Max
Angular Velocity

Rad/s
(CSDM based)

Rad/s
(MPS based)

Rad/s
(Avarage of CSDM and MPS)

Wx
Wy
Wz

66,20
59,10
44,25

66,30
53,80
41,50

66,25
56,45
42,87

Occupant protection studies are firstly observed in air industry. In this industry to reach high speed limits, high
acceleration forces occurred on air vehicles. These extreme high acceleration forces affected pilots and caused
blindness and brain damage. According to observations, extreme loads are not only reason also other components
such as seat and belt properties are critical factors for occupant protection in vehicles. Safety systems which are
used in cars are illustrated in below figure 1.3.

Figure 1.3 Crash Safety Systems (URL 1)

During crash, acceleration forces applied on dummy. When vehicle stops, dummy still wants to keep go through
the crash direction. Therefore, shock of an impact is softened by belt system. Belt material is selected polyester
and woven and tensile strength is approximately 3 metric tons. Retractor is main section of belt system and
arranges load limiter levels of system. First of all, pre tensioner works to remove the slack between the belt and
passenger. Force exerted on passenger from belt is controlled via load limiter. Load limiter levels give advantages
to control injury values. In higher load limiter levels, chest deflection values increase. In some cases, beginning of
load limiter level can be high to avoid hard contact with airbag. But not to increase chest deflection values, low
load limiter levels follow high load limiter levels.
In this paper, belts will be introduced with different load limiter levels. These belts’ effect will be analyzed on
Thor dummy with the help of computer software. Brain injury values will be checked in oblique crash mode.

2. ANALYSIS
In this study, proposed NHTSA oblique test setup which is shown in introduction section, is used. As defined in
procedure, vehicle remains stationary and 90kph velocity is defined to the deformable barrier. CAE model is built
in Hypercrash program and Radioss is chosen as a solver. During the study, all variables remain constant except
from seat belt load limiter.
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First CAE model is prepared based on reference test setup. All parts used in this CAE models are representation of
conducted test. Prepared CAE model correlated in order to catch injury characteristics and dummy kinematic
behavior in test. Figure 2.1 shows BrIC prediction capability of prepared CAE model. Even there is a minor
difference in curve characteristics, overall BrIC value matches well with the reference test.

Figure 2.1 BrIC Curves of Test and CAE

In order to simplify CAE studies, reference load limiter level defined as a start of iterations. For iterations, 10%,
20% 30% upper and lower load limiter levels are defined based on reference load limiter. Shoulder belt forces
which are measured during crash can be seen in figure 2.2 for defined load limiters.

Figure 2.2 Load Limiter Levels of Belts

As can be seen in shoulder belt force curves, duration of load limiter force is getting shorter with the increase in
load limiter capability. High load limiter functions can absorb crash energy more and hold dummy better. Thus,
dummy kinematic also changes with different load limiters. As a result of the oblique crash load case and load
limiter increase, belt slips over shoulder. Due to disengage between shoulder and belt, different belt force
characteristics are observed in curves.

3. RESULTS
Different load limiter levels which are stated in previous section are used in CAE models. Head rotations are
investigated in order to understand the effects of load limiter on BrIC value. During simulation, head angular
velocities are recorded via sensors for x, y and z directions and defined formula is being used to calculate BrIC.
Dummy positions from CAE animations can be seen in figure 3.1 at 100ms. Dummy with lowest load limiter
which is stated in purple color moves forward most comparing others. Dummy with maximum load limiter which
is stated in light blue color moves less than others. Due to oblique crash test mode, passenger side dummy moves
through the impact direction. In brief, different dummy kinematics are observed for each cases.
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When dummy is hold less than other type of belts, head will hit to passenger airbag faster and in a short time.
Applied reaction forces increase head rotation in x-axis. “Ref-30%” type belt lets dummy go faster in crash

Figure 3.1 CAE Animations at 100 ms.

direction and causes early contact with airbag. This results increasing head rotation in X direction. Figure 3.2
shows head rotations in x direction. Lowest load level belt showed maximum rotation in x direction and other type
belts showed comparable results. In BrIC calculation, an x-axis rotation of head has a minimum contribution
according to y and z axis rotations. All belts’ effects on x-axis rotations are under critical values.

Figure 3.2 Head Angular Velocity - X .

Using high level load limiters keep dummy and avoid early interaction between dummy and airbag. Avoiding
early interaction helps to reduce an x-axis rotation of head but increases y-axis rotation of head. “Ref+30%” has
maximum value according to y axis of head rotation. Due to increased load levels, chest will remain more
backward according to others and head rotation will be increased in y-axis. In BrIC calculation, contribution of yaxis rotation of head has 2nd contribution when compared other directions. Figure 3.3 shows y-axis rotation of
head.

Figure 3.3 Head Angular Velocity - Y.
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Most critical contribution comes from z-axis rotation. In low load limiters, dummy head to airbag contact happens
early. Reaction force causes head rotation in z-axis. As can be seen in figure 3.4, “Ref-30% , Ref-20% , Ref-10%”
reaches and exceed the critical z-axis angular velocity limit.

Figure 3.4 Head Angular Velocity - Z.

Calculated BrIC value of reference model is defined 100 units. BrIC values of iteration models are given based on
reference load limiter. All results are presented in figure 3.5. BrIC value is decreasing with higher load limiter
levels until reference load limiter. After reference load limiter level, there is still improvement in results but it is
not as much as lower load limiters. There is a mismatch in decreasing trend for reference load limiter. Head
rotation around X-axis is the main reason of this phenomenon.

Figure 3.5 BrIC Values of Models

THOR dummy is one of the most developed crash test dummy. As a result of similarity with human, its injury
prediction capability is reliable and realistic. Even similar instrumentation can be added into available dummies,
predicted results will be limited because of their internal limitations. Thus, restraint system development strategies
are affected with introduction of the THOR dummy and new injury criteria.

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
In this paper, oblique crash test setup which is proposed by NHTSA is introduced. New dummy which is called
THOR will be used in new oblique crash test setup. During this study:






Correlated oblique crash model is used for iterations.
Brain injury criteria is introduced and set as a main output of study.
Different load limiters are created from reference load limiter.
Effects of different load limiters on head rotation in x, y and z axis is investigated.
BrIC values are affected from load limiter levels as a results of kinematic change in dummy movements.
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Load limiter effect on BrIC is investigated during the study. For future studies, detailed examination with all
retractor and passenger airbag variables such as pretensioner, airbag shape, inflator need to be assessed. Different
observations can be made in driver side because of the environmental changes. New car assessment program and
regulations are defining injury limits for all human body regions. Interaction between brain injury and other injury
values can be analyzed to be under defined limits.
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ABSTRACT
An investigation was performed to identify the impact of cross-sectional geometry on the crashworthiness
performance of vehicle crash boxes. A circular, square and rectangular cross sectional geometries of thin-walled
crash box models are modeled using finite element method. The force-displacement behaviours, energydisplacement behaviours and crash force efficiencies were examined. The results showed that circular crash box
had most favourable traits; displaying a desirable folding mode, stable force – displacement characteristics in
combination with the highest specific energy absorption and crash force efficiencies rates, making this geometry
the best geometry configuration overall. The results of the research will benefit the development of guidelines that
will improve the impact performance of automotive crash boxes.
Keywords: Crash Boxes, Deflection analysis, finite element method

1. INTRODUCTION
In an impact collision, a car utilizes two separate elements; the first is a collapsible frontal crash zone, which is
designed to dampen the impact effect and absorb the kinetic energy of the impact by deformation; the second
element is the safety cage around the main compartment, which is designed to protect the occupants by resisting
high crash forces whilst displaying little or no deformation (Ross, Wenzel, 2001).
The effective protection of passengers against fatal injury during a collision is achieved through the effective
design and construction of the passenger compartment that should be a rigid as possible to ensure that the survival
space is not crushed or catastrophically deformed. It is therefore obvious that the collapsible zones of the vehicle
(i.e., crash boxes and bumper beams) must be designed to be physically weaker than the structure of the passenger
compartment. The weaker collapsible structure ensures that, following a collision, the front zone of the vehicle
crushes before any deformity of the passenger compartment occurs. The force of deformation also controls the
deceleration of the vehicle. Therefore, the controlled manner in which the front of the vehicle collapses, controls
the deceleration of the occupants (Gameiro continued, 2006). This controlled deceleration determines the forces
that are placed upon the occupants from passive safety features such as the airbag and seatbelts. These deceleration
forces are often the cause of serious injury of the occupants of any vehicle involved in an impact collision.
It is, therefore, necessary to limit the maximum deformation force. This suggests that there are clearly defined
maximum and upper limits of deformation force that can be applied to ensure the safety of the occupants (Cole,
Sherman, 1995). It is also clear that the length of the collapsible zone, which controls the total deformation, is
further in need of limitation. As such, strict limits are imposed on the dimensions of the vehicle as well as other
design related boundary conditions.
It has been shown that the high stiffness coupled with the superior crash energy absorption potential of aluminium
alloys makes these lightweight structures a cost-effective possibility for vehicle construction (Williams
continued,1999). Both low and high speed impacts have been tested with appropriate aluminium protection
systems, which have resulted in aluminium becoming the preferred material for vehicle safety as well as ensuring
reasonable pedestrian protection, reduced repair costs and occupant safety. Included body structures have ranged
from aluminium bumper beams, which include crash boxes, pedestrian protection systems and side impact beams.
Crash boxes display axial collapse due to the dissipation of kinetic energy from plastic strain energy causing
plastic hinge formation and the catastrophic deformation of the walls of the tube. However, due to the material
nonlinearity and large deformation process, it is often challenging to design the thin walled sections.
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When designing these specific energy absorbing devices: They must be able to absorb high energy, be able to
accept a crippling load, have a repeatable mode of collapse in order to maximize the crashworthiness performance
of crash box (Guillow continued, 2001). The aim of this paper is to identify the crashworthiness performance of
crash boxes with different cross sectional shapes in order to identify the most suitable design criteria for impact
performance. A literature search and review for the geometries of crash boxes is given in the first section. The
second section concentrates on the parametric study of the effect of cross sectional shape crashworthiness. The
final section is focused on the study of the geometry configurations and the characteristics comparison of their
force and energy absorption parameters.

2. CRASHBOX DESIGN
2.1 Rectangular and Square Crash Boxes
Energy is absorbed during axial compressive loading in rectangular and square crash boxes through a series of
progressive folding deformations. A number of failure modes are exhibited with rectangular and square crash
boxes. the desired failure mode of these geometries should display a regular folding formation throughout the axial
crush loading, causing the stable collapse of the component (Williams continued, 1999). These progressive folding
patterns are able to absorb energy in a controlled and consistent manner (Guillow continued (2001).
A number of consistent secondary peaks and wavelength are exhibited within the load deflection curve for this
mode are shown in figure 1:

Figure 1. Typical load-deflection curve for a compact rectangular crash box (Lu, Yu, 2003)

By ensuring a proper geometrical design and the utilisation of suitable material properties, undesirable failure
modes can be prevented. There are a number of undesirable failure mode which include:
Irregular folding; where there is no entire buckling of the cross-section but instead there is local plate buckling of
the individual walls at different times and loads throughout the crush event. With this irregular folding, no regular
folding patterns appears and there is no consistent exhibition of any secondary peaks and wavelengths within the
load deflection curves (Airoldi, Janszen, 2005). A comparison of regular folding and irregular folding is shown in
figure 2.

Figure 2. Regular folding (left) vs. irregular folding (right) (Williams continued, 1999)

Bending collapse due to aspect ratio folding mode occurs following the first fold formation. The folds within the
opposite walls interfere and prevent further folding and induce bending of the member.
In rectangular and square crash boxes, the energy absorbing behaviour can be predicted by ensuring the following
criteria are achieved:
The rectangular section needs to be compact, with each individual wall being supported by its connecting wall so
that there buckling occurs across the entire cross section at the same load and time during the crash event (Lu, Yu,
2003).
The shorter wall of the rectangular cross section must be of adequate length to allow the half wavelength of the
fold to fit (Fyllingen continued, 2010).
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2.2 Circular Crash Boxes
An acceptable energy of absorption capacity is displayed in two modes of failure for circular crash boxes that have
been subjected to axial compressive loads (Fyllingen continued, 2010). These show consistent, repeating fold
patterns within the load deflection curve. These patterns are the concertina axisymmetric folding mode and the
diamond folding mode which are shown in figure 3 (Meguid continued, 2007).

Figure 3. Axisymmetric (left) and diamond (right) folding pattern for circular crash boxes (Williams continued, 1999)

Concentric rows of outward facing folds are formed in the axisymmetric concertina mode. Mixed mode failures
are often exhibited by circular sections, whereby the sections commence folding in an axisymmetric manner
before changing to a diamond mode folding pattern.

2.3 Crashbox Design Analysis
The finite element method has been frequently utilised to research the collapse pattern of crash boxes. The
numerical modelling of crash box crushing modelled by solid elements and shell elements were compared by
Fyllingen et al. (Fyllingen continued, 2010). These authors identified that shell elements were a good choice for
modelling thin walled tubes, particularly when identifying the notable reduction in computational time. The
dynamic collapse of square aluminium columns was studied by Meguid et al. (Meguid continued, 2007) through
the use of the LS Dyna explicit finite element solver. These authors investigated the effect of different platforms
used on the results and the influence of initial conditions and symmetric boundaries on the resulting mode of
collapse. It was found that irregular collapse modes were linked to numerical errors in untriggered models. Due to
its ability to capture global buckling modes of collapse, the half column model was suggested providing it was
adequately constrained along one plane of symmetry. This allowed the elimination of spurious deformation modes
that the untriggered full model configuration displayed.
The effect of triggering on the crashworthiness of circular aluminium tubes was studied by Marzbanrad et al.
(Marzbanrad continued, 2009) using explicit FEM. The authors utilised a number of trigger types including plastic
folds, holes and notches. It was discovered that the use of these triggers could reduce the initial crippling force.
Nevertheless, no alternative optimal solutions were given.

3. METHODOLOGY
3.1 Numerical Test Setup
In order to identify the most efficient crash box design, with regards to cross sectional dimensions, a parametric
study was performed. The crash boxes were modelled in Solidworks, meshed in HyperMesh and their axial impact
were simulated using the LS-DYNA explicit finite element model.
Using the same impact test setup for numerical analysis as that of reference to EURONCAP protocol [9]. The
square, circular and rectangular crash boxes were collapsed at a 90 degrees angle into a rigid wall. 6063 T5
Aluminium was utilised as the material of choice as it is considered as the most preferred material for crash boxes
(Qing-fen continued, 2009).
Table 1. Material Properties of 6063 T5 Aluminium

Property
Young's Modulus,E (MPa)
Mass Density, ρ (kg/m3)
Poisson' Ratio, v
Yield Strenght, (Mpa)
Specific Heat (J/kgC)
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0.33
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The dimensional properties of circular, rectangular and square crash boxes are given below. Their thicknesses and
heights are fixed for effective cross sectional geometry comparison.
Table 2. Dimensional Properties of Crash boxes
Circular
Rectangular
Square
Height
15 cm
15 cm
15 cm
Diameter
80 mm
Width
100 mm
80 mm
Length
70 mm
80 mm
Thickness
2.75 mm
2.75 mm
2.75 mm

The force-displacement curve and energy-displacement curves are gathered from the simulation results for each of
the crash box designs. The curves showed that there are a number of common crashworthiness criteria that can be
used to evaluate the performance of the crash box.
Total Energy Absorption (TEA):
(1)
Specific Energy Absorption (SEA):
(2)
Mean Crushing Force:

(3)

Crash force efficiency (CFE):
CFE =

Fm
Fmax

(4)

The crash box models were meshed using the finite element software Hypermesh software and Standard
Belytschko-Tsay finite elements allow the meshing of the geometry with five integration points across the
stiffness-type. Rigid brick elements were used to model the impacting mass. The model is then attributed with
gravity acceleration with the initial velocity of 50 kph being assigned to the mass. All degrees of freedom
constrained the lower edge of the crash box. Only a vertical direction is allowed on the nodes of the tube
constrained within the clamp for the duration of the physical test. A friction coefficient of 0.2 is used to define the
nodes to surface algorithm describing the contact between the impacting mass and the crash box. The frictionless
single surface contact models the self-contact of the crash box. There is an additional definition between the
contact of the rigid wall and the impacting crash box in order to prevent the total bottoming out of the tube. There
is a 300 mm distance from the rigid wall to the upper end of the crash box.

3.2 Crash Analysis
The explicit numerical method can be utilised due to the short period of time in which crash events occur.
However, the more hardware demanding implicit approach can also be utilised, in which more variables can be
added into the calculation (Qing-fen continued, 2009).
The ability to simulate actual crash results is highly contact dependent and reliant on numerous factors, which can
result in fatalities if not carried out correctly [Fyllingen continued, 2010]. There are two main categories that
define contact, which are segment based and nodal based contacts. The two main categories are subdivided into
one-way and two-way contact types (Hallquist, 2006).
When different mesh constellations are used, the nodal based contact system requires more work. This is because
there is a change in the mode identification numbers that are dependent on the mesh constellation. Additionally,
the contact search finds the nearest nodes on the different segments, which results in an unstable contact definition
for the meshes consisting of elements with varying ratios.
During the contact, node segments are located using the segment based contact search, which is a preferred
method for crash analysis (Qing-fen continued, 2009). The determination between one way or two way contact is
determined by the checks for penetration on both the master and slave part or if these checks cover just the slave
part.
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Figure 4. Offset for contacts

It is recommended that there is an offset of colliding parts to ensure there is no penetration prior to the intended
contact as shown in Figure 4 (Hallquist, 2006).

3.3 Element Theory
The geometry of the crash boxes largely determines the choice of element type. Since the structure is thin walled,
there are two possible element types in which to approach the problem. As such, the solid and shell elements are
the two potential approaches (Marzbanrad continued, 2009). According to the literature, a good reference point is
the length over thickness ratio where the ratio presents a boundary between the solid and shell element choices [7].
There are many different element types to choose from with regards to working with solid and shell elements. The
application and surface geometry determine the efficiency of an element type. The element type must be efficient
and able to withstand key conditions when considering the folding and buckling of the elements that occur during
crash analysis (Marzbanrad continued, 2009).
When simulating a crash, a shell element with a quadrilateral element type that has adequate amounts of
integration points within the element and throughout its thickness is likely to be the most efficient. Solid brick
elements often use the same formulation of integration points. One of the parts of the element formulation is the
effective choice of the number of integration points within an element (Hallquist, 2006).
There are a number of well used formulations performed with quadrilateral shell elements within the LS-DYNA
simulations. The Belytschko-Lin-Tsay formulation is one of the recommended formulations and is denoted
“ELFORM=2” that is able to give a single integration point on the surface of the element. An alternative element
formulation is that of the fully integrated shell formulation which is denoted as “ELFORM=16” and provides four
integration points on the surface of the element as shown in figure 5.

Figure 5. Element formulations for quadrilateral shell elements

Different results within the crash simulation are generated by varying the number of integration points on the
element’s surface. A more accurate and safe buckling simulation is generated when four integration points are
utilised on the elements surface in comparison to the single integration point formulation. Nevertheless, the more
integration points there are on the surface of an element can induce element warping (Qing-fen continued, 2009).
There is an agreement between the described element formulations for both solid and shell elements, which is
largely a result of each element surface having the same integration point formulations.
Another important variable is the number of integration points (NIP) through the thickness of the element. It is
recommended that a higher number of integration points are included, in order to provide an adequate
approximation of the behaviour of the materials during nonlinear deformation (Fyllingen continued, 2010). Whilst
it is recognised that the simulation time is longer for the elements with higher NIP numbers, the results are often
theoretically more correct (Airoldi, Janszen, 2005). At least five integration points are commonly used during
crash analysis (Meguid continued, 2007).
The element construction often determines the element formulations as the recommended values often define the
angular deviation, warping and skewing of the element. Inadequate simulation results can often occur due to the
creation of a mesh with poor elements (Fyllingen continued, 2010).
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It is also necessary to define the element’s orientation during the element formulation. The global coordinate
system is often used initially to define the element orientation and in so doing the element’s normal vector is
defined. By defining the normal vector of the element allows the tracking of the NIP as well as which side of the
element is top, bottom, left or right (Hallquist, 2006).

4. RESULTS
For better analysis, key parameters of crash box analyses and combined graphs of both force vs displacement and
energy vs displacement are presented in table 3 and figure 6 and 7 respectively.
Table 3. Key parameters of circular, square and rectangular crash boxes
Geometry

Crash Force Efficiency

Circular
Square
Rectangular

0.60
0.50
0.35

Specific Energy Absorption
(kJ/kg)
37.46
30.63
20.90

Figure 6. Force – displacement graph of Circular, Square, Rectangular Crash Box

Figure 7. Energy – displacement graph of Circular, Square, Rectangular Crash Box

From the analysis of the area below the force-displacement curve of circular crash box in figure 6, which indicates
the energy absorption capacity, is substantially larger than that of rectangular and square crash box. Furthermore,
the energy-displacement curve of circular and square crash box also exhibits similar characteristics compared to
rectangular crash box curve. The results show that the lowest specific energy absorption and crash force efficiency
rates were observed in the rectangle crash box when compared to the circular and square crash boxes. This is
explained by the bending collapse due to aspect ratio folding mode displayed by the rectangular geometry. There
are two possible collapse modes for square and rectangular columns with the bending collapse mode displaying
the least amount of energy absorption, followed by irregular folding mode.
The square crash box displayed a slightly higher specific energy absorption rates and crash force efficiency rates
than the rectangular crash box. This is because the square crash box has a combination of both regular and bending
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collapse folding modes which is able to absorb higher levels of energy through the stretching of the metal in the
radial direction during each fold. In comparison, the circular crash box displayed a concertina (axisymmetric)
mode of collapse which in return gave the highest energy absorption rates and crash force efficiency rates. The
square and rectangular crash boxes have four sides which act as imperfections on the outer geometry of the crash
boxes that eventually result in poor force and energy absorption characteristics. Conversely, the circular crash box
has a perfectly round geometry and does have resistance to the withstand higher forces and absorb more energy in
collision.
As a result, both key parameters performance characteristics of circular crash box is considerably larger than other
configurations. Therefore, it can be concluded that the circular crash box has successfully performed in this
investigation with the highest specific energy absorption and crash efficiency rates.

6. CONCLUSIONS
In this study a finite element program was used to generate circular, square and rectangular cross sectional
geometries of thin-walled crash box models.
The force-displacement behaviours of crash box configurations were investigated. There was a significant
difference between the results of circular geometry displaying the highest force absorption and rectangular
geometry showing the poorest performance overall. These results are attributed to the concertina (axisymmetric)
and irregular folding and buckling collapse of these crash boxes.
The study also analysed energy-displacement behaviour of circular, square and rectangular crash boxes. It was
discovered that the circular and square crash box configurations had close values of specific energy absorption
rates. In contrast, the rectangular crash box resulted with the lowest values of specific energy absorption rates.
This was linked to the interference of the opposite walls which resulted the whole body to collapse.
The crash force efficiencies were evaluated after finding peak and mean crash forces of each configuration and it
was shown that altering crash box geometries had crucial effect on evaluating crashworthiness of a crash box.
Circular geometry has performed the highest efficiency overall, showing that a round geometry did result better
efficiency rates in comparison to rectangular and square crash boxes which had four sides which can seen as an
attribute of imperfection.
This was followed by a detailed examination of the key parameters. The results showed that circular crash box had
most favourable traits; displaying a desirable folding mode, stable force – displacement characteristics in
combination with the highest specific energy absorption and crash force efficiencies rates, have made this
geometry the best geometry configuration overall.
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ABSTRACT
Road roughness is a very important consideration in evaluating the condition of different, as it affects the seat
comfort for the passenger and driver. In this study, a mathematical model of a three-mass quarter car is developed
to evaluate vehicle seat comfort in terms of International Organization for Standardization 2631-1. Power spectral
densities (PSD) depending on reference angular spatial frequency measured in different classes of road is used as
road roughness. The purpose of this study is to present a new approach in terms of road roughness. In the
literature, PSD data is used depending on spatial frequency. In this study, experimentally measured PSD
depending on reference angular spatial frequency were converted to amplitude. By this means, the wavelengthdependent amplitude values are obtained from the PSD data. The amplitudes can be used directly on the threemass quarter car vibration model to analyze vertical seat vibration. According to International Organization for
Standardization (ISO) 2631-1, the root mean square (r.m.s) value of the frequency-weighted acceleration is
obtained using seat vibrations. Frequency weighting curves which affect the driver in the vertical direction was
used. Seat comfort was calculated using vertical seat vibrations and frequency weighting curves. The r.m.s values
compared with the health guidance caution zone at the duration of the expected daily exposure. As a result, the
seat comfort is worst on the road with the highest PSD and the duration of the expected daily exposure is
minimum.
Keywords: Power spectral density, seat comfort, ISO 2631-1, vertical seat vibration

1. INTRODUCTION
Vibration has physiological and psychological effects such as motion sickness on human health and comfort.
Various firms and academicians have been studying for a long time to reduce these effects. Vehicle vibration
models, along with the driving dynamics and safety-related effects that are examined by the load fluctuations that
they excite, as well as the rms acceleration values affect the comfort of the driver and passengers (Karen and Kaya,
2012). Evaluation of the effects of acceleration increases or decreases on human health can be made according to
mathematical evaluations. A number of tests have been carried out to measure the comfort of the vehicles at
different road roughness. According to the results of tests made, it is tried to produce vehicles with ideal vibration
(Dragan and Vlastimir, 2011).
The vehicles in motion vibrate mainly with excitation from the road. These vibrations are generally in the
frequency range of 0 Hz to 25 Hz (Güney, 1992). The excitation that the vehicle gets from the road pass through
the wheel system and the axle body via the spring and damper elements (Gillespie, 1985).
A variety of mathematical models are available to explore vehicle driving comfort. However, in order to examine
comfort more suitable, a three-mass quarter car model was created in this study. The equations of motion
consisting of mass, spring and damping elements are formed according to the second rule of Newton. The
generated vibration system has ten degrees of freedom. These degrees of freedom are five of the vertical,
horizontal and three rotational movements of the body; four of the vertical movements of the wheels; the degree of
freedom of one's movements.
The basic concepts in ISO 8608 are spatial frequency, road profile and PSD (ISO 8608, 1995). The spatial
frequency is defined as (cycles per meter) the inverse of the ordinary hertz unit (cycles per second) (Lundström,
2009). The road profile is the variation of the path height along a road and parallel to the road (Kawamura and
Kaku, 1985). PSD is the power spectral intensity. The use of ISO 8608 is based on the assumption that a given
road has equal statistical properties everywhere throughout a partition to be classified so that the road surface is a
combination of many long and short periodic pulses with different amplitudes. The combination is the same where
it appears along the road section (Múčka, 2012).
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International Standard ISO 2631-1 was prepared by Technical Committee ISO/TC 108, Mechanical vibration and
shock. The main objective of the ISO 2631-1 Standard is to describe quantitative whole body vibration methods:
human health and comfort, possibility of vibration detection, incidence of illness caused vibration (ISO 2631-1,
1997).
In this paper, firstly, the three-mass bus vibration model was created that is exposed to road roughness. The threemass vibration model consisting of mass-spring-damper elements are created. Then, power spectral densities
(PSD) depending on reference angular spatial frequency measured in different classes of road is used as road
roughness. Experimentally measured PSD relying on reference angular spatial frequency was converted to
amplitude so that the vibration system is excited with the amplitude dependent on wavelength of road roughness.
Lastly, the r.m.s value of the frequency-weighted acceleration was calculated using vertical seat vibrations and the
r.m.s values compared with the health guidance caution zone at the duration of the expected daily exposure.

2. METHODS
2.1. Oscillatory Model of the Bus
A three-mass vibration model consisting of mass-spring-damper elements used in the study are created shown in
Figure 1. In the upper system, seat and driver weights and seat stiffness and damping values are used. Under this
system, the body weights and the equivalent stiffness of the springs and the equivalent damping values of the
shock absorbers are used. The axle system, which is the bottom system, is a mathematical system expressed by the
stiffness and damping coefficients of the tire with the equivalent of the wheel/tire/axle masses.

Figure 1. Linear oscillatory model of the bus

In Figure 1, z1, 𝑧2, 𝑧3 and h show the axis, body, seat, road vertical positions. The 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3¸ masses represent the
mass of the seat, body and axle (wheel).
The differential equations of motion in the matrix form for the vehicle vibration system are formulated as
follows:
(1)
- symmetric inertia matrix, mass matrix, damping matrix and stiffness matrix
- stiffness and damping of tire elements of the excitation
- complex vector of position, velocities and acceleration
- complex vector of excitation vertical position and velocity
Vector representation of real and imaginary parts of complex amplitude and
below (r: real ; i: imaginary)

complex excitation are given
(2)
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(3)
The complex transfer function of the vehicle vibration system is as follows (f: excitation frequency, j: imaginary
unit):
(4)
The damped natural frequency of the bus values obtained as a result of the simulation are very close to the values
obtained experimentally. Table 1 shows calculated eigenvalues (characteristic values), damped natural frequencies
and damping ratio of the oscillatory system.
Table 1. Damped natural frequencies and damping ratios of the oscillatory system
Damped natural frequency (Hz)

Damping ratio

Seat

0.25

Body

0.26

Axle

9.81

0.05

2.2. Road Roughness
Power spectral density (PSD) is the limiting mean-square value of one signal per unit frequency bandwidth. The
road profile can be explained by the vertical displacement by the PSD (ISO 8608, 1995). The resonance
frequencies and velocity range information for a particular class of vehicle makes it possible to choose useful
limits for that class of vehicle. Since the time angular frequency depends on the vehicle speed due to the
equality of
, it is more meaningful to make a general road roughness specification with the angular spatial
frequency
(Mitschke, 1984). Displacement PSD depending on angular spatial frequency is described as:

(5)
The relation between displacement PSD depending on angular spatial frequency and depending on time angular
frequency is formulated as:
(6)
According to the road roughness information, if the
is defined, the
formula can be created with the
aid of vehicle speed and calculations are continued on the angular frequency basis (Mitschke, 1984). The road
roughness measurements made for the determination of the
are utilized. The result of these measurements
are shown on double logarithmic diagrams in Figure 2. According to these measurements, the displacement PSD
decreases with the increase of the angular frequency. This distribution can be represented by approximations in
double logarithmic diagrams. PSD lines can also be expressed by the following equation:
(7)

Where
is reference angular spatial frequency (= 1 rad/m),
is PSD depending on reference angular
spatial frequency.
is a degree of roughness and determines whether the road is good or bad (Kortüm and
Lugner, 1995). By changing this value, the double logarithmic diagrams lines shift up and down. is the exponent
of the fitted PSD, indicates that the roughness of the road is long or short wavelength. With change of the , the
gradient of the lines changes. The displacement PSD depending on time angular frequency change is written as:
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(8)

Figure 2. Displacement PSD with respect to the angular spatial frequency (Braun and Hellenbroich, 1991)

The defined road roughness function
consists of the angular frequency, the wavelength (L) and the excitation
spectrum depending on angular spatial frequency (
, which form from the very sinusoidal oscillations.
Clearly, the roughness function consists of an infinite number of sinusoidal oscillations. The wavelength ranges of
these oscillations are combined and the amplitude appears in a length dimension:

(9)
The wavelength and amplitude of road roughness have different results in different frequency values. Road
roughness, which has a very important place in the calculation of ride comfort values , have different spectral
densities in variable road conditions. Wavelength (L) and amplitudes (h) of the path spectral densitites are shown
in Figure 3.

Figure 3. Rough path wavelength and amplitude for road test

We need the road roughness from the road in terms of amplitude so that we can find real and imaginary amplitude
values from the transfer function in equation 4. Road roughness for the different classes of roads in the
measurements made are given in terms of the displacement PSD
. However, for using the
magnification function from the model of the three-mass quarter car model, we need road roughness in amplitude
so that we can find the acceleration values. For this reason, PSD depending on reference angular spatial
frequency (1 rad/m) (
) is converted to amplitude. The amplitude was used instead of the PSD depending
on angular spatial frequency. To keep the r.m.s value the same, conversion is as follows:
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(10)
Derivative of

is

equation, when placed in the equation:
(11)

For this study

is 2:
(12)

As seen in the above equation, the PSD function of wavelength is equal to the constant value. The r.m.s value of
the excitation function (
can be generated in the wavelength range ( ) and a single harmonic function can be
generated by the
amplitude to be generated for the average wavelength (L). The factor of
for the
conversion between the amplitude and the effective value of the harmonic function should be considered
(Mitschke, 1984).

(13)

(14)
The

amplitude equals a constant value in a constant
and
(good
.The result means that the road roughness
have an amplitude of 0.2 cm in size. At
101.6 m have the same amplitude of 0.2 cm. Changing the
wavelength will be a clearer indication.

wavelength range ( ) (fixed band range). If
concrete) is accepted, it is equal to
wavelengths between
and
the same time, wavelengths between 98.4 m and
wavelength range proportionally to the average

Figure 4. Road roughness amplitudes generated from PSD as function of wavelength
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Hence, if
defined, calculations can be made on the basis of amplitude and wavelength. The PSD
experimentally measured from different classes of roads for
calculations is used for road roughness
as shown in Figure 4 on the
measurements. The results of these measurements are expressed in terms of
double logarithmic diagrams with the above equation.According to these measurements, amplitudes decreases
with the increase of angular spatial frequency.
In order to analyze the effects of the
on the road roughness, the value of
is converted to
so
that the exponent of the fitted PSD is constant as the input value in the simulation. Amplitude transformations of
the
measurements made for concrete, asphalt, parquet and unstabilized road given in Table 2 were
analyzed by varying wavelengths. A class of road is very good asphalt road, B class of road is good concrete, C
class of road is medium parquet and D class of road is bad unstabilzed road.
Table 1. PSD depending on reference angular spatial frequency for different types of roads (Braun and Hellenbroich,

1991).

Road Class

Concrete

Asphalt

Parquet

Unstabilized

Road Type

w

Very good

2.29

0.6

Good (B)

1.97

4.5

Medium

1.97

8.7

Bad

1.72

56.0

Very good (A)

2.20

1.3

Good

2.18

6.0

Medium

2.18

22.0

Good

1.75

14

Medium (C)

1.75

23

Bad

1.81

36

Very bad

1.81

323

Good

2.25

32

Medium

2.25

155

Bad (D)

2.14

602

Very bad

2.14

16300
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The curves in Figure 5, which depend on amplitude and wavelength of very good, good, medium and bad road
displacement PSD measured on the concrete, asphalt, parquet and unstabilized road.
The spectrum density on the unstabilized road is more than the other road types.
is too high means that the
magnitude of the vibration excitation amplitude coming from the road is high. The unstabilized road leads to
uncomfortable and unhealthy driving. Driving a vehicle for a long time in this kind of road is quite harmful for
human health. It is beneficial to keep the driving time to a minimum. As seen in the above wave length and
amplitude curves, the lowest amplitude values are obtained from concrete roads while the highest amplitude values
are obtained from unstabilized roads. The increase in amplitude causes vibrations in the human body and is
undesirable in terms of comfort. In the study, comfort analyzes were obtained using different road roughness
amplitude and wavelenghts curves and comparisons of these analyzes were made.

Figure 5. a) Asphalt road amplitude-wavelength curves b) Concrete road amplitude-wavelength curves c) Parquet road
amplitude-wavelength curves d) Unstabilized Concrete road amplitude-wavelength curves

2.3. ISO 2631-1 Frequency Weighting Curve
The sensitivity of people to whole body vibrations varies depending on the frequency. The effects of frequencies
on humans are reflected by the frequency weighting defined as
ve
(ISO 2631-1, 1997). In the
calculations used in the study, the
frequency weighting curves which affect the driver in the vertical direction
was used. The frequency weighting curve in the 1/3 octave band in ISO 2631-1 is shown in Figure 6.
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The frequency weighting curve for principal weightings shown in Figure 6a was used in vehicle comfort
calculations. But for the comfort value, the curve in dB is converted to the amplitude by the transfer functions.
This transformation is shown in Figure 6b.
Figure above will be used with the rms acceleration value found by taking the square of the average of the squares
of the vibration values measured at a specified time interval of the acceleration data collected on the seat.

Figure 6. a) Frequency weighting curves function of dB b) Frequency weighting curves function of amplitude

2.4. Frequency Weighting Acceleration
Vibration evaluation according to ISO 2631 always includes weighted root mean square (r.m.s) acceleration
measurements. Weighted r.m.s acceleration is expressed as m/s2.The mathematical representation of the weighted
r.m.s acceleration is given in the equation:

(15)

is the weighted acceleration as a function of time (m/s2) and T is the duration of the measurement in seconds
(s). The acceleration signal can be analyzed and reported as either constant or proportional bandwidth spectra of
unweighted acceleration. The general weighting acceleration can be determined in accordance with the following
equation:

(16)
Where

is the frequency-weighted acceleration,

is the weighting factor and

is the r.m.s acceleration.

3. RESULTS AND DISCUSSION
One of the most important criterion in the study of vehicle vibrations is the vibration which shows the discomfort
of the people in the vehicle. Vibrations from the vehicle are different, as are the vibrations of different parts of the
human body (Tuncel, 2010) In this study, sensitivity to vibration in the z direction acting on the seat and vibration
comfort will be discussed.
The seat comfort (K) at a given frequency is found by multiplying the sensitivity (B) by the vibration acceleration
( at that frequency (Mitschke, 1984).
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(17)
the frequency weighting curves of amplitude obtained in this study was used as sensitivity (B). A special
program was created in the software pack MATLAB for the mathematical analysis of the vehicle vibration model,
converting PSD depending on reference angular spatial frequency to amplitude, the analysis of the results, the
drawing of the result curves and the optimization with different road roughness inputs (Mathworks, 2015). The
data results obtained from the simulation are analyzed in terms of the health guidance caution zones in ISO 26311. Table 6.6 shows the displacement PSD depending on reference angular spatial frequency, natural frequencies,
vehicle speeds and different road roughness (A, B, C, D) in vehicle model input values. Table 6.6 shows seat
comfort index and seat r.m.s accelerations are given in the output values. Seat r.m.s value represents the value of
the r.m.s frequency-weighted acceleration.
Table 2. Vehicle input values
A
(very good
asphalt)

Parameters

B
(good concrete)

C
(medium parquet)

D
(bad unstabilized)

Displacement PSD
Vehicle speed

V

30 m/s

Seat natural frequency
Body natural
frequency
Axle natural
frequency

2.51 Hz
1.28 Hz
9.81 Hz
Table 3. Vehicle output values

Parameters
Seat comfort
Seat r.m.s

A
4.30
0.67

B
5.10
1.08

C
7.80
1.58

D
13.50
2.55

Figure 7 shows the vertical seat comfort curves for different road roughness in frequency domain. Different
vibration comfort values appeared in the A, B, C and D classes of road with different displacement PSD. While A
class of road provides the best seat comfort, D class of road is the most uncomfortable situation. The increasing
displacement PSD reduced seat comfort. On the A class of road, the comfort of the seats was 2.19 while the
comfort of the seat on the D class of road increased to 8.79. The high index of seat comfort means low seat
comfort. Seat comfort index has no measurement unit.

Figure 7. Seat comfort for different class of roads (A,B,C,D)

Assuming that the responses are related to energy, the two different daily vibration exposures are equivalent in the
following cases:
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(18)
and
are weighted rms acceleration values for first and second exposures,
ve
are corresponding
durations for the first and second exposures. A health guidance caution zone is indicated by lines for equation 18
in Figure 8. For exposures below the zone, health effects are not clearly documented and quantitatively observed;
in the zone, caution with respect to potential health risks is indicated and above the zone health risks are likely.

Figure 8. Health guidance caution zones

Duration of expected daily exposure for 0.67
seat r.m.s acceleration obtained from A class of road is 3 hours,
for 1.08
seat r.m.s acceleration obtained from B class of road is 1.5 hours, for 1.58
seat r.m.s
seat r.m.s acceleration obtained from D
acceleration obtained from C class of road is 55 minutes, for 2.55
class of road is 14 minutes.
Different classes of roads cause different r.m.s frequency-weighted acceleration.
analyzed from
directly affects the comfort of the vehicle. The discomfort on the road with the high PSD value is too much and the
exposure duration is minimal. After a short driving, the driver may be exposed to health risks for D class of road.
The comfort on the road with the lowest displacement PSD value is maximum and the exposure time is long. After
a long driving, the driver may be exposed to health risks for A class of road. The effects on the seat of different
road roughness is analyzed.

4. CONCLUSION
The results of the analysis presented in this paper enabled us to consider the effects of different road roughness on
the vibration behaviour of the oscillatory bus model in the frequency domain. Converting PSD depending on
reference angular spatial frequency to amplitude depending on wavelength was a new approach to comfort
analysis. Using this approach, duration of expected daily exposure was calculated for different PSD of road
roughness. The driver’s comfort was changed with different displacement PSD. PSD function of reference angular
spatial frequency values can be easily used for quarter car models through the method used in this study.
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ABSTRACT
Semi anechoic chambers (SAC) are frequently used in automotive acoustic tests because they offer high rated
repeatability and proofing from external noise sources in these tests. As well as some automotive companies have
their own SAC buildings, some automotive companies just rent and use these special acoustic attributed rooms
regarding their needs. Beside this, automotive companies may have to use different SAC rooms in the duration of
an automobile project due to their needs of tests in different countries and due to project timing. Although most of
the SAC rooms are accredited according to ISO 3745, test results in different rooms may show some varieties. In
this study, 2 different semi anechoic chamber labs in Turkey and Germany are compared in terms of one of the
most commonly used acoustic metrics “noise reduction” (NR). NR values are both measured in the rooms in
Turkey and Germany. The results are compared & it’s intended to find the root causes which varies the results. By
eliminating the factors which varies results, it’s intended to approximate test results with an acceptable standard
deviation.
Keywords: Semi anechoic chambers, correlation, acoustic tests, noise reduction

1. INTRODUCTION
NVH(Noise-Vibration-Harshness) development in automotive is one of the most challenging events in the sector.
According to the segment, in which “to-be-developed car” will be existed, targets are set with respect to other
competitors and these targets are intended to meet.
Although these NVH tests and development phases can be grouped in very different terms, according to the
environment in which tests are conducted, we can group NVH tests in 2 different categories: Laboratory tests and
on-road tests.
On-road NVH tests are mostly powertrain and road NVH tests which should be conducted on road conditions as
vehicle level tests. Vehicles are driven on public or reserved roads. Roads may have different surface styles
according to data which is needed to collect(smoot road, harsh road etc.).
Laboratory NVH tests may be both vehicle level or sub-system level tests. It’s mostly intended to observe some
vibrational and acoustical effects which are hardly to detect on-road conditions. Beside squake & rattle 4-posters
and reverberant rooms, semi-anechoic chambers are most-widely used laboratories both in engine and vehicle
level NVH testing.
An anechoic chamber ("an-echoic" meaning non-reflective, non-echoing or echo-free) is a room designed to
absorb completely reflections of either sound or electromagnetic waves. They are also insulated from exterior
sources of noise [URL 1].
Wedges on the walls ensure the absorption of sound waves above the pre-set frequency value (mostly 100Hz). It’s
related with the height of the wedge. Anechoic chamber which don’t have wedges on the ground are called semi
anechoic chambers.
A semi anechoic chamber used in automotive tests should offer high rated repeatability and proofing from external
noise sources in these tests. This is highly related how correct the free field conditions are realized in the room:





adequate volume,
large sound absorption over the frequency range of interest,
absence of acoustically reflecting surfaces and obstructions other than those associated with the sound
source under test (and the reflecting plane, if any), and
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sufficiently low background noise levels. [ISO 3745 National Standard, 2003]

Figure 1. – Anechoic chamber wedges and a picture of an automotive semi anechoic chamber

Although most of the SAC rooms are accredited by ISO 3745, test results in different rooms may show some
varieties. In this study, 2 different semi anechoic chambers in Turkey and Germany are compared in terms of one
of the most commonly used acoustic metrics “noise reduction” (NR). NR values are both measured in the rooms in
Turkey and Germany. The results are compared & it’s intended to find the root causes which varies the results. By
eliminating the factors which varies results, it’s intended to approximate test results with an acceptable standard
deviation.of noise reduction metric.

2. RECENT STUDIES
Jason Zhu, Tim Roggenkamp and Dinghong Yan conducted a study of correlation between GM and Goodyear
acoustical laboratories. The researchers developed an in-situ near-field sound intensity measurement technique to
guide the tire air-borne noise development work. They further implemented this technique into dyno testing and
derived the empirical correction factors to convert the in-situ sound intensity into total sound power as load cases
based on dyno measured results. Furthermore, the correction factors can be applied into the on-road measured
sound intensity to determine the on-road tire air-borne noise load cases. A large group of tires with different sizes
were tested in the two labs to examine the lab-to-lab load cases differences in terms of near-field sound intensity
and far-field sound power. A good agreement was found for the noise ranking between the two labs by 1/3 octave
band and overall A-weighted sound intensity and sound power. [Zhu, 2013]

Figure 2. Overall A-weighted sound intensity rakings in compared rooms in Zhu, Roggenkamp and Yan’s study

Thomas Ahlersmeyer has conducted an acoustical comparison study between different semi anechoic chambers of
Ford Motor Company around the world. The researcher has measured engine noise reduction and road noise
reduction metrics in different rooms using similar equipments and test vehicles and tried to figure out a correlation
function between these rooms. [Ahlersmeyer, 2016]
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3. MEASUREMENT TECHNIQUE
Front & rear road noise reduction metrics are used as comparison parameters between 2 semi anechoic chambers.
These 2 parameters are measured on same car (-testing object) in both of the testing facilities (Chambers will be
named as Lab-1 and Lab-2 in forward sections).
Front - Road Noise Reduction(F-RNR) reveals the vehicle systems capability of not-letting the tires radiated noise
inside. The effective noise reduction capability of the vehicle (NR) is its ability to reduce the interior sound level
(SPLi) to a much lower level than that radiated by the road (SPLr).
(1)
Noise recordings are made by placing an omni-directional sound source in turn close to the different sides of the
stationary front tires of the vehicle under test.
The resulting sound pressure at the interior of the vehicle is measured for these different tire positions. With
averaging data, F-RNR is obtained.
R-RNR is tested same way just with the difference, that sound source is put to the sides of rear tires.
[Ahlersmeyer, 2016]
Levane’s test has been conducted in order to understand the variance of tests when comparing data sets.
Levene's test is used to test if k samples have equal variances. Equal variances across samples is called
homogeneity of variance. Some statistical tests, for example the analysis of variance, assume that variances are
equal across groups or samples. The Levene test can be used to verify that assumption. Levene test is defined as:
(2)
(3)
Ha should be valid at least for one pair.
Given a variable Y with sample of size N divided into k subgroups, where Ni is the sample size of the i-th
subgroup, the Levene test statistic is defined as [URL 2]:
(4)
(5)

4. BASE MEASUREMENTS
F-RNR and R-RNR metrics are measured on same vehicle in Lab-1 and in Lab-2. The results show differences
especially in higher frequency range.

Figure 3. F-RNR and R-RNR base results in Lab-1 and Lab-2
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5. FACTORS EFFECTING TEST RESULTS IN SEMI ANECHOIC CHAMBERS
Below factors are investigated as factors effecting test results in Lab-1 and Lab-2:





Floor Absorption
Room Temperature
Tire Pressure
Sound Source

5.1. Floor Absorption
It’s inspected that Lab-1 and Lab-2 have different floor surfaces. Lab-1 has an epoxy floor which possibly absorbs
some of sound waves in some particularly frequency range. But Lab-2 has a concreate floor which completely
reflects sound waves. This is assessed as a possible item which effects results.
In order to elliminate this effect, metal plates are placed on Lab-1’s epoxy floor (in order to change the absorptive
property to reflective) and the measurements are repeated that way again.

Figure 4. Metal plates placed on Lab-1 floor surface

It’s showed below the comparison of F-RNR and R-RNR results with epoxy and metal surfaces.

Figure 5. F-RNR and R-RNR results with epoxy and metal surfaces

Results proves that surface type has a significant effect on results especially on higher frequency range.

5.2. Room Temperature
Except for a few small installations, most anechoic chambers will need some form of ventilation. Air quantity
requirements can range from a very low volume to a very high volume based on the size of the room and the needs
of the equipment inside. This means that acoustically treated air intake and exhaust openings must be provided in
the walls or ceiling, to handle the airflow without affecting the anechoic characteristics of these surfaces. To
prevent excessive fan and outside noise from entering the chamber, silencers should be placed in the ventilation
duct systems. There are many available silencers from which to choose. The advantage of utilizing a standard unit
is that they have been tested and rated according to a specific test criterion and their performance is predictable
and generally assured. [Buelow, 1999]
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Nevertheless, Lab-1 has not a stable air conditioning system like referred above. Room temperature has been
measured several times in Lab-1 and the sound pressure level of the source has been measured in different
temperatures using a specific free field measurement setup.
The results of 5 different measurement is 5 different temperature are shown in Figure-7.
Results show that room temperature has a minor effect especially on high frequencies, because of that it’s
beneficial to find out the optimal temperature for tests.
Levene’s test has been conducted in order to find out minimum varianced temperature. According to that 14,7°C is
minimum varianced test temperature (Figure-8).

5.3. Tire Pressures
It’s a known fact, that the noise radiated from road surface is firstly passes through tires. The air inside the tires
have a damping effect on this noise & the air damping is highly influenced by tire pressures. Because of this, team
decided to investigate F-RNR levels with different tire pressure values.Various measurements have been
conducted both with 1,5 bar & 2 bar tire pressures in Lab-1.

Figure 6. Free field sound source measurement setup

Figure 7. Free field sound source measurement results
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Figure 8. Levene’s test on room temperature outcomes

Figure 9. F-RNR results in Lab-1 with 1,5 and 2bar tire pressures

Results show that different tire pressures have an effect on RNR metric.
Levene’s test has been conducted in order to see the variance of different tire pressures in itself. According to
result, both 1.5 and 2 bar can be used. There is no major effect to correlation.

Figure 10. Levene’s test on tire pressure outcomes
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5.4. Sound Source
The sound data from sound source is collected from 12 different microphones in free field condition. And as the
result; it’s investigated that all these datas are similar.

Figure 11. Sound source output distribution

6. FINAL RESULTS AFTER ADAPTING ALL PARAMETER
After adapting all parameters into an appropriate level and eliminating varieties in Lab-1 and Lab-2; F-RNR and
R-RNR spectrums are generated with a better approximation than the first result. With these results it can be
declared that the correlation Lab-1 and Lab-2 is succeeded.

Figure 12. F-RNR and R-RNR results in Lab-1 and Lab-2 after correlation factors adapted

7. CONCLUSION & RESULTS
4 parameters are investigated in order to understand the difference of noise reduction results in Lab-1 and Lab-2:
Floor absorption, room temperature, tire pressure, sound source.
Floor absorption has significant effect on RNR values. Because of this, tests in Lab-1 should be conducted using
metal floor plates in order to succeed correlation with Lab-2
Room temperature has a minor effect on higher frequencies. More accurate climate control is essential in Lab-1
and measurements around 14.7 degree is less varianced compared to 18 degree band.
Different tire pressures at vehicle tires makes an effect on RNR values, but pressure values in itself has minor
variation.
Sound source has not a significant effect on correlation.
With altering floor absorption and room temperature effect as it’s explained above, it’s declared that the
correlation between Lab-1 anf Lab-2 is succeeded.
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Although in this study 4 parameters are assessed as “most effecting parameters”, there are also other factors that
investigators should take into account according to need for these kind of studies. These parameters are:
 ISO room specifications (if the rooms are accredited to different ISO standards: ISO3745 or ISO3744)
 Front-end data analyzer (if different brands of analyzers with different calibrations used)
 Microphones (if different brands of microphones with different calibrations used)
It should be noted that this study is conducted acoording to a high frequency sound source which produces
continious white noise. But there are also some tests which is performed using impulsive sound source with
impulsice sound characteristics.

Figure 13. Impusive excitation signal

Because this kind of sound is produced in a very short time, related to the sound generated it may have different
peak characteristics with higher amplitudes. In these situations, Low level reflections from the wedges can be
detected using basic sound quality analysis when the sound source being measured generates impulsive sounds. In
these kind of correlation studies, all reflection factors should be determinated and assessed using a specific
loudness analysis. [Fridrich, 2007]
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ABSTRACT
Vehicle ride comfort is an important criterion for customer satisfaction. Ride comfort evaluations are made in two
ways, subjective and objective. This research presents an approach for subjective and objective evaluations of
vehicle ride comfort through the road tests. The main objective is to produce a software tool to be used for
subjective ride comfort evaluation based on the objectivation of the subjective ratings in vehicle ride. In this paper,
the results of initial studies about the ongoing research project of ride comfort evaluations are presented.
Correlation studies between the subjective and objective ratings, data acquisition, determination of reliable drivers
and road tests are also discussed.
Keywords: Vehicle ride comfort evaluation, Road tests, Subjective and objective evaluations

1. INTRODUCTION
Nowadays, vehicle suspension ride quality is assessed by subjective or objective methods. However, the most
common method used is subjective evaluations. On the other hand, subjective evaluations are insufficient to meet
customer expectations. Some reasons for this are; prejudices, acceptance criteria, error definitions and fatigue,
mood and perception levels of the drivers performing the tests. As a result, a driver can evaluate the same vehicle
differently at different times. Objective methods are more objective and repeatable than subjective ones, but they
are insufficient to provide the necessary sensitivity in ride comfort evaluations that can be perceived by the
customers.
Various approaches supported by tests and simulation studies are applied for vehicle comfort and handling
evaluations. However, in the literature there are a few number of publications which study the objective and
subjective evaluations together and make correlation studies. It seems that there is a need for an objective
evaluation system that relies on objective comfort parameters, which defines the relationship between subjective
and objective evaluations for vehicle suspension ride comfort (1-10).With this study; it is aimed to make the
suspension comfort assessment tests objectively in parallel with the subjective evaluations of the drivers.
Accordingly, it is aimed to acquire a knowledge base in this area.
With this paper, the studies about the development of a method and software tool for achieving the correlation
between objective and subjective ride comfort evaluations are summarized. Respectively, literature research, test
vehicle instrumentation and vehicle preparation, data acquisition for ride comfort evaluations, on road comfort
tests, reliable driver determination criteria and assessment studies for the tests were examined. In addition,
preliminary studies on objective & subjective correlation are briefly mentioned. The research studies are ongoing
and the final output is aimed to be a software that is prepared based on the expert driver subjective evaluations in
the pre-defined road conditions. This software will be able to perform objective, reliable and repeatable ride
comfort ratings instead of subjective evaluations of expert drivers.

2. LITERATURE SURVAY FOR RIDE COMFORT EVALUATIONS
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There are many studies in the literature on vehicle ride comfort. However, only the resources based on objective
and subjective evaluations and criteria are listed here. In general, vehicle ride comfort measurements are made by
two methods. These are:
1. Objective: Data acquisition (acceleration signals, RMS, ISO 2631 Ride Index calculation)
2. Subjective: Survey study (Semantic differential, SAE scoring, etc.)
Generally, for objective evaluation of the vehicle under test, acceleration signals are acquired under different road
conditions and manoeuvres and the comfort index is calculated according to various standards. These calculation
methods have been standardized and a comfort index has been defined. At the same time, comfort assessment
norms developed by vehicle manufacturers are also available. The current standards for vehicle comfort index
calculations are as follows:
1. ISO standard 2631 – 1 (1997) “Mechanical vibration and shock – Evaluation of Human Exposure to Whole –
Body Vibration. Part 1: General Requirements”.
2. British Standard 6841 (1987) “Measurement and evaluation of human exposure to whole body vibration”.
3. SAE J1490 : Measurement and presentation of truck ride vibrations, recommended practice.
4. SAE J1013 : Measurement of whole body vibration of the seated operator of off-highway work machines.
5. Vehicle manufacturer's norms and standards.
The standards are related to calculation of RMS (Root Mean Square) from the acceleration signals in different axes
and locations. Frequency dependent weighting and axis coefficient values are also defined in the standards. The
ride index is calculated from the RMS values obtained from accelerometers on different locations of the vehicle
and used for ride comfort evaluations. The most widely used standard in the literature is ISO2631. Kim et al.
(2011) performed objective comfort assessment studies on two different vehicles by collecting acceleration data at
different speeds and different road conditions via vehicle floor, seat and steering wheel. Accelerometers are used
on vehicle floor, seat and steering wheel. Comfort calculations were carried out according to ISO 2631. The
Steven's psychophysical power equation was used for correlation between objective and subjective comfort values.
Linear regression analyses were performed on the log-log graph and an acceptable level of correlation between
both tests was obtained. Jang et al. (2014) conducted tests for vehicle handling on a straight road subjectively and
objectively. Subjective tests were carried out by a professional driver. The Pearson product-moment correlation
method was used to identify the relationship between subjective and objective tests, and a correlation was found
between them at a small error rate of 3%. Zhao et al. (2013) carried out tests for vehicle handling on a straight road
subjectively and objectively. Subjective tests were conducted by the driver on the simulator and objective tests
were evaluated within international standards. Multiple regression analysis was performed for correlation and a
model with error rates of 4% was obtained. Vaculin et al. (2008) used test tracks for subjective and objective tests.
Obstacle road, straight road and highway road tests were conducted on 10 different vehicles in the test track. A
linear relationship was established and a correlation is found between objective and subjective evaluations. Wolff
et al. (5) conducted subjective and objective tests with 20 drivers on 10 different vehicle models. A linear
relationship was established between objective and subjective test results and a correlation was achieved.
On the other hand, the company also has a history and background about subjective and objective correlation on
various systems of the vehicle (6-10). For ride comfort evaluations, Giuliano and Ugo (1992) established standard
procedures for the experimental road characterization and synthetized customer acceptance functions concerning
the various aspects of ride comfort. They have investigated statistical tecniques such as ANOVA, Principal
Component Analysis, Canonical Correlation Analysis or Discriminant Analysis. Bargero et al. (2004) made
studies to establish two comfort quality indexes namely IQV (Vibrational Quality index) and IQA (Acoustic
Quality Index). For other systems, Ugo and Data (1996) investigated the evaluation of steering system quality.
Data and Frigerio (2002) studied objective evaluation of handling quality and obtained objective quality indices.
Pascali et al. (2003) tried to manage; braking system feel quality joined with brake thermal constraints and
interactions with other vehicle subsystems, such as suspensions, tyres and rims, in engineering point of view.
Mainly, the ride index included in the ISO standards is used for objective evaluations in the reviewed publications.
In the scope of the study, ISO2631 standard was also investigated and it was used in the evaluation of the ride
comfort of the vehicle in defining the tests, preparing the test vehicle and determining the objective evaluation
criteria. However, in this study, in addition to ISO standards, objective evaluation data such as peak-to-peak (PKPK) acceleration amplitude and dissipation time of damping were also used.
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3. RIDE COMFORT EVALUATION APPROACH
The vibro-acoustic performance (NVH quality) is a primary aspect of vehicle quality. Automobiles and the other
ground vehicles experience a broad spectrum of vibration while travelling on a road (up to 20 kHz). The road
itself, the air and some of the vehicle subsystems are the sources of this disturbance. Vibration generates
discomfort on the passengers and may also influence other performances. For instance, road holding is affected by
the variation of tire vertical loads with respect to their quasi-static level. The same applies to road damage, fatigue
and durability of vehicles. The goal consists in isolating passengers from vibrations and noises generated while
travelling on the road, without decreasing the other performances. Improving NVH performances means reducing
the level of noise and vibrations perceived by passengers. This can be achieved either acting on the noise and
vibration sources or getting better isolation through proper design of the vehicle systems.
Vibration is classified according to its frequency content. Classification is related to human mechanisms of
perception. Vibrations of frequencies content higher than 100 Hz are perceived almost completely by ears as noise.
Vibrations lower than 25 Hz are perceived as mechanical vibrations and perceived by other sensitive sensors of
human body. Between 25 and 100 Hz vibrations are perceived partly as mechanical vibration and partly as noise.
(Figure 1).

Figure 1. The classification of vibration according to its frequency content

Objective evaluation criteria are used in evaluating the vehicle's ride comfort and handling response to various
road and powertrain excitations. The ride comfort and handling of the vehicle is assessed by means of
accelerations read through various sensors located on different positions of the vehicle. Thus, it is possible to
evaluate the ride comfort performance of the vehicle, to determine the vehicle suspension comfort targets and to
compare the vehicle with other vehicles. In assessing the vehicle suspension comfort, it has become necessary to
determine the physical conditions that are affecting the driver comfort sense and to establish objective evaluation
criteria for the quantification of subjective evaluations.
There are various studies in the literature to evaluate objective comfort. The objective evaluation methodology and
the procedures used are followed in the ISO2631 standard (ISO, 1997). In this study, ISO 2631 standard was also
used for the determination and application of objective evaluation criteria. Besides, it has been also benefited from
the norms and the experience and knowledge of the vehicle manufacturer about ride comfort evaluation tests and
studies
In the objective evaluation standard of ISO2631, the acceleration based evaluation criterion RMS (Root Mean
Square) value is used. The ISO 2631 standard for measuring and calculating the effects of vibrations on the human
body is investigated on two main frequency regions. Between 0.5 Hz and 80 Hz, uncomfortable ride, fatigue and
health problems may occur and between 0.1 Hz and 0.5 Hz, may lead to motion sickness. The effect of the
variable acceleration values acting on the human body in different axes on time domain is determined by the root
mean square value (RMS). A dataset with n acceleration variables (a 1
, a2, a3, . . .an), the root mean
square value, RMS is calculated as (ISO, 1997):

arms 

a 2  a22  a32  a42  ....  an2
1 n 2
ai  1

n a 1
n

(1)

or if the acceleration data is a continuous data on time domain, than:

arms

1 T

   a 2 (t ) dt 
T 0


66

1/ 2

(2)

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

3.1. Ride Index
Various methods have been developed to measure the human sensitivity to vibrations. One of the most frequently
used methods in recent years is the use of dummies where various sensors are mounted on certain locations. A
total number of 12 different acceleration values are acquired from three different regions, from the backrest, the
sitting area and the foot area. 9 of these values are the translational accelerations in the x, y and z axes for all three
regions and the other 3 are the values of angular accelerations (roll, pitch and yaw) on the sitting area.
The driver is exposed to vibrations on these regions in the vehicle. One of the methods used to quantify people's
driving perceptions and to measure the driving characteristics of the vehicle is to calculate the ride index according
to the acceleration values in these areas.

3.2. Vehicle Preparation Studies
After the literature survey, vehicle preparation has been carried out to allow the collection of relevant data during
the implementation of the project-related manoeuvres, and the vehicle is equipped with a data acquisition device
and associated sensors. The implementation of the devices in the vehicle and the realization of the settings were
carried out in TOFAŞ R&D Vehicle Verification and Road Tests Section.

Figure 2. Vehicle on ride comfort test

A data acquisition system consists of sensors (i.e accelerometers, gyro sensors, etc), data acquisition device and a
programmable computer with data acquisition software. The data acquisition device used for measurements is a
data collector with its own operating system. It can also be reliably used in ride comfort testing with its own
monitor and power equipment and is able to acquire data with a sampling frequency of 1000 Hz. In the
measurements, a total number of 48 channel signals of the data acquisition device are used (Figures 3 and 4).

Figure 3. Data acquisition device

Figure 4 The connected sensors and used channels on data acquisition device
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Sensors that measure the acceleration changes on different axes of the point where they are located are
accelerometers. In the tests performed with different configurations, roads and manoeuvres, the acquired
acceleration data with accelerometers will be used as the input data in establishing the objective evaluation criteria
by relating the subjective data determined by the road test professional drivers. Other than the sensors to acquire
the necessary objective data, a video camera positioned in front of the vehicle is also used to provide visual
assistance.

Figure 5. A video camera mounted on the test vehicle to provide visual assistance

4. DETERMINATION OF OBJECTIVE CRITERIA FOR RIDE COMFORT
EVALUATIONS
Acceleration data is used for objective evaluations in vehicle ride comfort determination studies. The acceleration
data acquired through the vehicle during the studies in the literature are analysed according to ISO2631 and
BS6841 standards based on RMS (Root Mean Square) values and comfort evaluation is made. These standards
are; International Organization for Standardization ISO 2631-1. Mechanical Vibration and Shock - Evaluation of
Human Exposure to Whole Body Vibration. Part 1: General Requirements. Geneva, 1997 and British Standards
Institution BS 6841. Measurement and evaluation of human exposure to whole-body mechanical vibration.
London, 1987 standards.
ISO2631 and BS6841 standards based on RMS values have similar approaches. ISO2631 is widely used in the
literature to evaluate objective ride comfort. Details about using the ISO2631 standard and RMS as an objective
comfort evaluation criterion for data analysis are given in the next section. On the other hand, in this study, the
difference between the maximum and minimum accelerations PK-PK (peak-to-peak) and damping time
(dissipation time) are also used as the objective evaluation criteria for data analysis other than the ISO2631 and
BS6841 standards based on RMS values.
In this study, objective evaluation criteria for data analysis are determined by considering literature and company
norms. The difference between the acceleration of the maximum and minimum values PK-PK (Peak-to-Peak), the
damping time (Dissipation time), RMS (Root Mean Square) values were analysed for different type of roads. In
the study of vehicle ride comfort based on ISO2631 and Firm Norms, the objective evaluation criteria were
determined differently depending on road types.
The studies conducted in this section, the data collected from the road are evaluated by the algorithm implemented
and coded by a MATLAB based program.

4.1. Objective Evaluation of Single Obstacle Type Roads
They are generally single obstacles on the road where, variations of road profile with longitudinal dimension
similar to the wheel radius. In this so called bumpy roads or obstacle passing, the transient behaviour of the
vehicle is investigated in time domain. Comfort performance due to bump structure can be examined both in the
longitudinal and vertical directions of the vehicle. While investigating the suspension filtration characteristics such
on these types of non- continuous inputs, the peak-to-peak range (PK-PK) and the dissipation time of the
accelerations are investigated. When passing through these types of obstacles or potholes, the accelerations on the
vehicle in Z and X axes have sudden increases. These accelerations return to their original values after the exit of
the obstacle. For this reason, in obstacle type roads, the difference between the maximum and minimum values of
the accelerations in the X and Z axis, which are acquired from the seat rail of the vehicle and the duration of the
damping are mainly investigated (Figure 6).
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An algorithm was developed with MATLAB for objective evaluation of single obstacle type roads. In this
algorithm, the data collected through the vehicle is processed. As a first step, the amplitude of the acceleration
signals acquired on the vehicle is investigated. One of the parameters that determine ride comfort and comfort
feeling is the variation of this amplitude as well as the acceleration amplitude being exposed. To determine this
variation, the running RMS method is used. This method calculates the energy density of the signal at a
predetermined window interval and determines the running RMS value by adding along the signal. The running
RMS is based on calculating the new RMS value over the current curve by scrolling the selected data range on
time domain.

Figure 6. The vertical acceleration on seat rail

Figure 7 shows the acceleration data and the running RMS curve on the Z axis taken from the seat rail. The
running RMS curve takes the RMS value of each data at specific intervals.

Figure 7. The vertical acceleration on seat rail and running RMS curve

There are two peaks in the running RMS curve, from which the first one is the front wheel passing through the
bump or pothole, and the second peak represents the rear wheel pass. Here, separately for the front passing and the
rear passing, the difference between the minimum and maximum values of the accelerations in the seat rail’s X
and Z axes are calculated.

Where,
: is the peak – to- peak accelerations on vertical axis,
: is the peak – to- peak accelerations on longitudinal axis,
accelerations, respectively.

and

are the vertical and longitudinal

The second criterion for single obstacle type roads is the duration of damping (dissipation time). The term
dissipation time is defined as; the time elapsed for damping of the accumulated energy to a certain defined level
that occurs during the transient obstacle passing. In this scope, the maximum and minimum transient accelerations
both for front and rear passing are determined and the dissipation times are individually examined.

69

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

4.2. Objective Evaluation of Uneven Roads
Including irregularly varying (uneven) broad-spectrum road disorders; asphalt and road defects, roads that
represent irregularities caused by small pits or asphalt patches. Here, highway, rough road and cobblestone roads,
which stimulate different shock absorber speeds and body frequencies, have been generally used to objectively
assess vehicle ride comfort. Such roads are deterministic type roads and are used to evaluate the vertical comfort
of the vehicle and the suspension filtration. Fast Fourier Transform (FFT) of acceleration data are performed for
those uneven type roads (which are relatively long path group roads and could be investigated in frequency
domain) and the Root Mean Square (RMS) values between certain frequencies and the frequency and magnitude
of the highest peak at this interval are investigated. Figure 8 shows an example data for seat rail vertical
accelerations on time domain.

Figure 8. Seat rail accelerations on time domain

Figure 9. FFT plot of a vertical acceleration signal on seat rail

The road signals collected on time domain could be transformed into the frequency domain by FFT analysis
(Figure 9). From the obtained frequency intensity data (FFT plot), the separate RMS values at different frequency
intervals and the peak magnitude of accelerations for each interval and the frequency value at that peak could be
investigated and used as objective evaluation criteria.

5. DETERMINATION OF RELIABLE TEST DRIVERS
Prior to the study of correlations between subjective assessments (SAE) and numerical data acquired from the
vehicle, the identification of the drivers that will make the subjective evaluations in the pre-determined road
conditions is one of the important steps of the project. During this project period, road tests were carried out with
drivers who are in the professional driving team within TOFAŞ. In this content, surveys for ride comfort tests were
answered and SAE scoring was given. Three different vehicle configurations were selected for reliable driver
identification tests and 10 different drivers were included in the study (Figures 10 and 11).

Figure 10. A, B, C comfort level test vehicles are created by changing suspension settings
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Figure 11. Cobblestone and speed bump type comfort road examples

In order to carry out the tests under the same conditions, the test speeds are indicated to the drivers. The SAE
database was created with all drivers by subjective evaluations of the vehicles in different test conditions and
recorded for statistical studies to determine reliable drivers. The drivers that will take part in making subjective
evaluations in ride comfort correlation studies are determined by statistical methods. Many different statistical
methods are investigated and two of them are found to be proper for reliable driver determination phase. The
methods used are (11-17);
1. Outlier detection method, Chauvenet test for detection of outliers,
2. Control Chart Method, X-ort. and R (Range) control graphics are used
Several test methods have been developed in the literature for the detection of outliers. Some of these are;
Chauvenet Test, Box-Plot Method, Dixon Test, Rosner Test, Discordance Test and Weisberg Test. The Chauvenet
test was chosen as the first method in this project. The second method used is the Control Chart Method.

5.1. Outliner Detection Method
The first method is an outlier detection method (Anonymous, 2014, Limb et al., 2017). In this method, the purpose
is to discard values that are incompatible with the other values for the sample data set. These values are called
outliers. The presence of outliers in the data sets may cause the statistical analysis to be influenced by deviations
from the normal distribution. For this reason, it is important to determine outliers, which have corruptive effects of
the data set. Outliners are also expressed as observations that fall far away of the median of the data set. These
values can be one or more than one. In addition to increase the standard deviation of the data, these values can also
change the shape of the distribution and cause incorrect decisions as a result of the statistical decision making
process. Several test methods have been developed in the literature for the detection of outliers. Some of them
include Chauvenet Test, Box-Plot Method, Dixon Test, Rosner Test, Discordance Test and Weisberg Test. Some
of these tests can only determine one outliner at a time and some of the others can determine whether there is
statistically contradictory observation of one or more observations at the same time. In this study, the Chauvenet
criterion is used to determine whether measurement results outside of the 2σ range on both sides of the mean value
need to be eliminated.
For this purpose, the following criterion is calculated for each data set:

(3)

Xi : Data, Xort : Average
σ : Standard deviation

In the second step, data larger than the acceptable standard maximum value, which is taken from the Chauvenet
criterion table for the number of measurements made, is eliminated. The highest value is accepted as the outlier
according to the Chauvenet criterion data. SAE scores made at the end of each test were assessed and the drivers
with the highest Chauvenet criterion value were penalized for each test. According to the results of the SAE
scoring survey, 4 drivers (Src3, Src5, Src8, Src10) having the lowest penalty score were determined as reliable
drivers.
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5.2. Control Chart Method
The second method used in the context of reliable driver determination is control chart method (13-17). Control
charts are used to detect corrupted values. There are many different types of control charts that are used to reveal
incorrect values. In this study, X-ort and R (Range) chart is selected.
The basic structure of control charts, originally developed by Shewhart, is based on the normal distribution of data.
When the distributions of the data are examined, the sigma (σ) is examined with error orders.
Variable values having the probability of being inside;
 ± 2σ area is 95.45%
 ± 3σ area is 99.73%.
 The probability that any selected unit is outside the ± 3σ area (1-0,9973) is 0.0027.
The X-R control diagram to be found with the order of 3σ error is calculated by the following formulas.
Average;
(4)
(X: Measured value, i: Data sequence, n: Total number of data,
Standard Deviation:

: Average of data)

(5)
(X: Data, i: Data sequence, n: Total number of data, σ: Standard deviation, : Average of data)
Range:
(6)
(7)
(R: Range, Xmin: Smallest data value, Xmax: Largest data value, : Average range value)
The 'X-ort R' control chart of the data set with known data values and interval value is calculated with the
following formulas:
Table 1. Control Chart Formulas

Upper control limit
Center line
Lower control limit

(UCS: Upper control limit, LCS: Lower control limit, CL: Center Line)
(A2, D3 and D4, values are selected in tables, where the coefficients used depend on the number of samples).
With this criterion, the consistency of the SAE scores given by the drivers for the same vehicle, under the same
road condition, on different days without knowing the vehicle comfort level was examined. In this review, each
driver gave 5 consecutive SAE points in the same road (maneuver) for the same vehicle configuration. The
penalties of the drivers are given in Table 2 when the 'X-ort and R' graphs are examined with an error of ± 3σ.
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Table 2. Chauvenet criterion and control charts penalty scores comparison chart

Driver

Chauvenet Criterion
Penalty Points

Control Chart
Penalty Score

Src1

11

6

Src2

11

6

Src3

4

3

Src4

9

3

Src5

5

3

Src6

9

3

Src7

6

4

Src8

5

1

Src9

10

4

Src10

3

0

From Table 2, Src3, Src5, Src8 and Src10 were the most reliable drivers when the penalty scores of both methods
were compared.

6. CORRELATION OF OBJECTIVE DATA AND SUBJECTIVE EVALUATIONS
In order to obtain the vehicle comfort assessment on objective data, regression analyses were performed with data
acquired on vehicle and SAE scorings. In each configuration, the average of the SAE (subjective) scores given by
the expert drivers and the average of the objective data obtained from the MATLAB program were compared.
First, in order to find the relation between each objective data and SAE score, SAE score-Objective data graph was
drawn and the compatibility of the data (R2) was checked by creating the equation of the curve. Here, the
compatibility value is between 0 and 1, if it approaches to 1 than the data is compatible and if it is close to 0, the
data is incompatible.
(8)
In the second phase, multiple regression analysis was performed. By the multiple regression analysis, a correlation
between the objective data and the SAE score could be obtained as the below shown formula for selected 4
criteria:
(9)
An objective data-and SAE score graph was drawn to examine the fit between each objective data and the SAE
score. Compatibility values and equations are also added. The correlation of subjective and objective data for an
exemplary assessment can be seen in Figure 12.
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Figure 12. The relationship between Global SAE and front Peak-to-Peak (PK-PK) data

Front peak-to-peak (PK-PK) acceleration data was found to be consistent with SAE score for R2 value of 0.87.
Multiple regression analysis was also conducted to determine the relationship between objective data and SAE
score. In the multiple regression analysis for the single obstacle, the R2 value of 0.92 means that the SAE score is
consistent with the objective data. Correlation studies are still on going and the results are aimed to be shared as a
future study.

7. RESULTS AND DISCUSSIONS
In this paper, the methods used for preliminary studies related to the correlation of subjective and objective vehicle
ride comfort evaluation tests are investigated. Literature survey, preparation of test vehicle, data acquisition, road
tests for ride comfort evaluation and reliable driver determination methods are discussed. The preliminary methods
for correlation studies and results are shared.
The ultimate goal of the study is to develop a method and software for correlating the subjective evaluations with
objective test data. By using the results obtained in the preliminary studies, the development of the comfort
evaluation algorithm and the coding of the program will be carried out in the forthcoming period. This paper also
briefly discusses preliminary studies for correlation. The research work is ongoing, the final output is a software,
based on expert driver evaluations in different road conditions which can make objective assessments.
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ABSTRACT
Road tests for vehicle ride comfort evaluations are carried out to include different road conditions at the test tracks
and other road types. In order to evaluate the ride comfort tests, the definition of different road types and road
profile has to be known to be used in vehicle development and ride comfort evaluations. In this paper, an approach
is presented for measuring and analysis of road profile data in vehicle development and ride comfort evaluation.
The validity of the proposed approach is illustrated with the measuring of different road profiles.
Keywords: Road profile, Vehicle behavior simulation, Road profile data

1. INTRODUCTION
Vehicle comfort evaluation tests are carried out to evaluate different road conditions in different road types other
than the road conditions defined in test tracks. In the vehicle comfort evaluation tests, road profile measurements
and analyzes must be done to include different road type characteristics. The standards for defining road features
are largely concerned with the detection of road roughness than road profiles. ISO standards provide information
on measuring road roughness, measurement systems and road roughness index (RI-Roughness Index)
measurements.
Different approaches to road profile and surface roughness determination can be used according to the required
precision, while the approaches used to determine the road profile can be handled in two groups, surface profile
and line profile. Road surface roughness index is also used in assessing road effects in comfort-related studies, but
road roughness evaluation is more involved in road quality determination studies.
For this reason, in this study, road surface roughness index was not included in the study and a study was made
only for determining the linear road profile taking into consideration the studies in the literature.
The purpose of this study is to obtain the necessary information for detailed road profile studies. Preliminary
information to be obtained by the study will be used for detailed road profile determination studies. Road profile
determination is based on an initial approach and it is aimed to keep the cost of hardware used in road profile
determination studies at the lowest level. The results of developed road profile calculation for use in vehicle design
and comfort assessment studies and use of road profiles for different groups of obstacles are given in the following
sections.

2. ROAD PROFILE LITERATURE SURVEY
Several studies on road profile determination and measurement of road roughness are exist in the literature. The
references obtained in the literature survey conducted in this section and used in the road profile determination
approach are given in this study.
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In order to measure the road profile, a static road profile measuring instrument is used in ASTME1364 standard.
Apart from standard equipment, researchers have carried out some of the following studies on measurement of
road profile with measuring instruments on a moving vehicle or estimation of profiles from vehicle movements.
Parafaros et al. (2016) conducted road profile determination studies for use in fatigue life calculations of tractors.
On the tractor, 2 Sick DT500 long distance laser measurement sensor, GNSS antenna and Vectornav Inertia
Measurement Unit (IMU) were used to measure roll, pitch, yaw in real time. They used the Global Navigation
Satellite Systems (GNSS) antenna for the reference point. The data were collected from village roads and meadow
roads and the road profiles required for fatigue analysis were obtained.
Doumiati et al. (2011) measured road profiles with road profilometer (LPA) connected to the rear of the vehicle. A
Kalman Filter based observer is used in this study. Accelerometers and suspension displacement sensors are used
as equipment.
McCann and Nguyen (2006) measured the road profile by placing accelerometers and laser rangefinders on the
right and left sides of the vehicle front bumper in order to determine the road profile. An observer based
compensation system is defined to eliminate wheel and suspension movements.
Liu et al. (2008) used Kalman filter-based system. They used the Inertial Measurement Unit (IMU) and GPS
system which eliminates the vehicle movements to calculate the road profile in field conditions.
Pawar et al. (2017) used the Light Detection and Ranging (LIDAR) system to determine the road surface profile
for use in vehicle development processes. Road profiles are used in ADAMS software for vehicle dynamics
studies. Fauriat et al. (2016) developed a system that estimates the road profile by the Kalman filter from the
values of suspension movements, vehicle acceleration and wheel acceleration.
Du et al. (2014) calculated the International Road Index (IRI) value using a z-axis accelerometer and GPS system.
On the quarter vehicle model, they found that the relationship between acceleration in the direction of the Z axis
and road roughness in vehicle vibration caused by road roughness. Mucka (2017) outlines and compares the limits
of the IRI value on various road types around the world.
Lee et al. (2017) have developed a road profilometer for the creation of 3D road profiles. A test field was used for
measurements, and the road profile was measured with two laser distance sensors. Geometric correction
calculations have been made to eliminate pitch and roll movements of the vehicle. These movements were
recorded with IMU.
Different approaches and techniques are used in the road profile determination studies according to the purpose of
use. In this study, road profile determination is based on an initial approach and it is aimed to keep the cost of
hardware at the lowest level.

3. HARDWARE FOR EXTRACTION OF THE ROAD PROFILE
It has been seen that in the literature, special purpose data collection systems have been developed along with
standard equipment for extracting road profile data. Various approaches can be used to take account of the profile
measurement accuracy and the cost factors of the applied techniques according to the intended use of the road
profile data.
In general, the LIDAR system is used. It is a laser scanning system that creates three dimensional surfaces profile.
In the one dimensional road profile studies, optical or laser sensors were used to measure the height of the vehicle
from the ground, gyros to find the angles of the vehicle, GPS and IMU to locate the location of the vehicle. In the
scope of this study, no road surface profile study has been done since the road profile through which the wheel
passes will suffice. In this research, a one dimensional road profile extraction study was carried out using laser
sensors, gyroscopes and GPS systems. The information about the equipment used for road profile extraction and
the vehicle is given below.
In the road profile extraction, test car used in this study is given in Figure 1. Laser sensors (Figures 2) were placed
to measure the height of the vehicle front and rear. The gyroscope was used to detect the angles of the vehicle and
the GPS (Figure 3) was used to determine the location of vehicle. Two different road groups have been dealt with
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as individual roadblocks and long roads for road profile extraction. The road profile determination method for the
individual obstacle group has been developed but the study continues for the long road group.

Figure 1. Test vehicle for road profile extraction

Figure 2. Vehicle front and rear laser displacement sensors

The vehicle speed is taken from a GPS sensor, which consists of a receiver and a antenna as shown in Figure 3. In
addition to vehicle speed, the position of the vehicle at x, y, and z coordinates gives the distance traveled between
the start and end of the recording. Vehicle speed is used to ensure that vehicle speed limits are set during testing
and that tests can be carried out at specified speeds.

Figure 3. Vehicle GPS sensor

The gyroscope sensor also measures the rotation speed of 3 coordinates (X, Y, Z). However, the gyroscope is also
used to measure three-axis linear accelerations and vehicle body movements (pitch, roll, yaw). Four laser sensors
located at four corners of the test vehicle are used to determine the position of the vehicle body relative to its
position and to measure variations such as bumps and pits on the road.

4. EXTRACTION OF THE ROAD PROFILE
In the road profile determination phase, first a simple vehicle model was established in Adams / View software.
Vehicle movement is studied on this simple model when the vehicle is passing over a bump. The height of the
back of the vehicle varies when the vehicle is passing over the bump. For this reason, virtual laser sensors are
placed on the model in front of and behind the vehicle and a gyroscope is defined in the model as shown in Figure
4.
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Figure 4. Adams/View half vehicle model

Figure 5 shows the front laser displacement, rear laser displacements, pitch angle, and real road profile are given
when passing over a bump. When the results were examined, it was found that there was an inverse and
proportional transition during the front wheel pass and back wheel pass.

Figure 5. Displacement results for passing over a bump

Road profile is calculated using the following equation:
(1)
The road profile is calculated from the position of the front laser. The explanations for the calculation of the road
profile at different vehicle positions are given below with respect to the vehicle start and passing over a bump
(Figure 6 and Figure 7. When the vehicle is stationary, the road profile is determined to be straight because the
values read by the front laser and the rear laser are equal as shown in Figure 7.

Figure 6. Vehicle position at horizontal road

When the vehicle is approaching a bump, the front laser will start to read the height of the bump, even if the front
wheel has not yet entered the bump. In order to distinguish the cause of the rise of the vehicle's chassis in the case
where the wheel is on the bump, front laser read the bump profile, then the road profile is obtained by Equation 1.
In the latter case, the front wheels are on the bump, but the front lasers come out of the bump and read the
horizontal road profile, in which case the road profile must be calculated as horizontal.
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Figure 7. Vehicle position during passing over a bump

When a road profile is obtained during the front wheel pass, while the rear wheel passes, the same road profile is
formed inversely as far as the distance between the laser sensors. The measured road profile in the graph is shown
in blue color, and the road profile calculated by formula is shown in red color as shown in Figure 8.

Figure 8. Real and calculated road profiles

The following formula has been used to remove the road profile that occurs during the rear wheel pass:
(2)
Here;
y:road profile, D:length of the road, x: distance between lasers, i: road data with 1 mm interval.
Comparing the road profile results from Adams / View software with MATLAB software, the red line shows the
calculated profile and the blue line shows the actual road profile (Figure 9). The equation for the road profile
extarction is validated with the Adams/view software results.

Figure 9. Corelation of road profiles

The developed road profile extraction methodology has now been used to determine the road profiles of manhole
and bump. The test vehicle was passed through the manhole and bump, the data gathered from the laser sensors
and the road profiles of these obstacles were extracted. Figure 7 shows the manhole profile and Figure 8 shows the
bump profile results.
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Figure 10. Manhole geometry and its extracted profile

Figure 11. Bump geometry and its extracted profile

These results show that the developed method can extract individual obstacle profiles with high accuracy.
Research on the extraction of profiles for long roads is ongoing.

5. RESULTS
In this study, road profile extraction approach and the results obtained for the use in the vehicle comfort evaluation
tests are given. To determine the validity of the proposed approach, road profile extraction studies have been
performed. It is shown that the calculated and measured road profiles for different obstacle profiles are highly
compatible.
This study is aimed to obtain the necessary information for detailed road profile studies. The obtained preliminary
information will be used in detailed road profile determination studies which are considered to be done later. For
this reason, by using the literature, road profile extraction has been taken as an initial approach. A road profile
extraction method has been developed aiming to keep the cost of equipment at the lowest level.
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ABSTRACT
With the growing environmental concerns surrounding transportation machines, magnesium alloy, which has an
excellent specific strength and good vibration damping, is increasingly being used in automobile parts in order to
reduce the carbon emissions and to increase the energy efficiency through a reduction in the mass. Recently the
usage of Mg alloys in automotive components that are under cyclic loading is very considered. Fatigue properties
of Mg alloys used for stressed components have to be known, since cyclic loading rather than static loads may
cause failure. Among Mg alloys, wrought Mg alloys have shown satisfactory specific strength and are a potential
candidate for structural applications. Following a discussion of the state of the art in automotive Mg, we detail
promising paths forward for development and implementation of this important lightweight material. Our report
emphasizes mechanical behavior of automotive components under cyclic stress- or strain-controlled conditions,
such as wheels and chassis. Then the fatigue behavior of traditional materials used in automotive components such
as steels and Al alloys are compared with Mg alloys. The results showed mechanical properties and fatigue
behavior of the Mg alloys will enable wider application in the automotive components design, however today's Mg
alloys compare favorably with Al alloys and steels.
Keywords: Mg alloys, Automotive components, Fatigue behavior.

1. INTRODUCTION
Mg alloys are rapidly growing in the automotive applications due to an appealing set of properties including low
density, high specific strength, acceptable ductility, and most importantly, low cost processing and assembly (via
die-cast components of intricate shape.). The applications of Mg alloys in the transportation vehicles involve
unavoidably the fatigue and cyclic deformation due to the fact that they are subjected to cyclic stresses and strains
[1]. Fatigue is an important factor, which reduces the strength of material subjected to variable loads over time. It
is accompanied by displacement of atomic layers and is a source of the spreading of microscopic cracks on the
vehicle structure. The spreading of these microscopic cracks causes fatigue on mechanical parts. Fatigue damage
on vehicle parts is related to the quality of roads on which vehicles are driven, as well as to the speed of the
vehicle, the type of moving (straight, rolling, breaking, moving along uneven roads) and etc. Fracture due to
fatigue occurs suddenly and it is dangerous. At the same time, exploitation of the lightweight design potential of
components also means borderline design, i.e. maximum achievable tensile stresses are calculated in the FEM
design, and the prerequisite for the component is therefore the achievement of optimum material characteristics
and mechanical values (minimum porosity, inclusions) during manufacturing [2]. Due to the high safety
requirements for most automotive components, the use of Mg is a major challenge in this case. This borderline
design therefore also inevitably necessitates considerable additional effort during component testing and it is
necessary to evaluate the cyclic deformation resistance of Mg alloys and other material useable in automotive
components. In this regard, in the following, we will focus on examining the fatigue behavior of Mg automotive
components. For this purpose, firstly mechanical properties and fatigue behavior of current material used in
automotive component are compared with Mg alloys. The results shows the mechanical and fatigue behavior of
Mg alloys are favorably and deserving of development effort to more advance in automotive industry. Then, the
fatigue properties of Mg components used in cyclic-loaded parts such as wheels and suspension arms are
examined. Although the number of these Mg parts is very little, nevertheless, due to the special properties of Mg
alloys, it can be developed in the future by using a suitable production method and using Mg alloys with
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acceptable properties. Therefore, Mg alloys parts can be replaced in most of the vehicle components especially
those subjected to cyclic loading.

2. LIGHTWEIGHT FOR AUTOMOTIVE CHASSIS AND SUSPENSION
APPLICATIONS:

Nowadays, lightweight materials such as high strength steel, Al and Mg alloys are the predominant materials used
for the mass production of automotive structures. Light weighting offers up to a 7% improvement in fuel economy
for each 10% reduction in vehicle weight when combined with an appropriately sized powertrain [3]. Reducing
mass also improves vehicle performance attributes such as acceleration, braking, and handling.
Automotive chassis and suspension covers a wide range of components, with several types of designs and
assemblies. Suspension system plays an important role in the chassis structure, it transfers force and torque
between the wheels and the body, a guiding and controlling the relative movement of the wheel and body. It
mitigates body shock transferred from the road and attenuates vibration of system and so on. Therefore, the
suspension design and safety is very important in automobile chassis design and the development of automobiles.
Accordingly, the chassis and suspension components need to be designed to resist various loading conditions from
a range of sources. These forces can be either lateral cornering forces, longitudinal accelerating or braking forces,
vertical suspension forces or combinations of these. Fig 1. [4].

Fig 1. Load inputs to the front suspension
Thus, it is important to characterize and to model the fatigue behavior of these alloys under axial (tension–
compression) and shear cyclic loads. The number of load cycles in automotive applications may be relatively high,
i.e. car wheels are stressed at variable amplitude with several 10 8 cycles in service, and the high cycle fatigue
properties are therefore of great interest. A compilation of S-N data of different cast magnesium alloys shows
fatigue limits of some alloys (on basis of 108 cycles) may exceed 80 MPa, which is in the range of several cast
aluminum alloys, for example [5].
Vehicle companies have programed for fatigue testing of vehicle parts such as chassis in order to estimate fracture
strength of the chassis during straight moving on roads of different qualities over a distance of 200,000 km (design
life). These components are very susceptible to fatigue failure within a vehicle, because of the high levels of cyclic
loading they encounter during regular use. Steel is the most popular material used for commercial automotive
chassis and suspension components. However, the usage of Al alloys are increasing, especially for multi-link
suspensions and for lightweight vehicle bodies. Furthermore, using of lightweight material for wheel structure was
improved enable efficient movement, stability, steering and speed of the cars. Alloy wheels are automobile wheels,
which are made from an alloy of Al or Mg metals (or sometimes a mixture of both). Nowadays, various casting
processes have been developed for the production of; wheels and chassis parts. These processes include permanent
mold casting, low-pressure casting, squeeze casting, and SSM casting [6]. Ehab Samuel etc. were investigated the
fatigue behavior of casting produced Al357 alloy automotive suspension arm. According to their reported, the
fatigue strength and fatigue life have been 90 MPa and 10 7 cycles, respectively [7]. The resent reported have been
shown the fatigue life of Al wheels were decreased by increasing the values of RMPs. Anil Kumar etc. were
estimated the fatigue life of Al alloy wheel by conducting the test under various RPMs and comparison of the
same with that the FEM analysis. They were reported the maximum stress and fatigue life in the wheel with
2000rpms was found to be 135MPa and 1.63 × 10 5 cycle, respectively, and the minimum of fatigue stress and
fatigue life were reported 122MPa and 4.04 × 10 5 cycle, respectively at 6500RPM [6]. As mentioned, various
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production methods for Al wheels and chassis parts have been developed, the successful adaptation of these
processes to Mg alloys will make Mg castings more competitive with Al in the chassis area. The development of
low cost, corrosion-resistant coatings and new Mg alloys with improved fatigue and impact strength will also
accelerate the further penetration of Mg in chassis applications. To accomplish this, in many researches, some
mechanical properties of Mg alloys such as yield strength, fatigue strength, and elongation to failure necessary to
product automotive component, were compared to steel and Al alloys. According to their results mechanical
properties of the Mg alloys will enable wider application in the automotive components design, however they
suggests that Mg alloys compare favorably with Al alloys and steels. Table 1. shows the comparison of the Mg
alloys properties to the properties of Al alloys and steel. That Mg alloys find only limited use indicates that high
cost, limited processing technology, and compatibility with existing infrastructure are greater barriers than
mechanical properties. As can be seen, cast AZ91 Mg alloy with 85MPa fatigue strength, 160MPa yield strength,
240MPa tensile strength will support continued competitiveness. Development of wrought Mg alloy with 180MPa
fatigue strength, 275MPa yield strength, and 380MPa tensile strength are similarly attractive and deserving of
development effort [8].
Table 1. Comparison of mechanical of various material for automotive use [9].
Material

Cast Mg

Wrought Mg

Cast
Iron

Steel

Cast Al

Wrought
Al

Alloy/grade

AZ91

AZ50

AZ80-T5

AZ31

Class 40

Mild steel
grade 4

A356-T6

A 380

6061-T6

Process/product

Die
cast

Die
cast

Extrusion

Sheet

Sand
cast

Sheet

Permanent
mold cast

Die
cast

Extrusion

Density (g/cm3)

1.81

1.77

1.8

1.77

7.15

7.80

2.76

2.68

2.70

Yield strength
(MPa)

160

125

275

220

NA

180

186

159

275

Ultimate tensile
strength (MPa)

240

210

380

290

293

320

262

324

310

Elongation (%)

3

10

7

15

0

45

5

3

12

Fatigue strength
(MPa)

85

85

180

120

128

125

90

138

95

Replacing steel or Al parts with Mg parts requires more effort than just selecting an alternative material, which
results in additional engineering costs and possibly longer design times. A change in materials often affects other
aspects of automobile design and manufacturing. Design engineers will have to understand and adjust part
geometry to account for the property limitations of Mg the common part of automotive.

3. FATIGUE BEHAVIOR OF MG ALLOYS:
There have been numbers of recent reports on Mg behavior under cyclic axial loads that can be separated into
three categories. The first category provides fundamental microstructural studies to understand and to characterize
Mg behavior [10,11]. The focus of these studies is on the deformation mechanism, twin formation, texture
evolution, and grain size and temperature effects. The second category studies macroscopic and mechanistic levels
of fatigue modelling [12]. This category focuses on mechanical behavior under cyclic stress- or strain-controlled
conditions, crack initiation and propagation, fracture properties, and fatigue damage parameters. The third set of
studies is on plastic modelling of anisotropic behavior of wrought Mg through crystal plasticity [13] or continuum
mechanics [14]. The predominant manufacturing method for Mg is casting. Many researchers have studied fatigue
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of cast Mg alloys, mainly AZ91 and AM60. Research focused on high cycle fatigue behavior of these alloys has
demonstrated that fatigue cracks initiate at porosities, and that crack initiation life is primarily. However, due to
their low strength and ductility, cast alloys are not yet good candidates for load-bearing structural components.
Wrought alloys have shown superior strength and ductility when compared to cast alloys. Extrusion, rolled sheet
and plates, and warm-forge are the material processes producing wrought alloys [15]. Table 2. and Table 3. show
the mechanical properties and fatigue behavior of cast and wrought Mg alloys [16].
Table 2. Mechanical properties and fatigue behavior of cast Mg alloys [16].
AM60B (F) [A,B,C]

AZ91D (F) [A,B,C,D]

AE44 (F) [E,F,G]

NZ30 (T6)

Yield strength (MPa)

115-130

150

100-135

188

Tensile Strength (MPa)

205-225

230

185-240

280

Fatigue strength (MPa)

50-70

50-70

45

No Reported

Elongation to failure (%)

6-8

3

6-12

11

Table 3. Mechanical properties and fatigue behavior of wrought Mg alloys [16].
AZ31 [A,B,C,D,E]

ZEK100 [F,G]

ZEK410 [G]

Yield strength (MPa)

150-220

160-200

185-245

Tensile Strength (MPa)

250-290

230-240

275-285

Fatigue strength (MPa)

55-85

No Reported

No Reported

Fatigue behavior of wrought alloys has in the past decade been of interested of many research centers. Therefore,
wrought Mg alloys in particular have been demonstrated to be good candidates to replace other metals in loadbearing automotive components. Since most load-bearing components in automobiles are subject to fluctuating
loads, Mg’s fatigue behavior needs to be properly assessed. For that reasons, material properties, production
methods and application are very efficient in fatigue behavior of components. For example, Uematsu et al. [17],
studied the effect of extrusion conditions on grain refinement and fatigue behavior of several Mg extrusions. They
were reported fatigue strength improvement was found to be associated with smaller grain size, especially in the
high cycle regime. The fatigue strengths at 107 cycles for the samples with grain sizes of 7.2 and 2.1 lm were 90
and 130 MPa, respectively. Many investigations have been conducted on fatigue behavior of Mg alloys in the last
decade or so. Only a few researchers have reported the load- and stress-controlled cyclic response of AZ31B. Nan
et al. [18] were reported the fatigue behavior of AZ31B under the cantilever-type RBT. They observed a sharp
transition from low-cycle fatigue (<105 cycles) to high-cycle fatigue. The fatigue life increased from 10 5 cycles
under 122.5 MPa of stress to 5×107 cycles under 120 MPa of stress; showing the flatness of the stress life curve
close to 120 MPa. The endurance limit was reported to be close to 120 MPa. Kamakura et al. [19] were
investigated the effect of extrusion temperature on the stress-controlled fatigue life of AZ31 Mg alloy and reported
an improvement in fatigue life and an increased fatigue limit (at 10 7 cycles) particularly for AZ31 alloy as grain
size decreased. Since many studies have been conducted to investigate the fatigue behavior of Mg alloys.
Therefore, summary of cyclic axial and fatigue behavior for different Mg alloys are listed in Table 4.
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Table 4. summery of cyclic axial and shear properties for different Mg alloys.
Author

Material

Type

Ultimate
strength
(MPa)

XU Yu-Lei
(2008)
Mao Ping

A. Gryguc
(2017)

(2017)
L.
Nascimento

Number of
cycle

Reference

AZ91D

Die cast

185

80

1.2 × 105

20

AM50HP-F

Die cast

220

1

1.1×105

21

cast

234.1

147

1.2 × 105

311.9

258.3

106

Cast

235

109

105

Forged

278

200

106

Extruded
(1:30)

269

90

107

210

70

107

AM60B

Forged
(350 ℃)

D. Toscano

Fatigue
strength
(MPa)

AZ31B
AZ31
ZN11

350℃

(2016)

AZ80

Extruded

343

/2
(%)

0.4

149

0.4

8023

0.8

230

0.8

424

1

250

1

169

/2
(%)

J.B. Jordon
(2013)

AM30

Extruded

23

24

/2
(%)
C. Wang

22

247

25

/2
(%)
104

0.2

70

0.2

0.3

140

0.3

5
103

0.4

150

0.4

5
103

0.5

170

0.5

26

103

4. FATIGUE BEHAVIOR OF MG AUTOMOTIVE COMPONENTS:
Mg alloys are becoming attractive to the automotive industry because of their lightweight, and it has been used in
a wide variety of automobile applications including body, chassis, and interior components. Mg alloys, like any
material, must exhibit certain mechanical performance characteristics for application in automotive components.
Nonetheless, in planning for future R&D efforts it is critical to gauge the mechanical behavior of today's alloys
and to identify the areas of greatest need. However, significantly high cost and the potential corrosion problems of
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Mg prevent their use in high-volume vehicle production. The demand for improving the efficiency of automotive
vehicles, particularly by weight reduction, results in tougher requirements on fatigue resistance of Mg alloys as
candidate materials for automotive parts. To that end, a better knowledge of fatigue behavior and damage
processes in relation to the microstructure and other efficiently parameter of Mg alloys is necessary.
Microstructure and mechanical properties strongly depend on the method of processing. Therefore, production of
low-cost and high integrity Mg components such as wheels and other chassis components, such as control arms,
depends on the improvement of Mg production process and mechanical properties of Mg alloys. In following, we
are attended to fatigue behavior of some Mg component automobiles, which are under periodic- and cyclic-loads,
wheels and suspension arms will be discussed as an example of this module. However, only a few studies have
examined the fatigue behavior of Mg alloys used in automotive parts. The chassis components are highly
individualistic and show diverse characteristics. Wheel material is the first to be replaced with Mg. GM has been
offering cast Mg wheels for Corvette since 1998, which is the first original equipment option of Mg wheels in
North America. More and more Mg steering wheels were used in automotive industry, when Mg alloy was used in
steering wheel frame; it could not only lower the weight, but also lower the vibration of road and control system
and absorb more compact energy when there was an accident. The detailed areas of application of Mg and its
alloys in chassis components by various leading automotive companies are given in Table 5. [9].
Table 5. Mg application in chassis components
Product

Company
Chassis

Wheel

GM, Toyota ( Toyota 2000GT, Toyota Supra), Alfa Romeo (GTV),
Porsche AG (911 Series)

ABS mounting bracket

GM, Chrysler

Brake pedal bracket

GM, Ford, Chrysler

Brake/accelerator bracket

GM, Ford

Brake/clutch bracket

Ford

Brake pedal arm

Ford

The wheel represents an engineering component playing an important role for the safety and comfort of a vehicle.
It represents the fundamental unsprung rotating component and, for this reason, lightweight wheel is required both
to reduce the fuel consumption and the emissions, and to improve the car performance. As a safety part, very
strictly properties in terms of tensile, impact and fatigue resistance are therefore required for the wheel [27]. Jufu
Jiang and et al. [28] were firstly developed double control forming technology of motorcycle wheel to form to
complex parts with high mechanical properties and results were compared with die casting motorcycle wheels.
The experimental results confirmed that the motorcycle wheel’s complex shape can be achieved by the high-speed
filling in the injection procedure and the mechanical properties and grain refinement of the parts were greatly
improved due to the forging pressure. Higher mechanical properties including ultimate tensile strength of 246
MPa, elongation of 9.5% and Vickers-hardness of 87.9 were obtained in the parts formed by double control
forming due to the fine and uniform microstructure without defects in comparison to die-casting. Mao Ping and et
al. [21] were investigated low cycle fatigue behaviors of AZ91 and AM50HP-F Mg alloys. Then they were studied
potential application of AM50HP-F alloy in steering wheel farm. The tensile testing results of the different part of
Mg steering wheel showed that the ultimate tensile strength and elongation in the wheel arm and wheel rim are
220MPa and 5%, respectively. The fracture is in the brittleness mode and the fatigue crack initiates at the outside
of the wheel rim. The fatigue testing of AM50HP-F steering wheel frame was conducted in a universal steering
wheel testing machine, when the steering wheel was fixed at center and the wheel rim was applied with ±250 KN
load repeatedly. The average fatigue life of AM50HP-F steering wheel was 1.1×105 cycle, and the enterprise
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standard for AM50HP-F steering wheel is 105 cycle. It was implied that AM50HP-F had the capability of meeting
the requirement of fatigue life for steering wheel frame. Also fatigue fracture morphology was shown that the
crack initiated from the outside of the wheel rim. When the outside of the wheel rim underwent the maximum
tension and compression stress repeatedly, it was possible for the stress concentration at outside of the wheel rim.
Control arms are components that belong to the automobile suspension system. Casting and die casting methods
ensure a high strength; however, they do not provide satisfactory ductility, owing to the introduction of several
pores and impurities in Mg alloys. Therefore, it becomes difficult to apply these casting methods to the
manufacture of suspension device parts in automobiles. Material processing by forging is essential to enable the
application of Mg alloys to products that require high-strength lightweight materials, such as vehicle parts. In fact,
suspension device parts in automobiles have been manufactured by hot forging of Al alloys. The application of Mg
alloys enables an additional mass reduction of approximately 30%, compared with those of Al alloys, and
therefore it is being widely researched. Jonghun Yoon et al. [29], have conducted warm forging of a control arm at
523 K and 623 K by using AZ80 Mg alloy, which is able to reduce markedly the total mass by about 32%
compared with that of a conventional Al 6061 alloy control arm. Figure 2. shows a control arm being tested in
fatigue by an automobile industry [30]. Despite the importance of magnesium fatigue behavior in the control arm,
so far, no study has been done on this issue.

Fig 2. Fatigue test of control arm [30].

5. CONCLUSIONS:

Significant research is still needed on magnesium processing, alloy development, mechanical properties, corrosion
resistance, joining and surface treatment improvement to achieve future goals to reduce the vehicle mass and the
amount of greenhouse gases. Production and application technologies must be cost effective for magnesium alloys
to make magnesium alloys an economically viable alternative for the automotive industry. In this paper, the
fatigue behavior of magnesium alloy used in automobile has been investigated. For this purpose, the fatigue
behavior of non-magnesium components in the vehicle was studied, first. Comparison of the fatigue life and
fatigue strength of these parts with a with a similar magnesium samples showed that magnesium alloys have
acceptable fatigue properties for wider use in the vehicle, including suspension systems and components under
cyclic loads.
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ABSTRACT
Modern life is strictly linked to use of energy. A fundamental pre-requisite is an efficient transportation system,
both for people and goods. Under the current climate, declining fossil oil resources and stringent CO2 emission
regulations accelerate the power transmission efficiency investigations. Therefore understanding of inefficiencies
within the power transmission is important. Belt drives have been commonly used for hundreds of years for power
transmission systems in automotive applications Basic concern in v-ribbed belts is the slip (speed loss)
phenomena. As the belt tension changes from tight to slack around a pulley the rubber layer in contact with the
pulley must also change its length. Since the pulley surface, compared to the rubber layer, is inextensible, then the
belt layer must slip relative to the pulley to accommodate this change in belt length.
In this study, slip phenomena in V-ribbed belt drives are investigated in different perspectives. For this reason, a
two equal sized pulley v-ribbed belt drive test bench is constructed. Test setup was instrumented to be able to
measure the angular speeds of the driver and the driven pulleys, belt pretension, and the dynamic belt length, belt
specific speed, and radial positioning of the belt. Furthermore, in order to demonstrate the slip phenomena
visually, a High Speed Camera was also used. Finally, a three dimensional finite element model is constructed.
Contact pressure distribution and radial positioning of the belt is calculated and compared with experimental
findings.
Keywords: V-ribbed belt, slip, measurement, high speed camera, finite element analysis

1. INTRODUCTION AND MAIN SECTIONS
V-ribbed belts are commonly used in automotive transmission systems. They can be considered as a hybrid of vbelt and flat-belt, offering the flexibility of a flat-belt combined with the power transmission capacity of a v-belt. It
consists of a layer of reinforcing cords as the tension-carrying members, a protective cushion rubber that envelope
the cords, a rubber backing, and ribs made of short-fiber-reinforced rubber (see Figure 1).

Figure 1. A typical v-ribbed belt (Balta continued, 2015)

Basic concern in v-ribbed belts is the slip (speed loss) phenomena. As the belt length changes due to the action of
the differential tension around a pulley, the length of rubber in contact with the pulley also changes. This can only
occur due to relative movement between the rubber layer and the pulley surface (see Figure 2). By this way,
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energy is dissipated due to the micro-slip overcoming the friction force at the pulley interface. This movement
results in slip of the belt over the pulley surface.

Figure 2. A typical v-ribbed belt

Slip phenomena in belt drives have been under consideration for a long time. Euler’s (Euler, 1769) early study of
the tension distribution in a belt wrapped around a fixed pulley or capstan, which dates back to 1792, led to his
proposal of the well-known capstan equation that gives the maximum tension ratio that the belt could support
without skidding. Gerbert (Gerbert, 1991) explained how speed loss was accommodated at the contact between a
belt and a pulley, by explaining the idea that the arc of contact between a belt and a pulley is divided into sticking
(non-slipping) and slipping region. In classical creep theory, the stick region was regarded as a region in which no
tension change occurred in the belt while the entire transition from the low to high tension was regarded to occur
in the slip arc (Johnson, 1987). The stick and slip regions were then referred to as an idle and active regions,
respectively, with the understanding that no slip implied no traction. A comprehensive survey of belt drive
mechanics after Euler and up to 1981 is provided by Fawcett (Fawcett, 1981). Firbank developed a theory that,
shear strains in the belt envelope are a large factor in determining the drive behavior in contrast with the classical
creep theory (Firbank, 1970). Firbank explains that, the speed difference between the belt surface and the tension
member causes the progressive growth of shear strain in the belt envelope until the supporting friction forces at the
pulley surface are insufficient to prevent slip.
It is much easier to explain slip mechanism with the help of a two equal size pulley model. In this model, initially
two equal side pulleys are loosely wrapped with a v-ribbed belt (See Figure 3). Edge views of the belt cross
sections are shown in red lines; these are radial in way of the pulleys since the belt is taken to be entirely
compliant in flexure. The pattern line of cross section is symmetric about the line of centers and about the
transverse line of symmetry.
When initial tension, F0 is applied, the red lines at enter and exit regions are rotated from their previous positions.
This rotation is due to shear of the belt because of radial positioning and initial stretch. As seen in Figure 3, cross
section, z, which lies on the line of centerlines cannot be sheared, remain radial after initial tensioning. By
symmetry, slip is impossible at z, and the belt adheres to pulley at z. As the local surface pressure may not reach
breakaway value, adhesion prevails. When the local surface pressure reaches the breakaway value, belt moves
locally relative to the pulley, i.e. slip prevails. In this case, sufficient friction forces are developed for the local
movement. The zero slip location z is surrounded by two adhesion zones at the entry and exit regions.
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Figure 3. Belt stretch, shear and slip under no load condition (Firbank, 1970, URL1)

A relatively small braking torque is applied to the driven pulley, while the driver pulley is actuated with a certain
rotational speed. Thus, unequal strand tension F1 and F2 develops. In this case, the transmitted torque destroys the
symmetry about the line of centers, z Under low load, the total of adhesion/slip zone has been moved by an angle,
ØZ. The ratio between the slip zones at the exit and entrance regions is always equal to the ratio between F1 and
F2 (see Figure 4).
When the load increases, the exit slip zone decreases, and the entrance slip zone enlarges. At the end, the adhesion
zone diminishes; the whole belt slips away the pulley, i.e. gross slip occurs (see Figure 4).

Figure 4. Belt stretch, shear and slip under partial load and full load condition (Firbank, 1970, URL1)
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Although classical creep theory explains how speed is accommodated between a belt and a pulley contact to a
reasonable extent, speed losses encountered in practice are larger than predicted by extensional creep, particularly
for thick flat, v-belts and v-ribbed belts. In this study, v-ribbed belt slip phenomena is experimentally investigated
in different perspective and slip is visualized by high speed camera measurement techniques. Furthermore, nonlinear finite element model is constructed to support and extend above theories found in literature.

2. EXPERIMENTAL STUDY
2.1. Speed Loss Measurements – Global and Specific Slip
In order to measure and visualize v-ribbed belt slip, a two equal sized pulley test bench is constructed (See Figure
5) (Balta continued, 2015).
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Figure 5. Overall test bench

Initially, v-ribbed belt is placed on the pulleys. Afterwards, pulleys are pulled apart until a specified tension is
induced in the belt. The belt elongates due to the tension. When the motor is switched on, the driver pulley is
rotated together with the belt and power is transmitted to the shaft of the driven pulley. A difference arises between
the speeds of the belt and the rim of the driver pulley, which is called pulley specific slip; similarly the difference
arisen between the speeds of the rim of the driver and driven pulleys is called as global slip. Angular speeds of
both pulleys were measured through encoders. The difference between them gives the magnitude of the global slip
and is defined as:
% Slip = (ωR - ωN) / ωR ×100

(1)

where ωR and ωN are the rotational speeds of the driver and the driven pulleys, respectively.
In order to measure the pulley specific slip, a photoelectric switch (i.e. speed sensor) was used, which senses the
reflector tape bonded onto the belt. Time is recorded between the consecutive light reflector tape passes. The
length of the belt divided by the time span gives the average belt speed. As the length of the belt changes due to
tension, it should be measured dynamically. For this purpose, the central distance was measured through the dial
gage and the position of the belt was measured by the LVDT sensor as shown in Figure 6.
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Figure 6. Belt speed measurement system details

The measured belt length can be calculated as (Gerbert, 1996):
Lm = 2 CM + 2 π RM

(2)

where RM is the nominal pitch radius of the pulleys, and the CM is the nominal center distance between two pulleys
(see Figure 6).
RM can be calculated from

RM = Rp + ( X - Hc )

(3)

where, Rp is pulley radius, Hc is the radial distance between the outer layer of the belt and the pulley radius, and X
is the radial distance measured from the outer layer of the belt to the pulley pitch tip, and, (X - Hc) is the radial
displacement towards the pulley center, measured by LVDT as seen in Figure 6 and Figure 7.

Figure 7. Belt speed measurement system details

Dynamic belt length, L, can be rewritten as follows by using Equations (2) and (3):
L = 2 CM + 2 π ( Rp + X –Hc )

(4)

Using Equations (2), (3), and (4), dynamic belt length, L is evaluated in Table 1. As seen on the results, it can be
recognized that, dynamic belt length was longer than the measured belt length. This is due to radial positioning of
the belt and this belt sinking behavior increases with the increasing belt pre-tension.
Table 1. Dynamic belt length measurements
Definition (mm)

Abbreviation

Measured belt length
Pulley radius
Center distance
Radial displacement
Dynamic belt length

LM
RP
CM
X - Hc
L
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Pre-tension (kgf)
@ 40
@ 50
508.26 508.70
36.295 36.295
140.21 140.33
0.35
0.35
510.55 510.79
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Pulley specific speed, i.e. speed differences between belt and pulleys, has been defined also in earlier studies
(Firbank, 1970, Gerbert, 1996, Gerbert and Mare, 1995) via Equation (5) and (6).
∆Vt = R ω - Vbelt

(5)

∆Vs = Vbelt – R ω

(6)

Where, ∆Vt is the driver pulley shear velocity and ∆Vs is the driven pulley shear velocity (See Figure 8).

Figure 8. Belt speed on driver and driven pulley (Gerbert and Mare, 1995)

The corresponding measured average belt speeds are shown in Table 2.
Table 2. Pulley specific slip measured on driver pulley for different conditions
Experiment #
Motor Speed (rpm)
Braking Torque (N.m)
Pre-tension (kgf)
Belt Length (mm)
Time (sec)
Belt Speed (m/sec)
Driver Puller Speed (m/sec)
Pulley Specific Slip (m/sec)

Scenario 1
1159
2.5
40
510.55
0,112
4.558
4.598
0.04

Scenario 2
1159
2.5
50
510.79
0,112
4.561
4.600
0.039

Scenario 3
1159
3.5
40
510.55
0,113
4.518
4.568
0.05

Scenario 4
1159
3.5
50
510.79
0,113
4.520
4.567
0.047

As driver pulley drives the belt, driver pulley is faster than the belt; this has been observed in all scenarios shown
in Table 2 (see Pulley Specific Slip) in line with Figure 7. Pulley specific slip increases with increasing belt
tension; this has been demonstrated in Scenario-1 & Scenario-2 (i.e. slip was 0.04m/sec when pretension was
40kgf, however slip was 0.039m/sec when pretension was 50kgf), and in Scenario-3 & Scenario-4 (i.e. slip was
0.05m/sec when pretension was 40kgf, however slip was 0.047m/sec when pretension was 50kgf). Pulley specific
slip increases with increasing braking torque; this has been demonstrated in Scenario-1 & Scenario-3 (i.e. slip was
0.04m/sec when braking torque was 2.5Nm, however slip was 0.05m/sec when braking torque was 3.5Nm), and in
Scenario-2 & Scenario-4 (i.e. slip was 0.039m/sec when braking torque was 2.5Nm, however slip was 0.047m/sec
when braking torque was 3.5Nm).

2.2. Slip Demonstration by High Speed Camera
The difference of the angular velocities between the two pulleys is due to slip, which arises at the entrance and exit
regions of a pulley. The data ascertain that, average belt speed is less than the driver pulley speed (Firbank, 1970).
In order to view the slip phenomena, pictures were taken by a high speed camera (Figure 10 and 11) at 1770 rpm
driver pulley speed, 559 mm belt length, 20 N.m braking torque, 97.5 mm pulley diameter, 41.5 kgf belt tension
and 4339 MPa belt stiffness corresponding to approx. 50 rpm belt slip.

97

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Figure 9. a. High speed camera driver pulley pictures; Frame: 316, Time: 632ms, b. High speed camera driver pulley pictures;
Frame: 318, Time: 636ms, c. High speed camera driver pulley pictures; Frame: 337, Time: 674ms

As seen in high speed camera images; at the beginning, white mark on the driver pulley was behind of the white
mark on the belt (see Figure 9a); however as the driver pulley drives the belt, the driver pulley speed is faster than
belt speed; therefore white mark on the pulley first catches the white mark on the belt (see Figure 9b), than passes
the white mark on the pulley (see Figure 9c).

3. FINITE ELEMENT ANALYSIS
A finite element model was developed on commercial ABAQUS Explicit Software. A complete loop of v-ribbed
belt wrapped around two pulleys; transmitting torque from the driving pulley to the driven pulley is simulated. A
complete single rib loop of the belt and the single groove of the driver and driven pulley surfaces are first meshed.
Pulley surfaces are modeled as rigid surfaces to act as master surfaces in the belt-pulley contact pair. Full
integration eight-node-brick elements (C3D8) are used to model the whole belt. R3D4, four-node rigid shell
elements are used to model the pulley surfaces. Ogden hyperelastic material model is incorporated to characterize
the constitutional behavior of the rubber in the belt. Later on the general contact of the mating surfaces, the
material and the appropriate boundary and loading conditions are defined. The driver and the driven pulleys are
initially placed inside the circular belt hoop, which is initially loose (See Figure 10).

Figure 10. a. Assembly stage, b. initial unloaded state of the belt-pulley system, c. initial loaded state of the belt-pulley system

The driver and the driven pulleys are then moved outwards along the line joining the pulley centers until they
come into contact with the belt and the belt is seated in the pulley grooves as shown in Figure 10b. At this stage
the belt and pulleys are assembled and ready for the simulation.
In the first step of loading, tension is induced in the belt by defining displacement boundary condition on one of
the pulleys, while the other is fixed which is schematically depicted in Figure 10c. The extent of outward
movement is chosen such that the required initial tension is induced at the belt.
With the initial tension in the belt strands set, the driving pulley is rotated with an angular acceleration of 171
rad/sec2 until the angular velocity of the driving pulley reaches 60 rad/sec, while the required braking torque is
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applied to the driven pulley. The belt behavior under this torque is then examined during the rotation of the driver
pulley.

3.1. Contact Pressure Distribution along the Belt
Contact pressure distribution along the belt wrapped around driver and driven pulleys are shown in Figure 11.
Maximum values (1.14 MPa) of contact pressure arise at the tip of the rib tooth. The contact pressure rises in the
driver side, as it is shown below. Belt slipping can be mapped at the regions where contact pressure is zero. By
examining Figure 11, it can be seen that, slip regions are larger in the driven side than the driver side.

Figure 11. Contact pressure along the belt

Radial positioning of the belt wrapped around the pulley is shown in Figure 12. When the driver pulley is actuated
by applying rotational speed, radial positioning reduces due to rubber settling inside the pulley groove. Radial
positioning at the entrance (D) and exit (E) regions of the belt-pulley contact under loaded conditions is high when
compared to region in between. However, in the mid-section of the contact, radial positioning distance is fairly
low. This region corresponds to the region where the contact pressure is high, i.e. belt sinks into the pulley groove.
The radial positioning difference in the entry region is bigger than the exit region as this can be correlated with the
contact pressure observations. This means that belt sinking in the entry region is higher than the exit region under
loaded conditions. This can be evidence of stick-slip situation.

Figure 12. Radial positioning of the belt wrapping around driver pulley for deformed and undeformed state
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4. CONCLUSION
A test bench for a two pulley v-ribbed belt drive system, for capturing slip behavior of v-ribbed belts, is
constructed. High speed camera images are captured for the visualisation of belt slip. Furthermore, finite element
analysis have been developed for evidences of slip phenomena for v-ribbed belt drives.
As experimental results are inspected, increase in the braking torque leads to increased slip. This effect is more
pronounced at high braking torques and low pretension. Increase in driver-pulley speed alleviates the slip. Speed
nearly does not affect the slip. Below a certain pretension level, at high braking torque and low driver pulley speed
slip values exacerbate. Slip behavior alleviates by lower pre-tension force. Increase in braking torque significantly
increases the slip phenomena. As also demonstrated with the high speed camera images; driver pulley drives the
belt, belt drives the driven pulley, and therefore belt speed is lower than the driver pulley, faster than the driven
pulley. Finite element contact pressure and radial positioning results supported the theoratic literature and
experimental analysis for slip phenomena of v-ribbed belt drives.
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ABSTRACT
In this study viscoelastic modeling of rubber damper spring is investigated based on time dependant conditions
with experimentally and numerically. Elastomeric material behaviors depends on the operational conditions such
as compression time, frequency and thermal conditions. This paper aims to investigate viscoelastic behavior of
elastomer clutch disc damper in time domain. Hyperelastic curve fit was provided with Ogden N=3 material
model and Prony shear relaxation model was choosen as viscoelastic material model. First, FEA modeling
comparison was performed based on time dependent by means of Prony series, then the result was correlated with
test data. Results emphasize that the importance of the time dependent viscoelastic modeling of rubber springs
based on vehicle configuration under operational conditions. This study gives an idea on the modeling of systems
in which the rubber damper spring uses.
Keywords: Elastomer clutch damper spring, viscoelastic modeling, rubber material characterization test

1. INTRODUCTION
Rubber materials are widely used in automotive industry because of their damping properties. Polymers are the
materials that their mechanical behaviors change with time, temperature and frequency. Except from steel like
materials, elastomer based materials such as rubber contains of polymer chains in which some damages and
recovery occurred as a function of time under operational conditions. These properties need to be well modeled
and designed dynamic system in order to prevent deterioration during system condition.
Pacheco (2015) have studied the hyperelastic modeling of the mechanical behaviors of elastomeric materials, such
as natural rubber and silicone, and rubber materials, ranging from muscles to biological materials such as skin
texture,
by
hyperelastic
modeling.
Marvalova (2007) experimentally measured the viscoelastic stress response by characterizing the mechanical
behavior of rubber structures in deformation processes under isothermal conditions. Viscoelastic stress relaxation
behaviors were investigated by examining the structural function parameters under variable frequencies. Zhang
and Zhang (2014) studied the viscoelastic parameters of rubber bushes and studied thermal analysis in this
method, which determines their physical properties by DMA (Dynamic Mechanical Analysis). A new approach to
the prediction of hysteresis losses based on the interaction between molecular chains of polymer structures has
been proposed. Bani (2012) observed the temperature of increased rubber-metal springs under loading conditions
and observed heat accumulation due to hysteresis losses and low rubber thermal conductivity resulting from
increased temperature. They categorize physical and chemical impairments as a result of heat accumulation, which
is the main cause of aging in rubber, and point out that the increase in hardness and the decrease in damping
ability. Zhang and Zhang (2016) investigated the deterioration and the parameters of the thermal behavior of the
rubber caused by the working conditions in the rubber bushes used in aviation or aviation to reduce noise and
vibration. The data obtained at different frequency and amplitude values are modeled by modeling the temperature
dependent change in viscoelastic behavior.
Melnik (2005) investigated the nonlinear properties of rubbers in material dynamics and investigated the effects of
these properties on the thermal behavior of rubbers under high frequency with respect to time, temperature and
displacement. The thermomechanical system modeling of the relaxation time with temperature changes. Jadhav
(2016) investigated the mechanical behavior of viscoelastic materials on the basis of variables such as time and
temperature in addition to other factors. Experimental data using the prony series of viscoelastic relaxation
behavior and experimental results were compared to confirm the methodology based on time effect of the analysis
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results. Monsia (2011) studied the model of a customized maxwell viscoelastic material consisting of a nonlinear
shear connected in series with a dashpot to model the time-dependent properties of various viscoelastic materials,
and described the steps of the mathematical model. Mohammed (2014) studied the modeling of a soft rubber
material as visco-hyperelastic. The visco-hyperelastic model of the material, the viscoelastic model represented by
the prony series and the hyperelastic material model have been studied. Wu (2016) in this study modeled rubber
by using finite element analysis method and Ogden hyperelastic material model in these studies, they also obtained
experimental data with single axis, biaxial tests and simple sliding test. Then, by combining the hyperelastic
material model with the generalized Maxwell model developed for the viscoelastic material models, Ogden
explains the structural model of the hyper-viscoelastic materials in detail and examines the methods of parameter
setting. Test data and analysis results were compared and verified. Although there are many studies about rubber
modeling in the literature, elastomeric spring in the clutch has not been studied yet.

Figure 1. Metalic-elastomeric spring in clutch

Main duty of the clutch disc is to damp torsional vibrations coming from engine, therefore some damping
components such as helical metal springs are conventionally used in clutch disc. Metallic springs have some
disadvantages such as metal-metal frictions, early breakages and high stiffness. These situations require the
modeling of rubbers as a damping element in clutches (Figure 1).
Elastomer materials has viscoelastic proporties that need high attention before modeling such as ‘Mullins effect’
which is called as stress softening behavior of cross-linked rubbers at first cycles. Figure 2 shows the experimental
compression test results of standard test specimen. This graph explains the importance of stabilization process of
rubbers for the chosen strain rate in dynamical system.

Figure 2. Mullins effect on tested rubber specimens
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Viscoelastic behaviors is generally modeled with two material models in literature. Maxwell and Kelvin-Voigt
viscoelastic models contain dashpot which represent viscoelastic behavior and linear spring which represent linear
behavior (Figure 3). These viscoelastic models are simple expressions, according to system complexity it can be
extended and mixed.

a) Maxwell

b) Kelvin-voigt

Figure 3. Viscoelastic material models

2. MATERIAL and METHOD
In this section, FEA and experimental test results which are used in this study defined and investigated with
necessary parameters.

2.1 FEA Modeling
ANSYS software is used for viscoelastic modeling of rubber spring. Viscoelastic material behavior is represented
in ANSYS with Prony series which is equation that represents the stress softening of viscoelastic materials. It is
indicated with shear modulus which is also called rigidity modulus. In equation 1, it can be observed that shear
modulus divided into key parameters; Gt is instant values at specified time, G0 is initial value, tiG is relaxation time
and N is number of prony series. Relaxation time (tiG) is represents the ratio of viscoelasticity to elasticity. The
spring stiffness are μi, the dashpot viscosities are ηi , and the relaxation time is defined as the ratio of viscosity to
stiffness (equation 2).

G0 [a∞G +
ti = ηi / μi

i

G

exp (-

G
İ )]

(1)
(2)

This equations tell us that it is expected from the materials which has viscoelastic proporties have loss of stiffness
within time. The more force applying duration on rubber specimen means the more stiffness loss which called
stress softening. Furthermore it also explains that due to properties of prony series, it was obtained that the quick
reaction on rubber springs cause more deterioration compare to longer cycle times.
In this study, rubber damper spring is modeled with hyperelastic Ogden 3 material model and viscoelastic prony
shear relaxation material model (Figure 4).
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Figure 4. Material characterization in ANSYS: hyperelastic and viscoelastic

Material model data for hyperelasticity and viscoelasticity are taken from the experimental tests which are both
hyperplastic and viscoelastic tests. Test specimens modeled with Ansys up to %33 strain ratio with compression
test simulation. FEA model of rubber spring consists of 64416 nodes and 16096 elements (Figure 5).

Figure 5. Modeled rubber specimen between two rigid plates

2.2 Experimental Tests

a) Test specimen

b) Compression test machine

Figure 6. Standard test specimen and compression test machine

Compression test is done between two rigid plates with constant velocity which can be arranged various speed
values (Figure 6).
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Figure 7 is the viscoelastic experimental test data which is called as ‘stress-relaxation test’. This test is performed
under specified strain as compression situation. Standard test specimen remains at static conditions with constant
force between two rigid plates. In this study, ‘stress-relaxation test’ was performed at %40 strain during 1 hour.
Stress-relaxation test data gives us an parameters for FEA model in material data input for the viscoelastic
modelling. This data is converted from elastic modulus to share modulus point by point then recorded to
engineering data in Ansys software (Figure 4).

Figure 7. Viscoelastic experimental test ‘Stress-relaxation’ during 1 hour at room temperature

Figure 8 is one of the viscoelastic material characterization test that gives the behaviour of rubber under various
compression speeds. Rubber specimen is pressed between two rigid plate (Figure 6) at different speeds which
results in different mechanical proporties at each cyle due to viscoelastic behaviour of rubber. These tests are
performed after 5 sequential stabilization cycles in order to elimination of ‘Mullins effect’. In parallel to prony
series (equation 1) results show that high speed (low duration) cycles result in more stiffness on rubber specimen,
whereas the slower cycles (longer duration) causes stress softening (low stiffness). It gives an idea on the system
operational speed importance in which the rubber damper springs are used due to proportion between stress level
and duration. This viscoelastic behavior difference is expressed in literature with the deterioration of cross-linked
of polymers and its recovery time [5]. This behavior can be explained also with viscoelastic models such as
Maxwell and Kelvin Voigt, dashpot (viscoelastic) which is used in this system represents time dependent
behavior.

Figure 8. Compression test with various compression speeds at room temperature

3.RESULTS and DISCUSSIONS
In this section FEA model and experimental tests of the elastomer damper spring specimens are compared.
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3.1 FEA Study
As illustrated in the previous section, time dependence behaviour of viscoelastic materials have major importance
for the system modeling. Firstly, modelled rubber spring with experimental test data are planned to compress at
various durations between two rigid plates. Model is started to compress at higher speed, total cycle takes 48
second which consists of 24 compression and 24 release phases (figure 9).

Figure 9. 48 s compression test (24 s compression-24 s release phases)

According to test result for figure 9, simulated model gives 1171 N reaction force with 4 mm compress strain
(%32 strain ratio) which resulted in 4.097 mm total deformation.
At second simulation, modeled rubber is compressed with total 96 second cycle duration (48 s compression 48 s
release) with up to 4 mm compress (%32 strain ratio). According to simulation results, test specimen gives 1163 N
reaction force with 4.085 total deformation result (figure 10).

Figure 10. 96 s compression test (48 s compress-48 s release phases)

Figure 11 is represents the same model at 480 s total compression test duration (240 scompression-240 s release
phase). At this compression duration, elastomer specimen gives 1129 N force reaction with 4.068 total
deformation at up to 4 mm compression (%32 compression ratio).
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Figure 11. 480 s compression test (240 s compression-240 s release phases)

Figure 12 makes comparison between tests which were performed at 3 different cycle duration. These results show
that higher duration of compression creates more stress softening on the model in parallel to prony series . 48 s
total cycle duration was resulted in 1171 N reaction force, whereas 480 s total cycle was 1129 N.

Figure 12. Simulation comparisons between modeled compression tests at various cycle duration

3.2 FEA and Experimental Tests Comparison
In this section FEA results which were obtained at section of 3.1 are compared with experimental test results of
modeled rubbers at same compression strain ratios.
All experimental tests performed after 5 pre-cycles to have stabilization due to Mullins effect. Figure 13 represents
the comparison of FEA and experimental test result which were compressed at totally 48 second at same strain
ratios. Result shows that correlation was achieved with % 9,9 deviation ratio between FEA and test results.
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Figure 13. FEA-Experimental test comparison at total 48 s compression cycle

Figure 14 represents the comparison of FEA and experimental test result which were compressed at totally 96 s at
same strain ratios. Result shows that correlation was achieved with % 10 deviation ratio between FEA and test
results, whereas figure 15 represents the results for 480 s compression cycle which was resulted with %11
deviation ratio.

Figure 14. FEA-Experimental test comparison at total 96 s compression cycle

Figure 15. FEA-Experimental test comparison at total 480 s compression cycle
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4.CONCLUSIONS
Viscoelastic modelling of rubber damper spring is studied with FEA and experimental test data for automobile
clutch disc in this paper. Hyperelastic Ogden 3 and viscoelastic prony shear data were used for modelling with
ANSYS software. FEA results were correlated with experimental test data up to %11 deviation ratio at various
cycle duration. Test results support the idea of elastomer spring modelling with the steps below;
- Stabilization cycles should be done on test specimens prior to experimental test data initiation for modelling
due to Mullins effect
- Test specimens and FEA results confirm that system operation speed has high importance on viscoelastic
rubber modelling. This characteristic is indicated with prony series at FEA and dashpot-spring system at
Maxwell and Kelvin-Voigt material model.
- Rubber specimen has higher stiffness at shorter duration cycles at compression work condition, whereas
longer duration cycles result in lower stiffness due to stress softening which is modeled with prony series.
As a further study, clutch disc will be modelled with elastomer damper in 1-D modelling software and correlation
will be done with experimental test results.
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ABSTRACT
The paper presents and primarily assesses several functional, one-off, automotive components designed, developed
and 3D printed in the School of Mechanical Engineering (ME) of the National Technical University of Athens
(NTUA), for use by the School’s students in projects and competition activities, from 2015 to date. All
components were fitted and tested into different versions of a prototype formula car. They mainly consist of
components from the engine’s air intake system assembly. They were all fabricated from properly selected
thermoplastic materials compatible with different Fused Deposition Modeling (FDM) machines, either directly
available in the ME School, or externally offered for use by private sponsors. Pros and cons of each of the FDM
machines and materials used are exhibited and discussed. The resulting functional components are assessed and
compared in terms of time, cost, strength and quality. Technical and educational benefits gained and the influence
of 3D Printing into the students’ engineering design & development approach are highlighted. Conclusions on
future trends, student projects strategies and improvement areas are drawn.
Keywords: 3D Printing, Fused Deposition Modeling, Functional Components, One –off parts, Prototypes

1. INTRODUCTION
1.1. Student Competition Activities and Automotive Projects in the School of ME
Traditionally, in NTUA’s School of Mechanical Engineering (ME) students are encouraged to enroll in national
and international student contests and competitions that enhance their skills and foster the deployment of their
theoretical knowledge in practical applications and realistic problem solving. Such competitions also serve well for
trials and application cases of innovative technologies and newly implemented engineering tools. Formula SAE
and Formula Student Combustion competitions are some of these competitions that strongly attract students, since
they deal with the automotive area and motorsport, both of them attractive for engineers, as well as for young
people in general.
NTUA’s ME students constantly participate in these competitions the past decade, through several schemes (lately
mainly through the PROM Racing Formula Student Team).
Every year the students mutually undertake the task to fully prepare an “open-wheeler”, single-seated, formulatype racing car, under specific restrictions and regulations. Starting from a given set of internal combustion engine
(ICE) & gearbox, corresponding to a maximum allowed displacement, they must develop, manufacture and
integrate the frame, suspensions, floor-chassis-hull, intake & exhaust systems and all the aerodynamics package,
program the engine and incorporate steering, gear-shifting, cooling & fuel systems, wheels and brakes. This way
the students practically apply ‘on the job’ many areas of theoretical knowledge taught to them during their studies,
such as Machine Design, Machine Elements, Mechanical Design and Drawing, 3D CAD, CAE, Fluid Dynamics &
CFD, Thermodynamics, ICEs, Mechanism Design, Vehicle Dynamics, Principles of Advanced Engineering
Design, Manufacturing Methods & Technology etc.
Apart from their strictly technical tasks, the participation of students in such competitions also teaches them how
to operate in the organizational pattern of a professional team, as they perform marketing & promotional activities,
gather sponsorships & funding, carry out procurement processes, logistics, transport, support media & web
promotion, recruit new students etc.
Especially for the automotive competitions, students operate with the approval, supervision and infrastructural
support of the academic staff of the Vehicles Laboratory within the School’s Mechanical Design and Automatic
Control Department. They often also receive support by other ME School Laboratories and Departments, such as
the Rapid Prototyping and Tooling Laboratory and the Manufacturing Technology Department.
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1.2. Rapid Prototyping / 3D Printing for automotive components
The automotive industry has embraced, adopted and supported 3D Printing, until recently also referred to as Rapid
Prototyping (RP) and nowadays officially named Additive Manufacturing (AM), (Standard, 2015), from its very
beginning. Several typical cases have been published the past three decades highlighting significant benefits for
the automotive industry and major auto makers (e.g. Daimler, BMW, Ford, Chrysler, VW, Fiat, Volvo, etc.)
arising from the combined use of both Rapid Prototyping/3D Printing/Additive Manufacturing and Rapid Tooling
during design & development of automotive products and manufacturing preparation of automotive components,
(Rosochowski, Matuszak, 2000; Chhabra, Singh, 2011). These benefits mainly relate to design verification and
innovative design evaluation of automotive parts (e.g. the Volvo A-Posts of the 2001 SCC prototype), as in
(Rooks, 2002), creation of concept cars, aesthetic form assessment and selection, ergonomics evaluation and
optimization, components form-fit-function testing as e.g. the Daimler-Benz full ICE engine mock-up in
(Wiedemann, Jantzen, 1999), digital simulation results’ verification and validation, air /fluid flow testing,
assembly testing and workers assembly training, tooling preparation and short run tooling support of complex
automotive components. The automotive industry has also very early contributed to the evaluation of the several
different RP technologies and their future prospect by performing its own benchmarking (Wohlers, 1992; Soliman,
1995) and supporting relevant research work, like the Brite Euram BE-2051 “RAPTEC” project (Shellabear,
1999), as RP right from the start proved to be an invaluable tool for cost and time savings for their products’
development, their manufacturing preparation, as well as for the prevention and elimination of costly design faults
before the commitment to hard production tooling, (Chua, Leong, 2014). Lately, the trends are very strong in the
areas of lightweight consolidated automotive components with topologically optimized geometry, for the sake of
low emissions and increased efficiency, as well as to the intense customization and personalization of vehicles, the
localization of production and the reduction of spare part inventories through their “digitalization” and on-demand
3D printed reproduction (Bardhan, 2015; Giffi et al., 2016).
Motorsport has also increasingly and extensively benefited from Rapid Prototyping, for design adaptations,
specialized/ customized solutions and small series batches of functional parts for almost every critical automotive
subsystem, (URL1, 2014; URL2, 2016).
Especially for the Fused Deposition Modeling (FDM) AM technology, automotive offers a very wide field of
application, as FDM technology utilizes thermoplastic materials, a class of technical materials very widely used in
several subsystems and components of vehicles of any type. So FDM can directly prototype parts with geometrical
and mechanical characteristics almost identical to the actual end use parts and also can provide functional
components for very small batches, or even for one-off automotive parts of special use, (Kreemer, 2015).

1.3. Rapid Prototyping / 3D Printing in the School of ME
3D Printing has been present in NTUA’s School of Mechanical Engineering since the late 1990s, in the School’s
dedicated Rapid Prototyping & Tooling Laboratory, founded in 1996 and later officially established as a School
Laboratory in 2001. The Laboratory first installed a Laminated Object Manufacturing Helisys LOM 1015
machine, building prototype parts out of paper. In 2010 it further added a Fused Deposition Modeling (FDM) unit
by Stratasys, the ‘uPrint’, building thermoplastic ABS parts. Since 2015 it also hosts the Mechanical Design and
Automatic Control Department’s owned industrial grade FDM Fortus 360mc machine, utilizing several industrial
thermoplastics, a system also by Stratasys. All available equipment has been successfully incorporated in the
School’s educational curriculum for Engineering Design topics, workshops, diploma theses, research work and for
supporting various student projects. Over the years, many applications (mechanical and non-engineering) have
been conducted with these 3D Printing systems, as well as with other equipment gradually adopted by individual
Laboratories and research groups within the School. Some typical examples of all these applications have been
recently presented by NTUA’s School of ME in an international webinar supported by Stratasys (URL3, 2016).
Starting from 2015 when the Fortus 360mc machine became available in NTUA, students have first investigated
the possibility for some 3D printed functional automotive components for their competition cars.

2. FDM 3D PRINTED FUNCTIONAL PROTOTYPE COMPONENTS CASES
Three (3) escalating FDM 3D printing periods of automotive components’ trials and implementation by the
students are recognized for in the School of ME:


The exploratory period, during Academic Season 2015-2016
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The scheduled implementation period of Academic Season 2016-2017



The broadened, planned implementation period of Academic Season 2017-2018

All above periods correspond to three (3) consequent car development years by the students during preparation for
their participation in corresponding international contests (in the summer of 2017 and 2018). Some typical FDM
3D printing cases of each period are presented and discussed below.

2.1 Exploratory period, Academic Season 2015-2016
During 2015-2016 students were starting development of a car with a completely new design in comparison to
previous years. It had to be developed and built from scratch around a Yamaha 600cc four-stroke liquid-cooled 4cylinder motorcycle DOHC engine. This engine, originating from a model 2004 Yamaha YZF R6 “Thundercat”
motorcycle, had a nominal maximum output power of app. 115hp@13000RPM, with fuel injection and
compression ratio 12.4:1. The reconstruction of this engine into a functional state (crankshaft replacement and
several spare parts) was donated to the students by MotoDynamics S.A., the local Yamaha Reseller. For this
engine to be fitted on the new, tubular elements welded frame of the single-seated 4-wheel car of the team, the
whole air intake and exhaust systems had to be completely redesigned.
In June 2015, the new Stratasys Fortus 360mc 3D Printer of the Mechanical Design & Automatic Control
Department had been installed in the School of ME and initiated with its basic material, thermoplastic Stratasys
ABS M30. The machine was also capable of using ABS-PC and PC materials, (URL4, 2018). It utilizes two print
heads, one for depositing the main modeling material and the other for supporting material (soluble), necessary
when 3D printing protrusions, overhangs and complex geometry.
Given that the exhaust gases from the aforementioned engine are in the range of 750C after combustion in nearly
full load conditions, resulting in exhaust manifold temperatures near 500C at areas in contact with the engine, the
exhaust system was decided to be conventionally made from welded steel pipe elements. The students’ analyses
and calculations also indicated that most power and overall performance improvements in their new car would
come from the air intake system’s optimized design. In the air intake circuit, all estimated and measured
temperatures before combustion were considerably lower and within the functional range of the thermoplastic
materials utilized by the Stratasys 3D Printing equipment available at the time.
Regulation limitations regarding the spatial layout of the air intake system in respect to the geometry of the car’s
frame, an obligatory minimum Ø20mm intake section, as well as the results of Computer Fluid Dynamics (CFD)
Simulations performed in 3DS Solidworks Simulation software by the students for optimal air flow, dictated the
form and geometry of the re-designed new intake assembly, for the engine to be fitted in the formula car. An
example of the analyses performed lies in Figure 1.

Figure 1. Flow Trajectories & Air Velocity at the qualified air intake architecture (at app.9000RPM)
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The relatively low temperature of the air in the intake system, well below any thermoplastic materials glass
transition temperature, triggered the students’ urge to investigate if some of the intake system components for the
2015-2016 car could quickly, cost-effectively and accurately be manufactured by 3D Printing with ABS M30 in
the Fortus 360mc.
The maximum build chamber (X-Y-Z) of the Stratasys Fortus 360mc (small) available in the School is
355x254x254mm.
The students designed most of the required air-intake assembly components (as given in Table 1) to comply with
the above dimensional restrictions.

Table 1. Air intake System components
No

Name

Role

Subdivisions

1

Bell Mouth

2
3

Throttle Body
Convergent
Nozzle
(intake
restrictor)
Divergent
Nozzle
Intake Plenum
Intake Runner
Bell mouths
Intake Runners
Injector base
Fuel rail

Reduce pressure drop from environment
to throttle valve
Host throttle valve
Smooth transition from throttle valve to
Ø20mm minimum section implied by
regulations
Smooth transition from Ø20mm minimum
section to plenum
Smoothen air flow towards cylinders
Reduce pressure drop from plenum to
runners
Assist resonance phenomena
Host fuel injectors
Provide uniform fuel nozzles pressure

4
5
6
7
8
9

N/A: Not Applicable

-

Quantity
Required
1

Type
Prototype

Planning
for ’15-‘16
3D Printed

-

1
1

Prototype
Prototype

3D Printed
3D Printed

-

1

Prototype

3D Printed

Left & Right
N/A

1
1

Prototype
Prototype

3D Printed
Aluminum

N/A
N/A
N/A

4
4
1

Prototype
Prototype
Standard

Aluminum
Aluminum
OEM

A complete assembly representation of the prototype intake system in Figure 2.

Figure 2. Air intake system assembly of the 2015-16 car

Time limitations and some reluctance regarding the temperatures near the engine’s cylinder head, in respect to the
glass transition temperature of the ABS M30 thermoplastic material, (URL4, 2018), limited the ’15-’16 season’s
3D Printing attempts to components 1-5 of Table 1, while components 6-9 for ’15 –’16 were preferred to be
unified in a non-optimal simple Aluminum welded structure.
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Necessary STL files, (3D Systems, 1988), of all intake components to be 3D Printed were extracted from
Solidworks 3CAD software.
Appropriate STL file verification and repair, as well as, part orientation and packing in the available build platform
for subsequent 3D Printing in the Stratasys Fortus 360mc, were all performed in the specialized Materialise
Magics software suite, available in the School’s Rapid Prototyping and Tooling Laboratory.
The Fortus 360mc was at the time set-up with a T16/T12 Model/Support tip sets (extrusion nozzles) combination,
for material ABS M30. This combination allows for builds consisting of layers with a fixed width of 0.254mm. It
is to be noted that changing the set-up of a Stratasys Fortus machine into another tip set, or material and tip set
combination is a tedious and time consuming task (at least 2 hours), as it requires a calibration build each time and
respective measurements and settings on the machine. Appropriate parameterization, adjustments and simulations
prior to the builds, were performed in the dedicated Stratasys Insight proprietary software.
The components were then 3D printed in the Fortus machine successfully as shown in Figure 3.

Figure 3. First air intake components built in the Stratasys Fortus 360mc, with support structures

Support structures were removed manually. Overall dimensional accuracy was satisfying, with deviations on
critical dimensions measured in a range of ±0.15mm. Some wet smoothing of the parts’ working flow surfaces was
performed to eliminate some perceivable roughness observed on the inclined surfaces, attributed to the 0.254mm
thick layers. All parts were coated with primer, painted and assembled together with standard bolts and insulation
gaskets where needed, as shown in Figure 4.

Figure 4. Air intake components finished and partly assembled

Actual engine testing in the following weeks, with all 3D printed and conventional components verified the
intended air flow and operational characteristics estimated by the students with CAE methods, but a significant
unpredicted deformation of the plenum was observed under air flow changes (throttle variations), that modified the
overall air intake system’s geometry in an undesired manner. This led to a design iteration cycle for the plenum by
the students, to incorporate some reinforcing ribs on its external surface that would prevent deformation and
dimensional deviation of the overall intake assembly system. A few weeks later the revised new plenum was also
3D Printed on the Fortus 360mc in ABS M30.
The revised plenum design and the completely assembled intake system on the engine for the season ’15 –’16 are
shown in Figure 5.
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Figure 5. Redesigned plenum and intake system on the engine

Another result from the engine’s testing was that despite an estimated nominal maximum power output of 95hp
the Yamaha engine was able to reach when restricted with the Ø20mm intake minimum section, the actual output
was measured well below (~75hp). That was partly attributed to valve timing and also to the non-optimal design of
the lower end of the intake system towards the engine’s cylinder head (i.e. the runners) that needed to be
improved.
For the rest of the academic season of ’15 – ’16 the students focused on other developments areas, as a lot of work
on aerodynamics and other systems of their car remained to be completed.

2.2 Scheduled 3D Printing implementation period, Academic Season 2016-2017
The first FDM 3D Printing implementation during ’15-’16 proved very encouraging and illuminating for the
students in their automotive projects. This led to a more properly scheduled 3D Printing approach for them in the
season ’16-’17, a season rather critical, as they definitely wanted to be ready and able to compete in a 2017
summer international Formula Student contest with their completed new car, the “P17”.
The ’16 –’17 development season was marked by two critical occurrences. One is the destruction of the ribreinforced ABS plenum by a faulty backfiring that occurred during their car’s engine programming and the other is
a private 3D Printing sponsorship from company NeoMech Ltd.
The backfiring event, occurred with the throttle valve closed and caused the pressure within the air intake system
to rise rapidly from the runners (metallic at the time) up until the throttle body (See also Figure 1 & Table 1). The
most sensitive of all intake components was of course the large surface ABS-made plenum, where the pressure
exceeded its rupture strength, resulting in a large crack.
The students asked the Rapid Prototyping & Tooling Laboratory for yet another plenum pair (Left & Right) from
the Fortus 360mc machine. The machine was at that particular time set-up to use the toughest of all the machine’s
available materials, Polycarbonate (PC), (URL 4, 2018), with a fine tip set combination, T12/T12, producing parts
with layer width of 0.178mm. This resulted in a new plenum of increased strength and improved surface quality,
that however required almost double the time to build than the previous one. Nevertheless, it must be noted that as
with any other user within the School of ME (Professors, research teams, etc.), the students had to cover at least
the expense of the materials consumption for their builds in the Fortus 360mc itself. That was practically the 3 d
plenum they had to pay for and since it was made out of PC, the most expensive one. Aggregate cost data for
Stratasys Fortus builds of students involved in automotive competition projects are given in Table 2.
Table 2. Time & Material Cost for Air intake Components on the Fortus 360mc
Build

Parts

Version

Time
(hours)

1

- Bell Mouth
- Throttle Body
- Convergent Nozzle
Plenum (Left & Right)
Plenum (Left & Right)
Plenum (Left & Right)

1
1
2
2

2
3
4

Material

Net Total
Materials
Cost (€)

14

Total
Material
Consumption
(ml)
313

ABS M30

90

30
38
89,5

729
823
960

ABS M30
AMS M30
PC

210
237
385
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Having already seen the utility of 3D printing in ’15- ’16, the students were heavily relying on it for the rest of the
car’s development. Nevertheless, despite the quality, consistency and reliability of the Stratasys machine, its use
proved quite costly for them, equivalent to almost 0,3€/cc for ABS parts and 0,4€/cc for PC parts for material
only. With their funds limited and coming from donors and sponsors, they had to get the maximum out of 3D
Printing with the minimum cost, being at the same time able to experiment with the 3D Printing technology as
often and as much as possible.
There is where a sponsorship by NeoMech Ltd. (URL5, 2018), a private company in Athens, official Ultimaker
distributor for Greece since 2016 and official distributor also for Sindoh since 2017 came handy. Both Ultimaker
(URL6, 2018) and Sindoh (URL7, 2018) are high-quality, low cost, easy to use, desktop FDM 3D Printing
equipment manufacturers, attributed to the category of personal to small professional 3D Printing machines. This
category of 3D Printing constantly gains an increased global spread since 2012 in a broad category of users (e.g.
Schools, students, hobbyists, artists, researchers, small offices, professionals etc.) NeoMech offered the students of
NTUA’s School of ME involved in the automotive contest the benefit of free use of its UM2+ and UM3Extended
own machines and free raw materials for the season of ’16 –’17 for several of their new car’s 3D Printed
components.
The above Ultimaker machines of NeoMech used in the ’16-’17 season, are both open-filament systems with a
broad range of thermoplastic engineering materials (URL6, 2018), some of which were suitable and extremely
useful for the optimized design and manufacture of the lower end of the Intake System, where potentially
corrosive fuel is present and temperatures are expected to be higher, close to 100C. The UM2+ is a single
extruder FDM system, able to build on PLA, ABS, CPE, CPE+, Nylon, TPU, PP and PC and the UM3 is a dual
extrusion FDM system of modular print head architecture, utilizing the same materials as UM2+, plus supporting
material for some, but not all of them yet. All preparation and parametrization for 3D Printing on the Ultimaker
machines is easily performed in the open-source and freeware software suite Ultimaker Cura (URL6, 2018), where
practically all of the FDM parameters affecting the 3D Printing process can be set and modified very easily by the
user. A fact definitely to be noted here is that, in terms of usage cost, even the proprietary factory approved
Ultimaker materials used by these machines come in a cost ranging from 0.044 for the most common (e.g. PLA,
ABS) to a maximum of 0,073 €/cc for the most advanced engineering materials like PC. This is a remarkable 5-6
times cheaper than the Stratasys usage cost experienced by the students in their previous 3D Prints.
The students exploited the opportunity offered to them by NeoMech for several design verification, assembly
testing and finally functional component 3D Prints on the Ultimaker machines during ’16 –’17, primarily for parts
6,7 & 8 of the above given Table 1 and also for several sensor brackets & holders, a driver display bracket and
several different gear shifting paddles. Especially for the lower intake components, the chemically resistant
Ultimaker CPE material was successfully tested, as well as the strong and thermally resistant Ultimaker PC.
Nevertheless, these Ultimaker materials proved to have the difficulty of a non-existing Ultimaker compatible
separate support material for them (as e.g. there is PVA for Ultimaker PLA), making final finishing and surface
smoothing difficult and time consuming on parts built in them. Proprietary Ultimaker soluble support materials for
its advanced engineering materials are still expected from the company and that is an area where the most
expensive professional Stratasys systems still hold an advantage. A strong advantage though for the Ultimaker
machines lies with the quality of the parts derived (dimensional and surface quality), as the Ultimaker systems,
unlike the Stratasys machines, allow the user to select between a wide range of layer thicknesses for the same
extrusion nozzle, while at the same time they offer several different options for the nozzles themselves, which are
very easily and quickly interchangeable. The build envelopes of the Ultimaker machines offered to PROM Racing
were quite adequate being 223x223x205mm for the UM2+ and 197x215x300mm for UM3 Extended during dual
extrusion. After extensive testing for optimal material and finishing combinations, the students successfully
constructed the optimized Runner Bell Mouth (Split with a jigsaw section to overcome size limitations), Runners
and Nozzle Bases assembly, all depicted in Figure 6.
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Figure 6. Ultimaker-made runner, runners on bell mouths & complete assembly with injector bases on engine

In comparison to the previous non-optimized Aluminum version of season ’15-’16 and combined with a new set
of camshafts, the engine gained an impressive 15hp engine output power increase from the new runners assembly
as shown in the plot in Figure 7.

Figure 7. Improved Power Performance (in Cyan) by the new runner air intake sub-assembly

As they continued to 3D Print several secondary necessary components in parallel and intensified the
manufacturing of all the hardened epoxy composites of the car’s aero-package, the students successfully made it
on time to the 2017’s Formula Student Competition in Austria in July-August with their new “P17” car, where
they managed a 19th position in the Engineering Design ranking among 31 participants in the “Combustion”
category, a 13th position in the Cost Report ranking and successfully ran through all the testing events for the first
time.

2.2 Broadened, planned implementation period of Academic Season 2017-2018
The ’17 – ’18 season is again a challenge for the ME School’s students in their automotive competition activities
as, they switch to a completely new car, the “P18”, this time built upon a modern one-cylinder 510cc
displacement, model 2012, KTMexc engine, donated by KTM South East Europe.
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This once more calls for a completely new frame and hull, new air intake and exhaust systems and overall
improvement of all other sub-systems in the car, based in the experiences gained by the previous car.
The work for ’17-’18 is well under way for the team already for the new engine’s measurements, mapping, intake
and exhaust design, utilizing some 3D printed parts from the previous season’s car, as in Figure 8.

Figure 8. KTM engine testing with the ’16 –’17 car’s Bell Mouth and Throttle Body 3D Prints

The sponsorship of NeoMech to the students also continues for this season, having already produced several new
intake assembly prototype components, this time made with Sindoh 3D Printers, models 3D WOX DP200, DP201
and 2X (URL7, 2018) out of PLA, quickly, efficiently and cost-effectively for design verification and initial air
flow bench tests that took place in March 2018. The new intake system’s layout first version tested is shown in
Figure 9.

Figure 9. ’17-’18 Season’s Air Intake Test Layout, with Sindoh PLA 3D Printed Components & Carbon Fiber Plenum

A major difference for this year lies with the KTM engine’s plenum, which is larger and was opted to be made by
carbon fiber for increased strength and minimum weight. The rest of the parts are still planned to be 3D Printed by
the students, properly distributed to Sindoh, Ultimaker and Stratasys 3D Printers, according to size, strength,
material properties, surface quality required and of course cost and economics. The same distribution of 3D Prints
will be decided for making some new Gas Vapor Collection Vessels, the Fan Shroud Element of the Cooling
System, many sensor holders and brackets, several electronics cases, and many other parts and components that
will have a critical role in the technical purity and quality of the new car’s design, as well as in the overall
ergonomics upgrading.

3. CONCLUSIONS
The main conclusions drawn from the 3D Printing work and cases presented in the paper are summarized below:


NTUA students are increasingly adopting 3D Printing in their everyday curriculum, especially for their time
intensive projects, as they are clearly assisted by it.



3D Printing proves to be a valuable tool for early development, testing and design verification of mechanical
components, validation of simulations and parametric optimization in wider mechanical systems & structures,
as those of the automotive field.



3D Printing is becoming more affordable every year, especially as small, low-cost systems grow and extend
their capabilities, characteristics and range of materials. This is an important message for all large 3D Printing
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vendors who dominated the near past, as they need to open-up and seriously reconsider their pricing policies
both for systems and materials the soonest, if they are to remain competitive.


Student groups involved in automotive projects already gradually extend the use of 3D Printing also into
electronics “packaging”, sensor placement and customized components and equipment (e.g. handles, displays
etc.) and are planning to further extend it to very different areas of application, as for small aerodynamic
tuning elements, substrates for accurately laying composite fabrics etc.



If at some point soon, Metal AM also becomes available at NTUA, students in automotive projects will
definitely attempt to extend 3D Printing towards more critical components of experimental and prototype
racing and utility vehicles, combustion, electric and hybrid, like e.g. exhaust system elements, suspension (e.g.
uprights, wheel hubs) and engine components (e.g. pistons, coolant impellers, fuel nozzles) of optimized
consolidated design and reduced weight, innovative, lightweight electric motor and gearbox housings, etc.
Until then they are eager to also try implementing known and proven indirect Rapid Tooling solutions (e.g.
the ‘lost wax’ method) that can assist their transition from thermoplastic to metallic components.



A need is observed and a trend is noted for new and innovative methods and software suites/modules that will
address and estimate the behavioral (strength, strain, dynamics, wear etc.) characteristics of Additive
Manufactured/3D Printed parts and components, as on one hand only some FEA software packages currently
have the ability to simulate the behavior of anisotropic objects, but very few can truly study objects that are
built in layers, and on the other hand parts are very often 3D Printed different than their original solid 3D
model, that is with a sparse interior (density <100%), determined in a stage later than their CAD design, i.e.
the slicing/preparation software used to drive the 3D Printing process.



A strong 3D Printing culture is constantly cultivated among the students of NTUA’s School of ME, where
these technologies rightfully and fully justified take their place among conventional ones practiced for years
in Technical Engineering Universities, such as e.g. CNC machining, casting, forming etc. Within the frame of
this new culture, a new Design for Additive Manufacturing perspective must be conveyed to young students
and engineers, that will adopt an even more 3D Printing-friendly way of components’ geometrical definition
and embodiment. This means that e.g. gradually a new 3D Printer-friendly design strategy might need to
abandon making parts with sections of uniform width and rib reinforcements (a form very common in plastics
molding and PDC), in favor of a part with smoother, high-curvature/low inclination free form elements with a
sparse interior of variable density, a form not easily feasible with traditional manufacturing methods.
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ABSTRACT
The purpose of this work is to study the quenching effect on C18 steel machinability in drilling. For this reason, a
comparative experimental study was conducted on a non-hardened and tempered workpiece. Cutting tools used are
drills of high speed steel (HSS) grade. The tests are performed according to the planning methodology (L8).
Machining was carried out in the presence of an abundant lubrication. The input parameters are cutting regime
elements (cutting speed, feed rate and drill diameter). The output parameter is the tool wear (tool life). The results
show that when drilling tempered C18 steel, drill wear decreases with the increase of cutting speed. This latter
improves machinability. This is in stark contrast with the results obtained during the drilling of the same nonhardened C18 steel (annealing). It should also be noted that this phenomenon is observed especially for high
cutting speeds. A deep analysis was carried out to explain the physical phenomenon occurring in the cutting zone.
Keywords: Drilling, C18 steel, HSS, cutting speed, machinability, tool life

1. INTRODUCTION
Drilling is a complex machining operation. The latter comes from the fact that the various points of the cutting
edge of the drill work under very varied cutting conditions. Indeed, the cutting speed at the center of the drill bit
is almost equal to zero, where the removal of the material (chip) is mainly by extrusion. Then, as one moves
away from the center (along the cutting edge), the cutting speed increases gradually to its maximum value at the
periphery of the drill bit. On the cutting edges material removal occurs by shear in the same manner as for
turning and milling tools, with the cutting speed and rake angle varying with distance from the drill center.
Furthermore, the cutting takes place in a confined environment inside the part, which makes it impossible to
observe the chip flow process. Chip evacuation from the cutting zone is also confronted with countless
difficulties (excessive friction with the machined surface of the hole, intense heat release, blocking and braking,
forces and cutting moments, etc.). Access of the lubricating and cooling liquid in the cutting zone is hampered
by accumulation and reverse flow of the chips. All this leads to the generation of stresses of thermal and
mechanical solicitations on the active part of the drill bit, which considerably influences its wear resistance
behaviour .
Additionally, at the drill bit periphery, rubbing occurs due to the sliding motion of the hole surface against the
drill clearance face. This part of the drill reaches the highest temperature during cutting (Sharman et al. (2008)).
The quality of a hole is strongly influenced by the machining conditions, the nature of the tool material as well
as its geometry and the nature of the material to be machined (Paul Schroeder (2003), Boulanouar et al. (1997),
Lanying et al. (2016)).
Drilling is one of the most commonly used operations in the machining of mechanical parts. Indeed, in general
mechanics, about 25% of the machining operations return to the drilling.
The knowledge of the damage mechanisms is a very important aspect of the cutting material, because the wear
of the tools greatly affects the cost of the machining operations. The alteration of the geometry of the active part
of the tool, due to wear, modifies the cutting conditions and consequently deteriorates the quality of the
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machining. The wear mechanisms can be mechanical (abrasion, attrition) or chemical (wear by diffusion).
Depending on the specific machining conditions each above-mentioned damage mechanism acts on the tool
differently. The predominance of one of the mechanisms or the combined effect of several of them depends on
the type of machining operation, cutting conditions and physico-chemical properties of the involved materials.
The tribological phenomena at the interfaces, then govern the nature and the severity of the wear. For example,
when the temperature at the tool-chip interface reaches sufficiently high values, adhesion and abrasion generally
give way to diffusion phenomena (Boulanouar et al. (1997, Danylova (2000), Lanying et al. (2016)).
The tool cutting edge is the active element which causes deformation and shearing of the material to be removed
from the workpiece. It is subjected to very severe mechanical and thermal stresses which cause its wear and
deterioration in a relatively limited time. The high pressure and temperature caused by the friction at the "ToolChip" interface give rise to physico-chemical effects which aggravate its wear (Zitoune et al. (2011)).
The machining ability depends on the mechanical characteristics of the used material, its micrographic structure
and dispersed phases in its matrix, the effect of which may be beneficial or detrimental. In other words, the
machinability of a material depends on its chemical composition, on its elaboration conditions (from the liquid
state to the solid state), on its shape and on the mechanical and thermal stresses experienced during its life cycle.
Indeed, the mechanical characteristics of steels can be improved by different heat treatment techniques and
surface treatments. In particular, the elastic limit, the hardness, and a stable structure with fine grains are sought.
The response to these treatments depends mainly on the chemical composition of steels as percentage of carbon
and also on the addition elements. Thus, various alloys have made it possible to achieve the desired strengths
such as the abrasion wear resistance, the resistance in shock, in friction, in temperature, in loads, in fatigue, in
corrosion, in deformations and in the Breaking strength ...(Khashaba et al. (2010), Poulachon (2004)).
Companies live in a competitive world. As a result, they seek maximum profit and the acquisition of promising
markets. In front of this technico-economical competition, controlling the costs of a project or a product is not
only an asset but an obligation. The first researches relative to the machining optimization go back to Taylor
(Taylor (1907)), who tried hard to minimize the production time of a part. In the same way, the minimum unit
cost's conditions were also determined, and it is well known that these two benchmarks: "Minimum unit cost"
and "Maximum production", fix the limit of the productive machining domain (Diani et al. (1991), Balaji et al.
(2016)). One of the current challenges is to optimize this time to improve productivity, the rational choice of the
cutting conditions largely contributes to this objective. The main optimization criteria are: Global minimal cost
of manufacturing; Maximal hourly production and Imposed cutting tool life. The expression of the new
industrial need to reduce the cost and improve the product quality has always pushed researchers to develop the
methods and the undertaken conditions for the shaping of finished product.
The criterion "Machinability" of the material, always takes the first place for these technico-economical studies.
According to the researchers, this complex property of the material has been defined in several ways. To this end,
and in order to synthesize, we retain the most widespread definition that is close to the objective of our study: "The
machinability is the easiness of a material to be brought by chip removal to a good surface finish without
damaging the tool". The term " easiness " means: importance of the cutting forces, surface finish (Roughness
criterion) and cutting tool wear (Montoya (2013), Cecek et al. (2015), Jrad (2007), Abouridouane et al. (2017),
Ameur et al. (2017)).

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE
The trials were conducted on C18 steel parts tempered and not tempered, having the prism shape of 120mm in
width, 120mm in length and 80mm in thickness.
The mechanical and chemical characteristics of the C18 steel before the heat treatment are respectively : (71,2
HRB, Rm=59daN/mm2, A=10%) and (0.18%C, 0.53%Mn, 0.307%Si, 0.09%P, 0.03%S, 0.19%Cu, 0.018%Al,
0.059%Cr, 0.021%Mo and tracks of V, Sn, Ti, Nb, N, W, B). The parts are cut from rolled bars of 6m in length. In
order to reduce their heterogeneousness: an annealing of homogenization in 950°C was made. With the aim of
increasing the hardness, these test specimens underwent a quenching at 900°C followed by tempering at 420°C.
This allowed to reach a hardness of 21 HRC and the impact strength passed from 0.88 to 0.94 J/cm 2.
All machining trials were conducted on a column drilling machine 2H125T, having a spindle with a frequency of
maximal rotation of 2000 rpm and an electric motor having a power of 2.2 kW.
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The tested cutting tools are twist drills of 10mm and 20mm in diameter. They are in High Speed Steel (HSS),
having a hardness exceeding 66 HRC and reaching 600°C hot resistance. Their wear resistance and their big
toughness at high temperatures confer to them a good cutting quality (Figure 1).
The experiments were realized according to the experimental design (Table 1). Holes were drilled completely
through the workpiece.
Table 1: Results of drills lifetime (T) for the experimental design various combinations during the C18 steel
drilling before and after heat treatment.

Trial
numbers

Real values of factors (Cutting
regime)

Drills lifetime
during C18 steel machining
Before quenching
After quenching

Vc

f

D

T

T

(m/min)

(mm/rev)

(mm)

(min)

(min)

1

11.15

0.10

10

478.42

158

2

22.30

0.10

10

245.44

280

3

11.15

0.20

10

180.90

43

4

22.30

0.20

10

33.75

125

5

11.15

0.10

20

484.32

185

6

22.30

0.10

20

239.76

339

7

11.15

0.20

20

158.45

63

8

22.30

0.20

20

54.12

174

The machining process has been carried out in the presence of a plentiful lubrication with soluble oil with 2.5
litre/min flow (Figure 1). The follow-up of the wear evolution according to the time for the various combinations
of the plan of design was assured by an optical microscope of 5µm precision (Figure 2).
The flank wear limit was chosen 0.5mm instead of 0.3mm, this according to the standard ISO 3685: relating to the
tool life tests because the wear band on the clearance face in our case is irregular.

Figure 1: Drilling operation illustration
(Couple Tool-Workpiece)

Figure 2: Optical Microscope

3. RESULTS AND DISCUSSION
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At the end of this investigation, it was found out that the preponderant wear which governs the cutting tool life is
that one of the clearance face. For that purpose, it was chosen as an objective of this article. Consequently, the
results of the follow-up of VBmax wear evolution according to time for the various combinations of the
experimental design during the quenched and not quenched C18 steel drilling are illustrated on Figure 3 and 4.
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Figure 3: VBmax Flank wear evolution according to time for the various experimental design
combinations during the not quenched C18 steel drilling.

By referring to Figures 3 and 4 results, and holding limit wear criterion (VBmax=0.5mm), we can determine the
drills' cutting tool life for every regime of experimental design (Table 1). At first glance, the comparative analysis
of the lifetime of the drills, shows that in the combinations of the experimental design, when working with a low
cutting speed (Vc = 11.15 m / min), the hardened steel was very aggressive in terms of wear on the tested drills.
On the other hand, the regimes working with the maximal cutting speed (Vc=22.30m/min) gave opposite results to
the previous case.
The physical interpretation of this phenomenon resides in the fact that the wear of the drills results from the
mechanical and thermal stresses generated by the relative movements between the "Piece, Tool and Chip", which
cause a transfer of material between the surfaces in contact: erosion, mechanical abrasion and physico-chemical
diffusion.
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Figure 4: VBmax Flank wear evolution according to time for the experimental design
various combinations during the quenched C18 steel drilling.

During machining, the most stressed surfaces of the active part of the drill in descending order are the main flank
faces, the rake faces and the lands. Indeed, the flank surfaces constitute the surfaces most stressed by cutting, as
they are directly confronted with the material to be removed and repelled by the axial force caused by the advance
movement of the drill bit. Consequently, the tool wear is more remarkable on this surface. It develops according
to time in the form of a band starting from the principal cutting edge. The morphology of this wearing strip is
illustrated on figure 5. While referring to the ISO standard, when the width of this band (VBmax) reaches the
acceptable value, the drill is considered like death.
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Figure 5: Morphology of the flank wear band

The analysis of this morphology shows that, as it moves away from the center of the drill bit, the width of the wear
band increases. This is explained by the fact that the speed and the cutting moment increase progressively along
the main cutting edge to the periphery of the drill, where their values reach the maximum. The increase of these
two parameters (speed and cutting forces) causes the cutting temperature to rise in the vicinity of the periphery of
the drill, which intensifies the main flank wear to reach its maximum value VBmax (Figure 5).
Tool life increases with increasing diameter (D), unlike other machining processes where tool life decreases with
increasing depth of cut. This is probably due to the rapid dissipation of heat from the cutting zone. In addition,
large diameters have a larger space to ensure good lubrication and chip evacuation. However, it should be noted
that the influence of the diameter on the tool life is relatively slower with respect to the cutting speed and the feed
rate. The wear (VBmax) decreases with increasing the cutting speed, which is contrary to the general principles of
cutting of materials. This phenomenon is very rarely encountered. We will try to analyze it and give some physical
explanations. Indeed, it is known according to the general principles of metal cutting that with the increase of the
cutting speed, the wear of the tool accelerates and consequently the lifetime of the tool decreases. This was
observed during the machining (drilling) of the C18 steel in the annealed state. This observation was not retained
in the case of the machining of the same grade of steel after having undergone a heat treatment, where it was noted
that with the increase in speed the lifetime of the drill increases. In other words, wear decreases. The explanation
of the physical significance of this unusual phenomenon of the wear behaviour of High-Speed Steel drills during
the machining of the quenched C18 steel led us to carry out additional research in the microstructure of the chip
(Figure 6 /Annex). The latter revealed the following:
1) At low cutting speed (Vc = 11.15m/min), corresponding to the cutting regimes 1, 3, 5, and 7 of the experimental
design (Table 1), the lifetimes during machining of not quenched and hardened C18 steel respectively fell from
(478.42 to 158), (180.90 to 43), (484 to 185) and (158.45 to 63) min. This is understandable by the fact that during
the machining, the hardened steel keeps generally its martensitic structure (Figure 6, microstructures of 5 and 7
regimes), characterized by high hardness and aggressiveness towards the drill.
2) At high cutting speed (Vc = 22.30m/min), corresponding to the cutting regimes 2, 4, 6, and 8 of the
experimental design (Table 1), the lifetimes during machining of not quenched and hardened C18 steel
respectively increased from (254.44 to 280), (33.75 to 125), (54.12 to 174) and (239.76 to 339) min. This is in
clear contradiction compared with the previous case.
This new phenomenon discovered in this study is justified by the fact that, at the relatively high cutting speeds,
during the drilling of this type of hardened steel, a large quantity of heat is released, leading to the modification of
the microstructure of the workpiece (coarse grains), which makes it possible to soften the surface layer of the
machined surface. As a result, wear becomes weaker and the aggression of the martensitic structure becomes less
intense. Consequently, the machining becomes easier and the aggressiveness of the workpiece martensite against
the tool becomes lower (Figure 6, microstructures of the regimes 6 and 8).
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The analysis of this results shows that in the low cutting speeds and the low feed rates, the lifetime report before
and after quenching (Tbefore/Tafter) is of the order of 2.6 times. On the other hand in the high cutting speed and in
the low advances, this report becomes 0.6 time (Regime 6). The same phenomenon is observed for the regimes 7
and 8, where in low speeds and in high feed rates (Regime 7), the tool life report is 2.5 times, while in high speeds
and advances, this one reaches the value of 0.3 time.
We notice that the feed rate effect is more pronounced when we work with high cutting speeds (Regime 6 and 8),
while in low speeds its effect is almost negligible (Regime 5 and 7).
During the drilling of quenched C18 steel at high cutting speeds, observations of the chip textures revealed a
change in the microstructure compared to those of the same unhardened steel. Indeed, we observe a reformation of
ferrite as well as pearlite crystals that reappear. This phenomenon can only occur at the recrystallization
temperature, which is higher than 900 ° C. in the case of C18 steel. Consequently, it can be concluded that the
machining of this hardened steel at high cutting speed causes an increase in temperature in the cutting zone until
its recrystallization, which explains the improvement in its machinability.
In Figure 6 (Annex), we have shown the texture of the chip seen on its largest surface and profile for the case of
regimes 5, 6, 7, and 8, where the diameter is maximum for the purpose of having large samples to allow a better
view.
The chip microstructure analysis of the regime 7 (low speed and high feed rate), shows that its texture looks like
the hardened steel state, with a deformation of grains, more pronounced at the level of the second shear zone
(Tool-Chip interface).
Important phenomena of adhering are also observed (similar phenomenon to that of the "built-up edge and built-up
layer" (Figure 7). The removal by the following chips of this adhesive material (third-body) makes a negative
impact on the machining conditions and drives to the wear mechanism acceleration by abrasion.

Built-up edge

Figure 7: Built-up edge on the main cutting edge (Regime 7).

The chip microstructure analysis (regime 5) is similar to that of the regime 7, except that the phenomenon of the
stuck material removal on the tool is more stressed, which is translated by a wear relatively more important.
The chip microstructure analysis (regime 8), reveal a changing in the texture (grain size), which approaches to not
tempered steel state. A pronounced shear zone is observed, containing little adhesive material, which reduces the
frictions to the interfaces " Tool-chip ". As a result, abrasion wear is reduced.
The chip microstructure obtained by the regime 6 (high speed and low feed rate) is similar to that of the regime 8.
It has a strong resemblance with that of C18 steel in the annealed state. This means that a strong recrystallising
occurred during the machining.
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4. CONCLUSIONS
The following conclusions can be drawn:
1) The quenched C18 steel drilling revealed that the relatively high cutting speeds generate a strong increase of
temperature in the cutting zone. This drives to the recrystallising of the microstructure and consequently the
machinability improves.
2) During drilling with high cutting speeds, the thickness of the chip has a strong influence on the recrystallization
phenomenon. When the thickness of the chip is small, the recrystallization becomes more important: (tendency to
return to the microstructure of the annealed steel, in particular in grain size).
3) During the quenched C18 steel drilling with 22.30 m/min cutting speed, the quenching improves clearly the
HSS helical drills lifetime. This improvement varies from 1.14 to 3.70 time, compared to the lifetime, obtained
when drilling the same unhardened steel. It should be noted that this phenomenon is not observed when we work
with lower cutting speeds (Vc=11.15m/min).
4) The feed rate effect is more pronounced when the cutting speeds are high, while in low cutting speeds its effect
is almost unimportant.
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ANNEX: Figure 6

C18 STEEL MICROSTRUCTURE BEFORE AND AFTER HEAT TREATMENT
Texture of C18 before heat treatment

Texture of C18 after heat treatment

Ferrite

Martensite

Pearlite
Ferrite

Microstructure on the
chip surface

REGIME

Microstructure on the
chip profile

Shape of the chip

Regime 5
Vc = 11.15 m/min
f = 0.10 mm/rev
D = 20 mm
Tbef.ht = 484 min
Taft.ht = 185 min
ereel= 0.22 mm
Regime 6
Vc = 22.30 m/min
f = 0.10 mm/rev
D = 20 mm
Tbef.ht = 239 min
Taft.ht = 393 min
ereel= 0.11mm
Regime 7
Vc = 11.15 m/min
f = 0.20 mm/rev
D = 20 mm
Tbef.ht = 158 min
Taft.ht = 63 min
ereel= 0.38 mm
Regime 8
Vc = 22.30 m/min
f = 0.2 mm/rev
D = 20 mm
Tbef.ht = 54 min
Taft.ht = 174 min
ereel= 0.32 mm
Figure 6: Illustration of the chip textures of C18 steel before and after heat treatment.
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ABSTRACT
An experimental and theoretical study about the shell and tube heat exchanger is described in this paper. The
purpose of this paper is to investigate the impacts of hot water inlet temperature and mass flow rate on the thermal
performance of this heat exchanger. Three different hot water inlet temperature and four different mass flow rate
were selected and performed on the shell and tube heat exchanger with different experimental conditions. The heat
exchanger has four segmental baffles and there were also seven tubes in tube bundle. The total heat transfer rate
and total heat transfer coefficient values were calculated by using LMTD (Logarithmic Mean Temperature
Difference) method. We also employed the effectiveness of the heat exchanger under different experimental
conditions and comparative results were presented. According to the theoretical calculations combined with
experimental data, the maximum total heat transfer rate and total heat transfer coefficient were obtained about 670
W and 820 W/m2K, respectively. The calculated maximum effectiveness was about 40% for Case-III which had
moderate hot water inlet temperature value but higher mass flow rate.
Keywords: Shell and tube heat exchanger, experimental study, segmental baffle, LMTD

1. INTRODUCTION
The heat exchangers are devices which are utilized to transfer heat between two or more fluids and these devices
are used in different areas such as applications of HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), power
generation, chemical and food industries etc. Shell and tube heat exchangers are the most widely used heat
exchanger type and fluids do not directly contact to each other in these type heat exchangers. The heat transfer
occurs only through the wall of the tubes while the heat transfer between shell and outside is assumed as adiabatic.
Shell and tube heat exchangers have some advantages such as low cost, simplicity etc. (Kakaç et al., 2012). These
type heat exchangers have basically two flow regions called as shell side and tube side. In tube side, there are a
number of tubes which have different tube layouts. In shell side, there are basically tube bundle and baffles. The
baffles are one of the most important parts of shell and tube heat exchangers and have a number of duties to obtain
more heat transfer, support to the tube bundle, making turbulence to perform heat transfer in dead zones of the heat
exchanger, prevent the vibration etc. (Kakaç et al., 2012, Shah and Sekulic, 2003). But the baffles have also some
disadvantages such as increasing the pressure drop in shell side (Wang et al.i 2011). Therefore properties and types
of baffles have an important role to obtain better thermal performance considering the total pressure drop. A
number of baffle types are used in shell and tube heat exchangers and segmental baffle types are widely used ones.
Helical baffle types are also used in the heat exchangers. The segmental baffles change the flow direction most
effectively across the tubes. There are number of studies to get better thermal performance with changing
parameters of segmental baffles such as baffle cut distance, angle of baffle inclination and baffle orientation, baffle
spacing, baffle segment configurations etc. (Kakaç et al., 2012, Bayram and Sevilgen, 2017, Mellal et al., 2017,
Lei et al., 2008, Raj and Ganne, 2012, , Ambekar et al., 2016). In shell and tube heat exchanger with helical
baffles, named also helixchanger, the fluid in shell side flows throughout the helices. There are also a number of
studies about properties of shell and tube heat exchanger with helical baffles (Chen et al., 2013, Kral et al., 1996,
Maakoul et al.i 2016, Saikia and Majumder, 2016, Taher et al., 2012, Zhang et al., 2009). In the available
literature, there are comparative studies of segmental and helical baffles considering thermal performance and total
pressure drop. Due to this continuous flow in helical baffled shell and tube heat exchanger, the total pressure drop
values in shell side is lower than the values obtained for shell and tube heat exchanger with segmental baffles
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under same conditions. Another advantage of helical baffles is, having higher thermal performance than segmental
baffled shell and tube heat exchanger. (Kamthe and Barve, 2017, Tandel et al., 2015) Kern and Bell-Delaware
methods that developed for shell and tube heat exchanger calculations were used to get comparative results for
thermal performance of segmental and helical baffled shell and tube heat exchanger (Jayachandriah and Kumar,
2015, Shinde et al., 2012). There are also studies about shell and tube heat exchangers with using nanofluids at
different mass flow rates (Shahrul et al., 2014, Xiao et al., 2013). A standardization was developed according to
the geometrical properties of shell and tube heat exchanger by TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers
Association). In TEMA, E-type shell and tube heat exchangers are widely used ones (TEMA, 1999).
In this study, a small scale E-type shell and tube heat exchanger was used in the performed experiments. Inlet
temperature of hot water side and mass flow rate of both sides were varied to investigate the effects of these
parameters on the heat transfer occurred in the heat exchanger.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Theoretical Study
The occurred heat transfer between shell and tube sides of the heat exchanger can be calculated with using the
equations described below (Equations 1-2, 6) when the heat transfer between outer surfaces of shell and
environment is assumed as negligible (Kakaç et al., 2012). In this study, th0e temperature values of cold side at the
outlet sections have been measured during the experiments and then these measured temperature values were
implemented into the LMTD method. The hot water temperature was determined from the energy balance between
shell and tube sides of the heat exchanger.
(1)
(2)
When the values of inlet and outlet temperature are known, logarithmic mean temperature difference is calculated
by using Equations 3-5 considering the flow directions.
For parallel flow;

(3)

For counter flow;

(4)
(5)

The total heat transfer coefficient was calculated from Equation 6 by using calculated the total heat transfer rate
value.
(6)
Heat transfer effectiveness can be defined as the ratio of the actual heat transfer rate in a heat exchanger to the
maximum possible heat transfer rate (Equations 7-12).
(7)
(8)
Ch and Cc are the heat capacity rates for the hot and cold fluid, respectively (Kakaç et al., 2012).
(9)
(10)
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If Ch<Cc; Qmax can be written in Eq.11

(11)

If Cc<Ch; Qmax can be written in Eq.12

(12)

2.2. Experimental Study
The heat exchanger supply unit and E-type shell and tube heat exchanger used in the experiments has four
segmental baffles and seven tubes which were shown in Figure 1. In the shell side of heat exchanger, five different
streams occur due to the segmental baffle and these are A, B, C, E and F streams. The schematic views of these
streams can be shown in Figure 2. A stream is leakage stream through the annular clearance between tubes and
holes in baffles. This stream type is occurred due to the pressure difference on the two sides of the baffle. B stream
is the main heat transfer stream follows a path around baffles and through tube bundle. The B stream directly
affects the both heat transfer and pressure drop. C stream is a tube bundle bypass stream and it is occurred in the
gap between the tube bundle and shell wall. E stream is another leakage stream between edge of baffle and shell
wall. F stream flows through any channel within the tube bundle caused by the provision of pass dividers in the
exchanger header for multiple tube passes (Kakaç et al., 2012, Shah and Sekulic, 2003).

Figure 1. The heat exchanger supply unit and shell and tube heat exchanger used in the experiments
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Figure 2. Schematic view of shell side streams (Shah and Sekulic, 2003)

Technical properties of heat exchanger used in the experiments were given in Table 1. The materials of tube
bundle and baffles are stainless steel. The outside material of the shell side was PMMA (Polymethyl methacrylate)
which is transparent material which allow to observing the flow streams.
Table 1. Technical properties of shell and tube heat exchanger used in the experiments

Shell side dimensions
Shell internal diameter
Shell wall thickness
Baffle plate wall thickness
Number of baffle plates
Tube side dimensions
Tube internal diameter
Tube wall thickness
Effective tube length
Number of tubes in tube bundle

44 mm
3 mm
1 mm
4
4 mm
1 mm
184 mm
7

In all experiments, water was selected as a fluid in both shell and tube sides. Water was circulated by a water
pump and hot water circulation cycle consists of a water tank, an electrical resistance heater, pump and a
temperature sensor. The hot water was heated to desirable temperature by using the electrical resistance heater in
the tank and was circulated by using the pump at adjusted mass flow rate value. The cold water is supplied from
main water supply network system and the only flow rates can be controlled for cold water. There are also
temperature and flow rate sensors to constantly measure these values. The measured data is recorded automatically
with data acquisition software. The schematic view of the experimental setup can be shown in Figure 3.

Figure 3. The schematic view of the experimental setup

In the experimental study, the effects of different mass flow rates and hot water inlet temperatures on the thermal
performance of heat exchanger were investigated. During the experiments, mass flow rate values were sselected
different values which were adjusted as two, three and four times of each other. The hot water inlet temperature
values were varied between 50-60°C and increased incrementally in the experiments. The cold water inlet
temperature value was measured about 15°C during all the experiments so this value was assumed as constant. All
experiments were performed until the steady state conditions were nearly obtained. All of the experimental
conditions and the cases performed in this study were listed in Table 2.
Table 2. The performed experimental conditions
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Cases

Case-1
Case-2
Case-3
Case-4
Case-5
Case-6

Hot water inlet
temperature
(°C)

Hot water mass
flow rate
(kg/s)

50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60

0.02
0.03
0.04
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04
0.01
0.01
0.01

i
ii
iii
i
ii
iii
i
ii
iii
i
ii
iii
i
ii
iii
i
ii
iii

Cold water
mass flow
rate
(kg/s)
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
The temperature values at the outlet sections of both shell side and calculated hot water outlet temperature values
from the energy balance equations are given in Table 3. According to the results, when the mass flow rate of cold
side was 0.01 kg/s, the temperature difference between inlet and outlet sections of hot water reduced with
increasing hot water mass flow rate from 0.02 kg/s to 0.04 kg/s. Especially in cases which had lower hot water
inlet temperature values, this difference was calculated as a smaller value. When the mass flow rate of hot fluid
side was 0.01 kg/s, the temperature difference of cold fluid side decreased with the increasing mass flow rate at all
hot water inlet temperatures. The maximum temperature differences were calculated as 12°C and 15°C for hot
water (tube side) and cold water (shell side), respectively.
Table 3. The measured temperature values at outlet sections of hot and cold side

Cases
Case-1
Case-2
Case-3
Case-4
Case-5
Case-6

i
ii
iii
i
ii
iii
i
ii
iii
i
ii
iii
i
ii
iii
i
ii
iii

Hot water outlet
temperature
(°C)
45.85
46.80
47.25
45.00
45.80
46.40
49.85
50.94
51.48
47.00
48.40
48.20
54.10
55.37
56.00
48.40
48.60
48.00
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Cold water outlet
temperature
(°C)
23.30
24.60
26.00
17.50
16.40
15.90
25.30
27.20
29.10
19.00
17.20
16.70
26.80
28.90
31.00
20.80
18.80
18.00
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According to the obtained temperature values at the inlet and outlet sections of both sides, Calculated total heat
transfer rate, total heat transfer coefficient and effectiveness values for different conditions were listed in Table 4.
The total heat transfer rate values of the shell and tube heat exchanger varied between about 150 and 670 W. The
total heat transfer rate values were nearly doubled due to the increase of hot water inlet temperature from 50°C to
60°C for 0.01 kg/s cold water flow rate. On the other hand, these total heat transfer rate values were calculated
more than double under 0.01 kg/s hot water mass flow rate conditions. When the mass flow rate of cold water was
fixed at 0.01 kg/s, the total heat transfer rate increment between from 50°C to 55°C was higher than between from
55°C to 60°C. On the other hand, this increment reversed when the hot water mass flow rate was adjusted at 0.01
kg/s. The total heat transfer coefficient was calculated between about 190 and 820 W/m2K, respectively. The total
heat transfer coefficient values were increased with rising hot water inlet temperature, too. Finally, the calculated
effectiveness values of this heat exchanger for different experimental conditions varied between 0.10 and 0.36.
Table 4. The calculated total heat transfer rate, total heat transfer coefficient and effectiveness values

Cases
Case-1

Case-2

Case-3

Case-4

Case-5

Case-6

i
ii
iii
i
ii
iii
i
ii
iii
i
ii
iii
i
ii
iii
i
ii
iii

Q (W)

U (W/m2K)

𝜀 (effectiveness)

347.3
401.4
459.9
209.2
175.7
150.6
430.8
510.1
589.5
334.7
276.1
284.5
493.4
581.2
669.0
485.3
477.0
502.1

510.60
594.42
696.10
277.09
224.71
189.19
567.66
683.50
811.49
411.45
321.16
328.53
579.33
693.07
818.76
564.38
534.01
559.03

0.24
0.28
0.32
0.14
0.12
0.10
0.26
0.31
0.36
0.20
0.17
0.17
0.27
0.32
0.36
0.26
0.25
0.27

In Figure 4, the curves of calculated total heat transfer rate values for constant 0.01 kg/s cold water mass flow rate
with 0.02, 0.03 and 0.04 kg/s hot water mass flow rates named as i, ii and iii, are presented, respectively. When
the hot water mass flow rate was fixed at 0.01 kg/s, the curves of total heat transfer rate results can be shown in
Figure 5. According to the both of these figures, the total heat transfer rate increased with increasing hot water
mass flow rate and inlet temperature value and when the hot water mass flow rate was fixed at 0.01 kg/s, the
maximum total heat transfer rate values at 50°C was calculated under low mass flow rate conditions for cold
water.

Figure 4. Calculated total heat transfer rate with constant cold water mass flow rate (Case 1-3-5)
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Figure 5. Calculated total heat transfer rate with constant hot water mass flow rate (Case 2-4-6)

Figure 6. Calculated total heat transfer coefficient with constant cold water mass flow rate (Case 1-3-5)

Figure 7. Calculated total heat transfer coefficient with constant cold water mass flow rate (Case 2-4-6)

Variation of calculated total heat transfer coefficient for different cases can be seen in Figure 6 and Figure 7. The
maximum value of total heat transfer coefficient was about 810 W/m2K and the effectiveness distribution
according to the temperature and mass flow rate values are shown in Figure 8 and 9. In general, total heat transfer
coefficient and effectiveness values were increased with rising hot water inlet temperatures under constant cold
water inlet temperature conditions.
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Figure 8. Effectiveness values for constant cold water mass flow rate (Case 1-3-5)

Figure 9. Effectiveness values for constant hot water mass flow rate (Case 2-4-6)

4. CONCLUSIONS
In this paper, heat transfer calculations of a small scale E-type shell and tube heat exchanger was experimentally
investigated for different hot water inlet temperature values and mass flow rates. We also used LMTD method to
evaluate the experimental data in view of thermal performance. The calculated maximum effectiveness was about
40% for Case-III which had moderate hot water inlet temperature value but higher mass flow rate. The maximum
total heat transfer coefficient was obtained for this case and this value was about 820W/m 2K. In general, it has
been observed that total heat transfer rate, total heat transfer coefficient and effectiveness increase with rising of
hot water inlet temperature. Increase rate of total heat transfer rate, total heat transfer coefficient and effectiveness
values were increased with rising hot water inlet temperatures under constant cold water inlet temperature
conditions.
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ABSTRACT
This paper is concerned with the analysis of a trunk lid mechanism which is a four-bar linkage using MSC Adams
Software and its comparison with a mathematical model. The opening-closing mechanism is analyzed in terms of
kinematic and dynamic aspects to determine the necessary hand force for opening and closing the trunk lid of the
car in Adams/Views which is a module of MSC Adams. A mathematical model of the mechanism is presented by
using the virtual work principle and the necessary hand forces for opening and closing the lid are obtained. The
theoretical results are compared with those found from the Adams software. The comparison of analytical and
computational results are observed to be in good agreement. Finally, the preload and the stiffness of the spring by
which the trunk lid is actuated are optimized to achieve a minimum value of average hand force needed to open
and close the trunk lid.

1. INTRODUCTION
In the passenger cars, there are many different types of mechanisms for opening and closing trunk lid. These
mechanisms are allowed the trunk lid to be lifted up and down. To stimulate the trunk lids, these mechanisms are
equipped with different actuating components. Most commonly, the gas spring and torsional bar actuated
mechanisms are used. However, almost all mechanisms are based on the same kinematic structure: a four-bar
linkage. The gas-spring based mechanisms, there are two pistons in the right and left sides of the trunk lid to
ensure the necessary hand force. On the other hand, in the torsional bar actuated mechanisms, there are two
torsional bars for opening and closing the trunk lid.
In the gas-spring actuated mechanisms, the trunk lid, body of the car and two arms compose a four-bar
mechanism, and the system is driven by a gas-based piston shown in Figure 1. The design of these components is
made by the engineers considering the ergonomic aspects such as the minimum hand force, maximum opening
angle, the minimum size of mechanism etc. The design procedure of these mechanisms can be made by both
theoretical calculations and computer programs. Actually, the packet software programs make the design process
easy and they reduce the operation time significantly. Nevertheless, the results obtained from these programs are
needed to verify with another theoretical approach or experimental results.
Considering the four-bar linkage there are many works in the relevant literature [1-4], whereas there are few
studies about the opening and closing mechanisms. On the other hand, there are many patens about the opening
and closing mechanisms and the actuated methods of them. Yildiz et al., [5] examined a gas-piston opening and
closing trunk lid mechanisms used in passenger cars theoretically and experimentally. It was found that the results
obtained from the mathematical model were compatible with the results obtained from the experimental
measurements. Yildiz and Kopmaz [6] analyzed a torsional bar actuated trunk lid mechanism theoretically used for
a passenger car. They developed a mathematical model to determine some requirements crucial to design
processes such as the equilibrium positions and the opening velocity of, and the required hand force to open and
close the trunk lid. Baykus et al., [7] dealt with the design procedure and kinematics of s opening-closing
mechanism used in a bus luggage lid. Zhang and Chen [8] studied a compliant bistable trunk lid mechanism in
which there are two equilibrium positions and they made a design optimizations for the mechanisms.
In this paper, an opening and closing gas-spring actuated trunk lid mechanism used in sedan passenger car is
analyzed using MSC Adams software and the results are compared with the ones getting from the mathematical
models. The virtual work principle given in [5] is applied to the gas-piston actuated four-bar mechanism in order
to calculate the necessary hand force for opening and closing the trunk lid. The results from MSC Adams Software
and theoretical formulations are compared. The comparison shows good agreements considering overall
compatibility. Eventually, the preload and the stiffness of the spring which stimulate the trunk lid are optimized to
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achieve a minimum value of average hand force needed to open and close the trunk lid. The optimization results
are given in a table and also a graph.
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.

Figure 1. Gas-piston actuated trunk lid mechanisms used in sedan passenger cars.

2. MATHEMATICAL MODEL OF GAS-SPRING ACTUATED TRUNK LID
MECHANISM
The necessary kinematic relations to determine the dynamic behavior of a four-bar mechanism are given as
follows considering the Figure 2:
(1)
The well-known Freudenstein equation is derived by using the conjugate of Eq. (1):
(2)
Finally, the following equation is obtained:
(3)
The coefficient of a, b, c and the K1, K2, and K3 are given in the [5]. The angle of link four  41 can be calculated

from Equation 5 using half angle tangent formulas. By the same procedure, the angle of link three  31 can also be

calculated.

The four-bar mechanism used for opening and closing the trunk lid are marked as shown in Figure 2. The
definition of the gas-spring connection points is indicated by the connection point C 0 and C. By applying the
virtual work principle to the system, the following relation is obtained:
(4)
where
gas-spring force,
weight force of the lid,
the hand force required to open and close the lid. Also,
is the variation of the position vector of point C,
is the variation of the center of gravity G,
is the
variation of the position vector of point E where the hand force is applied.
The virtual work of the gas-spring force is as follows:

(5)
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Similarly, the virtual work of weight force is:
(6)
The virtual work of the hand force is:
(7)

The term

in the above equations is given as follows:

The center of gravity of the trunk lid and the application point of the hand force are determined from the CAD data
and the relevant values of the example mechanism are given in Table 1.
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rE
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y

r2

A0 r1
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θ21
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θ41

x

Figure 2. Opening-Closing Trunk Lid Mechanism
Table 1. The sample quantities of a trunk lid mechanism for a sedan passenger car
Dimensions of the designed
four-bar mechanism

(θ21)initial

The initial conditions of mechanism and values the trunk lid

108.12 mm

lG

369.4 mm

αc

156.0°

204.8 mm

lE

731.7 mm

W

174.62 N

32.25 mm

lC

49.28 mm

C0

48.05 mm

131.12 mm

αG

156.75°

11.30°

17.49°

αE

136.4°

143.51°

143

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

The values given in Table 1 are selected for a sample opening-closing mechanism properly. In the mechanism, the
initial angles of the linkages are determined in such a way to take an almost horizontal level of all parts. Also, the
system is modeled in planar for the simplicity.

3. ANALYSIS OF THE MECHANISM IN THE MSC ADAMS/VIEW

MSC Adams (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems) is one of the most widely used computing
software to carry out the static and dynamic analysis of the multi-body systems and to optimize their properties.
By using this program, it is possible to simulate the mechanical systems consisting of both rigid and flexible
bodies connected by different types of joints [9,10].

General Point
Motion

Figure 3. MSC ADAMS/VIEW Model of the Trunk Lid Mechanism

In order to analyze the trunk lid mechanism in Adams/View, the linkages and the lid are modeled as solid bodies
considering an example parameters given in Table 1. Since the trunk lid mechanism is a four-bar linkage, there are
four revolute joints between the connection points of links. In the model, a spring-damper element is used to
represent the gas-spring acting on the trunk lid. A motion is defined at the edge of the trunk lid to ensure a
necessary force for opening and closing the trunk lid. A point motion is applied on the corner of the trunk lid
shown in Figure 3 with a very small opening and closing angular velocity in order to illustrate the quasi static case
of the trunk lid since the mathematical formulation is based on a quasi-static approach. The geometric dimensions
of the mechanism are selected as is given in Table 1. In the program, the mechanism and the trunk lid are modeled
as a planar system and the simulation results are doubled since there are two springs in the real version of the lid.
On the other hand, the gas-spring is modeled as a classic spring model in the MSC Adams and a proper preload
and stiffness are selected as given in [5].
To obtain the hand force without an optimization, constant values of the preload and stiffness of the spring are
selected. Afterward, an optimization procedure is carried out to minimize the average value of the necessary hand
force. In this procedure, the preload and the stiffness of the spring are selected as design variables and the
optimum values of these variables are found by the program after some iterations.

4. SIMULATION RESULTS AND COMPARISON
In this part of the study, the results of the necessary hand force obtained from the theoretical model and the MSC
Adams software are compared and the simulation results are given in Figure 4. The simulation is carried out with
the 375 N preload and the 1.25 N/mm stiffness of the spring. It should be noted that the spring is modeled as a
linear function of the stroke in the mathematical formulations.
It can be seen from Figure 4, the results obtained from the theoretical model and MSC Adams are in good
agreement for both opening and closing cases. It is observed in Figure 4 that there is some difference between
theoretical and computational results since, in the simulation, the hand force is accompanied with a certain motion,
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which causes inertia force even if little. Even though the motion is selected very slowly for illustrating the quasistatic approach, it can affect the results as realized from this figure.
After the comparison, an optimization is performed in the MSC Adams for minimizing the average of the
necessary hand force. The intervals of the design variables for spring preload and stiffness are selected as 350-550
N, and 1.2-1.3 N/mm, respectively. In the end of the six iterations, the optimum values of the preload and the
stiffness are determined as 470.08 N and 1.30 N/mm. The results of the optimization are given in Table 2 and the
optimal solution is plotted for comparison purposes in Figure 5.
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Adams (closing case)

80

Needed Hand Force [N]

60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Orientation Angle of Trunk Lid [Deg]

Figure 4. The comparison of the results obtained from theoretical model and Msc Adams software
Table 2. Changing the design variables and the optimized hand force in the iterations
Iteration
Number

Average of
hand force [N]

Stiffness of the
spring [N/mm]

Preload of the
spring [N]

0

22.805

1.2

350.00

21.114

1.210

462.59

2

21.107

1.221

465.44

3

20.972

1.2977

453.93

4

20.936

1.300

469.45

5

20.936

1.300

470.27

6

20.936

1.300

470.08

1

Figure 5. The optimal hand force and its comparison with the result before optimization
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5. CONCLUSIONS
This paper is concerned with a gas-spring actuated trunk lid opening and closing mechanism used in sedan
passenger cars. The necessary hand force for opening-closing the trunk lid are obtained using the software MSC
Adams and the results are compared with those found from the mathematical model given in [5]. The results are
observed to be in good agreements. Simulations are first performed for constant values of the preload and stiffness
of the spring. Afterward, an optimization procedure is realized to minimize the average value of the necessary
hand forces to opening and closing the trunk lid. The design variables of the optimization procedure are the
preload and the stiffness of the spring which actuate the trunk lid. The optimized results are given in a table and
also shown graphically. The other parameters of the mechanism such as linkage lengths and the initial positions of
the links can be also considered as design variables. In a future work, it is intended to perform a more detailed
optimization by considering all these variables as well.
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MARKOV CHAIN APPROACH FOR DEVELOPING ENGINE DURABILITY TEST
CYCLE
Fatih ÜNAL
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Vehicle Evaluation and Validation Department, Istanbul, Turkey
funal@ford.com
ABSTRACT
This study presents stochastic engine drive cycle generation methodology based on Markov chains to develop
heavy duty diesel engine system durability test cycle. Engine system durability test cycle is an engine speed and
percentage load profile over time that represents real-world usage conditions and targets to validate engine
durability at determined life. Test cycle should correlate reference customer usage in terms of frequency
distribution and transition probability between operating points to ensure that the prototype engine meets
reliability and durability targets, so the customer satisfaction. Conventional methods correlate frequency
distribution but the transition probability correlation is a concern. Cycle development methodology applied in two
steps; collection of driving data & statistics on targeted heavy-duty usage and stochastic engine cycle generation
based on iterative Markov chain process. Reference usage profile is developed combining discrete type of roads
and usage profiles collected at public roads using weights from customer questionnaires. Engine operating points
at reference usage is classified into several modes of engine speed and percentage load which is called states. State
to state transition probability matrix is calculated and engine test cycles iteratively formed under specified time
using Markov chain method. The calculation routine is performed with developed GUI cycle development tool.
Cycle comparison is based on engine speed-engine percentage load frequency diagram difference from reference
profile and best-fit cycle, which have smallest difference, selected accordingly. 750h 12.7L diesel engine general
system durability test conducted on dynamometer with developed test cycle. Test results are assessed.
Keywords: Markov chain, Cycle development, Duty cycle, Engine testing

1. INTRODUCTION
Engine reliability is one of the most important parameters in powertrain product development activities for vehicle
manufacturers to obtain customer satisfaction, Figure 1. To achieve reliability targets at prototype engines, design
verification engineers conventionally use quasi-static engine general durability test cycles which did not change
over years. These cycles successfully provoke failure modes related with high firing pressure and inertia loadings
at major castings and power conversion components, and also represent low cycle fatigue failure modes for
components subjected to thermal cycles. However, system-to-system interactions, actuator wear, soot deposition
and other transient usage related engine failures are not provoked successfully by conventional quasi-static engine
test cycles. For that purpose, there is an effort to include real world correlated transient events to achieve efficient
validation.

Figure 1. Vehicle purchase criteria (Bertsche, 2008)
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Engine general durability test cycle is an engine speed and engine percentage load profile over time. The length of
the test cycle typically varies from 30 min to 180 min. Duration is limited to maintain repeatability and to sustain
efficient engine performance check at durability testing. Cycle length should be statistically representative and
should be feasible. At general system interaction durability tests cycles, the challenge is to mimic the customer
usage in very limited cycle duration and achieve high residency & transition probability correlation. For that
purpose different test cycle development methodologies are used in literature which can be generalized into four
categories; pattern classification, trip segment based, micro-trip and modal cycle construction (Dai, continued,
2008).
Cycle development process consists of; real world data collection, developing reference usage profile, cycle
generation and evaluation (Andre, 2004). Representative cycle development is highly dependent on reference
profile and cycle generation methodology. Prior to cycle generation process, target duty cycle (reference profile)
should be generated in order to calculate the correlation of generated cycles with respect to the target profile.
Reference usage profile should represent customer usage combinations at different driving and road types. For that
reason, in this study, discrete drive duty cycle development methodology applied combining three different usage
profile and different road types (total nine drives) based on statistical weights, Figure 2 (Akca, continued, 2010).
Weights are determined from customer questionnaires. Study conducted with a prototype vehicle and professional
drivers who can mimic customer usage at public roads. Route selection, seasons, weather conditions and drivers’
maneuvers directly affects the success of the discrete methodology. For engines at serial production; real world
data collection from customer is suggested and would yield more accurate results.

Figure 2. Drive duty cycle schematics.

One of the common drive cycle generation methods is micro-trip based drive cycle generation. Micro trips are
small driving activities between adjacent stops (Austin, continued, 1993). Methodology consists of dividing real
world driving activities into the micro trips, combining the trips by chaining and constructing candidate cycles.
Each candidate cycle is then screened using joint velocity-acceleration probability density function (for vehicle
cycles) and absolute difference from target usage profile computed. The candidate cycle which has least absolute
difference from target cycle selected (Sigua, 1995). Micro-trip methodology is used at Worldwide Harmonized
Heavy-duty Engine Emissions Test Cycle development (Havenith, 2001), Unified Cycles (Austin, continued,
1993), Sydney Cycle (Kent, continued, 1978) and Hong Kong Cycle (Hung, continued, 2005).
Micro-trip methodology has some limitations on heavy-duty applications. After analyzing collected data from
field, it is observed that heavy duty road truck and tractor vehicles seldom stop at long haul applications, Table 1.
Average micro-trip duration is more than 20 minutes at motorway and highway. Long micro-trip durations
decreases the number of possible micro-trip combinations available at candidate cycle which has pre-defined
length. Combination quantity is highly correlated with the representativeness of the cycle. Statistical data is based
on data collection study at Turkey public roads with 13L tractor heavy duty vehicle.
Table 1. Average Micro-Trip Duration at Different Road Types with
Tractor Heavy Duty Vehicle at Turkey Public Routes
Road Types
Motorway

Highway

Rural

20 min

24 min

9 min

148

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Required number of micro-trips, based on average micro-trip durations, to construct a 120 min test cycle with
different road and driving types can be found at Table 2. Duration of each type of roads and driving styles are
calculated from customer questionnaires which are conducted on heavy duty vehicle usage in Turkey and
statistical analysis. More than half of the discrete drives have longer micro-trip durations than drives’ reserved
length (durations) in the test cycle. For example, Route 4 moderate drive micro-trip duration should be decreased
90% to include micro-trip in the test cycle at the allowed duration.
Table 2. No of Micro-Trip Required to Generate 120 Minute Cycle from 4 Different
Road Types and 3 Different Usage Styles for Heavy Duty Vehicle at Turkey Public Routes
Route 1

Route 2

Route 3

Route 4

Hard Mild Mode Hard Mild Mode Hard Mild Mode Hard Mild Mode
0,1

0,25

0,2

1,7

1,4

0,8

1,9

1,2

1,0

0,1

0,2

0,1

To solve long micro-trip duration problem, during the Worldwide Harmonized Light duty driving Test Cycle
development study, modification (segmentation) conducted on short trips based on vehicle speed, take-off, cruise
and slow down events, Figure 3 (Tutuianu, continued, 2013). Segmentation is an efficient methodology on one
parameter based (vehicle speed) micro-trip applications and when the collected data size is large. However engine
test cycles have two parameters; engine speed and percentage load. Additionally discrete drive cycle methodology
applied on prototype engines generates small amount of data compared to customer data collection at field.
Segmentation of both engine speed and engine load has to be conducted meeting connection conditions (to avoid
uncharacteristic connection). Connection rules dramatically reduce the number of available segments which effects
the correlation of the generated chain. The other concern at the micro-trip methodology is that micro-trips include
different usage conditions and road types, moreover modal event differentiation is not considered in the micro-trip
(Andre, 2004). To develop engine general durability test cycle, considering the constraints of the micro-trips,
modal based cycle generation method is selected.

Figure 3. Modified methodology based on combination of different segments at WHTC study (Tutuianu, continued, 2013)

Markov Chain Based Cycle Development
A stochastic modal based drive cycle construction method is developed by Lin and Niemeier. Method divides time
based vehicle speed data into modal events (idle, acceleration, cruise, etc...) and using Markov theory generates
drive cycles. Transition probability matrix is developed with calculating frequency of transitions between modal
bins then Markov chain is formed by adding snippets one another and predicting the next modal bin based on the
current snippet and transition probability matrix (Lin and Niemer, 2002). The process iteratively continues until
desired cycle length is achieved. Final driving cycle is selected from candidate cycles based on assessment
measures. In literature several studies can be found to develop real world driving vehicle cycles based on iterative
Markov chain method (Lee and Filipi, 2011), (Gong, continued, 2011).
The shortcomings of the stochastic methodology based on snippets are; the size of the snippets restricts developing
representative driving cycles (Lee and Filipi, 2011) and for two parameter (engine speed & engine load) cycle
development applications, snippet connection rules reduce the available combinations, which decrease number of
generated candidate drive cycles. Lee and Filipi developed drive cycles using single state Markov chain process
(acceleration & velocity) which resolves the restriction originated by large snippets (Lee and Filipi, 2011).
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This study aims to develop Lee and Filipi’s single state methodology approach to generate engine dynamometer
system test cycle (Lee and Filipi, 2011). Cycle generation is based on two parameters; engine speed and engine
percentage load which forms states.
Engine test cycle development process started with collection of driving data, Figure 4, at Turkey public routes
with 13L diesel 6 cylinder trailer truck, Table 3. Totally 27,100 km travelled at three different road types.
Customer questionnaire conducted with 486 customers, the weight of road and usage profiles are calculated.
Reference database is developed using collected real world drive data and statistics with discrete drive duty cycle
development methodology (Unal and Sorusbay, 2016). Effort spent to include relevant real life operations with
proper weights in the reference duty cycle.
Table 3. Vehicle Details
Description
Engine

Item
13L Diesel 6 Cylinder Engine

Gearbox
Power

Manual
480 PS

Vehicle Load

Gross Trailer Mass, 40 tones

Figure 4. Engine durability cycle development process

Engine speed is binned with 50 rpm interval starting from 0 to 2500 rpm while engine load is binned with 2.5 %
load starting from 0 to 100% load. Each bin is called states and totally 2091 states are formed. Engine speed &
engine percentage load residency map of targeted customer usage is created to calculate the generated cycles’
residency correlation with target profile, Figure 5. The reference usage profile is determined for trailer truck usage
at Turkey driving conditions. For different applications and regions, target profile may dramatically change. The
data collection and survey study should be conducted in a recurrent manner for each different case to maintain
accuracy and reliability of the results.

Figure 5. Target Usage Profile
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Time based discrete drive data is collected with 5 Hz sample rate. For each data point, engine operation state is
determined. State determination step is one of time consuming activities of the analysis process. The probability of
transition from one state to another state is called transition probability. Matrix that includes all transition
probabilities is called transition probability matrix. Using time based state data; state-to-state transition probability
matrix of the targeted usage profile is created, sum of the each row equals to 1:

(1)
Estimated transition probabilities can be found at Figure 6. All entries at the transition matrix are between 0 and 1.
For stationary Markov Chain, we can assume that the chains formed by states added one another using the
transition probability matrix will result test cycle with overall representative modal distribution (Önnegren, 2013).

Figure 6. Transition probability matrix

One of the basic properties of the Markov state is that the next state Xn+1, depends on the current state Xn:

(2)
Cycle generation process, Figure 7, starts with selecting a random initial state from the state map. The next step is
extracting sub transition matrix of the current state to determine the mode of the next state using Markov Chain
approach. Once the state is determined, engine speed & engine percentage load is randomly selected from state
pool. The process continues until cycle reaches the targeted length (Akca, continued, 2013). In this study, cycle
length is determined as 120 minute. Long cycle durations may result with less operability while short cycle
durations may lead loose correlation. The optimum cycle duration should be determined by test method engineer
in each use case. After cycle duration is reached, chain construction process is terminated and cycle is stored.
Software then checks if the targeted number of cycles is reached, if not, a new cycle development process starts.
During the study described herein, 5000 cycles are generated via developed software application. Increasing cycle
quantity dramatically reduces the duration of the analyses while increasing the correlation.
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Figure 7. Modal based driving cycle generation process

At Figure 7, example of the sub transition probability matrix can be found. In this example the transition
probability of the state 838 to other states is explained.
Cycle selection process is conducted calculating differences of the speed load frequency diagram (SLFD) of the
generated cycles and SLFD of the targeted usage profile. The smallest SLFD is selected which can be described as
the cycle that has the most representative engine speed & engine load distribution compared to the reference
profile. The SLFD is described as:

(3)

fr(s,l) is fraction of time spent at engine speed s and load l in the generated cycle. p(s,l) is fraction of time spent at
engine speed s and load l in the reference data.

Figure 8. Transition probability matrix

After 120 minute long 5000 candidate cycles are generated, final cycle with smallest SLFD is selected. At Figure
9, residency plots of selected cycle and reference profile can be found. Cycle with smallest SLFD shows very
similar distribution pattern with targeted profile.

Figure 9. Generated (selected) cycle vs reference profile

Final cycle has 36000 data points, 120 minutes long can and be found at Figure 10. Cycle is correlated with
reference customer usage in terms of frequency distribution and transition probability between operating points.
Test cycle has transient events which represent engine usage at real world conditions. To conduct transient testing,
as a difference from conventional quasi-static testing, motoring dynamometer is required.
Cycle generation process is executed via developed stochastic cycle development software. Graphical interface
allows users to determine cycle length, number of cycles to be generated and targeted profile. It is possible to
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upload transition probability matrix externally rather than creating the matrix in each case. User can change the
road type and usage profile percentage distributions to create specific test cycles.
At Ford Otosan Gölcük engine test facility (Akca, continued, 2013), a prototype 13L six cylinder diesel engine is
subjected to 750 hours system durability testing using generated engine test cycle. The purpose of the test is to
measure the metal wear, soot contamination and oil consumption of the engine. Since final cycle successfully
represents the field usage, engine wear at several components are measured and wear at useful life is predicted. Oil
consumption values are compared to field testing results and very similar consumption values are obtained.

Figure 10. Final test cycle

2. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
This study presented Markov chain based engine test cycle development methodology applied in two steps;
collection of driving data & statistics on targeted 13L Turkey heavy-duty usage and stochastic engine cycle
generation. With developed cycle generation tool, after 5000 iterations, a 120 min test cycle that correlates field
usage in terms of frequency distribution and transition probability between operating points generated. To conduct
correlation, absolute difference of speed load frequency diagrams is used. Cycle frequency distribution showed
very similar pattern to targeted Turkey heavy-duty usage profile. Limitations of micro-trip based methodology on
heavy-duty applications discussed and benefits of stochastic methodology are indicated. 750hr engine system
durability test developed and conducted on Ford Otosan Golcuk Engine Test Facility.
The future research could investigate methodology to include coolant water outlet and engine lubricant oil
temperature profile to engine test cycle. Customer correlated coolant and oil temperature could provoke failure
modes related with corrosion or thermal expansion which will increase test efficiency and product quality.
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ÖZET
1:5 ve 1:10 ölçekli FIAT Linea modeli Uludağ Üniversitesi Rüzgar Tüneli’nde (UURT) 20% ve 5% blokaj
oranlarında ve 1:5 ölçekli model ise Ankara Rüzgar Tüneli’nde (ART) 1% blokaj oranında 30 m/sn rüzgar hızında
aerodinamik testlere tabi tutulmuştur. Sürükleme katsayısı (Cd) ve model üzerindeki statik basınç değerleri (Cp)
ölçümlenmiştir. Sayısal çalışmalarda deneysel şartların aynıları oluşturularak RANS denklemleri StarCCM+ ticari
kodu ile SIMPLE algoritması kullanılarak ve realizable k-ε two-layer türbülans modeli ile çözümleme
gerçekleşmiştir. Sayısal ve deneysel sonuçlar arasındaki uyum iyi seviyede olup sapma < 6% bulunmuştur. Elde
edilen deneysel ve sayısal sonuçlara göre blokaj etkisini düzeltilebilmesi için değişik formüller denenmiş olup
blokaj etkisini 5% oranında hatayla düzeltebilmesi ve kolay uygulanabilirliği nedeniyle süreklilik blokaj düzeltme
denkleminin blokaj etkisinin düzeltilmesi için kullanımı tarafımızca önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Otomotiv, aerodinamik, blokaj etkisi, sürükleme katsayısı, basınç katsayısı

INFLUENCE OF WIND TUNNEL BLOCKAGE RATIO ON AUTOMOBILE
AERODYNAMICS
ABSTRACT
Experimental and numerical investigations were performed to determine the pressure distributions and the drag
forces on passenger car model. Experiments were carried out with 1:5 and 1:10 scale models with 20% and 5%
blockage ratios in Uludag University Wind Tunnel (UURT). Supplementary tests were performed in Ankara Wind
Tunnel (ART) for 1:5 scale model to evaluate blockage-free results. 3D, incompressible and steady governing
equations were solved by STAR-CCM+ code with realizable k- two layer turbulence model. The calculated drag
coefficient is in good agreement with experimental results within 6%. Pressure coefficients on model surfaces
have shown similar trends in experimental and numerical studies. Comparisons of some existing blockage
correction methods were presented in this study. Due to its simple usage and its good estimation on the blockage
correction (<5%), the authors suggest the use of continuity blockage correction.
Keywords: Automotive, aerodynamics, blockage effect, pressure coefficient, drag coefficient

1. GİRİŞ
Aerodinamik dirençler otomobil tasarımında çok önemli bir yer tutmaktadır. Araç stabilitesi, kullanım konforu ve
yakıt sarfiyatı üzerine direk etkilidir. 100 km/h hızla seyreden ortalama bir araçta harekete karşı oluşan dirençlerin
yaklaşık %75 ini aerodinamik dirençler oluşturmaktadır. Dolayısıyla sürükleme katsayısının düşürülmesi yakıt
sarfiyatı açısından son derece önemlidir (Hugho ve Sovran,1998). Aerodinamik sürükleme katsayısı aşağıdaki
formül ile ifade edilir:
(1)
Burada

model üzerine etki eden toplam sürükleme kuvvetini,
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hızını,

ise modelin hava akımına dik kesitini ifade etmektedir.

Aerodinamik sürükleme kuvvetinin iki bileşeni bulunmaktadır: yüzey sürtünmesine bağlı viskoz kuvvetler ve
modelin etrafında oluşan basınç dağılımına bağlı basınç sürükleme kuvveti. Araç modelinin ön kısmında pozitif
yüksek basınç alanı oluşur iken arka kısmında ise akım ayrılmasına bağlı olarak negatif basınç alanı (vakum)
oluşmaktadır. Aerodinamik basınç katsayısı aşağıdaki formül ile ifade edilmektedir:
(2)
Burada
referans statik basıncını,
ise model üzerinde ölçülen statik basıncı belirtmektedir. Modele ait
aerodinamik sürükleme katsayısının iyileştirilmesi model üzerindeki aerodinamik basınç dağılımının
iyileştirilmesi ile doğrudan ilişkilidir.
Hava tünellerinde gerçekleştirilen deneysel testler aerodinamik çalışmalar için hala vazgeçilmezliğini korur iken,
literatürde sayısal (CFD) analizlerinin de yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. İyi kontrol edilebilen CFD
kodlarıyla gerçekleştirilen analizlerde gerçek sonuçlara %6-8 yakınlıkta sonuçlar elde edilebilmektedir (Yang ve
Schenkel,2004). Aynı modelin farklı hava tünellerinde test edilmesi durumunda bile elde edilen sürükleme
katsayısı değerinde %5 değerine kadar sapmalar görülebilmektedir (Hucho,1998). Bu durumda sayısal ve deneysel
çalışmalar arasındaki farkların %10 ve üstü seviyelerinde olması doğal kabul edilen bir sonuçtur (Islam ve ark.,
2009; Olander,2011; Jindal ve ark.,2005).
Hava tüneli testlerinde deneye tabi tutulan model açısından dikkat edilmesi gereken çok önemli 3 adet unsur
bulunmaktadır. 1) Deney odası blokaj oranı: 1/1 ve daha küçük ölçeklerde test edilen modellerin blokaj oranlarının
<%5 seviyesinde olması tercih edilmektedir. Blokaj oranı Şekil 1 de görüldüğü üzere araç modelinin maksimum
kesit alanının deney odası kesit alanına oranı olarak belirtilmektedir.

Şekil 1. Hava tüneli blokaj oranı

2) Reynolds benzerliği: Araç modelinin mümkün olduğunca modele yakın olması istenir. Örneğin aşağıda
belirtilen formüle göre araç modeli gerçek ölçüye göre ne kadar küçültülürse deney odası giriş hızının o kadar
arttırılması ve yüksek maliyetler gerektirmesi anlamına geleceğinden gerçek uygulamalarda ya 1/1 ölçekli ya da
1/3 – 1/5 ölçekli modeller aerodinamik testlerde kullanılmaktadır.
(3)
c1, c2 modelin karakteristik boyutu (genel olarak aracın boyu alınır), U1/U2 deney odası girişinde ölçülen hız
değeridir. Kinematik viskozite değeri [
] olarak gösterilip dinamik viskozite değerinin yoğunluğa
bölünmesiyle belirtilir. 3) Diğer önemli unsur ise modelin geometrik benzerliğidir. Model küçüldükçe 1:1 ölçeğe
göre stil ve tasarım açısından bazı ayrıntıların yakalanmasında sıkıntılar oluşabilmektedir. Örneğin 1/5 modelde 23mm lik geometrik hataların gerçek model üzerinde cm ler mertebesinde farklılıklar anlamına geleceği
unutulmamalıdır.

Yukarıda bahsettiğimiz 3 ana unsur nedeniyle deney odasında test edilen modelin mümkün olduğunca gerçek
modele yakın olacak şekilde büyük tutulması önem arz etmektedir. Blokaj oranlarının >%5 olması durumunda da
mutlaka blokaj düzeltme faktörü kullanılmalıdır. Şekil 2 de görüldüğü gibi A1.V1=A2.V2 formülasyonuna göre
gerçek hayatta atmosferik şartlarda V1 ve V2 değerleri birbirlerine yakın düzeyde olacak iken yüksek blokaj
oranlarında V2>>V1 olacaktır bu durumda da aerodinamik sonuçlar gerçekten uzak olacaktır. Blokaj oranları
sayısal analizlerde de çok düşük oranlarda hesaba katılmaktadır (%1).
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Bu çalışmada, 1:5 ve 1:10 ölçekli FIAT Linea modelleri %20 ve %5 blokaj oranlarında UURT hava tünelinde ve
blokajsız durumun test edilmesi için de 1:5 ölçekli model %1 blokaj oranında ART hava tünelinde 30 m/sn rüzgar
hızında aerodinamik olarak test edilmiş, sürükleme katsayısı ve model üzerinde statik basınç katsayıları
ölçümlenmiştir. Modelin alt tabanı düz ve hava giriş alıkları kapalıdır. Sayısal analizlerde, 1:1, 1:5 ve 1:10 ölçekli
modeller sırasıyla %1, %5 ve %20 blokaj oranlarında RANS denklemleri SIMPLE algoritması kullanılarak,
realizible k-ε two-layer türbülans modeli ile çözülmüştür. Elde edilen sürükleme katsayısı değerleri (Cd)
literatürdeki değişik blokaj düzeltme faktörleri kullanılarak normalize edilmiş ve hem blokajsız deneysel
sonuçlarla hem de sayısal analiz sonuçlarıyla kıyaslanmıştır.

Şekil 2. Hava tüneli blokaj etkisi

2. DENEYSEL YÖNTEM
1:5 ve 1:10 ölçekli modelin boyutları ve statik basınç pozisyon ve sayıları Şekil 3 te görülmektedir. Tablo 1 de ise
UURT ve ART tünellerinin karşılaştırması görülmektedir.

Şekil 3. a) 1:5 ve 1:10 model boyutları b) statik basınç delikleri adetleri ve pozisyonları

Modellerin üzerine açılan statik basınç delikleri 1:5 ve 1:10 ölçekli modellerde = 1mm çapındadır. Modellerin
ön burun kısmı kapalı ve taban altı ise düzdür. Statik basınç ölçümlerinde %0.05 statik hassasiyetine sahip 64
kanallı basınç data toplayıcısı kullanılmıştır. Basınç ölçüm belirsizliği %1.13 olarak belirlenmiştir. Sürükleme
kuvvetlerinin ölçümünde özel olarak tasarlanmış straingauge balans sistemi kullanılmıştır. Balans sistemi referans
yükler vasıtasıyla Şekil 4. de görüldüğü modelin geometrik merkezinden asılarak veri toplayıcı vasıtasıyla kalibre
edilmiştir. Kuvvet ölçümlerinde ölçüm belirsizliği %1.37 olarak belirlenmiştir. Modellerin UURT ve ART
tünellerindeki blokaj oranları ölçekli olarak Şekil 5. de gösterilmiştir.
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Tablo 1. UURT ve ART hava tünelleri kıyaslaması

UURT
ART
yatay açık çevrim kapalı çevrim
L:2 m, W:0.7 m, L:6.1 m, W:3.05
Deney odası
H:0.6 m
m,
Max. Test Hızı
30 m/sn
90 m/sn
Fan Tipi
radyal
aksiyal
Fan Gücü
22 kW(1540) 750 kW(1000 HP)
Türbülans şiddeti
0,05
0,005
Daralma Oranı
2
7.May
%20 (1:5 model),
Blokaj Oranı
%1 (1:5 model)
%5 (1:10 model)
Tipi

Şekil 4. “1:5” ölçekli model kuvvet ölçümü kalibrasyonu

Şekil 5. UURT ve ART tünellerinde modellerin ölçekli blokaj oranları

3. SAYISAL YÖNTEM
Bu çalışmada FIAT’ın da standard CFD kodu olan StarCCM+ kodu kullanılmıştır. RANS(Reynolds ortalama
Navier Stokes) denklemleri, realizable k-ε two-layer türbülans modeli (Shih ve ark.,1994) kullanılarak
çözülmüştür. Bu türbülans modeli araç dışı aerodinamik akışların modellenmesinde literatürde yaygın olarak
kullanılmakta ve mevcut
k-ε modellerine göre deneysel sonuçlara en yakın sonuçları vermektedir (Shabbir ve ark.,1995; Moky,1995; StarCCM+ User Manual ; Ahmad ve ark.,2010).
Sayısal çalışmalarda Şekil 6. da görüldüğü gibi deneysel çalışmalarda kullanılan üç değişik test durumu
modellenmiş ve çözülmüştür. Literatürde kullanılan eleman sayıları 1-10 milyon seviyeleri arasında görülürken bu
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çalışmada yüksek sayıda eleman kullanılmıştır. Kullanılan eleman sayıları, 1:1 komple araç modeli için 25 milyon,
1:5 ölçekli ön hava alıkları kapalı ve taban altı düz model için 15 milyon seviyesindedir. 15 milyon seviyesindeki
sayısal analiz mevcut olanaklar ile dört işgünü zamanda gerçekleştirilebilmektedir. Analizde çözüm alanı hassas
bir şekilde polihedral hücre yapısı ile modellenmiştir. Polyhedral hücre araç arkasındaki iz bölgesi analizlerinde
daha iyi sonuçlar verdiği bilinmektedir fakat yüksek hesaplama zamanıma ihtiyaç duymaktadır. Sınır şartları
olarak giriş hızı üniform, çıkış atmosferik ortam olarak alınmış, referans yoğunluk 1.225 kg/m3 ve türbülans
şiddeti 0.01 olarak belirlenmiştir.

4. DENEYSEL VE SAYISAL SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1 Statik basınç dağılımları (Cp)

Şekil 7. de aynı grafik üzerinde (1:5 model üzerinde) ART ve UURT hava tünellerinde 1:5 ve 1:10 ölçekli
modeller üzerinde %20, %5 ve %1 blokaj durumunda ölçülen statik basınç değerleri aynı grafik üzerinde toplu
olarak gösterilmiştir.

Şekil 6. Sayısal analiz çözüm modellemesi

Şekil 7.”1:5” ölçekli model simetri ekseni üzerindeki sayısal ve deneysel statik basınç katsayısı dağılımı
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Simetri ekseni boyunca maksimum basınç (a) noktasında görülmektedir bu nokta durma noktası olarak
adlandırılır. Lokal maksimum vakum değeri (b) noktasında motor kaputu başlangıcında görülmektedir. Bu
noktadan sonra statik basınç düzenli olarak artmaya başlayıp (c) noktasında motor kaputu-ön cam birleşim
noktasında lokal pik değerine ulaşmaktadır. Basınç hızlı bir şekilde düşerek maksimum vakum değerine tavan – ön
cam birleşim noktasında (d) ulaşmaktadır. (e) noktasına doğru hafif artış göstererek (f) noktasına kadar neredeyse
sabit kalmaktadır. Tavan bitim noktasında küçük bir pik vakum değerine ulaşıp (f) arka cam üst kısımlarında tekrar
artışa geçmektedir (f-g). (g-h) arasında neredeyse sabit kalıp (ı) noktasında (bagaj kapağı uç noktasında) tekrar
hafif azalış göstermektedir. Yan kesitlerde tavan üzerinde neredeyse sabit basınçta giderken tavan ve yan kapı
geçiş noktasında lokal pik değerlerin ardından aşağıya doğru kapı alt bölgelerinde maksimum değerlere
ulaşmaktadır. %1 ve %5 blokaj değerlerinde statik basınç değerleri birbirine yakın iken %20 blokaj değerinde ani
farklar görülmektedir. Simetri ekseninde ön cam üst bölgelerinden aracın arkasına doğru bagaj kapağı bitim
noktasına kadar belirgin basınç farkları gözlemlenmektedir. Aynı durum yanal kesitlerde de belirgin bir şekilde
ortaya çıkmaktadır. Şekil 8 ve 9 da CFD analizine göre bulunan basınç dağılımları görülmekte olup %1 ve %5
blokaj etkisinde burada da belirgin farklılaşma görülmezken %20 blokaj etkinde belirgin ayrışma görülmektedir.
Şekil 10 ve 11 de ise sırasıyla sayısal analiz sonucuna göre y+ dağılımı ve blokaj durumlarında araç etrafındaki hız
konturları görülmektedir.

Şekil 8. CFD statik basınç dağılımları

Şekil 9. CFD basınç konturları
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Şekil 10. y+ dağılımı

Şekil 11. Blokaj durumlarına göre hız konturları

4.2 Sürükleme katsayıları (Cd)

Sayısal ve deneysel sürükleme katsayılarının blokaj durumlarına göre bulunan değerleri Tablo 2 de özetlenmiş
olup burada da görüleceği üzere %20 blokaj durumunda sürükleme katsayısında belirgin artış kendini göstermiştir.
Sayısal ve deneysel sürükleme katsayıları arasındaki fark %6 seviyesinde görülmektedir. Bu sonuçlardan da
anlaşılacağı üzere blokaj düzeltmesi sonuçların doğruluğu açısından son derece önem arz etmektedir.
Tablo 2. Değişik blokaj değerlerinde deneysel ve sayısal sürükleme katsayısı değerleri (Cd)

UURT
ART
CFD

%1 BLOKAJ
0,264 (1:5)
0,248

%5 BLOKAJ
0.298 (1:10)
0,279
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%20 BLOKAJ
0,431 (1:5)
0,409
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4.3 Blokaj düzeltmesi
Blokaj düzeltmesi genel olarak aşağıdaki formül ile belirtilir.
(4)
w ölçülen sürekleme katsayısı için düzeltme faktörünü belirtmektedir. Aşağıda sırasıyla literatürde tavsiye edilen
değişik düzeltme faktörlerine göre uygulama yapılacak olup çalışmamıza en uygun olanı belirlenmeye
çalışılacaktır.
a)Süreklilik Blokaj Düzeltmesi: Carr(12) ve Gleason(13) w düzeltme faktörünü aşağıdaki gibi tanımlamışlardır.
(5)
B: blokaj değerini simgelemektedir.
b) Sykes(14) ise :
(6)
olarak tanımlamış olup dikdörtgensel şekillerde m değerini 1.9 olarak tanımlamıştır. Daha sonra Stafford (15)
tarafından bir seri test sonrasında m:1.22 olarak belirlenmiştir. Sykes' hipotezine göre m değeri aynı zamanda test
edilen cismin sürükleme katsayısına da bağlı olduğundan aslında üniversal olarak tüm cisimler için geçerli tek bir
formülün olmadığı sonucunu da ortaya koymaktadır.
c)Cowdrey(16): Maskell(17) tarafından geliştirilen blokaj düzeltme faktörünü geliştirerek cismin sürükleme
katsayısından bağımsız hale tekrar geliştirmiştir. Formül gene de cismin geometrisine bağlı deneysel olarak tespit
edilen bir yarı-ampirik düzeltme faktörüne (m’) ihtiyaç duymaktadır.
(7)

,

: modele ait boyut oranını göstermektedir.

d)Hackett ve Cooper(18): Maskell III blokaj düzeltme faktörünü katı cisim ve cisim arkasında oluşan iz bölgesine
bağlı blokaj terimlerini ilave ederek geliştirmişlerdir. Düzeltilmiş sürükleme katsayısı ve toplam blokajlar
aşağıdaki formüller ile tanımlanmaktadır.

(8)
(9)

)

(10)
(11)

)

, S ve V ise model ön kesit alanı ve hacmin 2 katı olarak
belirlenmektedir, h/w ise model boyut oranını vermektedir. H duplex tünel kesiti genişliğini belirtmektedir. B ve C
ölçülmüş sürükleme katsayısı
ise deney odası kesiti yükseklik ve alanlarının iki katı olarak belirtilmektedir.
ve
ise arka iz bölgesine bağlı ilave sürükleme katsayısını belirtmekte olup aşağıdaki formül ile
belirtilmektedir:
(12)
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e)Cooper ve ark.(19) : Maskell düzeltme faktörünü geliştirerek Maskell III+Thom blokaj düzeltme faktörünü
belirlemişlerdir. Bu düzeltme faktörü 4 komponenti içermektedir: arka iz bölgesi blokaj kaynaklı hız artışı, iz
blokajı nedeniyle sürükleme katsayısı artışı, katı cisim blokajı nedeniyle hız artışı ve yanal kuvvetler nedeniyle
oluşan yanal rüzgar açı değişimi.
(13)
formül (10) ile belirtildiği gibi hesaplanmaktadır.
aşağıdaki formüllerle tanımlanmaktadır:

ve Maskell III ilave sürükleme katsayısı

(14)
(15)
Maskell arka iz bölgesi blokaj sabiti olup (11) nolu formüldeki gibi hesaplanmaktadır. S ve C duplex model
kesiti ve duplex test kesit alanını belirtmektedir.
f)Barlow ve ark. (20): Aşağıdaki formülde görüldüğü gibi blokaj alanına bağlı düzeltme faktörünü önermişlerdir:
(16)
g)İki değişkenli blokaj düzeltme faktörü (Cooper ve ark. (19)): Hackett ve Cooper (18) tarafından geliştirilen
kuvvet modeli metodundan elde edilen iki değişkenli düzeltme faktörü deney odası ortasına yerleştirilen model
için yatay girişim hız artışı (
) ve endüklenmiş sürükleme katsayısı bileşeni (
) ihmal edilerek
aşağıdaki formül ile basitleştirilerek geliştirilmiştir.
(17)
eksenel girişim hız artışı ve CFD analiz sonuçlarına göre 0%, 5% ve 20% blokaj oranlarındaki
max. hız artışları göz önüne alınarak

0.0286 ve

0.1838 şeklinde hesaplanmıştır.

h)Yang ve Schenkel(21) CFD bazlı blokaj düzeltme faktörünü aşağıdaki formül ile belirlemişlerdir:
(18)
düzeltilmiş deneysel sürükleme katsayısı,
ölçülen düzeltilmemiş deneysel sürükleme
katsayısını ve
ise CFD sonuçlarından elde edilen blokajlı ve blokajsız ölçümler arası farkı
belirtmektedir.
Yukarıda belirtilen düzeltme faktörlerine göre elde edilen sürükleme katsayıları Tablo 3 de görülmekte olup,
Stafford(15), Barlow ve ark.(20) (alan oranı blokaj düzeltmesi) metodları haricinde diğer tüm metodlar kabul
edilebilir seviyede hata ile gerçek sürükleme katsayısını max. %8 e kadar hata ile tahmin edebilmişlerdir. Sykes
(14), Cowdrey(16) ve CFD düzeltme faktörleri en iyi sonuçları verir iken CFD blokaj düzeltmesi için sayısal
modelin 3 defa çözülme gerekliliği nedeniyle oluşacak zaman kaybı göz önüne alınmalıdır. Süreklilik blokaj
düzeltme metodu ise uygulama açısından çok pratik ve kolay olup elde edilen sonuç fazlasıyla tatmin edici
bulunmuştur.

5. SONUÇ
Bu çalışmada, 1:5 ve 1:10 ölçekli FIAT Linea modeli UURT ve ART hava tünellerinde sırasıyla %20, %5 ve %1
deney odası blokaj oranlarında aerodinamik teste tabi tutulmuştur. %5 blokaj oranında minör değişimler
görülürken %20 blokaj oranında statik basınç ve sürükleme katsayısı değerlerinde aşırı sapmalar görülmüştür.
Literatürde kullanılan değişik blokaj düzeltme faktörleri uygulanarak %1 blokajlı gerçek sonuçlarla kıyaslanmıştır.
Stafford(15), Barlow ve ark.(20) (alan oranı blokaj düzeltmesi) metodları haricinde diğer tüm metodlar kabul
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edilebilir seviyede hata ile gerçek sürükleme katsayısını max. %8 e kadar hata ile tahmin edebilmişlerdir.
Süreklilik blokaj düzeltme metodu ise uygulama açısından çok pratik ve kolay olup elde edilen sonuçlar fazlasıyla
tatmin edici bulunmuştur. Deneysel sonuçlar sayısal sonuçlarla çok uyumlu düzeyde bulunmuş olup fark <%6
seviyesindedir. Sonuç olarak zamandan bağımsız realizable k- two-layer turbulence modeli RANS çözümleri
ve

değerlerini tahmin etmede yeterince başarılı bulunmuştur.

Cd
"Düzeltilmemiş
sürükleme katsayıları"

Tablo 3. Blokaj düzeltme metotlarına göre sürükleme katsayısı sonuçları

Blokaj oranları %
DENEYSEL

CFD (1/5 scale)

5%
0,298

20%
0,431

ART, 1:5

0,034
UURT, 1:10

0,167
UURT, 1:5

0,248

0,279

0,409

0,269

0,276

0,031

D CFD

Süreklilik methodu
Carr (12); Gleason (13)
Sykes (14) -- m=1.9
Stafford (15) -- m=1.22

Blokaj düzeltme metodları

D EXP

0%
0,264

Cowdrey (16)
Maskell III
Hackett ve Cooper (18)
Maskell III plus Thom
Cooper ve ark. (19)
Area oranı metodu
Barlow ve ark. (20)

hata %

0,270

hata %

0,280

hata %

0,258

hata %

0,161

1,9%
2,3%
6,1%

-2,3%

0,256
hata %

0,278

1,1%

0,326

23,5%

0,265

0,4%

-5,3%

0,285
5,3%

0,290

hata %
İki değişkenli metod
Hackett ve Cooper (18); Cooper
ve ark.(19)
hata %
CFD düzeltme metodu
Yang ve Schenkel (21)
hata %

0,267

0,250

-3,0%

hata %

4,5%

8,0%

0,391
9,8%

0,273

48,1%

0,260
3,4%

0,267

-1,5%

0,270
1,1%

2,3%

TEŞEKKÜR
Deneysel testlere verdikleri destek için ART’ye, prototipler ve sayısal analizlerde verdikleri destekler için
TOFAŞ’a teşekkürlerimizi iletiriz.
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ABSTRACT
This work focuses on the burnishing of S355 JR steel to evaluate its effect on the tensile properties of the material.
For this purpose an experimental work has been carried out with a diamond tip and two fundamental burnishing
parameters namely: the burnishing force and number of tool passes are considered to evaluate their influence on
the tensile properties such as: yield strength, tensile strength and ultimate elongation.
A combination of the two parameters was released according to the full factorial methodology with a complete 2 2
type design. A linear model for predicting output responses was also established.
The effect of each of both input factors as well as their interactions were investigated and analyzed. Results show
that burnishing has a beneficial effect on the physical state of the material given the increase in the tensile strength
of the material despite a modest reduction of the yield strength up to 11.87% and a reduction from the ultimate
elongation of 12.3% to the worst case.
An optimal solution combining burnishing force of 10 kgf with 3 tool passes resulted in an increase in the tensile
strength of 4.22% without greatly affecting the ductility of the material.
Keywords: Steel S355 JR, burnishing, tensile properties, full factorial methodology

1. INTRODUCTION
To ensure a good surface condition some manufacturing processes use mechanical surface treatments (MST) as
cold working processes in which surface plastic deformation (SPD) generate a uniform and work-hardened
surface. These treatments appreciably modify the basic properties of material. (Avillés continued, 2013) (Shiou
and Hsu, 2008). An example of the SPD process is ball burnishing process (Luo continued, 2006) (Hamadache
continued, 2006) which does not involve material removal, but improves the surface properties by deforming the
surface plastically. It strengthens the metal surface through the application of pressure through a hard diamond ball
and it is often performed on high-strength steel and alloys with a surface hardness up to 60 HRC (Klocke and
Lierman, 1998). Burnishing is a low-cost surface treatment and an environment friendly green process (where
skilled operators are not required). This process can be effectively used in many fields such as aerospace
industries, automobiles manufacturing sector etc.
Microscopically, this Mechanical surface treatment (MST) induces high dislocation densities (cold work) in nearsurface regions. The consolidation of material is the result of a movement and proliferation of dislocations
sweeping plan slip and intersects them by increasing density (Horvath continued, 2008) (Maawed continued,
2011). Due to the local plastic deformation, the surface topography is changed (Grzesik and Zak, 2012) and the
superficial layers are work-hardened (Hamadache continued, 2014). It results an improvement in surface
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roughness (Bourebia continued, 2016), an increase in hardness (Hamadache continued, 2006) and a development
of macroscopic compressive residual stresses (Chomienne continued, 2016), which leads to improve, among
others, tensile properties (Rababa and Al-Mahasne, 2011), (Boulahem continued, 2018) (Safeen continued, 2016).
From the literature review, it can be concluded that the most studies conducted on the surface layer ball-burnishing
process have been focused on the most important classical factors like burnishing speed, burnishing feed, the
burnishing load and the number of tool passes on the treated surfaces quality enhancement.
Some researchers have developed and manufactured different tools (Amdouni continued, 2016) (Bounouara
continued, 2018) to produce good quality of burnished surfaces. Even if the use of deep hydrostatic ballburnishing tool (Avillés continued, 2013), a hybrid tool that combines both function namely milling and
burnishing (Segawa continued, 2004) or roller burnishing assisted with ultrasonic vibration is more effective
(Zhao and Liu 2016).
Various statistical and mathematical model including regression, Taguchi method, response surface methodology
(RSM), and the analysis of variance (ANOVA) have been used to predict and optimize the output burnishing
response (Kiran and Brahmbhatt, 2016).
This work focuses on the application of burnishing S355JR steel by diamond-tip active part. The input parameters
are burnishing force (P) and number of tool passes (i). The experiment was performed using full factorial
methodology to develop a mathematical model and optimize the parameters for the tensile properties (such as
yield strength (Re), tensile strength (Rm) and ultimate elongation (A%).

2. PROCEDURE AND EQUIPMENT
2.1. Material
In this study, Steel S355JR with chemical composition according the standard ISO 1424 and given in Table1 was
used as workpiece material. Steel S355JR was selected because of its machinability and its range of applications in
the industry. Workpieces were received from initially turned into cylindrical rod of 12 mm diameter and 130 mm
length.
Table 1. Chemical composition of steel S355 JR
C

S

0,188

0,003

Al
0,0273

Si

P

0,2314

0,0051

V
0 ,00327

Cr
0,1571

Mn
1,053

Ni
0,0548

Cu

Mo

0,0575

0,0297

The mechanical characteristics of the material were evaluated using a tensile test performed on cylindrical
specimens taken from the above-mentioned metal. The specimens were machined from cylindrical rods according
to the standard ISO 6892-1. An ALMO model lathe and M20 carbide cutting tool were used under condition of
cutting oil lubrication. Dimensions of rod flat are shown in Fig. 1. All specimens were machined from the same
batch to minimize possible deviation in experimental data. The gauge of the specimens was polished with fine
sandpaper up to grade 400.
±0.1

 20

 24

R3

100±0.1

3

140

77

300

Figure 1. Dimensions (mm) of ISO 6892-1tensile specimen
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Before the tensile test, the specimens have according to the case been undergone an appropriate burnishing
treatment or remaining with machining state. After machining and burnishing of the specimens no further
treatment was performed.

2.3. Burnishing tool
A burnishing tool with interchangeable adapter for roller, ball or diamond tip burnishing (DTB) were designed and
manufactured (Hamadache continued, 2006) for the purpose of the experimental tests. Fig. 2 shows a schematic
representation of the burnishing tool in which the active part (here DTB) fixed to a shank which is to be firmly
clamped on the lathe machine. Burnishing speed (V) is obtained by the rotation of the spindle whereas the
burnishing feed (f) is communicated to the tool by means of the longitudinal carriage. SPD results in the
penetration of the diamond tip which acts with burnishing force (P) exerted with a helical compression spring
during burnishing operations. A calibration process was conducted using the actual burnishing operation setting to
obtain a relationship between the burnishing force and the corresponding axial displacement.

Figure 2. Burnishing tool

Two (2) parameters (P) and (i), have significant effect on the tensile properties. The burnishing parameters
considered are based on previous work conducted by the first author (Hamadache continued, 2014) and given in
Table 2.
Table 2. Summary of burnishing parameters
Burnishing parameters

Values

Burnishing speed (rpm)

560

Burnishing force (kgf)

10, 20

Number of tool passes

3, 5

Diamond tip radius (mm)

3

Burnishing feed rate (mm/rev)

0.054

Lubricant

Oil SAE20

The surface properties of the pre-machined and ball burnished specimens were determined by roughness and
hardness measurements using respectively a digital display profilometer-profilograph instrument brand:
Roughpocket and universal hardness tester LEICA Wetzlar Vickers indenter with indentation load of 200 gr. At
the turned state, roughness and hardness average values are Ra = 5.5µm and Hv=237.3 respectively.

2.3. Tensile tests
To assess strength of material, monotonic tension test according the standard ISO 6892-1 were performed with
0.005 mm/sec displacement rate at room temperature on steel S355 JR specimens. The experiment were carried
out with a universal testing machine hydraulically MFL type ZWICK 1476 equipped with hydraulic wedge grips
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and 10kN force transducer. Data acquisition was carried out using Zwick software Test-Expert V5. Mechanical
properties for the machined and burnished material were given in Table 3.

2.4. Experimental procedure
Fig. 3 represents the parameters of controlled burnishing. Burnishing force (P), and the number of tool passes (i)
were accepted as the variable (input) factors of the process. Surface microhardness (Hv) and surface roughness
(Ra) was as a surface layer response to an input action on which tensile properties depend. Burnishing speed (N)
and Burnishing feed rate (f) within the frames of this experiment were considered as constant magnitudes.
Input Parameters

Output characteristic

xi

Burnishing condition

Response Yi

{p,i}

N, f, db, lubricant…

{Re Rm, A%}

Figure 3. Process diagram and controlling parameters of burnishing

The full factorial experimental design for the factors (P and i) which varies at two levels each of which can assume
two discrete values (conditionally let us denote them X1, X2). The upper limit of the parameters was coded as +1
and the lower limit was coded as -1. A standard matrix 22 is used, which structure in simple terms is given in Table
3. Consequently, according to the full factorial experimental method, it is enough to make only four experiments
to establish the degree of impact of each of two variable parameters on the output characteristic of the material.
The other coded values were calculated using Eq. (1).
(1)
Where Xi in the above equation is the resulting coded value of a variable X, X is any value of the variable from
Xmin to Xmax, and Xmin is the lower and Xmax is the upper limit of the variable. A mathematical model was
developed to predict mechanical properties including yielding stress, ultimate tensile strength and elongation of
steel S355 JR at different burnishing conditions. The linear regression equation to represent the predicting output
responses is given by Eq. (2):
(2)
Where Y is the response; the term a0 is the mean of responses; and the terms a1, a2, and a12 are the coefficients of
responses and it depends on the respective main and interaction effects of the parameters. X 1 and X2 are the coded
independent variables. The calculations were carried out by means of the software for processing statistics,
Microsoft Excel. The results are given in Table 3.
Table 3. Experimental design matrix
input factors
N°

Output responses

Coded Natural

Y1

Y2

P

Re

Rm

(MPa)

(MPa)

i

P

(i)

X1 X2 (Kgf)
Turned

-

-

Y3
A%

-

-

365,6

523,6

30.0

+1 -1

20

3

334,2

544,2

27.5

DTB 2

+1 +1

20

5

322,2

531,6

26.6

-1

-1

10

3

339,6

545,7

26.3

-1 +1

10

5

329,4

535,8

25.0

DTB 3
DTB 4

Burnished

DTB1
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The final regression models for tensile properties (Re, Rm and A%) are given in Eqs. (3), (4), and (5) respectively.
(3)
(4)
(5)

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
During the tensile test, the specimen develops an important necking phenomenon (Fig. 4a) whereas the fracture
surface often tilted or mixed exhibits a rupture at nerve (Fig. 4b) whose fracture surface testifies the ductile
character of tested material.

b)

a)

Figure 4. a)Necking and b)Fracture surface of steel S355JR

Tensile strength is improved in the sequential turning and burnishing process because of plastic deformation
induced by the diamond tip. In the other hand yield strength (Re) and ultimate elongation (A%) are reduced due to
the generation of compressive residual stress. The tensile tests on the four burnished work-pieces revealed a
reduction of Re (Fig. 5) which can fall by 11.87 % when performing burnishing with a force of 20 kgf in 5 passes.
This can be explained by the fact that a large load (P = 20Kgf) associated with a high number of passes (i = 5)
accentuates the hardening of the surface layers and consequently reduces the ductility and the yield strength of the
material. The beneficial effect of the surface treatment has been noted on the tensile strength (Rm) which is for all
burnishing conditions, several times higher than that of removal-chip process. The most favorable working regime
characterized by (P = 10Kgf and i = 3) favors a Rm = 545.7 MPa. Such a combination of the two parameters
seems to ensure the best hardening and consolidation of superficial layers, hence the increase in Rm. However, the
elongation (A%) experiencing a decrease in particular for burnishing with a large number of passes (i = 5), where
the phenomenon of strain hardening is feared.

Figure 5. Effect of burnishing parameters on tensile properties
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Fig. 6 shows the influence of the burnishing parameters on the yield strength (Re). Even if a reduction of this
property is observed, whatever the combination of the two parameters envisaged, the increase of the burnishing
force from 10 to 20 kgf results in a reduction of 0.16% on Re when number of tools passes (i) is 3. When
increasing this number (i) to 5, the fall of Re is more increased since the difference increases to 2.18%. The
interaction of number of tools passes is therefore stronger when the latter is taken to its high level. When both
factors (P and i) are at their highest levels, the surface layers are very affected by hardening which increases their
hardness and consequently reduces Re to its lowest estimated rate at 11.87% compared to the machining state.

Figure 6. Reduction rate of yield strength under DTB effect

Overall, the hardening induced by burnishing is positively reflected in the tensile strength (Rm) which gains up to
4.22% compared to the turning state for the low levels of each of the two factors (Fig. 7).

Figure 7. Gain rate of tensile strength under DTB effect

The interaction of these two factors is not negligible in this case; by fixing the burnishing force at its low level
(10kgf), the increase in the factor (i) reduces the burnishing efficiency with respect to Rm which drops by 1.81%.
It is the same when the treatment is done at the high level of factor (P) i.e 20kgf since Rm falls by 2.3% when
factor (i) goes from 3 to 5.
Burnishing seems generate compressive residual stress layer. This effect results in a ductility drop of material that
loses up to 16.6% of its ultimate elongation compared to the machining state (Fig. 8). The influence of the
burnishing force (P) is more striking when the number of passes (i) is used at its high level since by increasing the
force (P) from 10 to 20 kgf, the ductility increases by 6.4% for (i) = 5 then it increases by 4.5% when it is 3. On
the other hand, the interaction of the number of passes is stronger when the burnishing force is taken at a low
level; for P = 20kgf, the ultimate elongation (A%) is reduced by 3.2% when (i) goes from 3 to 5 whereas for P =
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10kgf, the elongation is reduced by 4.94% for the same variation of ( i). Combination of high burnishing forces (P)
with large numbers of passes (i) is to be avoided since it provides the least desirable output responses.

Figure 8. Reduction rate of ultimate elongation under DTB effect

4. CONCLUSION
Ball-burnishing process has been commonly used to improve the quality of finished surfaces. The effects of
diamond tip burnishing process on yield strength, tensile strength and ultimate elongation of the S355 JR Steel
have been investigated in this research.
The following conclusions can be drawn.
-Burnishing process shows a dependency on the parameters (P) and (i) whose the high level would weaken the
burnishing effect induced by the diamond tip.
-Using high force and number of passes increase the cold work dramatically and may consequently decrease
tensile properties. On the other hand, low burnishing forces agree well with low numbers of passes to provide the
best yield strength (Re), and tensile strength (Rm) even if the ultimate elongation is more decreased. Thus for
optimal Rm we recommend P = 10kgf and i = 3.
-The results showed that after burnishing, tensile strength was higher than 545.7 MPa and the yield strength fall
down at 339.6 MPa while using the best burnishing condition.
-The best combination condition of process parameters was obtained after a full factorial design analysis. The
quality reproducibility was verified to be excellent through confirmation experiments. Thus, using the proposed
procedure, the optimal diamond ball burnishing conditions should be obtained to control the surface responses of
other materials.
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ÖZET
1:5 ölçekli FIAT Linea modeli Uludağ Üniversitesi Rüzgar Tüneli’nde (UURT) 20% blokaj oranında deney odası
kısıtları nedeniyle 0, 5 ve 10 yanal rüzgar açılarında ve Ankara Rüzgar Tüneli (ART) de hem blokaj etkisinin
görülmesi hem de daha yüksek yanal açılarda (40 ye kadar) aerodinamik etkilerin belirlenebilmesi için testlere
tabi tutulmuştur. Sürükleme katsayısı (Cd) ve model üzerindeki statik basınç değerleri (Cp) ölçümlenmiştir.
Sayısal çalışmalarda deneysel şartların aynıları oluşturularak RANS denklemleri StarCCM+ ticari kodu ile
SIMPLE algoritması kullanılarak ve realizable k-ε two-layer türbülans modeli ile çözümleme gerçekleşmiştir.
Hem deneysel testlerde hem de sayısal analizlerde FIAT Linea modeli için kritik yanal rüzgar açısı β = 35 olarak
tespit edilmiştir. Bu açıya kadar sürükleme katsayısı düzenli olarak artar iken bu açıdan sonra sürükleme katsayısı
ters yönde azalmaya başlamaktadır. Sayısal ve deneysel sonuçlar birbirleriyle tamamı ile uyumlu bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Otomotiv, aerodinamik, yanal rüzgar, sürükleme katsayısı, basınç katsayısı

AUTOMOBILE AERODYNAMICS IN YAW ANGLE
ABSTRACT
Experimental and computational studies were performed to study the drag forces and the pressure distributions of
a 1/5th scale model FIAT Linea at increasing yaw angle. Experiments were performed in the UURT tunnel
(Uludag University Wind Tunnel) only for the yaw angles of 0, 5 and 10 due to the test section dimensional
restriction. Supplementary tests were performed in the ART tunnel (Ankara Wind Tunnel) to evaluate the
aerodynamic coefficients up to yaw angle 40. The test section blockage ratios were 20% and 1%, respectively in
the UURT and ART tunnels. The blockage effects for the yaw angles up to 10 were studied by the comparison of
two wind tunnel results. The same aerodynamic configurations were solved by STAR-CCM+ code with realizable
k- two layer turbulence model. Pressure coefficients on model surfaces and the drag coefficients have shown
similar trends in experimental and numerical studies. The critical yaw angle was found as β = 35 both in
experimental test in ART and in CFD analysis. While drag coefficient is increasing progressively up to this critical
angle, after this angle the drag coefficient is suddenly decreasing.

Keywords: Automotive, aerodynamics, yaw angle, pressure coefficient, drag coefficient

1. GİRİŞ
Aerodinamik dirençler otomobil tasarımında çok önemli bir yer tutmaktadır. Araç dengesi, kullanım konforu ve
yakıt sarfiyatı üzerine direk etkilidir. 100 km/h hızla seyreden ortalama bir araçta harekete karşı oluşan dirençlerin
yaklaşık %75 ini aerodinamik dirençler oluşturmaktadır. Dolayısıyla sürükleme katsayısının düşürülmesi yakıt
sarfiyatı açısından son derece önemlidir(Hugho ve Sovran, 1998). Aerodinamik sürükleme katsayısı aşağıdaki
formül ile ifade edilir:
(1)
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Burada
hızını,

model üzerine etki eden toplam sürükleme kuvvetini,
ise modelin hava akımına dik kesitini ifade etmektedir.

hava yoğunluğunu,

serbest hava akım

Aerodinamik sürükleme kuvvetinin iki bileşeni bulunmaktadır: yüzey sürtünmesine bağlı viskoz kuvvetler ve
modelin etrafında oluşan basınç dağılımına bağlı basınç sürükleme kuvveti. Araç modelinin ön kısmında pozitif
yüksek basınç alanı oluşur iken arka kısmında ise akım ayrılmasına bağlı olarak negatif basınç alanı (vakum)
oluşmaktadır. Aerodinamik basınç katsayısı aşağıdaki formül ile ifade edilmektedir:
(2)
Burada
referans statik basıncını,
ise model üzerinde ölçülen statik basıncı belirtmektedir. Modele ait
aerodinamik sürükleme katsayısının iyileştirilmesi model üzerindeki aerodinamik basınç dağılımının
iyileştirilmesi ile doğrudan ilişkilidir.
Hava tünellerinde gerçekleştirilen deneysel testler aerodinamik çalışmalar için hala vazgeçilmezliğini korur iken,
literatürde sayısal (CFD) analizlerinin de yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. İyi kontrol edilebilen CFD
kodlarıyla gerçekleştirilen analizlerde gerçek sonuçlara % 6-8 yakınlıkta sonuçlar elde edilebilmektedir (Yang ve
Schenkel,2004). Aynı modelin farklı hava tünellerinde test edilmesi durumunda bile elde edilen sürükleme
katsayısı değerinde %5 değerine kadar sapmalar görülebilmektedir (Hucho,1998). Bu durumda sayısal ve deneysel
çalışmalar arasındaki farkların %10 ve üstü seviyelerinde olması doğal kabul edilen bir sonuçtur (Islam ve
ark.,2009; Olander, 2011; Jindal ve ark.,2005).
Binek ve ticari araçlarda sürükleme katsayısı ve statik basınç katsayılarında yanal rüzgar durumlarında belirgin
değişimler gözlemlenmektedir. Araç geometrik merkezi, ağırlık merkezi ve aerodinamik durma noktası (stagnation
point) aynı eksene düşmesi durumunda araç daha fazla dengeye sahip olmaktadır. Fakat yanal rüzgar durumunda
hava akımı asimetrik olup durma noktası yanal rüzgar açısına doğru hareket etmektedir bu değişim aracın
dengesini belirgin bir ölçüde etkilemektedir. Sürükleme katsayısı “ ” ve taşıma katsayısı “ ” belirli bir yanal açı
“ ” ya kadar düzenli olarak artmakta ve bu açıdan sonra ise düşüşe geçmektedir. Yanal açılarda aerodinamik
karakteristiklere yönelik çalışmalar bazı yazarlar tarafından ele alınmıştır (Docton,1996; Guilmineau ve ark.,2013;
Janssen ve Hucho,1973; Kohut ve ark.,2005; Mieller,2002; Tan ve ark.,2010; Tsubokura ve ark.,2010). Howell
(14) in de belirttiği gibi aerodinamik katsayıların yanal rüzgar açısı değişiminden etkilenme oranı test edilen
cismin şekliyle yüksek oranda etkilidir. Literatür çalışmaları incelendiğinde, kritik yanal rüzgar açısı 20 - 35º
aralığında görülmektedir. Bu derecelerden sonra aerodinamik katsayılar artık yanal açı değişimine yeterince
hassasiyet göstermemektedir.
Mevcut çalışmamızda, 1:5 ölçekli FIAT Linea modeli Uludağ Üniversitesi Rüzgar Tüneli’nde (UURT) 20%
blokaj oranında 0-10 yanal rüzgar açılarında ve Ankara Rüzgar Tüneli (ART) de daha yüksek yanal açılarda
(<=40) aerodinamik etkilerin belirlenebilmesi için testlere tabi tutulmuştur. Sürükleme katsayısı (Cd) ve model
üzerindeki statik basınç değerleri (Cp) ölçümlenmiştir. Aynı şartlarda CFD çalışmaları da gerçekleştirilmiş olup
FIAT Linea modeli için kritik yanal rüzgar açısı β belirlenmiştir. Bu açıya kadar sürükleme katsayısı düzenli
olarak artar iken bu açıdan sonra sürükleme katsayısı ters yönde azalmaya başlamaktadır. Sayısal ve deneysel
sonuçlar birbirleriyle tamamı ile uyumlu bulunmuştur.

2. DENEYSEL YÖNTEM
1:5 ölçekli modelin boyutları ve statik basınç pozisyon ve sayıları Şekil 1 de görülmektedir. Tablo 1 de ise UURT
ve ART tünellerinin karşılaştırması görülmektedir. Modellerin üzerine açılan statik basınç delikleri Ф = 1 mm
çapındadır. Modelin ön burun kısmı kapalı ve taban altı ise düzdür. Statik basınç ölçümlerinde % 0.05 statik
hassasiyetine sahip 64 kanallı basınç veri toplayıcısı kullanılmıştır. Basınç ölçüm belirsizliği % 1.13 olarak
belirlenmiştir.
Sürükleme kuvvetlerinin ölçümünde özel olarak tasarlanmış balans sistemi kullanılmıştır. Balans sistemi referans
yükler vasıtasıyla Şekil 2. de görüldüğü modelin geometrik merkezinden asılarak veri toplayıcı vasıtasıyla kalibre
edilmiştir.
Kuvvet ölçümlerinde ölçüm belirsizliği %1.37 olarak belirlenmiştir. 1:5 modelin UURT tünelinde 0 - 10 yanal
açı pozisyonları Şekil 3. de gösterilmiş olup bu derecenin üzerine deney odası kısıtlaması nedeniyle
çıkılamamıştır. Daha yüksek yanal açı testleri 40° ye kadar ART de gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 1. a) 1:5 model boyutları b) statik basınç delikleri adetleri ve pozisyonları

Tablo 1. UURT ve ART hava tünelleri kıyaslaması

UURT
ART
yatay açık çevrim kapalı çevrim
L:2 m, W:0.7 m, L:6.1 m, W:3.05
Deney odası
H:0.6 m
m,
Max. Test Hızı
30 m/sn
90 m/sn
Fan Tipi
radyal
aksiyal
Fan Gücü
22 kW(1540) 750 kW(1000 HP)
Türbülans şiddeti
0,05
0,005
Daralma Oranı
2
7.May
%20 (1:5 model),
Blokaj Oranı
%1 (1:5 model)
%5 (1:10 model)
Tipi

Şekil 2. “1:5” ölçekli model kuvvet ölçümü kalibrasyonu
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Şekil 3. UURT tüneli deney odasında 1:5 ölçekli modelin β≤10 ye kadar birebir ölçekli görüntüsü

3. SAYISAL YÖNTEM
Bu çalışmada FIAT’ın standart CFD kodu olan StarCCM+ kodu kullanılmıştır. RANS (Reynolds ortalama Navier
Stokes) denklemleri, realizable k-ε two-layer türbülans modeli (Shih ve ark.,1994) kullanılarak çözülmüştür. Bu
türbülans modeli araç dışı aerodinamik akışların modellenmesinde literatürde yaygın olarak kullanılmakta ve
mevcut k-ε modellerine göre deneysel sonuçlara en yakın sonuçları vermektedir (Docton,1996; Cogotti,1998; Heft
ve ark.,2012; Strangfeld ve ark.,2013).
Sayısal çalışmalarda 30 yanal açıda örnek çözüm alanı Şekil 4. de görülmekte olup 0 - 40 arasındaki yanal
açılarda deneysel çalışmalarda gerçekleştirilen testler aynı şekilde analiz edilmiştir. Literatürde kullanılan eleman
sayıları 1-10 milyon seviyeleri arasında görülürken bu çalışmada yüksek sayıda eleman kullanılmıştır. Kullanılan
eleman sayıları, 10-15 milyon seviyesinde gerçekleşmiştir. Analizde çözüm alanı hassas bir şekilde polihedral
hücre yapısı ile modellenmiştir. Polyhedral hücre araç arkasındaki iz bölgesi analizlerinde daha iyi sonuçlar
verdiği bilinmektedir fakat yüksek hesaplama zamanıma ihtiyaç duymaktadır.15 milyon seviyesindeki sayısal
analiz mevcut olanaklar ile dört işgünü zamanda gerçekleştirilebilmektedir. Sınır şartları olarak giriş hızı uniform,
çıkış atmosferik ortam olarak alınmış, referans yoğunluk 1.225 kg/m3 ve türbülans şiddeti 0.01 olarak
belirlenmiştir.

Şekil 4. Örnek sayısal analiz çözüm modellemesi (β:30°)

4.DENEYSEL VE SAYISAL SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1 Statik basınç dağılımları (Cp)

Şekil 5. de 1:5 ölçekli model üzerinde ART ve UURT hava tünellerinde β = 0 - 10 yanal açılarında araç
üstündeki statik basınç katsayısının değişimi görülmektedir. Tüneller arasındaki belirgin ölçüm farkı deney odası
blokaj etkisinden kaynaklanmaktadır. Β = 0-10 yanal rüzgar açılarındaki basınç değişimleri (Cp) minimal
değerlerde görülmüş olup bu değişim bagaj kapağı orta bölgesinden arka tarafa doğru belirgin hale gelmektedir.
ART ve UURT testlerinin ikisinde de bu durum doğrulanmıştır. Şekil 6(a) da β = 40 yanal açıya kadar CFD
çözümleri görülmektedir. Β > 10 den itibaren basınç değişimleri belirgin hale gelip β = 40 de araç arka
kısmındaki aerodinamik yapının tamamı ile bozulduğu görülmektedir. Şekil 6(b) de sayısal ve deneysel statik
basınç dağılımı β = 10 ve 30 yanal açılarında aynı grafikte kıyaslamalı verilmiştir. Dağılımlar 10 yanal açıda
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daha uyumlu iken 30 de model arka kısmında bir miktar sapma gözlemlenmektedir.

Şekil 5. 1:5 model simetri ekseni üzerinde  <=10 deneysel statik basınç katsayısı dağılımı (UURT/ART)

Şekil 6 (a) 1:5 model simetri ekseni üzerinde  <=40 CFD statik basınç dağılımı (b) CFD ve ART sonuçları

Şekil 7(a) da sayısal çözümlemelerde elde edilen basınç konturları değişik yanal açılar için görülmektedir.
Dağılımlardan da anlaşılacağı üzere  >10 den itibaren konturların değişimi çok belirgin hale gelmektedir. 40
de ise tavan ve araç arka kısmı üzerindeki pozitif basınç alanının (kırmızı renkle belirtilen) tamamı ile kaybolduğu
görülmektedir. Şekil 7(b) de  =30 yanal açıda model üzerindeki akım iplik testi ile belirlenmiştir. Akım yapısı
CFD sonucu ile birebir uyumlu bulunmuştur.
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Şekil 7(a) 1:5 model üzeri CFD basınç konturları  <=40 (b)  =30 iplik testi ile akım görüntülemesi

Şekil 8 ve 9 da sırasıyla yanal açı durumlarında model etrafındaki CFD hız dağılımları ve y+ değerleri
görülmektedir.
ART testlerinde yanal kesitlerde elde edilen basınç dağılımları Şekil 10 de  =30 ye kadar görülmekte olup yanal
kesitlerdeki basınç değişimi  >10 den itibaren belirgin hale gelmektedir. Y2 kesitinde  =30 de tavan ve arka
kapı birleşim bölgesinde lokal vakum değerinin pik değerlere ulaştığı görülmektedir.

4.2 Sürükleme katsayısı değişimi(Cd)

Şekil 11 da artan yanal rüzgar açılarında sayısal ve deneysel sürükleme katsayısı değerleri görülmektedir. Blokaj
etkisi nedeniyle UURT de ölçülen Cd değerleri ART sonuçlarına göre belirgin bir şekilde sapma göstermiştir.
Süreklilik blokaj düzeltmesi uygulandığında deneysel sonuçlar CFD sonuçlarına %5 seviyesinde yaklaştığı
görülmektedir. Hem CFD hem de ART de yapılan ölçümlerde yanal açı  =35 de maksimum Cd değerine
ulaşılmıştır. Bu açı FIAT Linea modeli için kritik yanal açı olarak belirlenmiştir. Bu açı değerinden sonra
sürükleme katsayısı düşüşe geçmektedir. CFD sonuçları ve ART deneysel sonuçları arasındaki fark %5-6
bandında görülmüş olup bu sonuçlar literatürde belirtildiği üzere kabul seviyesinin içindedir.
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Şekil 8. Yanal açı durumlarında model etrafındaki CFD hız konturları

Şekil 9. Y+ dağılımları

Şekil 10. 1:5 model üzeri deneysel statik basınç dağılımları (ART  <=30)
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Şekil 11. Yanal rüzgar durumunda sürükleme katsayısının değişimi

5. SONUÇ
1:5 ölçekli FIAT Linea modeli (UURT) 0, 5 ve 10 yanal rüzgar açılarında ve ART de ise hem blokaj etkisinin
görülmesi hem de daha yüksek yanal açılarda ( <=40) aerodinamik etkilerin belirlenebilmesi için testlere tabi
tutulmuştur. Sürükleme katsayısı (Cd) ve model üzerindeki statik basınç değerleri (Cp) ölçümlenmiştir.  <=10
de model üzerindeki statik basınç değişimi minör oranda görülürken değişimler  >10 den sonra çok daha
belirgin hale gelmiştir. Hem deneysel testlerde hem de sayısal analizlerde FIAT Linea modeli için kritik yanal
rüzgar açısı  =35 olarak tespit edilmiştir. Bu açıya kadar sürükleme katsayısı düzenli olarak artar iken bu açıdan
sonra sürükleme katsayısı ters yönde azalmaya başlamaktadır. Sayısal ve deneysel sonuçlar birbirleriyle tamamı
ile uyumlu bulunmuş olup sapma %5-6 bandında gerçekleşmiştir.

TEŞEKKÜR
Deneysel testlere verdikleri destek için ART’ye, prototipler ve sayısal analizlerde verdikleri destekler için
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ÖZET
1:10 ölçekli 2 adet FIAT Linea modeli UURT (Uludağ Üniversitesi Rüzgar Tüneli) hava tünelinde 3 farklı yakın
takip durumunda (x/L= 0, 0.5, 1) deneysel testlere tabi tutulmuştur. Blokaj oranı 1:10 ölçekli model için %5 olup
otomobil aerodinamiği hava tüneli testleri için uygun bulunmuştur. 1:5 ölçekli model UURT hava tünelinde %20
seviyede blokaj oranı oluşturması nedeniyle kullanılamamıştır. UURT tüneli test sonuçları 1:10 ölçekli tekil
modelin 1:5 ölçekli tekil modele ait ART(Ankara Rüzgar Tüneli) hava tüneli sonuçları karşılaştırılmıştır. Deneysel
ölçümlerde 3 farklı durum için modellerin üzerindeki basınç dağılımları (Cp) ve modellere ait sürükleme
katsayıları (Cd) ölçümlenmiştir. Sayısal çalışmalarda deneysel şartların aynıları oluşturularak RANS denklemleri
StarCCM+ ticari kodu ile SIMPLE algoritması kullanılarak ve realizable k-ε two-layer türbülans modeli ile
çözümleme gerçekleşmiştir. Sayısal ve deneysel sonuçlar birbirleriyle uyumlu bulunmuştur. “x/L” 0 - 0.5
konumlarında öndeki araç üzerinde sürükleme katsayısı önemli iyileşme gösterir iken arkada takip eden araca ait
sürükleme katsayısı isole edilmiş tek aracın değerine göre hafif artış göstermiştir. “x/L= 1.0” konumunda ise
deneysel sonuçlarda hem öndeki araçta hem de arkadaki araçtaki sürükleme katsayısı (Cd) değerleri isole tek
aracın değerine göre %12 oranında düşüş göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Otomotiv, aerodinamik, arka arkaya iki araç, sürükleme katsayısı, basınç katsayısı

AUTOMOBILE AERODYNAMICS IN TWO VEHICLE PLATOON

ABSTRACT
Experimental and computational studies were performed to study the drag forces and the pressure distributions of
a 1:10 scale model FIAT Linea in two-vehicle platoon. Experiments were performed in the UURT (Uludag
University Wind Tunnel) with 1:10 scale model at spacings of “x/L” 0, 0.5 and 1. Static pressure distributions
were obtained from the model center line. 1:5 scale model was not used due to high blockage effect in UURT. The
calibration of UURT tunnel was performed positively by the comparison of 1:10 scale model Cd with 1:5 scale
model ART Cd values. In the numerical study, 3D, incompressible and steady governing equations were solved by
STAR-CCM+ code with realizable k- two-layer turbulence model. Experimental and numerical Cp distributions
and Cd values were found in good agreement for considered two-vehicle platoon. The two-vehicle platoon
analysis resulted with the significant drag coefficient improvement for the leading car at spacings of “x/L” 0 - 0.5
while for the tail car drag coefficient remained slightly above the vehicle in isolation. Drag coefficients for both
leading car and the trailing car showed 12% Cd reduction compared to the vehicle in isolation.
Keywords: Automotive, aerodynamics, platoon, pressure coefficient, drag coefficient

1. GİRİŞ
Aerodinamik dirençler otomobil tasarımında çok önemli bir yer tutmaktadır. Araç dengesi, kullanım konforu ve
yakıt sarfiyatı üzerine direk etkilidir. 100 km/h hızla seyreden ortalama bir araçta harekete karşı oluşan dirençlerin
yaklaşık %75 ini aerodinamik dirençler oluşturmaktadır. Dolayısıyla sürükleme katsayısının düşürülmesi yakıt
sarfiyatı açısından son derece önemlidir (Hugho ve Sovran,1998). Aerodinamik sürükleme katsayısı aşağıdaki
formül ile ifade edilir:

183

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

(1)
Burada
hızını,

model üzerine etki eden toplam sürükleme kuvvetini,
ise modelin hava akımına dik kesitini ifade etmektedir.

hava yoğunluğunu,

serbest hava akım

Aerodinamik sürükleme kuvvetinin iki bileşeni bulunmaktadır: yüzey sürtünmesine bağlı viskoz kuvvetler ve
modelin etrafında oluşan basınç dağılımına bağlı basınç sürükleme kuvveti. Araç modelinin ön kısmında pozitif
yüksek basınç alanı oluşur iken arka kısmında ise akım ayrılmasına bağlı olarak negatif basınç alanı (vakum)
oluşmaktadır. Aerodinamik basınç katsayısı aşağıdaki formül ile ifade edilmektedir:
(2)
Burada
referans statik basıncını,
ise model üzerinde ölçülen statik basıncı belirtmektedir. Modele ait
aerodinamik sürükleme katsayısının iyileştirilmesi model üzerindeki aerodinamik basınç dağılımının
iyileştirilmesi ile doğrudan ilişkilidir.
Hava tünellerinde gerçekleştirilen deneysel testler aerodinamik çalışmalar için hala vazgeçilmezliğini korur iken,
literatürde sayısal (CFD) analizlerinin de yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. İyi kontrol edilebilen CFD
kodlarıyla gerçekleştirilen analizlerde gerçek sonuçlara %6-8 yakınlıkta sonuçlar elde edilebilmektedir (Yang ve
Schenkel,2004). Aynı modelin farklı hava tünellerinde test edilmesi durumunda bile elde edilen sürükleme
katsayısı değerinde %5 değerine kadar sapmalar görülebilmektedir (Hucho,1998). Bu durumda sayısal ve deneysel
çalışmalar arasındaki farkların %10 ve üstü seviyelerinde olması doğal kabul edilen bir sonuçtur (Islam ve
ark.,2009; Olander, 2011; Jindal ve ark.,2005).
Bir birini yakın takip eden araç aerodinamik etkileşimleri isole tek araç aerodinamiğine göre daha kritiktir zira
normal koşullarda trafikte çoklu araç etkileşimleri ile karşılaşılmaktadır. Araçların birbirlerini çok yakın takip
etmesi durumunda araçlar arasındaki hava akışı tek araca nazaran çok daha kompleks hale gelmektedir. Birbirini
yakın takip eden araçlar arası etkileşimin sürükleme katsayısı üzerine kayda değer bir etki oluşturduğu
bilinmektedir. Zabat ve ark.(7) 1:8 ölçekli arka arkaya iki minivan model üzerinde yaptığı çalışmaya göre bulunan
toplam sürükleme katsayısının tek araca göre kayda değer düşüş gösterdiğini belirlemiştir. Arka arkaya araç
aerodinamik etkileşimleri aktif çalışma alanı olarak bilim adamlarının çok ilgisini çekmektedir. Bu çalışmalar
sonucunda çoklu araç durumunda öndeki aracın aerodinamik katsayılarının tekil araç durumuna göre “x/L: 0-1”
aralığında önemli derecede iyileştiği görülmektedir (20% -50%). Fakat
arkada bulunan araçta bu iyileşme yapılan diğer çalışmalarda görülememiştir (Hong ve ark.,1998; Orselli,2006;
Rajamani,2006; Schito ve Braghin,2012; Tsuei ve Savas,2001; Watkins ve Vino,2008).
Bu çalışmada 1:10 ölçekli 2 adet FIAT Linea modeli UURT hava tünelinde 3 farklı yakın takip durumunda (x/L=
0, 0.5, 1) deneysel testlere tabi tutulmuştur. Blokaj oranı 1:10 ölçekli model için deney odası blokaj oranı %5 tir.
Deneysel ölçümlerde 3 farklı durum için modellerin üzerindeki basınç dağılımları (Cp) ve modellere ait
sürükleme katsayıları (Cd) ölçümlenmiştir. Sayısal çalışmalarda deneysel şartların aynıları oluşturularak RANS
denklemleri StarCCM+ ticari kodu ile SIMPLE algoritması kullanılarak ve realizable k-ε two-layer türbülans
modeli ile çözümleme gerçekleşmiştir. Sayısal ve deneysel sonuçlar birbirleriyle uyumlu bulunmuştur. “x/L” 0 0.5 konumlarında öndeki araç üzerinde sürükleme katsayısı önemli iyileşme gösterir iken arkada takip eden araca
ait sürükleme katsayısı isole edilmiş tek aracın değerine göre hafif artış göstermiştir.

2. DENEYSEL YÖNTEM
1:5 ve 1:10 ölçekli modellerin boyutları ve statik basınç pozisyon ve sayıları Şekil 1 de görülmektedir. ART testi
1:10 modelin UURT sürükleme katsayısı (Cd) değerinin blokajsız ART tünelindeki 1:5 model sonuçları ile
kıyaslanabilmesi için gerçekleştirilmiştir. Kıyaslanma değerleri Tablo 2 de CFD sonuçları ile birlikte sunulmuş
olup %5 blokaj etkisinin sürükleme katsayısında ART %1 blokajlı modele göre %12,5 seviyesinde daha fazla
olduğu görülmüştür. Bu oran tolere edilebilecek seviyede belirlenmiştir. Arka arkaya yakın takip modelindeki
sürükleme katsayısının isole tek modele göre değişim % değerleri esas alınacağından blokaj düzeltmesi bu
çalışmada yapılmamıştır. Modellerin üzerine açılan statik basınç delikleri Ф = 1 mm çapındadır. Modelin ön
burun kısmı kapalı ve taban altı ise düzdür. Statik basınç ölçümlerinde % 0.05 statik hassasiyetine sahip 64 kanallı
basınç veri toplayıcısı kullanılmıştır. Basınç ölçüm belirsizliği % 1.13 olarak belirlenmiştir.
1:10 modellerin arka arkaya x/L: 0, 0.5 ve 1 yakın pozisyonları Şekil 2. de görülmektedir. Şekil 3 de modellerin
yakın takip pozisyonları şematik olarak gösterilmiştir. Şekil 4. de ise 1:5 modelin ART tüneli pozisyonu
gösterilmiştir. Tablo 1 de UURT ve ART tünellerinin teknik kıyaslamaları gösterilmektedir.
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Sürükleme kuvvetlerinin ölçümünde özel olarak tasarlanmış balans sistemi kullanılmıştır. Balans sistemi referans
yükler vasıtasıyla Şekil 5. de görüldüğü modelin geometrik merkezinden asılarak veri toplayıcı vasıtasıyla kalibre
edilmiştir. Kuvvet ölçümlerinde ölçüm belirsizliği %1.37 olarak belirlenmiştir
Deneysel çalışmalarda modeller üzerindeki hava akımı görüntülemeleri iplik testi vasıtasıyla gerçekleştirilmiş olup
bu çalışmada sunulmuştur.

Şekil 1. a) 1:5 model boyutları b) statik basınç delikleri adetleri ve pozisyonları

Şekil 2. UURT 1:5 ölçekli 2 FIAT Linea modelinin yakın takip pozisyonları [x/L:0, 0.5, 1]
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Şekil 3. Yakın takip x/L : 0, 0.5 ve 1 pozisyonları

Şekil 4. 1:5 ölçekli FIAT Linea modelin ART tünelindeki görüntüsü

Tablo 1. UURT ve ART hava tünelleri kıyaslaması

UURT
ART
yatay açık çevrim kapalı çevrim
L:2 m, W:0.7 m, L:6.1 m, W:3.05
Deney odası
H:0.6 m
m,
Max. Test Hızı
30 m/sn
90 m/sn
Fan Tipi
radyal
aksiyal
Fan Gücü
22 kW(1540) 750 kW(1000 HP)
Türbülans şiddeti
0,05
0,005
Daralma Oranı
2
7.May
%20 (1:5 model),
Blokaj Oranı
%1 (1:5 model)
%5 (1:10 model)
Tipi

Şekil 5. “1:5 ve 1:10” ölçekli modeller için kuvvet ölçümü kalibrasyonu
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Tablo 2. 1:5 ve 1:10 ölçekli modellerin UURT ve ART sürükleme katsayılarının CFD ile karşılaştırılması

UURT
ART
CFD

%1 BLOKAJ
0,264 (1:5)
0,248

%5 BLOKAJ
0.298 (1:10)
0,279

FARK
12,9%
12,5%

3. SAYISAL YÖNTEM
Bu çalışmada FIAT’ın standart CFD kodu olan StarCCM+ kodu kullanılmıştır. RANS (Reynolds ortalama Navier
Stokes) denklemleri, realizable k-ε two-layer türbülans modeli (Shih ve ark.,1994) kullanılarak çözülmüştür. Bu
türbülans modeli araç dışı aerodinamik akışların modellenmesinde literatürde yaygın olarak kullanılmakta ve
mevcut k- modellerine göre deneysel sonuçlara en yakın sonuçları vermektedir (Ahmed ve Ramm,1984;
Mieller,2002; Tan ve ark.,2010; Tsubokura ve ark.,2010).
Sayısal çalışmalarda 1:1 ölçekli 2 FIAT Linea modeli 3 yakın takip durumlarında deneysel çalışmalarda olduğu
gibi çözümlenmiştir. Örnek çözüm alanları Şekil 6. da görülmektedir. Literatürde kullanılan eleman sayıları 1-10
milyon seviyeleri arasında görülürken bu çalışmada yüksek sayıda eleman kullanılmıştır. Kullanılan eleman
sayıları, 10-15 milyon seviyesinde gerçekleşmiştir. 15 milyon seviyesindeki sayısal analiz mevcut olanaklar ile
dört işgünü zamanda gerçekleştirilebilmektedir. Analizde çözüm alanı hassas bir şekilde polihedral hücre yapısı ile
modellenmiştir. Polyhedral hücre araç arkasındaki iz bölgesi analizlerinde daha iyi sonuçlar verdiği bilinmektedir
fakat yüksek hesaplama zamanıma ihtiyaç duymaktadır. Sınır şartları olarak giriş hızı uniform, çıkış atmosferik
ortam olarak alınmış, referans yoğunluk 1.225 kg/m3 ve türbülans şiddeti 0.01 olarak belirlenmiştir.

Şekil 6. Örnek sayısal analiz modellemeleri (x/L:0, 1)

4.DENEYSEL VE SAYISAL SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1 Statik basınç dağılımları(Cp)

Şekil 7. de x/L=0 değerinde gerçekleştirilen iplik testi sonucu görülmektedir. İki model arası bölgede akım
karakterinin tamamı ile bozulduğu görülmektedir. Şekil 8. de ise x/L= 1 durumunda arkadaki aracın üzerindeki
hava akımı görülmektedir.
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Şekil 7. İplik testi görüntülemesi x/L = 0.

Şekil 8. Arkadaki aracın ön kısımında hava akımı görüntülemesi (x/L = 1)

Şekil 9. da 1:10 ölçekli modellerin x/L=0–1 pozisyonlarında deneysel olarak bulunan basınç dağılımları (Cp)
sayısal CFD sonuçları ile kıyaslamalı olarak isole tek araç dağılım farkı ile gösterilmiştir. x/L=0 pozisyonunda iki
araç orta bölgesinin tek araçtaki dağılıma göre belirgin bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Mesafe açıldıkça
öndeki araç üzerindeki dağılım normal hale gelir iken arkadaki aracın motor kaput bölgesi tamamı ile öndeki
aracın etkisi altındadır. Bu etki x/L=1 değerinde daha da azalmaktadır.
Şekil 10. modeller üzerindeki CFD basınç konturları gösterilmiş olup deneysel dağılımlar ile aynı durum tespit
edilmiştir. Şekil 11. de ise modeller üzerindeki CFD hava akım hız çizgileri görüntülenmektedir. x/L=1 ara
mesafesinde ön araçtan arkadaki araç üzerine taşınan etkiler görülmektedir. Şekil 12. de CFD araç üzerindeki y+
dağılımları verilmiş olup araç arka iz bölgelerinde y+<5 değerleri seviyesinde hassasiyet yakalanabilmiştir.

Şekil 9. Birbirini yakın takip eden 2 araç üzerindeki deneysel ve sayısal basınç (Cp) dağılımlarının tek araç ile kıyaslaması
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Şekil 10. CFD basınç konturları (x/L=0, 0.5, 1.0)

Şekil 11. CFD hız çizgileri dağılımı (x/L= 0, 0.5, 1.0)

Şekil 12. CFD analizi y+ dağılımları

4.2 Sürükleme katsayısı değişimi (Cd)
Şekil 13. de iki aracın değişik mesafelerde yakın takiplerinde (x/L=0, 0.5 ve 1.0) modeller üzerinde ölçülen ve
hesaplanan sürükleme katsayısı değerleri gösterilmektedir. Ölçülen sürükleme katsayıları tekil araç sürükleme
katsayısı (Cd0) değerine bölünerek normalize değerler hesaplanmıştır (Cd/Cd0). x/L=0 pozisyonunda öndeki
aracın sürükleme katsayısı % 50 oranında iyileşir iken arkadaki aracın sürükleme katsayısı değeri nerede ise aynı
seviyelerde kalmıştır. Arkadaki aracın Cd değeri x/L=0.5 değerinde hem deneysel hem de sayısal analizlerde bir
miktar artış göstermiştir. Bunun nedeni arkadaki araç üzerinde oluşan sınır tabakasının ön aracın etkisiyle artmış
ve tekil araca göre daha belirgin hale gelmiş olmasıdır. Ön aracın bagaj bölgesindeki akım ayrılması arkada
bulunan aracın giriş havasını etkilemiş ve oluşan ters ve daha düşük basınç nedeniyle Cd değerinde küçük artışa
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neden olmuştur (Amromin,2013). Orselli (20) de arka arkaya iki MIRA modeli üzerinde x/L=0.5 mesafesinde
yaptığı çalışmada aynı durumu gözlemlemiştir. Öndeki aracın Cd değeri x/L=0.5 değerinde bir miktar artışa
geçmesine rağmen hala tekil araca göre %25 mertebesinde düşük bulunmuştur. Son olarak x/L=1.0 mesafesinde
hem öndeki araçta hem de arkadaki araçta sürükleme katsayısı değerlerinin tekil araca göre %12 boyutunda düşük
olduğu görülmüştür. Diğer taraftan CFD sonuçlarına göre ise bu pozisyonda öndeki araçta %7 arkadaki araçta ise
%1 seviyelerinde tekil araca göre düşük değerler bulunmuştur. CFD ve deneysel çalışmaların birbirine paralel
sonuç verdiği grafikten görülmektedir.

Şekil 13. Yakın takip eden iki aracın değişik pozisyonlarda sürükleme katsayıları dağılımı

TEŞEKKÜR
Deneysel testlere verdikleri destek için ART’ye, prototipler ve sayısal analizlerde verdikleri destekler için
TOFAŞ’a teşekkürlerimizi iletiriz.
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ÖZET
Kauçuk malzemeler, sahip oldukları titreşim ve şok sönümleme özelliklerinden dolayı endüstride yaygın olarak
kullanılmaktadır. Özellikle otomotiv sektöründe kauçuk malzemeler titreşim sönümleme karakteristiklerinden
dolayı tercih edilmektedir. Kauçuklu elemanlar sıklıkla araç süspansiyon sistemlerinde ve mekanik bağlantı
elemanlarında kullanılır. Süspansiyon sistemlerinde kullanılan kauçuklu elemanların mekanik özellikleri, parçanın
geometrisine ve malzeme özelliklerine bağlı olarak değişim göstermektedir. Özellikle ağır vasıtalarda kullanılan
kauçuk takoz, tampon ve yatak parçaları ağır yüklere maruz kalmaktadır. Bu yüzden bu tarz ürünlerin işlevlerini
yerine getirebilmesi ve uzun ömürlü olabilmesi için geometrik tasarım ve malzeme seçimi çok önemlidir. Kauçuk
malzemelerde yük taşıma kapasitesi, kullanılan kauçuk malzemenin şekil faktörü ve mekaniksel özelliklerine
bağlıdır. Özellikle, iş makinalarında kullanılan elastomerik parçaların yük altındaki davranışı, çökme miktarı
oldukça önemlidir. Bu tarz yük taşıma kapasitesi yüksek olan elastomerik yatakların tasarım limitleri yapılan
testlerle ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, üç farklı şekil faktörü (1, 2 ve 5) ve beş farklı sertlikte kauçuk
tabakalar üretilmiş ve sıkışma altındaki davranışları incelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada elde edilen deneysel
veriler doğrultusunda, şekil faktörü hesabının ürün tasarım aşamasında nasıl yorumlanabileceğinin öngörüsünde
bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Şekil faktörü, elastomer, kauçuk, mesnet, tampon, mullins etkisi.

SHAPE FACTOR CALCULATIONS OF ELASTOMERIC MATERIALS AND
INVESTIGATION OF BEHAVIOURS UNDER COMPRESSION
ABSTRACT
Rubber materials are widely used in industry because of the vibration and shock damping features they have.
Especially in the automotive sector, rubber materials are preferred because of their excellent vibration-damping
characteristics. Rubber elements are often used in vehicle suspension systems and mechanical connecting
elements. Mechanical properties of rubber components used in the suspension system vary depending on the part
geometry and material properties. Rubber mounts, bumper, and bearing parts which are used in heavy duty
vehicles are exposing to harsh working conditions. Therefore, fulfill the functions for a long life of such products
the geometrical design and material selection is very important. Load carrying capacities of the rubber material
depends on the shape factor and mechanical properties. In particular, the behaviour under load of elastomeric parts
used in construction machinery, the amount of collapse is very important. The design limits of elastomeric
bearings with such high load carrying capacity have been tried to be tested. In this study, rubber layers produced
with three different shape factors (1, 2 and 5) and in five different rubbers hardness and their behavior examined
under compression. In addition, in the direction of experimental data obtained in this study, it is predicted how the
shape
factor
calculation
can
be
interpreted
in
product
design
phase.
Keywords: Shape factor, elastomer, rubber, bearing, cushion, mullins effect.

1. GİRİŞ
Elastomer mesnetler, tampon ve takoz parçaları özellikle otomotiv ve ağır vasıta sektöründe önemli bir yere
sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte süspansiyon sistemlerindeki beklentiler de orantılı olarak artmaktadır.
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Geliştirilen kauçuk formülasyonları ve ürün tasarımlarıyla birlikte artık daha konforlu, maliyetleri düşük ve
çalışma fonksiyonlarını yerine getirebilen yapılar ortaya konmuştur. Özellikle ağır vasıta ve iş makinalarındaki bu
teknolojik gelişmelerle birlikte bu makinaların ebatları oldukça büyümektedir. Makineleşmenin gelişmesi ile
kullanılan titreşim sönümleyici motor takozları, makas takozları ve mesnet parçalarının büyümesine ve yük taşıma
kapasitelerinin orantılı olarak artmasına neden olmuştur. Özellikle maden, inşaat ve kazı işlerinde çalışan iş
makinası ve kamyonlarının damper kısmındaki mesnet parçalarının, makas takozlarının ve diğer tampon
parçalarının yük taşıma kapasitelerinin kontrollü ve bilinçli olarak ayarlanabilmesi için bu çalışma ortaya
konmuştur.
Tasarım öngörüleri oluşturulurken belirlenen hedeflerin başında kauçuk malzemenin taşıyacağı yük ve müsaade
edilen şekil değiştirme limiti önem kazanmaktadır. Malzemenin taşıyacağı yük elastomer malzemenin modülüs
değeri ve şekil faktörü ile doğrudan alakalıdır. Bu çalışmada farklı sertlik değerine sahip elastomer malzemeler,
farklı şekil faktörlerinde basma kuvvetine maruz bırakılarak şekil faktörüne bağlı yük taşıma kapasiteleri ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Çalışma konusu olan elostomerlerin özellikle titreşim ve darbe sönümlemede
kabiliyetlerini belirleyen, temelini oluşturan polimer zincir yapısı ve bu zincir yapısında yer alan ilave dolgu
maddeleri, proses yardımcıları ve diğer katkı malzemeleridir. (Waddell vd, 1996)

1.1. Elastomer Malzemelerde Yükleme Koşulları ve Şekil Faktörü
Elastomerik parçalar günümüzde birçok sektörde titreşim ve darbe sönümleme, tampon, takoz, sismik izolasyon,
mesnet ve daha birçok kullanım alanı olan vazgeçilmez mühendislik elemanlarıdır. Özellikle basma yükü altında
çalışan kauçuklu parçaların tasarım sürecinde parçanın yük taşıma kapasitesi parçanın geometrisine ve kauçuk
malzemenin katılık (stiffness) değerine bağlıdır.
Elastomerin yük altında taşmasının büyüklüğü parçanın geometrisine ve elastomerin özelliklerine bağlıdır. Rijit
kauçuklar, esnek kauçuklara göre daha az dışarı taşarken, aynı düzlem boyutlardaki kalın tabakalar ince
tabakalardan daha fazla dışarı taşarlar. Şekil 1’de görüldüğü gibi elastomerde meydana gelen taşmanın artışı daha
büyük kayma şekil değiştirmelerine neden olduğundan kontrol altında tutulmalıdır. (Roeder & Stantion, 1983)

Şekil 1. Basınç altında mesnetin taşması

Elastomer tabakanın şekil faktörü ilk olarak Keys tarafından 1937 yılında bulunmuştur. Keys’e göre şekil
faktörünü tanımlayan eşitlik denklem (1) de verilmiştir. (Imbimbo & Luca, 1998)
(1)
Elastomerik yastıkların şekil faktörü hesabında kullanılan yükleme yapılan alan ve yanal şişmeye serbest yüzeyler
Şekil 2’de gösterilmiştir. (Imbimbo & Luca, 1998)
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Şekil 2. Elastomer mesnette yüklenen ve yanal şişmeye serbest yüzeylerin gösterimi

Yarıçapı r, kalınlığı t olan dairesel bir mesnetin şekil faktörü denklem (2) de verilmiştir.
(2)

1.2. Mullins Etkisi ve Önyükleme
Kauçuk bir numunenin molekül yapısında ilk yükleme döngüsüyle birlikte kalıcı hasarlar oluşur. Bu hasar, ilk
yükleme döngüsüyle maksimum deformasyon seviyesine kadar malzemenin katılığında (rijitliğinde) ve enerji
tüketiminde kalıcı azalmalara sebep olur. Kauçuğun tekrarlanan (döngüsel) yükler altındaki davranışının
deformasyon nedeniyle ilk yükleme davranışından sapma göstermesine “Mullin etkisi” denir. Önyüklemede temel
amaç, ürünü çalışma koşullarında maruz kalacağı deformasyon seviyesinde, belli güvenlik katsayılarıyla arttırılmış
yükleme koşullarında gerilme gevşemesi etkilerini en aza indirmektir. (Ogden, 2002)
Ön yükleme kauçuk malzeme kararlı bir yük döngüsüne ulaşana kadar (4-5 yük çevrimi genellikle yeterlidir)
önceden belirlenen deformasyon seviyesine kadar yükleme yapılarak ürün deforme edilir. Kauçuk malzemedeki
mullin etkisi Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3. Katkılı kauçuğun basit çekmede önyüklemesi

Şekil 3’de yer alan gerilme-uzama eğrisine bakıldığında ilk aşamada ürün yüksekliğinin 0 konumundan 3 mm/mm
konumuna kadar çekildikten sonra bırakıldığında 0 noktasına geri dönmediği görülmektedir. Bunun sebebinin
malzemenin iç yapısında yer alan bazı bağların deformasyona uğraması ve kopmasından kaynaklandığı
bilinmektedir. Bu çekme işlemi 7-10 döngüden sonra daha stabil hale geldiği görülmektedir. Şekil 3’de üst üste
gelen eğrilerde bu görülmektedir. (Cantournet vd., 2009)

1.3. Literatür Araştırması
Dechwayukul ve Thongruang, yapmış oldukları çalışmada, iki plaka arasına ince film tabakası şekilde yapıştırıcı
uygulanarak kauçuk blokları oluşturulmuştur. Uygulanan yapıştırıcı tabakanın kauçuk bloğunun modülüs
değerlerine nasıl etki ettiği üzerine çalışmışlardır. Bu çalışmada iki plaka da rijit kabul edilmiş ve dikey yönde
yüklemelere maruz bırakılmıştır. Yapışkan ve kauçuğun analitik deformasyonlarını elde etmek için Gent
yaklaşımını kullanmış ve analitik deformasyonları sonlu elemanlar modeli ile doğrulama yoluna gitmişlerdir. Gent
yaklaşımı ve sonlu elemanlar analizleri arasında yakınsak değerler gözlemlemiş ve yapıştırılmış kauçuk bloğunun
modülüs değerini efektif modülüs olarak tanımlanmışlardır. Efektif modülüs değeri (1+ (a/2t)2 (6Grh/Gat+1)-1)
faktörü ile artış gösterdiği ve bunu oluşturan faktörlerin; kauçuk bloğun şekil faktörü (a/2t, yapıştırıcıyla
bağlanmış alanın, bağlanma olmayan bölgenin alanına oranı), kayma modülüs faktörü (Grh/Gat, kauçuk ve
yapıştırıcının modülüs ve kalınlık değerlerinin oranı) olduğu belirtilmiştir. Çalışmanın sonucunda efektif modülüs
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değerinin şekil faktörü ve yapıştırıcı katmanının kayma modülüsü değeriyle arttığı anlaşılmıştır. Şekil 4’de iki
metal plaka arasına yapıştırılarak oluşturulmuış kauçuk bloğu gösterilmiştir. (Dechwayukul & Thongruang, 2008)

Şekil 4. İki plaka arasına yapıştırılarak oluşturulan kauçuk bloğu

Fediuc ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada, farklı elastomer malzeme kompozisyonlarını; NR (doğal
kauçuk), CR (kloropren kauçuk), NR/BR (doğal kauçuk/bütadiyen kauçuk), ve NR/BR/SBR +PA/PE Fiberleri
(doğal kauçuk/bütadiyen kauçuk/stiren bütadiyen + poliamid/polietilen) kullanarak basma modülüs değerlerinin
deneysel olarak belirlendiğinden bahsetmişlerdir. Bu çalışmadaki amaçları basma ve kayma modülüs değerlerinin
sertlik ve şekil faktörü ile ilişkisini tanımlamak olmuştur. Deneysel çalışmalarda kullanılan kauçuk numunelerinin
histerisiz eğrilerinin stabil konuma gelmeleri için en az beş kez yükleme yapıldığı belirtilmiştir. Şekil 5’de NR
kauçuk numunenin basma altındaki histerisiz eğrisi gösterilmiştir. (Fediuc vd, 2013)

Şekil 5. NR kauçuk numunesinin basma altındaki histerisiz eğrisi

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Yapılan çalışmada ana polimer olarak doğal kauçuk (NR) kullanılmış ve beş farklı kauçuk reçetesinde ana polimer
aynı miktarda alınmıştır. Sinotürk Training Pte Ltd. firmasından alınan doğal kauçuk sabit viskoziteli SVR CV 60
ticari adıyla anılan bir üründür. Standard Vietnamese Rubber grubundan olan ve sabit viskoziteli olan bu
kauçuğun, mooney viskozite ML (1+4) 100 ºC deki değeri 60 ± 5 MU, kirlilik oranı maksimum %0.02, kül oranı
maksimum %0.40 olarak tanımlanmıştır. Polimer malzemeler tedarik edilirken tedarikçi firma tarafından
malzemeye yapılan testlerin; mooney viskozite testi için ASTM D 1646/ISO 289, uçucu madde testi için ASTM D
5668/ISO 248, kül oranı için ASTM D 5667/ISO 247, kirlilik oranı için ISO 249:1995 standartları kapsamındaki
analiz sertifikarları ile birlikte satın alınmıştır. Dolgu maddesi olarak Phillips Carbon Black Limited firmasından N
375 ve N 772 kodlu karbon siyahları alınmıştır. N 375; yüzey alanı 96 m²/g, yapısı (oil absorbsion number) 114
cm3/100 g, N772 ise; yüzey alanı 30 m²/g, yapısı (oil absorbsion number) 59 ml/100 g özelliklerindedir. Orion
Engineered Carbons firmasından N 683 kodlu yüzey alanı 34 m²/g, yapısı (oil absorbsion number) 133 ml/100 g
olan karbon siyahı alınmıştır. Cabot Corporation firmasından ise Vulcan 1380 kodlu karbon siyahı alınmıştır.
Karbon siyahlarının yüzey alanı ölçümü ASTM D 6556, yapısı ise ASTM D 2414 standartlarına uygun olarak
satıcı firma tarafından ölçülmüştür. Projede kullanılan beş farklı kauçuk hamuru için polimer malzeme, aktivatör,
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antioksidant, antiozonant, proses yardımcıları ve vulkanizsayon sistemi sabit tutulmuş, karbon siyahı çeşidi ve
miktarı değiştirilerek reçete tasarımları gerçekleştirilmiştir.
Çalışmadaki yüzey işlem operasyonlarında Ener Kimya San. ve Tekstil Ürünleri Tic. Ltd. Şti firmasında Chemosil
211 kodlu primer boya ve Chemosil 411 kodlu yapıştırıcı boya kimyasalları alınmıştır. Chemosil 211 primer
boyanın yoğunluğu 0.99 - 1.03 g/cm3 olarak verilmiştir ve uygulama şeklinin; seyretilmesi hacimce 1/2 oranında
27 metil etil keton ya da metil izobütil keton kullanılarak yapılacağı ve 8-12 mikrometre kalınlığında uygulanarak
90 ºC lik fırında kurutulması gerektiği teknik dokümanda belirtilmiştir. Chemosil 411 yapıştırıcı boyanın
yoğunluğu 0.97 - 1.01 g/cm3 olarak verilmiştir ve uygulama şeklinin; seyretilmesi hacimce 1/3 oranında ksilen
kullanılarak yapılacağı ve 15-20 mikrometre kalınlığında uygulanarak 90 ºC lik fırında kurutulması gerektiği
teknik dokümanda belirtilmiştir. Kauçuk üretimi için Çelik Metal San.ve Tic. Ltd. Şti firmasından Ç1050 kalıp
imalat çeliği tedarik edilmiştir. Test numuneleri içinse Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. firmasından 3mm’lik
rulodan kesilmiş 3237 kalite sac parçası satın alınmıştır.
Metal numunelerin ve kauçuk hamurunun kauçuk enjeksiyonuna hazırlanması aşağıda yer alan şekil 6’da numune
üretim akış şeması olarak gösterilmiştir.

Şekil 6. Numune üretim akış şeması

2.1. Numunelerin Üretilmesi
Metal yarı mamul ve kauçuk hamurunun hazırlanması ile 3 farklı şekil faktöründe 5 farklı sertlikte numunlere
üretilmiştir. 3 farklı şekil faktöründeki kauçuk numunlerinin tek bir kauçuk kalıbında üretilebilmesi için Şekil
7’deki gibi bir kalıp tasarlanmıştır.

Şekil 7. Üretim kalıbı
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Şekil 7’de görüldüğü üzere kalıp, alt kalıp, üst kalıp, mamülün yer alacağı ara plaka, sac plakaları tutucu mıknatıs
ve merkezleme pimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca tek bir kalıptan 2 adet numune üretilmiştir ve en az 4 baskı ürün
alınmıştır.
Şekil 8’de üretilen üç farklı şekil faktörüne ait katı model görselleri yer almaktadır.

Şekil 8. Üç farklı şekil faktörüne ait katı model görselleri

Üretimi gerçekleştirilien numunlerin ölçüleri Tablo 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo 1. Üretilen numunlerin ölçüleri
Şekil Faktörü

Yarıçap, r

Yükseklik, h

5

50 mm

5 mm

2

50 mm

12.5 mm

1

50 mm

25 mm

Tablo 1’de yer alan yarıçap silindirik numunenin yarıçapını gösterirken, yükseklik sadece kauçuk tabakanın
yüksekliğini ifade etmektedir.

2.2. Endüstriyel Olarak Kullanılan Ürünün İncelemesi
Yapılan bu çalışmada ele alınan beş farklı kauçuk sertliği ve üç farklı şekil faktörünün sıkışma altındaki davranışı
incelenmiş ve endüstriyel olarak kullanılan parçalarda bu etkilerin nasıl sonuçlara yol açtığı ve parça tasarımlarına
nasıl etki ettiğini görebilmek adına referans bir ürün ele alınmıştır. Endüstriyel olarak kullanılan bu ürünlerin şekil
faktörüleri hesaplanmış ve kullanıldıkları yere göre neden bu yapıda oldukları tayin edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca
şekil faktörü ve kullanılan kauçuğun sertliğine bağlı olarak bir numune seçilmiş ve laboratuvar imkanlarında
basma testine tabi tutulmuştur. Elde edilen bu verilerle birlikte deney numunelerinden elde edilen veriler
kıyaslanarak yapılan çalışmanın ne kadar gerçeği yansıttığı teyit edilmeye çalışılacaktır. Şekil 9’da incelemesi
yapılan referans ürünün görüntüsü yer almaktadır. Bu ürün özellikle iş makinası ve dozerlerde kullanılan, kazıcı
kepçenin aşırı dönmesi sonucu şasiye çarpması halinde darbeyi sönümlemek ve kepçeyi hasara karşı korumaktır.

Şekil 9. Direksiyon takozu

Referans olarak alınan bu ürünün şekil faktörü hesaplanmıştır. Hesaplamada ürünün katı modeli üzerinden elde
edilen veriler kullanılmıştır. Şekil faktörü hesabında kullanılan yükleme yapılan alanın ve taşmaya müsait alanın
görüntüsü şekil 10’da gösterilmiştir. Bu alanların oranı yani şekil faktörü 1 olarak hesaplanmıştır ve ürün 3
katmandan oluşmaktadır.
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Şekil 10. Şekil faktörü hesabında kullanılan alanlar

3. DENEY SONUÇLARI
Bu çalışmada doğal kauçuğa ilave edilen farklı miktar ve tiplerdeki karbon siyahlarıyla beş farklı sertlikte kauçuk
reçetesi tasarlanmıştır. Bu kauçuk hamurları iki metal arasında, tek metalli ve metalsiz olmak üzere 3 farklı şekilde
enjeksiyon yöntemiyle vulkanize edilerek numuneler üretilmiştir. Bu numunelere düşey yönde basma kuvveti
uygulanmış ve sıkışma altındaki davranışları incelenmiştir. Test sonuçlarında sertliğin ve şekil faktörünün kauçuk
tabakaların deformasyonuna nasıl etki ettiği araştırılmıştır.

3.1. Üretilen Numunelerin Test Öncesi Kondisyonlanması
Numunelerin üretilmesinin ardından ürünler basma testine alınmıştır. Basma testinde öncelikle ürünlerin
üzerindeki Mullins etkisinin alınması için en az 3 kez ön yükleme yapılmıştır. Örneğin, şekil faktörü 2 olan 56
ShA sertliğindeki numunenin göstermiş olduğu Mullins etkisi şekil 11’de gösterilmiştir.

Şekil 11. Şekil faktörü 2 olan 56 ShA sertlikte üründe görülen Mullins etkisi

Mullins etkisinden dolayı son yüklemenin başlangıç noktası ilk yüklemenin başlangıç noktasından farklı
gelmektedir. Grafikten elde edilen bu verilerin doğru yorumlanabilir ve karşılaştırılabilir nitelikte olması için son
yükleme çevrimine ait verilerinin diğer verilerden ayrılarak eğri başlangıcının orjinden geçmesi için denklem (3)
ve (4) kullanılmıştır. (URL1)
(3)
(4)
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3.2. Numunelerin Basma Testi Sonuçları
Üretimi gerçekleştirilen metal-kauçuk-metal sandviç yapılarına basma testleri yapılmıştır. Basma testleri daha
önce belirtildiği şekilde, üç kez ön yükleme yaparak mullins etkisinin görülmesinin ardından test sonuçları
alınmıştır. Elde edilen her eğri başlangıç noktası orjinden geçecek şekilde daha önceden ifade edilen denklem (3)
ve (4) kullanılarak sağlanmıştır.
Şekil faktörü 1 olan 5 farklı sertlikteki numunenin basma testi sonucunda elde edilen kuvvet-yer değiştirme
eğrileri şekil 12’de verilmiştir.

Şekil 12. Şekil faktörü 1 olan 5 farklı sertlikteki numunenin basma testi sonuçları

Şekil 12’de görüldüğü gibi aynı şekil faktörüne sahip kauçukların sertliğinin artmasıyla birlikte dayanımı artmıştır.
Ayrıca kauçuk tabakaların sıkışma miktarının arttıralabilmesi için uygulanması gereken kuvvetin eksponensiyel
olarak arttığı gözlemlenmiştir. Bunun sebebi ise kauçuk hamurunda dolgu maddesi olarak kullanılan karbon siyahı
miktarının artışı nihai ürünlerin sertliğini arttırmakta ve polimer zincirlerinin esnekliğini düşürmesinden
kaynaklanmaktadır. Daha rijit bir yapı gösteren 75 ShA sertliğindeki numunenin aynı sıkıştırma altında daha fazla
direnç göstermiştir.
Elde edilen kuvvet-yer değiştirme eğrilerinin ürün ölçülerinden bağımsız olarak yorumlanabilmesi için bu eğriler
Gerilim-gerinim eğrilerine dönüştürülmüştür. Şekil 13’de şekil faktörü 1 olan 5 farklı sertlikteki kauçuk
numunenin gerilim-gerinim eğrileri verilmiştir.

Şekil 13. Şekil faktörü 1 olan 5 farklı sertlikteki numunenin gerilim-gerinim grafiği
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3.2. Referans Ürünün Basma Testi Sonucu

Referans ürüne basma testi gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuç Şekil 14’de verilmiştir.

Şekil 14. Referans ürün basma test sonucu

Şekil 14’de görüldüğü üzere ürünün 12 mm sıkışmadan sonra kauçuğun daha fazla direnç gösterdiği ve kuvvetin
eksponensiyel olarak arttığı görülmektedir. Şekil faktörüne bağlı olarak karşılaştırma yapılırken ürünlerin lineer
davranış gösterdiği bölge dikkate alınmıştır. Ele alınan referans üründe bu bölge 12 mm sıkışmaya kadar davranış
lineer olmuştur. 12 mm sıkışmanın sağlanabilmesi için yaklaşık 42000 N luk yük uygulanması gerektiği test
sonucundan çıkarılmaktadır. Ürünün kauçuk tabakalarının yüksekliği 18 mm olduğu bilinmektedir ve üründeki
toplam sıkışma 12 mm olduğunda her bir tabakanın 4 mm sıkıştığı varsayımı yapılmıştır. Reelde bu şekilde net bir
sonucun çıkmayacağı bilinmektedir ancak test aşamasında verilerin yorumlanabilmesi için bu şekilde varsayım
yapılmıştır. Numune üzerinden yapılan testlerle bu sonuçların karşılaştırılabilmesi için referans ürüne uygulanan
kuvvet ve sonucundaki yer değiştirme miktarının gerilim ve gerinim türünden hesaplanması gerekmektedir.
Ürünün kuvvet uygulanan yüzey alanı: 8235mm2 olarak hesaplanmıştır ve uygulanan kuvvetin bu alana oranı
gerilim değerini verecektir. Bu da;

Gerinim değeri ise;

Hesaplanan bu değerlerin şekil faktörü 1, sertliği 68 ShA olan kauçuk numune ile yakın sonuçlar vermesi
beklenmektedir. Şekil 13’de şekil faktörü 1 olan kauçuk numunelerin gerilim-gerinim grafiği verilmiş ve 5.1 MPa
gerilime karşılık % gerilim miktarı gösterilmiştir. 68 ShA ile gösterilen eğride 5.1 MPa gerilim değerine karşılık
gelen gerinim değeri yaklaşık %21.7 civarında olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara bakılarak, yapılan
varsayımlar dahilinde çalışmanın maksimum %2’lik hata payıyla doğru sonuç verdiği görülmektedir.

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Yapılan testler ve elde edilen sonuçlar sonrasında doğruluk payının yüksek olması, endüstriyel olarak kullanılan
ve kullanılacak olan elastomer içeren plakalı parçaların yük taşıma ve çökme miktarlarının yüksek doğruluk
oranlarıyla önceden tahmin edilerek tasarlanabileceği ortaya konulmuştur. Bu çalışmada elde edilen verileren bir
çok girdiye göre değişiklik gösterebileceği bilinmektedir. Bunlar;
 Kullanılan kauçuk ham maddesi,
 Kauçuk kimyasalları, dolgu maddesinin niteliği, miktarı,
 Proses yardımcıları,
 Kauçuk-metal yapışması, metal yüzey işlem operasyonları,
 Kauçuğun yeterli miktarda vulkanizasyonu,
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gibi birçok etken elde edilen sonuçları değiştirebilmektedir. Bu bağlamda verilerin doğrudan bir ürüne
uygulamadan önce imalatçıların kendi malzemeleri, üretim teknik ve yöntemleri sonucunda elde edilecek
sonuçlara göre şekil faktörünü kullanmaları sağlıklı olacaktır.
Ayrıca çalışma sonunda elde edilen veriler ışığında şu sonuçlara ulaşılmıştır;
 Aynı şekil faktörüne sahip numunelerden kauçuk sertliği düşük olan numunenin aynı kuvvet altında daha
fazla deforme olduğu,
 Sıkışma oranının artmasıyla birlikte okunan kuvvet değerinin eksponensiyel olarak arttığı
gözlemlenmiştir.
Bundan sonra yapılacak çalışmalarda ise katmanlı olarak üretilmiş (kauçuk-metal-kauçuk-metal) elastomer
mesnetlerin basma kuvveti altındaki çökme davranışları incelenebilir. Ayrıca kullanım alanlarından biri olan
sismik izolasyon çalışmalarında çökme davranışının yanı sıra şok ve darbe sönümleme özelliklerinin de katmanlı
yapılarda incelenmesi faydalı olacaktır.
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ÖZET
Yakıtın vuruntu direncini arttırmak, CO, HC ve PM emisyonlarını azaltmak için benzine farklı oranlarda değişik
oksijenli yakıtlar eklenmektedir. Sunulan bu çalışmada benzine hacimsel oranda %5 ve %10 etil asetat eklenerek
bu oksijenli yakıt katkılarının benzin motorunun performans ve emisyonlarına etkileri deneysel olarak
incelenmiştir. 1500 d/dk ve beş farklı yükte gerçekleştirilen deney sonuçlarından elde edilen verilere göre benzine
etil asetat ilave edilmesi durumunda motorun özgül yakıt tüketimi ve NOx emisyonlarının arttığı, efektif verim,
CO ve HC emisyonlarının ise azaldığı belirlenmiştir. Literatürde diğer oksijenli yakıt katkılarının kullanılması
durumunda da benzer sonuçlara ulaşıldığı için etil asetatın yeni bir oksijenli yakıt katkısı olarak kullanılabileceği
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Oksijenli Yakıt Katkısı, Etil asetat, Kurşunsuz Benzin, Performans, Emisyon

INVESTIGATION OF USABILITY OF THE ETHYL ACETATE AS OXYGENATED
FUEL ADDITIVE
ABSTRACT
Different oxygenated fuels at different ratios are added to gasoline to increase fuel knock resistance, reduce CO,
HC and PM emissions. In this study, the effects of the oxygenated fuel additives on the performance and emissions
of an SI were experimentally investigated by blending ethyl acetate with gasoline at 5% and 10% on a volumetric
ratio. According to the experimental results obtained at 1500 rpm and five different loads showed that the addition
of ethyl acetate to unleaded gasoline increased the brake specific fuel consumption and NOx emissions, while
reduced the effective efficiency, CO and HC emissions. It can be said that ethyl acetate can be used as a new
oxygenated fuel additive because similar results are obtained in literature when other oxygenated fuel additives are
used in SI engines.
Keywords: Oxygenated Fuel Additives, Ethyl acetate, Unleaded Gasoline, Performance, Emission

1. GİRİŞ
Günümüzde gelişen motor teknolojisi ve emisyon kontrol sistemlerine rağmen belirlenen emisyon standardının
karşılanması için yakıt bileşiminin değiştirilmesi gerekmektedir. Benzinin bileşiminde bulunan ve vuruntu direnci
yüksek olan aromatik hidrokarbonlar ve olefinler azaltılarak yakıtın uçuculuğu ve düzensiz emisyonların
azaltılması sağlanır (Nadim ve diğ., 2001). Ancak bu yakıtın vuruntu direncinin azalmasına neden olur. Yakıtın
oktan sayısını artırtmak, CO, HC ve PM emisyonlarını azaltmak için rafineri işlemi sırasında benzine oksijenli
yakıt katkıları eklenir. Oksijenli yakıt katkıları yapılarındaki oksijen sayesinde daha iyi bir yanma gerçekleşmesine
yol açarak hava kirliliğinin azaltılmasını sağlar (Surisetty ve diğ., 2011). Bu nedenle çoğu ülkelerde benzine farklı
oranlarda oksijenli yakıt katkılarının eklenmesi zorunlu olmuştur. Örneğin; ABD ve Avrupa ülkelerinde piyasaya
sürülen benzinin oksijen oranı kütlece %3,7’dir (Union, 2009). Türkiye’de TÜPRAŞ tarafında üretilen benzinde
kütlece %2,7 oranında oksijen bulunur (URL1).
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Buji ateşlemeli motorlarda oksijenli yakıt katkısı olarak değişik alkoller, eterler, esterler ve karbonatlar
kullanılabilir. Ancak, günümüzde oksijenli yakıt katkısı olarak en çok alkoller ve eterler tercih edilmektedir.
Metanol, etanol ve bütanol gibi alkoller ile ETBE, MTBE ve TAME gibi eterler ekonomik olmaları nedeni ile
yakıtın vuruntu direncini artırmak ve zararlı egzoz gazlarını azaltmak için kullanılan oksijenli yakıt katkılarıdır
(Rihko-Struckmann ve diğ., 2004). Alkollerden etanol, yenilenebilir olması ve üretiminin ekonomik olması
nedeniyle en çok tercih edilen oksijenli yakıt katkısıdır. MTBE uzun yıllar yaygın bir şekilde oksijenli yakıt
katkısı olarak kullanılmıştır. Ancak MTBE’in sudaki çözünürlüğü çok yüksektir ve MTBE’in depolama
tanklarından sızarak yer altı içme sularını kirlettiği tespit edilmesi üzerine kullanımı sınırlandırılmıştır (Nadim ve
diğ., 2001. Günümüzde MTBE’ye alternatif olarak kısmen yenilenebilir oksijenli yakıt katkısı olan ETBE ve diğer
eterler kullanılmaktadır.
Alkol ve eterler yakıt katkısı olarak kullanılmasına rağmen bu oksijenli yakıt katkılarının bazı avantaj ve
dezavantajları vardır. Alkollerin en büyük avantajı oktan sayılarının yüksek olması ve bu sayede motorun
sıkıştırma oranı arttırılarak vuruntu meydana gelmeden efektif veriminin arttırılabilmesidir (Nakata, 2007). Bunun
yanında yapılarında oksijen bulunması yanma verimini arttırarak CO ve HC emisyonlarını azaltırlar (Canakci ve
diğ., 2013). Gizli buharlaşma ısıları yüksek olması nedeniyle silindire alınan hava-yakıt karışımın yoğunluğunu
dolayısıyla motorun hacimsel veriminin arttırırlar (Balki ve diğ., 2014). Alkollerin parlama noktası ve tutuşma
sıcaklığı benzine göre yüksektir ve nedenle taşıma ve depolama açısından daha güvenli yakıtlardır (Hsieh ve diğ.,
2002). Alkollerin NOx ve CO2 emisyonlarına etkisi için literatürle farklı sonuçlar mevcuttur (Canakci ve diğ.,
2013). Fakat alkoller biyokütleden üretilmeleri durumunda karbondioksit döngüsünde yer alacağından toplam CO2
salınımını arttırmazlar. Alkollerin üretim maliyeti benzine göre daha yüksektir. Isıl değerlerinin benzine göre
düşük olması motor gücünün düşmesine ve yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Suda çözünme oranları
yüksektir ve havadaki nemi çekmeye oldukça yatkındırlar (Mužíková ve diğ., 2009). Bu yüzden benzin-alkol
karışımında faz ayırımı meydana gelir ve yakıtın korozyon etkisi artar (Surisetty ve diğ., 2011). Formaldehit,
asetaldehit, benzen, ksilen, tolüen ve aseton gibi düzensiz emisyonları arttırırlar (Manzetti ve Andersen, 2015).
Metal ve plastik yakıt sistemi elemanlarına zarar verirler (Hsieh ve diğ., 2002). Yüksek gizli buharlaşma ısıları
nedeniyle soğuk iklimlerde motorun ilk hareketinde sorunlara neden olabilirler (Silva ve Sodré, 2001). Buhar
basınçları (Reid buhar basıncı) benzine göre düşük olmasına rağmen benzinle karıştırıldıklarında oluşan alkolbenzin azeotropik karışımları yakıtın Reid buhar basıncını arttırır (Mužíková ve diğ., 2009; Surisetty ve diğ., 2011;
Da Silva ve diğ., 2005).
Eterlerin en önemli özelliği benzinle her oranda karışmaları ve faz ayırımı meydana gelememesidir. Eterlerin ısıl
değeri benzinden düşüktür fakat alkollerden daha yüksektir. Oktan sayıları benzinden yüksek ancak alkollerden
daha düşüktür. Yine oksijen içerikleri alkollere göre daha düşüktür. Oksijen içerikleri sayesinde CO, HC ve PM
emisyonlarını azaltırlar. Reid buhar basınçları düşüktür bu nedenle uçucu hidrokarbon emisyonlarını arttırmazlar
(De Menezes ve diğ., 2005). Ancak üretim maliyetleri yüksektir ve depolama tanklarından sızarak yer altı içme
sularını kirletirler (Lince ve diğ., 1998).
Petrol esaslı yakıt kullanımını ve buna bağlı olarak küresel ısınmaya neden olan CO 2 gazı salınımını azaltmak için
içten yanmalı motorlarda kullanılabilecek yenilenebilir farklı enerji kaynakları arayışları araştırmacıların dikkatini
çekmiştir. (Calam ve diğ., 2015). Alkol ve eterlerin dezavantajlarından dolayı bunların yerine yakıt katkısı olarak
kullanılabilecek farklı oksijenli yakıt katkısı arayışları sürmektedir.
Benzine eklenebilecek yeni oksijenli yakıtlardan bir de etil asetattır. Etil asetat etanolün asetik asit ile reaksiyona
girmesi sonucu elde edilen kısmen yenilenebilir esterdir. Sanayide solvent olarak kullanılan etil asetat üretimi bol
olduğu için diğer oksijenli yakıt katkılarına göre daha ekonomiktir. Hoş bir kokuya sahiptir ve toksik etkisi yoktur
(Badawy ve diğ., 2016). Benzine göre daha az uçucudur ve depolama açısından güvenli bir yakıttır. Benzinle her
oranda karışabilir (Jenkins ve diğ., 2013). Oksijenli yakıt katkısı olarak etil asetatın en önemli avantajı benzinle
karıştırılması halinde yakıtın Reid buhar basıncını arttırmadan yakıtın oktan sayısını yükletmesidir (Dabbagh ve
diğ., 2013; Olson ve diğ., 2003). Bu özellikleri ile benzine ilave edilecek yeni bir oksijenli yakıt katkısı olduğu
belirtilmesine rağmen (Dabbagh ve diğ., 2013), literatürde etil asetatın oksijenli yakıt katkısı olarak benzin
motorunun performans ve emisyonlarına etkilerini inceleyen bir çalışmaya ulaşılmamıştır. Sunulan bu çalışmada
yeni bir oksijenli yakıt katkısı olan etil asetatın, benzin ile %5 ve %10 oranındaki karışımları benzin motorunun
performans ve emisyonlarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1. Test yakıtları
Bu çalışmada etil asetat hacimsel olarak %5 ve %10 oranında kurşunsuz benzine ilave edilerek E5 ve E10 yakıt
karışımları hazırlanmıştır. %99,5 saflıktaki etil asetat TEKKİM firmasından kurşunsuz benzin ise Petrol Ofisinden
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temin edilmiştir. Motor deneylerinde E5, E10 ve referans yakıt olarak kurşunsuz benzin (G) kullanılmıştır. E5 ve
E10 test yakıtlarının alt ısıl değeri ASTM D 240 standartlarına göre OMÜ Kimya Mühendisliği Laboratuvarında,
yoğunlukları ise ASTM D 4052 standartlarına göre OMÜ Makine Mühendisliği Laboratuvarında ölçülmüştür.
Tablo 1’de kurşunsuz benzinin ve etil asetatın literatürden alınan yakıt özellikleri ile E5 ve E10 test yakıtları için
ölçülen yakıt özellikleri verilmiştir.

2.2. Motor Performans ve Emisyon Testleri
Motor performans ve emisyon testleri tek silindirli, dört zamanlı ve su soğutmalı buji ateşlemeli bir motorda
gerçekleştirilmiştir. Motoru yüklemek için su soğutmalı Eddy akımlı fren dinamometresi kullanılmıştır. Deney
sistemin şematik resmi Şekil1’de verilmiştir. Egzoz gazları KTEST marka gaz analiz cihazı ile ölçülmüştür. Motor
deneyleri 1500 d/dk sabit hızda ve dört farklı yükte (ortalama efektif basınçta; 104, 207, 311 ve 414 kPa)
gerçekleştirilmiştir. Tüm deneyler sabit ateşleme avansında (ÜÖN’dan 10 KMA önce) ve sıkıştırma oranında ( 8)
gerçekleştirilmiştir. Her bir test koşulu için motor kararlı duruma ulaştıktan sonra ölçümler üç kez alınmış ve
hesaplamalarda ölçülen üç değerin ortalaması dikkate alınmıştır. Ölçülen ve hesaplanan büyüklüklerin belirsizlik
analizi Moffat tarafından önerilen yönteme (Moffat, 1988) göre yapılmıştır. Tablo 2’de ölçülen büyüklüklerin
doğruluğu ve hesaplanan bazı büyüklüklerin belirsizliği verilmiştir.

Tablo 1. Etil asetat ve test yakıtlarının bazı önemli yakıt özellikleri (Dabbagh ve diğ., 2013; Badawy ve diğ., 2016; Alptekin ve
Canakci, 2017; Masum ve diğ., 2013)
Özellik

Benzin

Etil Asetat

E5

E10

Kapalı Formül

C5-C12

C4H8O2

-

-

Mol Kütlesi (kg/kmol)

95-120

88,11

-

-

723

906

732

741

307

404

-

-

43000

23790

41911

40848

21554

30679

30268

41-103

22,6

-

-

95

116

-

-

Yoğunluk (kg/m3) @ 20 oC
o

Gizli Buharlaşma Entalpisi (kJ/kg)@20 C
Atl Isıl Değer (kJ/kg
Atl Isıl Değer (kJ/L)

31089

Reid Buhar Basıncı (kPa)
Araştırma Oktan Sayısı

Şekil 1. Deney sisteminin şematik görünüşü
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Tablo 2. Ölçülen fiziksel büyüklüklerin doğruluğu ve hesaplanan bazı büyüklüklerin belirsizliği
Ölçülen Büyüklük

Doğruluk (%)

Devir Sayısı

± 0,06

Hava Debisi

±0,2

Yakıt Debisi

±0,25

Hesaplanan Büyüklük

Belirsizlik (%)

Özgül Yakıt Tüketimi (gr/kWh)

<±1,52

Efektif Verim

<±1,6

3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Tüm test yakıtları için motor performans ve emisyon deneyleri sabit devir sayısında (1500 d/dk ) ve aynı ortalama
efektif basınç değerlerinde yapıldığı için test yakıtlarının efektif güç değerleri aynıdır. Bu nedenle bu çalışmada
test yakıtları için efektif güç karşılaştırması yapılmamıştır. Test yakıtlarının 1500 d/dk sabit hızdaki özgül yakıt
tüketimlerinin ortalama efektif basınç ile değişimleri Şekil 2’de verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi motor yükü
arttırıldığında tüm yakıtlar için özgül yakıt tüketimi azalmaktadır. Motor yükünün artması durumunda silindire
gönderilen dolgu (hava-yakıt karışımı) miktarı da artmaktadır. Ancak yüksek yüklerde özellikle kısılma
kayıplarının azalması ile motor gücünün yakıt tüketimine oranla daha hızlı artması tüm yakıtların özgül yakıt
tüketimini düşürmüştür. E5 ve E10 düşük ısıl değerlerinden dolayı tüm yüklerde benzine göre daha yüksek özgül
yakıt tüketimine sahiptir. Tüm yüklerin ortalaması alındığında E5 ve E10 kullanımında benzine göre özgül yakıt
tüketimi sırasıyla %5,45 ve % 10,72 oranında artmıştır. Özgül yakıt tüketiminin artmasında E5 ve E10 yakıtlarının
yüksek yoğunlukları da etkili olmuştur.

Şekil 2. Test yakıtlarının özgül yakıt tüketimi değişimi

Test yakıtlarının 1500 d/dk’da motorun efektif verimine etkisi Şekil 3’te verilmiştir. Efektif verim silindire giren
yakıt enerjisinin efektif işe dönüştürülme oranını ifade eden önemli bir performans parametresidir. Şekilden
görüldüğü gibi yük arttıkça motorun efektif gücü arttığından dolayı tüm yakıtlar için efektif verim artmaktadır.
Benzin, E5 ve E10 yakıtları için maksimum efektif verim 414 kPa ortalama efektif basıncında sırasıyla %28.13,
%26.70 ve % 26.00 olarak belirlenmiştir. Eter ve alkol gibi oksijenli yakıtların yüksek alev hızlarına rağmen (Jia
ve diğ., 2005), yüksek gizli buharlaşma ısıları ve düşük ısıl değerlerinden dolayı alevin gelişimi ve ilerlemesi
yavaşlayabilir (Solmaz, 2015). Alevin yavaş ilerlemesi ısı transferini arttırarak efektif verimin düşmesine neden
olur (Solmaz, 2015). Ayrıca basit molekülü oksijenli yakıtlar sabit kaynama noktasına sahiptir ve oksijen içeriği
sayesinde daha fazla yakıtın yanmaya katılarak yanmanın normalden daha uzun sürmesine neden olmaktadır
(Eyidogan, 2010). Benzine etil asetat eklenmesi durumunda efektif verimin düşmesinin nedeni yanmanın (ısı
yayılımının) genişleme strokuna doğru uzaması olduğu düşünülmektedir. Bu durum egzoz gazları sıcaklığını ve
dolayısıyla egzoz gazları ile atılan ısının artmasına neden olmuştur. Benzin, E5 ve E10 kullanımında maksimum
yükte egzoz gazları sıcaklığı sırasıyla 372 , 378 ve 384 olarak ölçülmüştür. Dolayısı ile benzin-etil asetat
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karışımlarının egzoz gazları ile atılan ısının artmasına ve bu nedenle efektif verimin düşmesine neden olduğu
düşünülmektedir. Fakat, E5 ve E10 kullanımında yüksek sıkıştırma oranı ve aynı zamanda bu yakıtlar için
optimum ateşleme avansı seçilerek motorun efektif veriminin artırılabilir.
Kısmı yanma ürünü olan CO, yakıtın kullanılamayan kimyasal enerjisidir. İçten yanmalı motorlarda CO oluşumu
büyük oranda hava/yakıt oranına ve motorun çalışma şartlarına bağlıdır (Canakci ve diğ., 2013; Calam ve diğ.,
2015). Şekil 4’te test yakıtları için CO emisyonlarının değişimi verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi E5 ve E10
yakıtlarının bileşiminde bulunan oksijen, yanma verimini arttırarak tüm yüklerde benzine göre daha az CO
emisyonu salınımına neden olmuştur. E5 ve E10 ile ortalama olarak CO emisyonlarında benzine göre sırasıyla %
46 ve % 8 oranında azalma meydana gelmiştir. E10 daha fazla oksijen içeriğine rağmen E5 yakıtına göre CO
emisyonunu artırmıştır. CO emisyonu oluşumu aynı zamanda silindir içindeki gazların sıcaklığına bağlıdır.
Silindir içi sıcaklık artıkça yakıtın oksidasyonu hızlanarak karbon monoksitin karbondioksite dönüşümü artar. Etil
asetatın yüksek buharlaşma ısısı ve düşük ısıl değerinden dolayı silindir içi sıcaklığının düştüğü ve bu nedenle E10
kullanımında daha fazla CO emisyonunun oluştuğu düşünülmektedir. Yüksek yüklerde silindire alınan karışımın
zengin olması CO emisyonlarının artmasına neden olmuştur.

Şekil 3. Test yakıtlarının motorun efektif verimine etkisi

Şekil 4. Test yakıtları için CO emisyonlarının değişimi
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Şekil 5’te test yakıtlarının HC emisyonlarına etkisi görülmektedir. Motorlarda farklı HC emisyonu kaynağı
olmasına karşın egzoz gazları içindeki HC emisyonları büyük oranda heterojen hava-yakıt karışımı nedeni ile
gerçekleşen eksik yanma sonucu oluşur (Canakci ve diğ., 2013). Etil asetatın kütlece %36,4’ü oksijenden
oluşmaktadır. Moleküler yapıdaki bu oksijen içeriği yakıtın oksitlenmesinde havadaki oksijene göre daha
etkilidir (Alptekin ve Canakci, 2017; Jia ve diğ., 2005). Bu nedenle E5 ve E10 yakıtlarının kullanımı ile
benzine göre HC emisyonunda ortalama olarak %29 ve % 22 oranında azalma meydana gelmiştir. Bu durum
oksijenli yakıtların egzoz emisyonları üzerindeki en önemli etkilerinden biridir.

Şekil 5. Test yakıtları için HC emisyonlarının değişimi

NOx oluşumu daha çok silindir içindeki oksijen konsantrasyonu, yanma sıcaklığı ve yanma süresine bağlıdır
(Ferguson ve Kirkpatrick 2015). İçten yanmalı motorlarda maksimum yanma sıcaklığı stokiyometrik karışımında
(λ=1) gerçeklemesine rağmen maksimum NOx emsiyonu karışımın hafif fakir olduğu durumda (λ=1,1) meydana
gelmektedir (Pulkrabek, 2013). Buradan NOx emsiyonu oluşumunda sıcaklıktan daha çok oksijen
konsantrasyonunun etkili olduğu sonucuna varılabilir. Oksijenli yakıtların kullanılması durumunda silindir içinde
oksijen konsantrasyonunun artması daha fazla NOx emisyonu oluşumuna neden olabilir (Alptekin ve Canakci,
2017). E5 ve E10 kullanımında benzine göre NOx emisyonlarında ortalama olarak sırasıyla %16 ve %35 oranında
artış meydana gelmiştir. Etil asetat kullanımında NOx emisyonlarındaki bu artış E5 ve E10 test yakıtlarının oksijen
içeriğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Elde edilen bu sonuç, literatürde oksijenli yakıt kullanımında NOx
emisyonlarının arttığını belirten çalışmalarla uyuşmaktadır (Canakci ve diğ., 2013; Gravalos ve diğ., 2013;
Schifter ve diğ., 2011). Tüm yakıtlar için maksimum NOx emisyonu 207-311 kPa efektif basınç aralığında
gerçekleşmiştir. Bu efektif basınç aralığında CO ve HC emisyonlarının azalması iyi bir yanma gerçekleştiğinin bir
işaretidir. Bu ortalama efektif basınç aralığında yanma sıcaklığının artması NOx oluşumunu hızlandırmıştır.

Şekil 6. Test yakıtları için NOx emisyonlarının değişimi
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4. SONUÇLAR
Bu çalışmada yeni bir oksijenli yakıt katkısı olarak etil asetatın benzin motorunun performans ve emisyonlarına
etkisi, iki farklı etil asetat-benzin karışımı ve referans yakıt olarak kurşunsuz benzin kullanılarak deneysel olarak
incelenmiştir. Benzine etil asetat ilave edilmesi durumunda motorun özgül yakıt tüketiminin arttığı ve efektif
verimin azaldığı belirlenmiştir. E5 ve E10 yakıtlarının oksijen içeriği sayesinde CO ve HC emisyonlarında büyük
bir azalma meydana gelmiştir. Ancak NOx emisyonları da %35’e varan oranlarda artmıştır. Bu bulgular ile etil
asetatın vuruntu direnci yüksek olması ve oksijen içeriği nedeniyle günümüzde kullanılan oksijenli yakıt
katkılarına alternatif olabileceği görülmüştür. Ancak etil asetat-benzin karışımlarının yakıt özelliklerinin ayrıntılı
bir şekilde belirlenmesi, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması, motor performans ve
emisyonlarına etkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıntılı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

KAYNAKLAR
[1]

Alptekin, E., Canakci, M. (2017) “Performance and emission characteristics of solketal-gasoline fuel
blend in a vehicle with spark ignition engine”, Applied Thermal Engineering, 124, pp.504-509.

[2]

Badawy, T., Williamson, J., Xu, H. (2016) “Laminar burning characteristics of ethyl propionate, ethyl
butyrate, ethyl acetate, gasoline and ethanol fuels” Fuel, 183, pp. 627-640.

[3]

Badawy, T., Williamson, J., Xu, H. (2016) “Laminar burning characteristics of ethyl propionate, ethyl
butyrate, ethyl acetate, gasoline and ethanol fuels”, Fuel, 183, pp.627-640.

[4]

Balki, M. K., Sayin, C., Canakci, M. (2014) “The effect of different alcohol fuels on the performance,
emission and combustion characteristics of a gasoline engine”, Fuel, 115, pp.901-906.

[5]

Calam, A., Solmaz, H., Uyumaz, A., Polat, S., Yilmaz, E., İçingür, Y. (2015) “Investigation of usability
of the fusel oil in a single cylinder spark ignition engine”, Journal of the energy Institute, 88(3), pp.258265.

[6]

Canakci, M., Ozsezen, A. N., Alptekin, E., Eyidogan, M., (2013) “Impact of alcohol–gasoline fuel blends
on the exhaust emission of an SI engine”, Renewable Energy, 52, pp.111-117.

[7]

Da Silva, R., Cataluna, R., de Menezes, E. W., Samios, D., Piatnicki, C. M. S., (2005) “Effect of additives
on the antiknock properties and Reid vapor pressure of gasoline”, Fuel, 84(7), pp. 951-959.

[8]

Dabbagh, H. A., Ghobadi, F., Ehsani, M. R., Moradmand, M. (2013). “The influence of ester additives on
the properties of gasoline”, Fuel, 104, pp.216-223.

[9]

De Menezes, E. W., Cataluña, R., Samios, D., Da Silva, R., (2005) “Addition of an azeotropic
ETBE/ethanol mixture in eurosuper-type gasolines”, Fuel, 85(17), pp.2567-2577.

[10]

Eyidogan, M., Ozsezen, A. N., Canakci, M., Turkcan, A. (2010) “Impact of alcohol–gasoline fuel blends
on the performance and combustion characteristics of an SI engine”, Fuel, 89(10), pp.2713-2720.

[11]

Ferguson, C. R., Kirkpatrick, A. T. (2015), Internal combustion engines: applied thermosciences, John
Wiley & Sons.

[12]

Gravalos, I., Moshou, D., Gialamas, T., Xyradakis, P., Kateris, D., & Tsiropoulos, Z. (2013). “Emissions
characteristics of spark ignition engine operating on lower–higher molecular mass alcohol blended
gasoline fuels”, Renewable Energy, 50, 27-32.

[13]

Hsieh, W. D., Chen, R. H., Wu, T. L., Lin, T. H., (2002) “Engine performance and pollutant emission of
an SI engine using ethanol–gasoline blended fuels”, Atmospheric Environment, 36(3), pp.403-410.

[14]

Jenkins, R. W., Munro, M., Nash, S., Chuck, C. J. (2013). “Potential renewable oxygenated biofuels for
the aviation and road transport sectors”, Fuel, 103, pp.593-599.

[15]

Jia, L. W., Shen, M. Q., Wang, J., Lin, M. Q. (2005) “Influence of ethanol–gasoline blended fuel on
emission characteristics from a four-stroke motorcycle engine”, Journal of Hazardous Materials, 123(13), pp. 29-34.

208

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

[16]

Lince, D. P., Wilson, L. R., Carlson, G. A., (1998) “Methyl tert-butyl ether (MTBE) contamination in
private wells near gasoline stations in upstate New York”, Bulletin of environmental contamination and
toxicology, 61(4), pp.484-488.

[17]

Manzetti, S., Andersen, O., (2015) “A review of emission products from bioethanol and its blends with
gasoline. Background for new guidelines for emission control”, Fuel, 140, pp.293-301.

[18]

Masum, B. M., Masjuki, H. H., Kalam, M. A., Fattah, I. R., Palash, S. M., Abedin, M. J. (2013) “Effect of
ethanol–gasoline blend on NOx emission in SI engine”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 24,
pp.209-222.

[19]

Moffat, R. J. (1988) “Describing the uncertainties in experimental results”, Experimental thermal and
fluid science, 1(1), pp.3-17.

[20]

Mužíková, Z., Pospíšil, M., Šebor, G., (2009) “Volatility and phase stability of petrol blends with
ethanol”, Fuel, 88(8), pp.1351-1356.

[21]

Nadim, F., Zack, P., Hoag, G. E., Liu, S., (2001) “United States experience with gasoline
additives”, Energy Policy, 29(1), pp. 1-5.

[22]

Nakata, K., Uchida, D., Ota, A., Utsumi, S., Kawatake, K. (2007) “The impact of RON on SI engine
thermal efficiency”, SAE Technical Paper, No. 2007-01-2007.

[23]

Olson, E. S., Aulich, T. R., Sharma, R. K., Timpe, R. C. (2003) “Ester fuels and chemicals from
biomass”, Applied biochemistry and biotechnology, 108(1-3), pp.843-851.

[24]

Pulkrabek, W. W. (2013), Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine: Pearson New
International Edition, Pearson Higher Ed.

[25]

Rihko-Struckmann, L. K., Karinen, R. S., Krause, A. O. I., Jakobsson, K., Aittamaa, J. R. (2004) “Process
configurations for the production of the 2-methoxy-2, 4, 4-trimethylpentane—a novel gasoline
oxygenate”, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 43(1), pp.57-65.

[26]

Schifter, I., Diaz, L., Rodriguez, R., Gómez, J. P., & Gonzalez, U. (2011). “Combustion and emissions
behavior for ethanol–gasoline blends in a single cylinder engine”, Fuel, 90(12), 3586-3592.

[27]

Silva, N. R., Sodré, J. R., (2001) “Cold start and drivability characteristics of an ethanol-methyl-t-butyl
ether blend fuelled vehicle”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of
Automobile Engineering, 215(5), pp.645-649.

[28]

Solmaz, H. (2015) “Combustion, performance and emission characteristics of fusel oil in a spark ignition
engine”, Fuel Processing Technology, 133, pp. 20-28.

[29]

Surisetty, V. R., Dalai, A. K., Kozinski, J. (2011) “Alcohols as alternative fuels: An overview”, Applied
Catalysis A: General, 404(1-2), pp.1-11.

[30]

Union, E. (2009) “Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009
on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently
repealing”, Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. Official Journal of the European Union, 5, 2009.

[31]

URL 1:TÜPRAŞ (2017). Ürünler: KOD 243, Detaylı Bilgi, Kurşusunz Benzin 95 Oktan.
https://www.tupras.com.tr/uploads/Urunler2/KURSUNSUZ_BENZIN_95_OKTAN_243.pdf,
20.05.2017.

209

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

ASSESSMENT OF THE HUMAN BODY DISCOMFORT IN THE VEHICLE
Slavica MAČUŽIĆ1, Jovanka LUKIĆ1
1

University of Kragujevac, Faculty of Engineering, Kragujevac, Serbia
Correponding Author: Slavica Mačužić, macuzicslavica@gmail.com

ABSTRACT
Driver comfort is one of the most important tasks of vehicle manufacturers. In the design stage and vehicle seat
development, a posture of vehicle drivers is a critical factor that has to be considered carefully. Long-term driving
can affect driver performance, especially in an inadequate posture. In this paper, different angles of the seat back
are considered, with the aim of determining the optimal positions of the driver. Position while driving and resting
condition, hands on the body, are also examined. Anthropometrics characteristics of the driver has significant role
in vehicle design. The anthropometric data of male and female subjects of eleven populations were analyzed; 1%
and 99% of the population were used. Software package Ramsis was used to perform posture analysis of
“mannequin” in driving and resting condition. The obtained values of fatigue and discomfort, as body parts
discomfort, were different for all kinds of subjects.
Keywords: vehicle, driver, Ramsis, fatigue, discomfort

1. INTRODUCTION
Vehicle manufacturers design their product to fully meet the needs of passengers, both for safety and comfort. The
description of comfort has been widely studied, but a clear definition could not yet be established. Comfort is a
subjective phenomenon (Looze, continued, 2003). Many researchers have studied factors that influence subjective
comfort (Helander and Zhang, 1997), (Vink, 2005), (Kuijt-Evers, 2007), (Zenk, 2008). Factors include posture,
muscular activity, pressure, stiffness and suspension of the seat cushion and backrest. These studies concluded that
there is a relationship between comfort and measured factors (age, anthropometry, vibration, body parts in contact,
etc.).
It is necessary to know certain knowledge in order to fulfill all the requirements in the right way. Ergonomics is a
science that helps manufacturers makes vehicles as comfortable as possible. This science has several roles. The
first is to increase the efficiency and productivity of production, then the improvement of health, and finally the
safety and comfort man in his work environment (Bridger, 2009). There is a possibility to know in advance the
possibility of driver movement during driving process, using knowledge of this science and modern technology,
such as computer-aided design and numerical simulations. Using digital human models (Duffy, 2008) the
assessment of discomfort is done through a discomfort assessment method such as RULA (McAtamney and
Corlett, 1993), REBA (Hignett and McAtamney, 2000), etc.
Performing different movements in driving process, driver is fatigued. Driver posture is one of the most important
issues to be considered in the vehicle design process. A review of contemporary literature shows that physical
fatigue is mainly caused by driving posture (Porter and Gyi, 1998). Appropriate seat backrests proved to decrease
loads on the spine (Hirao, continued, 2006), (Graf, 2004), (Lapa, continued, 2000). The optimal seatback
inclination ranges between 100 and 110 ° to horizontal (Schmidt, continued, 2014).
In this paper, the digital human models are used in order to enable determination of the fatigue and discomfort, as
well as body parts discomfort, for different sitting positions. Eleven different male populations were analyzed. The
driving and resting condition of all models were investigated in the virtual environment of the lower medium class
vehicle (Fig. 1). The influence of the anthropometric data of male of eleven populations on the fatigue and
discomfort, in two different sitting conditions, were investigated. For this purpose, the software packages Catia v5
R18 and Ramsis (Rechnergestutztes Anthropometerisches Mathematisches System zur Insassen-Simulation) were
used, (URL 1). Software package enable to set a mannequin at a specific position and to analyze its environment.
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Figure 1. Dimensions of the vehicle

2. METHODS
For many years in the automotive industry digital human models have application for testing purposes. This way
show how the vehicle's design and the position of the various components meet driver’s needs. Definition of the
final layout of a vehicle from an ergonomic point of view requires knowledge about body dimensions of the
driver. The first task of this study was to create a working environment of the mannequin in the vehicle. The Catia
v5 R18 software package (Part Design and Assembly modules) was used for vehicle interior modeling. The next
task was to set the mannequin in the sitting position and to set boundary conditions (figure 2) by application of
Ramsis software. This software has the option to operate with two types of human models - kinematic and
geometric. The first takes into account the human skeleton and it is wire frame model, while the second represents
surfaces. Geometric model of the mannequin with five fingers, and foot legs with shoes were used in this paper.

a)
b)
Figure 2. Modeled environment inside the vehicle: a) driving condition, b) resting condition

Eleven different male and female populations which anthropometric data are presented in Tables 1 (URL 2), are
analyzed in this paper. These populations belong to the age group of 18-70 years, both for 1% female and 99%
male populations. Seat backrest angle was determined with respect to horizontal plane and angles of 80°, 85°, 90°,
100° and 105° were analyzed. Passengers were in driving and resting conditions (figure 2 a and b),
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Table 1. The anthropometric data of analyzed 1% female and 99% male populations [16]
Shoulder breadth
Height (mm)
Sitting height (mm)
Foot length (mm)
(mm)
Population

1%

99%

1%

99%

1%

99%

1%

99%

West Africa

1402

1833

720

906

206

286

341

462

North India

1412

1805

750

940

199

278

305

429

Eastern Europe

1502

1885

814

980

217

293

354

506

North Europe

1541

1952

823

1020

217

288

353

514

Australia

1521

1933

810

1000

212

286

331

506

South East Europe

1485

1865

790

970

212

293

358

499

Central Europe

1518

1845

903

1010

212

298

357

509

South East Africa

1442

1815

750

930

202

288

348

479

Middle East

1496

1838

780

967

214

288

348

486

South India

1351

1755

723

897

194

273

318

449

North Asia

1469

1874

780

986

199

285

341

479

The goal of the vehicle manufacturer is to design vehicles comfortable to wide a human population for 1% female
and 99% male population. The most vehicle designers are focused on 5% female and 95% male population.
Widening of vehicle users populations enable more massive vehicle production. Besides vehicle safety,
improvement of the vehicles ride comfort is very significant task for vehicle designers. Determination of ride
comfort or discomfort in vehicle in the sitting condition can be conducted in field conditions, laboratory conditions
and it is confronted with expensive and long lasting investigations on humans. The RAMSIS software, enables
vehicle comfort analyzes and assessment by application of different human manikin in different vehicles interiors.
Assessments of discomfort respect to whole body and different human body parts can be performed. The data for
comfort assessment was acquired through experiments conducted on more than 100 subjects in sitting conditions
(Ramsis, 2012). Discomfort and fatigue is defined by numeric values based on performed experiments.
Comfortable sitting and driving is valued as 2.5. Discomfort value assessed higher than 5.5 represents very
uncomfortable conditions.
The health assessment of the spinal column is based upon an assessment model which converts the posture-related
angular misalignment of vertebral bodies against one another into increased pressure loads on the intervertebral
disks, from which in turn the model derives a damage assessment. In line with medical findings, the load in the
area of the lumbar spine is the most intensive. The posture of the lumbar spine has therefore the most influence by
far on health assessment in RAMSIS, followed by that of the cervical spine - the thoracic spine has the least
influence of all (Ramsis, 2012).

3. RESULTS
The RAMSIS posture prediction is based on statistical analysis of results obtained from the conducted
experiments, (Ramsis, 2012). After obtaining the anthropometric data of the virtual driver population, digital
human models was generated with appropriate degrees of freedom. By application of abovementioned software
and ECE/TRANS/180/Add.3 standards (URL 3), the analysis of the interactions between driver and seat, driver
and steering wheel, and driver and pedal were conducted, in order to determine the fatigue and discomfort.
Example of the obtained results is given in figure 3. The red column shows the results while driving, while the
yellow column shows the assessment in the resting condition. Difference column represents the difference between
red and yellow columns.
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Figure 3. The results of discomfort assessment in the case of West Africa 99% population

Partial results of the discomfort analysis for different seat backrest angles in different sitting position are given in
figure 4 and figure 5. Descriptive statistics of fatigue values for both populations are given in table 2. The lowest
fatigue values are for 90° seat backrest angle. For 1% female population fatigue and discomfort values are the
lowest for angle of 85° respect to mean value of data, Table 2 and Table 3.
Increase of seat backrest angle caused increase of discomfort in both sitting condition. Driving condition is more
discomfortable than resting position of human for both populations. Discomfort values are higher than
recommended 5.5. Observed female population feels higher discomfort than male population.
Table 2. Descriptive statistics data of fatigue values of 1% female and 99% male populations
Fatigue [-]
Seat backrest
angle ,°

mean
1%
female

standard error
99%
male

1%
female

99%
male

mode

Median
1%
female

standard
deviation

99%

1%

99%

1%

99%

male

female

male

female

male

80

3.69

2.74

0.213

0.079

3.25

2.65

4.5

2.5

0.999

0.375

85

3.45

2.55

0.159

0.075

3.6

2.5

2.4

2.3

0.746

0.355

90

3.48

2.41

0.137

0.052

3.6

2.35

4

2.3

0.644

0.244

100

4.42

2.54

0.091

0.191

4.45

2.20

4.50

2.00

0.427

0.897

105

4.48

4.32

0.305

0.094

4.35

4.40

4.60

4.40

1.432

0.441
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Table 3. Descriptive statistics data of discomfort values of 1% female and 99% male populations
Discomfort [-]
Seat backrest
angle,°

mean
1%
female

standard error
99%
male

1%
female

99%
male

mode

median
1%
female

standard
deviation

99%

1%

99%

1%

99%

male

female

male

female

male

80

4.93

3.63

0.318

0.124

4.45

3.45

6.4

3.4

1.492

0.585

85

4.66

3.11

0.254

0.115

4.95

3

2.9

2.6

1.194

0.540

90

4.77

2.98

0.227

0.072

5.05

2.9

5.9

2.9

1.066

0.338

100

5.68

3.20

0.164

0.263

5.60

2.80

6.30

2.50

0.771

1.234

105

5.83

5.56

0.239

0.161

5.50

5.35

4.80

5.20

1.123

0.775

Figure 4.The discomfort analysis of 99% male population in driving (1) and resting position (2) under different seat backrest
Angle
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Figure 5.The discomfort analysis of 1% female population in driving (1) and resting position (2) under different seat backrest
angle

Based on data partially presented in figures 4 and 5 can be noticed that fatigue values for female 1% population is
higher than for male 99% population for both sitting condition.
The most uncomfotable sitting position is with seat backrest angle of 105°. In worst seat backrest angle condition
(105°) maximum values of discomfort and fatigue for both human populations is driving condition (1), Table 4.

Figure 6.The discomfort and fatigue analysis of 1% female population in driving (1) and resting position (2) under 90° seat
backrest angle
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Figure 7.The discomfort body part assessment of 99% male population in driving (1) and resting position (2) under 90° seat
backrest angle

Correlation coefficients between discomfort and fatigue values are height and sitting height are determined for seat
backrest angle 105° and are given in Table 5.
There is negative correlation between fatigue and discomfort and height of female population is given in Table 5.
Positive and strong correlation can be observed between height of male population and discomfort.
Table 4. Descriptive statistics of discomfort values of 1% female and 99% male populations for seat backrest angle 105° in
driving position (1) and resting position (2)
Fatigue

Fatigue

Discomfort

Discomfort

1

2

1

2

1

2

1

2

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Female

Male

Mean

5.164

4.536

4.600

4.109

6.045

6.227

5.627

5.091

Standard Error

0.499

0.128

0.356

0.108

0.377

0.192

0.300

0.087

Median

4.400

4.600

4.300

4.100

5.600

6.400

5.500

5.200

Mode

3.900

4.600

3.700

4.400

4.800

6.300

4.600

5.200

Standard Deviation

1.655

0.425

1.182

0.359

1.250

0.637

0.995

0.288

Sample Variance

2.741

0.181

1.396

0.129

1.563

0.406

0.990

0.083

Kurtosis

-0.815

-0.256

3.955

-1.602

-1.141

1.677

0.112

-0.749

Skewness

1.085

-0.423

1.958

-0.391

0.747

-1.453

0.957

-0.473

Range

4.000

1.400

4.000

0.900

3.100

2.100

3.000

0.900

Minimum

3.800

3.800

3.600

3.600

4.800

4.800

4.600

4.600

Maximum

7.800

5.200

7.600

4.500

7.900

6.900

7.600

5.500

Sum

56.800

49.900

50.600

45.200

66.500

68.500

61.900

56.000

Count

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Largest(1)

7.800

5.200

7.600

4.500

7.900

6.900

7.600

5.500

Smallest(1)
Confidence
Level(95.0%)

3.800

3.800

3.600

3.600

4.800

4.800

4.600

4.600

1.112

0.285

0.794

0.241

0.840

0.428

0.669

0.193

Applied software enables assessment of discomfort level for part of the human body, figure 7.
The neck is exposed to the highest level of fatigue and discomfort. Left and right legs, as well as left and right arm
have the same level of discomfort and fatigue. Also, both legs is subjected to higher level of discomfort than arms.
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Table 5. Correlation coefficients Descriptive statistics of discomfort values of 1% female and 99% male populations for seat
backrest angle 105° in driving position (1) and resting position (2)
Fatigue

Female
Male

Discomfort

(1)

(2)

(1)

(2)

Height

-0.41626

-0.66435

-0.36831

-0.59346

Sitting height

0.088812

-0.34878

0.092169

-0.27216

Height

0.760445

0.697349

0.539407

0.277367

Sitting height

0.453327

0.477271

0.166879

0.006908

Discomfort differences between sitting in driving position and resting position are presented in Figure 8 for 99%
male population under 105° of seat back rest angle. Correlations between human body height and discomfort
difference are small and there are no significant correlation for both population.

Figure 8.The difference in sitting posture respect to discomfort and fatigue for 99% male population in driving (1)
and resting position (2) under 105° seat backrest angle

4. CONCLUSIONS
The aim of this study was to determine the driver fatigue and discomfort in a different seating position. In this
paper, digital human models of driver and passanger,are used in order to assess the fatigue and discomfort. Also,
discomfort of body parts, for two different sitting posture were analysed. Eleven different populations withr
anthropometric dimensions of 1% female and 99% male populations were used. Investigations were conducted by
application of the software package Ramsis. Theobtained results showed that all eleven populations have a
permissible fatigue value below 5.5.
The most sever discomfort and fatigue are noticed in driving conditions under 105° seat backrest angle for both
male an female population.
Application of Ramsis software is very suitable in vehicle design phase especially in the vehicle packaging.
Obtained results are conducted for 1% female and 99% male population, which is tendecy in vehicle design phase
in order to enable usig vehicle to wider population. Presented results an applied method enable discomfort and
fatigue assesment and to sve time in vehicle design.
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ÖZET
Lojistiğin diğer boyutlarının aksine üretim lojistiği veya iç lojistik ile ilgili literatürde yeterli sayıda denebilecek
çalışma mevcut değildir. Halbuki üretim faaliyetleri içerisinde lojistik, önemli bir yer işgal eder, üretimin süresine
ve ürün kalitesine doğrudan etki eder. Böylesine önemli olan üretim lojistiği ile ilgili literatürdeki sınırlı sayıdaki
çalışmaya bakıldığında çalışmaların depolama stratejilerinin belirlenmesi, depolama araçlarının seçimi, malzeme
tasıma hareketlerinin yapılandırılması, malzeme tasıma araç türlerinin seçimi, hücresel yerleşim, hücre içi ve
hücreler arası hareketlerin yapılandırılması ile ilgili olduğunu görüyoruz. Aksiyomlarla tasarımın üretim lojistiği
için kullanılması literatürde yeni sayılabilecek bir çalışma olacaktır. Aksiyomlarla tasarım metodolojisi içerisinde
yer alan bilgi aksiyomu, en yalın iç lojistik taşıma tekniğinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Yalın lojistik yalın
üretimin lojistik boyutudur. Makalemizle ilgili bir otomotiv yan sanayi firmasının fabrikasında uygulama
çalışması yapılmıştır. Üretim ortamında kullanılabilecek farklı taşıma teknikleri mevcuttur. Bulanık bilgi
aksiyomu ve ağırlıklandırılmış bulanık bilgi aksiyomu kullanılarak müşteri beklentilerin en çok sağlayan, en yalın
ve en verimli iç lojistik taşıma tekniği bulunmaya çalışılmıştır. Mevcut iç lojistik yapısı ile yalın iç lojistik yapısı
arasındaki farklara makalemizin sonunda yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Üretim lojistiği, iç lojistik, aksiyomlarla tasarım, yalın lojistik, bilgi aksiyomu

DETERMINATION OF TRANSPORT METHOD FOR PRODUCTION BY
INFORMATION AXIOM APPROACH

ABSTRACT
Contrary to other dimensions of logistics, there is not enough study on production logistics or internal logistics in
the literature. However, logistics occupies an important place within the production activities, and it has a direct
effect on the production period and the product quality. When we look at the limited number of studies in the
literature on production logistics that are so important, we see that the work is concerned with the determination of
storage strategies, the selection of storage means, the structuring of material handling movements, the selection of
material transport vehicle types, cellular placement, and the structuring of intracellular and intracellular
movements. The use of design for manufacturing logistics with axioms will be a new study in the literature. The
axiom of the information axiom in the design methodology with axioms has been used in determining the simplest
internal logistics transportation technique. Lean logistics is the logistical dimension of lean production. An
application study has been put into practice in the factory of an automotive supplier company related to this paper.
Different transport techniques are available for use in the production environment. The fuzzy information axiom
and the weighted fuzzy information axiom have been used to find the most simple, most efficient and most
efficient internal logistics transportation technique that customer expects most. The differences between the
current internal logistics structure and the lean internal logistics structure are at the end of our article.
Keywords: Production logistics, internal logistics, axiomatic design, lean logistics, information axiom
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1. GİRİŞ
Günümüzün hızla değişen, belirsizliklerle boğuşan ve krizlerle sarsılan iş dünyasında değişen müşteri beklentileri
ve acımasızlaşan rekabet, firmaları daha az maliyet ile daha çok fayda üretmek zorunda bırakmıştır. Firmalar
ürünlerini daha iyi yapmaya, daha hızlı hazırlamaya ve daha çabuk teslim etmeye doğru zorlanmakta, uluslararası
piyasalarda pazar payını muhafaza etme ve arttırmada, düşük maliyetle girdi teminini, ayrıca üretilen malların yine
uluslararası piyasalara rekabet edebilir fiyatlarla, zamanında arzını gerekli kılmaktadır. Bu amaçları elde
edebilmek için işletmeler bir yalınlaşma ve değişim süreci içine girmişlerdir.
Rekabet ortamının geçmiş yıllara göre daha da arttığı günümüzde gerek üretim gerekse de hizmet sektörüne
yönelik tüm israflardan arınmayı hedefleyen yalın üretim yaklaşımı yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Özünde israflardan arınmayı amaçlayan bu yaklaşımda önemli israf kaynaklarından biri de malzeme taşımayla
ilişkili israflardır. Bu kapsamda ön plana çıkan önemli konulardan biri yalın üretim ortamında lojistik sisteminin
nasıl olması gerektiğidir. Böylece yalın lojistik olarak literatürde yerini almaya başlamıştır.
İnternetin yaygınlaşması ve müşterilerin bilinç düzeyinin artması ile beraber ortaya çıkan yeni düzen lojistiğin
boyutlarının birbirinden bağımsız ele alınmasını imkânsız hale getirmiş ve bunun bir sonucu olarak da lojistik
yönetimi kavramı akademi ve endüstri çevrelerinde yoğun bir şekilde ele alınmaya başlamıştır.
Lojistiğin boyutlarını 4 şekilde ele alabiliriz. Bunlar tedarik lojistiği, üretim lojistiği, dağıtım lojistiği ve tersine
lojistiktir. Diğerlerinin aksine üretim lojistiği hakkındaki literatür araştırmaları yetersiz düzeydedir. Her ne kadar
son yıllarda konu ile ilgili tez, çalışma ve makalelerin sayısı artış gösterse de henüz yeterli denebilecek sayıda
çalışma yoktur.
Yalın lojistik yalın üretimin lojistik boyutudur. Üretim ortamındaki lojistik faaliyetleri ne kadar yalın, etkin ve
verimli olursa aynı şekilde üretim de yalın, etkin ve verimli olur. Çünkü üretim lojistiği üretimin süresine ve
kalitesine doğrudan etki eder.
Hem literatürdeki az sayıdaki çalışmaya bir yenisini eklemek hem de üretim lojistiğinde aksiyomlarla tasarım
metodolojisinin kullanılması noktasındaki eksiği gidermek amacıyla bu makale çalışması faydalı olacaktır.
Aksiyomlarla tasarım metodolojisinin üretim lojistiği içindeki kullanımı çok yenidir. Aksiyomlarla tasarımın bilgi
aksiyomu ve bağımsızlık aksiyomu şeklinde uygulamaları vardır. Makalemizde bilgi aksiyomundan
faydalanılacaktır. Müşterilerin her zaman kesin sayı ve tariflerden oluşmayan bulanık beklentileri sebebiyle
bulanık bilgi aksiyomu ve tasarım parametrelerinin aynı önem seviyesinde olmaması nedeniyle ağırlıklandırılmış
bulanık bilgi aksiyomu metodolojileri makalemizde kullanılmıştır.
Uygulama çalışması bir otomotiv yan sanayi firmasının fabrikasında gerçekleştirilmiştir. Fabrikadaki mevcut iç
lojistik yapısı incelenmiş ve üretim ortamında kullanılabilecek 4 farklı taşıma yöntemi belirlenmiştir. Daha sonra
bu taşıma yöntemlerinin en uygununu seçmek için kullanılacak 7 kriter tespit edilmiştir. Söz konusu kriterler
firmanın beklentileri, firmanın müşterilerinin talepleri ve teknolojinin gerektirdiklerine göre firmanın lojistik
uzmanları ile beraber belirlenmiştir.
4 farklı iç lojistik taşıma yöntemi, 7 kriter bakımından bulanık bilgi aksiyomu metodolojisi kullanılarak incelenmiş
ve en uygun taşıma yöntemi belirlenmiştir. Daha sonra söz konusu 7 kriterin farklı önem seviyeleri dikkate
alınarak ağırlıklandırılma yapılmış ve ağırlıklandırılmış bulanık bilgi aksiyomu yaklaşımı da kullanılarak en uygun
taşıma tekniği yeniden belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda bulanık bilgi aksiyomu ve ağırlıkandırılmış bulanık
bilgi aksiyomu sonuçları karşılaştırılarak en uygun taşıma yönteminin hangisi olduğu kararlaştırılmıştır.

2. AKSİYOMLARLA TASARIM PRENSİPLERİ
Aksiyomlarla tasarımda en önemli kavram tasarım aksiyomlarının varlığıdır. İlk tasarım aksiyomu, Bağımsızlık
Aksiyomu ikincisi ise Bilgi Aksiyomu olarak bilinmektedir. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir (Suh, 1990):
Aksiyom 1. Bağımsızlık Aksiyomu: Fonksiyonel ihtiyaçların bağımsızlığını sağlamak ile ilgilidir. Tasarımın
amaçlarını karakterize (temsil) eden en az sayıda bağımsız ihtiyacın oluşturduğu kümedir (Suh, 1990). Diğer
fonksiyonel ihtiyaçları etkilemeksizin tasarım parametrelerinin fonksiyonel ihtiyaçlar ile ilişkilendirilmesini içerir
(El-Haik ve Yang, 1999). Tasarım süreci boyunca fonksiyonel bilgi sahasındaki fonksiyonel ihtiyaçlardan fiziksel
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bilgi sahasındaki tasarım parametrelerine zikzak esnasında izlenecek yol, tasarım parametresindeki belirli bir
değişimin yalnızca karşılığı olan fonksiyonel ihtiyacı etkilemesidir.
Aksiyom 2. Bilgi Aksiyomu: Bilgi içeriğinin en az olmasını sağlamakla ilgilidir. Bilgi içeriği karmaşıklığın bir
ölçümüdür (El-Haik ve Yang, 1999). Bilgi içeriği en az olan tasarım en iyi tasarımdır. Söz konusu tasarım için
birkaç tasarımın mevcut olduğu bir durumda karar vermeyi sağlar (Suh, 2001).
Bağımsızlık Aksiyomu, tasarım amaçlarına ulaşmak için gerekli olan fonksiyonel ihtiyaçlar arasında bağımsızlığın
sağlanması gerektiğini belirtir (Suh, 1990). Gerçek hayatta mühendisler, karmaşık bir problemi daha küçük alt
problemlere ayırmaya ve bu küçük alt problemlere bağımsız çözümler bulmaya eğilimlidirler. Bu aksiyom,
mühendislerin bu yöndeki ihtiyaçlarını etkin çözüm getirebilmektedir.

2. 1. Kesin (Crisp) Bilgi Aksiyomu Yaklaşımı
Bilgi Aksiyomu, Bağımsızlık Aksiyomunu sağlayan tasarımlardan en az bilgi içeriğine sahip tasarımın en iyi
tasarım olduğunu belirtmektedir (Suh, 2001). Bilgi, bilgi içeriği Ii şeklinde belirtilmekte ve en basit anlamıyla
fonksiyonel ihtiyaçların (FRi) gerçekleşme olasılığı olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle Ii, başarı olasılığı
en büyük olan tasarımın en iyi tasarım olduğunu belirtmektedir. Verilen bir (FRi ) için bilgi içeriği I i şu şekilde
ifade edilmektedir:
Ii=

(1)

Burada, pi, (FRi )’nin karşılanma olasılığını ve log da 2 tabanında logaritmik değeri ifade etmektedir. Bu bilgi
aksiyomu tanımı, operasyonel farklılıklar olmasına rağmen Shannon tarafından yapılan tanıma uygundur.
Sistemde n tane (FRi ) varsa, toplam bilgi içeriği tüm olasılıkların toplamına eşit olacaktır. Ii sonsuza giderse,
sistem tasarımcının belirlemiş olduğu fonksiyonel ihtiyacı karşılayamayacaktır. Olasılık değeri 1 olduğunda ise
bilgi içeriği sıfır olacaktır (Suh vd., 1998).
Herhangi bir tasarımda başarı olasılığı, tasarımcının toleranslar bazında ulaşmak istediği seviye (tasarım aralığı
design range) ve sistem kapasitesine (sistem aralığı-system range) bağlıdır. Şekil 1’de de gösterildiği gibi,
tasarımcı tarafından belirlenen “tasarım aralığı” ve sistem yeterliliği olan “sistem aralığı” arasında kalan bölge
kabul edilebilir çözüm aralığıdır. Buna bağlı olarak uniform olasılık dağılım fonksiyonu (pi) aşağıdaki şekilde
yazılabilir;
P i=

(2)

Bu durumda, bilgi içeriği aşağıdaki eşitlikten bulunabilir.
Ii=

(3)
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Şekil 1. Fonksiyonel ihtiyaçların tasarım aralığı, sistem aralığı, ortak alan

FRi sürekli rastsal bir değişken olduğunda FRi ‘nin tasarım aralığında karşılama olasılığı:

P i=

(4)

ps (FRi), FRi için sistemin olasılık yoğunluk fonksiyonudur. Bu eşitlik, dr1 alt sınırı ile dru üst sınırı arasındaki
tasarım aralığında başarıya ulaşma olasılığını sistemin olasılık yoğunluk fonksiyonu ile birleştirerek vermektedir.
Şekil 2’de ortak aralığın ( Acr ) alanı, başarıya ulaşma olasılığına (Pi)) eşittir (Suh, 1990).

Şekil 2. Fonksiyonel ihtiyaçların tasarım aralığı, sistem aralığı, ortak alan

Bu durumda bilgi içeriği için aşağıdaki denklem yazılabilmektedir.
Ii=

(5)

2.2. Bulanık Bilgi Aksiyomu Yaklaşımı
Yukarda belirtilen çok ölçütlü klasik bilgi aksiyomu yaklaşımı belirlilik altında karar verme problemlerinin
çözümü için kullanılmaktadır. Karar değişkenlerinin belirli sayılarla tanımlanması belirsizlik durumlarında zor
olduğu için klasik bilgi aksiyomu yaklaşımı bu şartlarda kullanılamaz. Bu nedenle, çok ölçütlü bulanık bilgi
aksiyomu yaklaşımı geliştirilmiştir (Kulak ve Kahraman 2004). Aynı zamanda, belirli ve belirsiz ölçütleri birlikte
içeren bir problem bütünleşik klasik ve bulanık bilgi aksiyomu yaklaşımıyla çözülebilir. Bu özellik, diğer çok
ölçütlü yöntemlerde bulunmayan önemli bir avantajdır. Geliştirilen bulanık bilgi aksiyomu yaklaşımına yönelik
tanımlamalar ve formüller aşağıda verilmiştir.
Belirsizlik altındaki ölçütlerle ilgili veriler bulanık veriler olarak ifade edilebilir. Bulanık veriler, bulanık kümeler,
bulanık sayılar veya dilsel şekilde olabilir. Eğer veriler dilsel ise öncelikle bulanık sayılara çevrilmekte ve sonra
tüm bulanık sayılar (veya bulanık kümeler) belirli değerlere atanmaktadır. Aşağıda gösterilen Şekil 3 ve Şekil 4,
dilsel ifadelerin bulanık sayılara dönüştürülmesini göstermektedir.

222

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Şekil 3. Ölçülemeyen faktörler için sayısal yaklaşım sistemi

Şekil 4. Ölçülebilen faktörler için sayısal yaklaşım sistemi

Belirsiz veriler için hem sistem hem de tasarım aralıkları hakkında yeterli bilgi mevcut değildir. Belirli bir ölçüt
için tasarım ve sistem aralıkları, ‘bir sayıdan fazla’, ‘bir sayı dolaylarında’ veya ‘iki sayı arasında’ şeklinde
belirtilebilir. Üçgensel bulanık sayılar, bu şekilde belirtilebilen ifadelerdendir.
Üçgensel bulanık sayıları içeren üyelik fonksiyonu yardımıyla belirsiz veriler için bilgi içeriğini hesaplayabiliriz.
Tasarım ve sistem aralıklarının kesişimi olan ortak alan bir fonksiyonel ihtiyacın (FRi) karşılanma olasılığının
hesaplanmasında kullanılabilir. Tasarım ve Sistem Aralıklarının kesişimi olan ortak alan Şekil 5’te gösterilmiştir.
Ii =

(6)

Şekil 5. Sistem, tasarım aralıkları, ortak alan
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Sonraki bölümde, Bilgi Aksiyomu Yaklaşımı kullanılarak hem kesin hem de bulanık ölçütleri içeren birden fazla
ölçütün değerlendirildiği bir uygulama örneğine yer verilmiştir. Fabrikanın üretim ortamına uygulanacak taşıma
yöntemi alternatifleri belirli kriterlere göre bulanık bilgi aksiyomu ve ağırlıklandırılmış bulanık bilgi aksiyomu
yaklaşımları kullanılarak üretim ortamına en uygun, yalın ve verimli olan taşıma yöntemi belirlenmeye
çalışılmıştır.
Ağırlıklandırılmış bulanık bilgi aksiyomunda bilgi içeriği değerlerinin hesaplanması aşağıdaki formüle göre
yapılmaktadır. Bilgi aksiyomunda asıl amaç bilgi içeriğini en küçüklemektir (Kulak, Çebi ve Kahraman, 2010).

Ii=

.

(7)

3. BİLGİ AKSİYOMU YAKLAŞIMI İLE ÜRETİM ORTAMINDA UYGUN TAŞIMA
YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİNE DAİR BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI
Beyaz eşya ve otomotiv sektörüne yarı mamul tedarik eden söz konusu yan sanayi firmasında aşağıdaki 5 ana ürün
çeşidi üretilmektedir. Firmanın kaplama ve şekillendirme fabrikaları bulunmaktadır. Uygulama çalışmamız
şekillendirme fabrikasında gerçekleştirilmiş olup üretilen boruların çelik sac rulo halinden bitmiş ürüne kadarki
üretim prosesleri Şekil 6’da gösterilmiştir.







Fren Borusu
Klima Borusu
Direksiyon Borusu
Yakıt Borusu
Vakum Hortum

Şekil 6. Boru üretim prosesi

Şekil 6’daki ilk 5 adım kaplama fabrikasında, sonraki 10 adım ise şekillendirme fabrikası içerisinde
gerçekleştirilmektedir. Her adım bir istasyon olup şekillendirme fabrikası istasyonlarının içerdikleri makine sayısı
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ve istasyonlar arası kaç taşıma aracı ile taşıma yapıldığı şekil üzerinde gösterilmiştir. Mevcut taşıma tekniği olarak
boru taşıma aracı (bta) denilen araçlarla manuel bir taşıma yapılmaktadır. 7 iş istasyonunda 72 makine mevcut
olup toplamda 86 boru taşıma aracı ile makineler arası malzeme transferleri gerçekleştirilmektedir.
Şekil 7’de şekillendirme fabrikasının yerleşim düzenine ve malzeme hareketlerine yer verilmiştir. Malzeme
hareketleri genel olarak soldan sağa doğrudur. Malzeme hareketleri Şekil 6’daki istasyonların sırasına göredir. U
tipi bir yerleşim söz konusu olup asansör ve fırın fabrikanın sağına konumlandırılmıştır.
Üretim ortamında yapılan incelemeler ve lojistik uzmanları ile yapılan toplantılar neticesinde aşağıdaki taşıma
tekniği alternatifleri belirlenmiştir.





El Arabası ile Taşıma (Mevcut Durum - ET)
Döngüsel Sefer Yapan Kısa Trenler ile Taşıma (DS)
Kombine Taşıma 1 (Otomatik Boru Taşıma Makinesi + El Arabası ile Taşıma – KT1)
Kombine Taşıma 2 (Otomatik Boru Taşıma Makinesi + Döngüsel Sefer Yapan Kısa Trenler ile Taşıma –
KT2)

Şekil 7. Şekillendirme fabrikası yerleşim düzeni ve malzeme hareketleri şablonu

Söz konusu taşıma tekniklerinden en uygun seçeneği seçmek için aşağıdaki kriterler lojistik uzmanları ile beraber
belirlenmiştir. Kriterlerin açıklamaları Tablo 1’deki gibidir.








Teslim Kalitesi (TK)
Lojistik Maliyet (LM)
Teslim Süresi (TS)
Uygunluk (U)
Taşıma Hacmi (TH)
Güvenilirlik (G)
Koordinasyon Kolaylığı (KK)
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Tablo 1. Bilgi aksiyomu kriterleri ve açıklamaları

Kriterler

Açıklamaları

Teslim Kalitesi

Üretilen nihai ürünlerin müşteri beklentisini sağlama durumu

Lojistik Maliyet

Taşıma tekniklerinin kurulum ve işletme maliyetleri

Teslim Süresi

İstasyonlar arası malzeme transfer süreleri

Uygunluk

Seçilen taşıma tekniğinin üretim ortamına uygun olma durumu

Taşıma Hacmi

Taşıma tekniklerinin tek seferde yapabileceği malzeme transfer hacimleri

Güvenilirlik

Seçilen taşıma tekniğinin teorik olarak yalın felsefeye aykırı olma durumu

Koordinasyon Kolaylığı

Seçilen taşıma tekniğine ait araçların kolay koordine edilebilme yeteneği

3. 1 Bulanık Bilgi Aksiyomu Yaklaşımı ile Uygun İç Taşıma Yönteminin Belirlenmesi
Fabrikanın üretim ortamında kullanılacak taşıma tekniğinin sağlaması gereken kriter parametre aralıkları lojistik
uzmanları ile beraber Tablo 2’deki gibi belirlenmiştir.
Tablo 2. Firma iç lojistik yapısı için gerekli olan tasarım parametre aralıkları

Kriterler (Fonksiyonel İhtiyaç)

Tasarım Aralığı

TH

% 95 ve üzeri

LM

2 (2,9,9)

TS

2 – 6 Dakika

U

Çok Uygun

TH

6 (6,10,10)

G

Güvenilir

KK

6 (6,10,10)

Belirlenmiş olan taşıma teknikleri söz konusu kriterler bakımından incelenmiş ve her bir taşıma tekniğinin kriter
parametre aralıkları firmanın lojistik uzmanları ile beraber Tablo 3’deki gibi belirlenmiştir.
Tablo 3. Alternatif taşıma yöntemlerinin tasarım parametre aralıkları

Kriterler

ET

DS

KT1

KT2

TH

% 90 ve üzeri

% 93 ve üzeri

% 95 ve üzeri

% 95 ve üzeri

LM

Düşük

Çok Düşük

Çok Yüksek

Yüksek

TS

5-10 Dakika

4-10 Dakika

3 – 8 Dakika

2 – 5 Dakika

U

Çok Uygun

Uygun

Çok Uygun

Uygun

TH

Orta

İyi

Çok İyi

Çok İyi

G

Kısmen Güvenilir

Güvenilir

Kısmen Güvenilir

Güvenilir

KK

Orta

İyi

İyi

Çok İyi
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Bulanık bilgi aksiyomu metodolojisine göre bilgi içeriği sonuçları Tablo 4’teki gibidir.

Tablo 4. Taşıma yöntemleri için bilgi içeriği sonuçları

ITK

ILM

ITS

IU

ITH

IG

IKK

Toplam

ET

1

1,5

2

0

4,059

3,17

4,059

15,788

DS

0,48

4,91

1

3,17

1,152

0

0,876

11,588

KT1

0

2

0,41

0

0

3,17

0,876

6,456

KT2

0

0,071

0

3,17

0

0

0

3,241

El arabası ile taşıma yönteminin teslim kalitesi bilgi içeriği hesaplaması aşağıdaki gibidir. Diğer taşıma
yöntemlerinin diğer kriterlere göre bilgi içeriği hesaplamaları Eşitlik 3 ve Eşitlik 6’ya göre yapılarak sonuçlara
Tablo 4’de yer verilmiştir.

=

IETTK=

=1

3. 2 Ağırlıklandırılmış Bulanık Bilgi Aksiyomu Yaklaşımı ile Uygun İç Taşıma
Yönteminin Belirlenmesi
7 bilgi aksiyomu kriterinin aynı önem seviyesinde olmamasından dolayı Tablo 5’teki önem derecelerine göre
ağırlıklandırma yapılmıştır. Bu yaklaşımda 1-9 önem skalası kullanılmış ve düzenlenen ikili karşılaştırma matrisi
öz vektör yöntemi ile analiz edilerek kriterlere ilişkin ağırlık değerleri belirlenmiştir.
Tablo 5. Ağırlıklandırılmış bulanık bilgi aksiyomu için kriterlerin ağırlıklandırılması

Kriterler

TK

LM

TS

U

TH

G

KK

Ağırlıklar
(Wi)

TK

1

1/3

5

3

7

5

7

0,238

LM

3

1

7

5

9

7

9

0,416

TS

1/5

1/7

1

3

5

3

7

0,138

U

1/3

1/5

1/3

1

3

1

1

0,065

TH

1/7

1/9

1/5

1/3

1

3

3

0,057

G

1/5

1/7

1/3

1

1/3

1

1/3

0,039

KK

1/7

1/9

1/7

1

1/3

3

1

0,626

Kriterler önem derecelerine göre ağırlıklandırıldıktan sonraki bilgi içeriği sonuçlarına Tablo 6’da yer verilmiştir.
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Tablo 6. Taşıma yöntemleri için ağırlıklandırılmış bilgi içeriği sonuçları

ITK

ILM

ITS

IU

ITH

IG

IKK

Toplam

ET

0,238

1,184

1,1

0

1,083

1,046

1,083

5,734

DS

0,0458

1,938

0,138

1,078

1,008

0

0,737

5,017

KT1

0

1,334

0,00016 0

0

1,046

0,737

3,117

KT2

0

0,0017

0

0

0

0

1,782

1,78

El arabası ile taşıma yönteminin tüm kriterlere göre ağırlıklandırılmış bilgi içeriği hesaplamaları Eşitlik 7’ye göre
aşağıdaki gibi yapılmıştır. Diğer taşıma yöntemlerinin tüm kriterlere göre ağırlıklandırılmış bilgi içeriği
hesaplamaları da Eşitlik 7’ye göre yapılarak sonuçlara Tablo 6’da yer verilmiştir.
IETTK = WTK = 0,238
IETLM = (1,5)(0,416) = 1,184
IETTS = (2)0,138 = 1,1
IETU = 0 olduğundan sonuç değişmez yine aynıdır.
IETTH = (4,059)0,057 = 1,083
IETG = (3,17)0,039 = 1,046
Bulanık bilgi aksiyomu ve ağırlıklandırılmış bulanık bilgi aksiyomu metodolojilerine göre taşıma tekniklerinin
önceliklendirilmesi Tablo 7’deki gibidir. Her iki metodolojiye göre de kombine taşıma 2 isimli taşıma yöntemi en
düşük bilgi içeriği değerine sahip olması sebebiyle 1. öncelikli olarak belirlenmiştir. Hiçbir taşıma yöntemi
elenmemiş olup buradan tüm taşıma yöntemlerinin ideal iç lojistik tasarım parametrelerine az veya çok uygun
olduğu sonucuna varılmıştır. Mevcut taşıma yöntemi olan el arabası ile taşıma yöntemi 4. önceliğe sahip olması
bakımından en son sırada tercih edilmesi gereken taşıma yöntemidir.
Tablo 7. Bulanık bilgi aksiyomu ile ağırlıklandırılmış bulanık bilgi aksiyomu ile elde edilen sonuçların karşılaştırılması

Alternatif Taşıma Yöntemleri

Bulanık AD

Ağırlıklı Bulanık AD

El Arabası ile Taşıma

4. Öncelikli

4. Öncelikli

Döngüsel Sefer Yapan Kısa Trenler ile Taşıma

3. Öncelikli

3. Öncelikli

Kombine Taşıma 1

2. Öncelikli

2. Öncelikli

Kombine Taşıma 2

1. Öncelikli

1. Öncelikli

Belirlenen yeni taşıma yöntemi üretim ortamına uygulandığında yeni şablon Şekil 8’deki gibi olacaktır. Üretim
ortamının sağına otomatik malzeme taşıma makinesi üretim ortamının sağ tarafına boydan boya yerleştirilecektir.
Söz konusu otomatik malzeme taşıma makinesi malzemeleri uzun mesafelerde sağdan sola taşırken, otomatik
malzeme taşıma makinesinden çıkan malzemelerin istasyonlardaki makinelere beslemesi ve istasyonlardan
işlenmiş olarak çıkan malzemelerin bir sonraki istasyondaki makineye gönderilmek üzere otomatik malzeme
taşıma makinesine transferi ise kısa trenler ile sağlanacaktır.
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El arabası ile taşıma yöntemi ile Kombine Taşıma 2 taşıma yöntemlerinin karşılaştırmasına Tablo 8’de yer
verilmiştir. Kombine 2 taşıma yönteminde daha az araç ve daha az sefer sayısı ile aynı malzeme transferini
gerçekleştirmek kısa trenler sayesinde mümkündür. Dolayısı ile sefer sayıları azaldığından taşıma trafiği ve
hasarlanma oranı azalmakta, koordinasyon kolaylığı ise artmaktadır. Makineler arası uzun mesafeler otomatik
malzeme taşıma makinesi ile daha hızlı aşıldığından malzemelerin transfer süresi daha kısadır

Şekil 8. Şekillendirme fabrikası yerleşim düzeni ve yeni malzeme hareketleri şablonu

Tablo 8. El arabası ve otomatik malzeme taşıma makinesi – kısa tren ile taşıma yöntemlerinin karşılaştırılması

El Arabası ile Taşıma Yöntemi

Oto. Malz. Taş. Mak. ve Kısa Tren ile Taşıma

Taşıma trafiği çok fazla

Taşıma trafiği az

Makinelerin boş kalması fazla

Makinelerin boş kalması az

Malzemelerin yanlış makineye gitme olasılığı fazla

Malzemelerin yanlış makineye gitme olasılığı az

Taşıma aracı yükleme ve boşaltma süresi: 2 dk

Taşıma aracı yükleme ve boşaltma süresi: 2 dk

Taşıma aracı transfer süresi: 5,5 dk

Taşıma aracı transfer süresi: 1,5 dk

Koordinasyon az, hangi taşıma aracının anlık olarak
nerede olduğu belli değil, anlık yönlendirme zor

Koordinasyon fazla, taşıma araçlarının her an nerede
oldukları belli, anlık yönlendirme kolay

Toplam 91 adet el arabası mevcut.

30 kısa tren yeterlidir.

Malzeme hasarlanma oranı yüksek

Malzeme hasarlanma oranı çok düşük

Günde ortalama 300 sefer sayısı

Günde ortalama 100 sefer sayısı

4. SONUÇ
Üretim lojistiğinde yalın dönüşümü sağlamak için mevcut taşıma yöntemi ile birlikte toplam 4 taşıma yöntemi
incelenmiştir. Yalın lojistiğe uygun taşıma yönteminin seçilmesi için 7 farklı kriter belirlenmiş ve bulanık bilgi
aksiyomu ve ağırlıklandırılmış bulanık bilgi aksiyomu yaklaşımları kullanılarak uygun taşıma yöntemi, otomatik
malzeme taşıma makinesi ve kısa tren taşımacılığının bir arada kullanıldığı kombine taşıma seçeneği olarak tercih
edilmiştir. Makalenin sonunda mevcut taşıma yöntemi seçilen taşıma yöntemi arasındaki farklara değinilmiştir.
Aksiyomlarla tasarım yaklaşımı üretim lojistiği içinde daha fazla kullanım alanı bulabilir. Uygun iç taşıma
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yönteminin belirlenmesi yanı sıra yalın iç lojistik için uygun üretim yerleşim düzeninin nasıl olacağı, uygun taşıma
ekipmanının seçimi ve hangi üretim sistemine göre nasıl bir döngüsel sefer yapısı kurulacağı problemleri
aksiyomlarla tasarım yaklaşımı ile incelenebilir.
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FARKLI ELEKTRİKLİ ARAÇ MİMARİLERİNİN TAŞIT DİNAMİĞİ
PERFORMANSI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Kerem BAYAR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye
E-posta: kbayar@metu.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmanın amaçlarından ilki, farklı elektrikli araç mimarilerini, taşıt dinamiği performansı açısından ve birden
çok değerlendirme kriteri kullanarak karşılaştırmaktır. Örnek olarak, teker içi motor mimarisi merkezi aks motoru
mimarisi ile elektronik stabilite kontrolü ve ABS performansları açısından karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma sadece
performans ölçütleriyle değil (Örnek: ABS için durma mesafesi, ESK için referans dönme hızını takip hatası ve
yüzme açısı gibi), aynı zamanda sürüş konforunu geriletebilecek (yaylanmayan kütle değişimine istinaden)
faktörler açısından da yapılacaktır. Karşılaştırma için kullanılacak değerlendirme kriterleri açık bir şekilde formüle
edilecektir.
Araştırmanın ikinci amacı, tüm araç mimarilerini göz önüne alarak, ihtiyaç duyulan net teker fren torkunun
hidrolik fren ve elektrik motorlarına dağıtım stratejisine odaklanmaktır. Performans ölçütlerini göz önüne alarak
farklı dağıtım stratejilerini net kriterler doğrultusunda değerlendirilecek ve birbiriyle karşılaştırılacaktır.
Anahtar kelimeler: Fren sistemi, elektrikli araç, kontrol, ABS, elektronik stabilite kontrolü, sürüş konforu

COMPARISON OF DIFFERENT ELECTRIC VEHICLE DRIVETRAIN
ARCHITECTURES FROM A VEHICLE DYNAMICS STANDPOINT

ABSTRACT
The first objective of this study is comparing different electric vehicle (EV) drivetrain architectures from a vehicle
dynamics standpoint. For instance, in-wheel motor architecture is compared with on-board motor architecture in
the context of ABS and vehicle stability control (VSC) performance. The comparison is not restricted with
performance (such as stopping distance for ABS or reference yaw rate tracking error for ESC); adverse effects on
ride comfort considering the change in unsprung mass is emphasized as well. The evaluation criteria are explained
in terms of clearly expressed metrics of vehicle dynamics control.
The second objective of this research is focusing on the blending strategy of the electric motor torque and
hydraulic brake torque for ABS and VSC. Different blending strategies are assessed with each other with respect
to clearly expressed metrics.
Keywords: Brake system, electric vehicle, control, ABS, electronic stability control, ride comfort

1. GİRİŞ

Son yıllarda elektrik motorlarını ABS, çekiş kontrol (ÇK) ve elektronik stabilite kontrolü (ESK) gibi aktif kontrol
donanımlarının performansını geliştirmek için kullanan, ve bu tasarımları deney düzeneklerinde ve prototip
araçlarda test eden çalışmaların sayısında bir artış yaşanmıştır. Bu çalışmalar, ABS (Rosenberger et al. 2012),
(Zhang et al. 2011), (Ivanov et al. 2015), (Wang et al. 2015), ÇK (Jalali et al. 2012), (Chen at al. 2012), (Itou et al.
2009) veya ESK (Ceng at al. 2009), (Wang et al. 2014) (De Novellis et al. 2015) çerçevesi içerisinde, motor
freninin tek başına, ya da hidrolik fren ile tandem bir şekilde kontrolünü ele almışlardır. Literatürdeki bu
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çalışmalarda kullanılan kontrol metotları burada anlatılmayacaktır; ancak genel olarak elektrik motorlarını aktif
güvenlik kontrol döngüleri içerisine dâhil eden stratejilerin bu donanımların konvansiyonel sürümlerine oranla
daha iyi performans sergilediği rapor edilmektedir.
Motor pozitif/negatif torkunun hidrolik fren ile koordine bir şekilde kontrolü, kontrol teorisi/mühendisliği
açısından bir hayli ilgi çekici bir konudur. Bunun temel olarak iki nedeni bulunmaktadır: 1) Elektrik motoru ve
hidrolik fren, farklı iç dinamiklere sahip iki farklı eyleyicidir. Bu durum tatmin edici bir kontrol performansı için
kusursuz bir koordinasyon stratejisi gerektirmektedir. 2) Araçta elektrik motor ve hidrolik fren torkunu kontrol
2
eden modüller birbirleriyle iletişimi CAN gibi araç içi iletişim ağları ile sağlamaktadır. Bu iletişim tork
komutlarını ve sensör sinyallerini (Örnek: araç dönme hızı, teker hızı, vs.) de içermektedir. Modüler ağ iletişimi
kaynaklı, kestirilemeyen ve zamanla değişebilen sinyal gecikmelerinin, tüm sistemin kontrol performansını
kötüleştirebildiği ve hatta sistemi dengesiz bir hale getirebildiği rapor edilmiştir (Rosenberger et al. 2012),
(Goggia et al. 2015). Dolayısıyla uygulanacak motor ve hidrolik fren tork koordinasyon stratejisi mutlaka bu
gecikmelerin kontrol performansına olan etkilerini minimize etmek durumundadır. Literatürde bu amaçla doğrusal
kuadratik regülatör tabanlı H∞ kontrol tasarımları yapılmıştır (Zhu et al. 2013), (Shuai et al. 2014). İki referansta
da, simülasyon çalışmalarıyla, önerilen kontrol yöntemlerinin, gecikmeleri gözetmeyen konvansiyonel kontrol
yönteminin tersine sistemi iletişim gecikmelerine karşı bağışık hale getirdiği gözlemlenmiştir.
Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde literatürdeki çalışmalarda kullanılan farklı elektrikli
araç mimarilerinden bahsedilmekte ve simülasyonlar için kullanılan simülatör anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde
ABS simülasyon sonuçları, dördüncü bölümde ESK simülasyon sonuçları, ve beşinci bölümde sürüş konforu
simülasyon sonuçları verilmektedir. Çalışma Sonuçlar bölümüyle sonlandırılmaktadır.

2. FARKLI ELEKTRİKLİ ARAÇ MİMARİLERİ & ÇALIŞMADA KULLANILAN
SİMÜLATÖR
Literatürde elektrik motorlarını aktif güvenlik için kullanan çalışmalar, elektrikli aracın mimarisine göre
sınıflandırılabilir: Araç teker içi motoru, diferansiyel öncesi merkezi aks motoru, ya da her iki tekeri birbirinden
bağımsız şekilde kontrol eden merkezi iki aks motoru içerebilir. Bu üç mimari Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1 Literatürde elektrik motorlarını aktif güvenlik için kullanan çalışmalardaki farklı araç mimarileri.

Teker içi motorların sağladığı önemli avantajlar bulunmaktadır: 1) Motor ve teker arasında güç iletimi yapan ve
enerji kaybına neden olan birçok ağır ve karışık aksamın -debriyaj, vites kutusu, aks ve diferansiyel gibikaldırılması. 2) Böylelikle aracın ağırlığının ve üretim maliyetinin de önemli oranda düşürülmesi.
Bu avantajlara rağmen, sanayide teker motorlu üretilmiş hibrit veya elektrikli araçlar henüz sadece prototip
seviyesindedir. Teker motorlu araçlardaki aşılması gereken bazı unsurlar şu şekilde özetlenebilir (Murata 2012),
(Chen 2013), (Watts et al. 2012):

2

Controller Area Network.
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a) Teker içi motorlar (daha genel deyimiyle herhangi bir elektrik motoru) güvenlik unsurlarından ötürü bir aracı
frenleyecek tek kaynak olarak kullanılamaz. Bunun temel nedeni, tekerin içindeki alanın, yüksek hızlarda aracı
durdurabilecek kadar frenleme torku sağlayabilecek motorların montajı için yeterli genişlikte olmamasıdır (Watts
2012). Dolayısıyla hidrolik fren sistemi araçta kalmak zorundadır, ve elektrik motorunun tekerin içine hidrolik
fren sisteminin bileşenlerini etkilemeyecek şekilde monte edilmesi gerekmektedir. Fakat bazı süspansiyon sistemi
bileşenlerinin de teker içindeki alanda yer alması ve araçlardaki farklı tipteki süspansiyon alternatifleri göz önüne
alındığında, motorun teker içindeki standart bileşenler modifiye edilmeden monte edilebilmesi zorlaşmaktadır.
(Murata 2012) ve (Watts et al. 2012), teker içi modifikasyonunun minimumda tutulduğu örneklerdir.
b) Teker içine monte edilen elektrik motorları, yaylanmayan araç kütlesini artırmaktadır. Bu yol tutuş ve sürüş
konforunu etkilemektedir. Yaylanan kütle ivmesinin değerinin 4-8 Hz bandında artması, sürüş konforunu kötü
etkilemektedir, çünku bu bant, sürücülerin ve yolcuların dikey titreşimlere en çok hassasiyet gösterdiği banttır
(ISO-2631, 1997).
Yaylanmayan kütle artışının sürüş konforu üzerindeki etkileri sürüş testleriyle de analiz edilmiştir (Anderson ve
Harty 2010). Bu çalışmalarda dikey titreşimlerin sıklığı aracın farklı yerlerine monte edilmiş ivmeölçerler ile
ölçülmüştür. Testlerin sonucunda aracın sürüş konforunda öngörülen kötüleşmenin abartılmış olduğu ve sürüş
konforundaki kötüleşmenin yalnızca bozuk zeminli yollarda gözlemlendiğini rapor edilmiştir. Bunun da ötesinde,
aynı çalışmada, süspansiyonun modifiye edilerek sürüş konforunun kötüleşmesinin engellendiği rapor edilmiştir.
Teker içi motor mimarisine istinaden tüm bu unsurların yanında, iki merkezi aks motoru mimarisi (Şekil 1 deki
Mimari 2) iki açıdan avantaj sağlamaktadır: Teker içinin yeniden tasarlanmasına gerek kalmaz çünkü motorlar
tekeri tıpkı konvansiyonel bir araçtaki gibi akslarla sürerler. Bunun yanında teker ve motor arasına dişli
mekanizması monte edilerek tekerin ihtiyaç duyduğu yüksek güç seviyeleri sağlanabilir (Rosenberger et al. 2012),
(De Novellis et al. 2015).
Bu mimaride, akslar üzerinde oluşacak torsiyonel titreşimlere özel önlem alınması gerekmektedir. Bunun
nedeni, teker seviyesindeki efektif rotasyonel ataletin, elektrik motorunun da eklenmesiyle artmış olmasıdır. Bu,
rotasyonel aksamın rezonans frekansını düşürmektedir. Literatürde “motorla aktif titreşim kontrolü” (MATK)
çalışmaları, ABS ve ÇK esnasında akslar üzerinde oluşan bu torsiyonel titreşimleri söndürmeyi hedeflemiştir
(Rosenberger et al. 2012), (Liang et al. 2014), (Bottiglione et al. 2012).

2.1 Çalışmada Kullanılan Simülatör
Çalışmada kullanılan Matlab Simulink tabanlı simülatör için (Bayar ve Ünlüsoy 2008) (Bayar et al. 2012, (Bayar
et al. 2012) çalışmalarından faydalanmıştır. Kullanılan taşıt dinamiği modeli şasinin tüm serbestlik derecelerini,
yaylı ve yaysız kütle hareketlerini, tekerlek ve lastik dinamiğini içeren (kullanılan lastik modeli (Pacejka 2006)
lastik modelidir), doğrusal olmayan entegre bir sürüş ve yol tutuş modelidir. Sürücü modeli belirli bir hızı
koruyacak ve şerit takibini sağlayacak şekilde üç ana çıktı vermektedir: Gaz, fren ve direksiyon. Sürücü modelinin
verdiği bu çıktılar ve bunun yanında aracın hareketini belirleyen teker hızı, dönme hızı, doğrusal ve yanal ivme
ölçümleri (bu sensörlerin sahip olduğu gürültü seviyesi ile birlikte) simülatörde sensörlerin ilişkili örnekleme hızı
da gözetilerek modellenmiştir. Sensörlerden gelen sinyaller 1 mili-saniye ve 5 mili-saniye örnekleme hızı olan
motor ve fren kontrol modüllerine iletilmektedir.
Oluşturulan taşıt dinamiği modeli için kullanılan parametreler (yaylanan/yaylanmayan kütle, atalet, sürüş
aksamı, fren sistemi, vs.), (Bayar et al. 2012) ve (Bayar et al. 2012) de anlatılan hibrit araca aittir. Şekil 1’de
gösterilen her bir mimari için farklı araç modelleri oluşturulmuştur. Mimari 1, yani diferansiyel öncesi aks motoru
mimarisi için kullanılan motor ve dişli kutusu parametreleri (Bayar et al. 2012) ile aynıdır. Mimari 2, yani merkezi
aks motoru mimarisi için kullanılan motor tork parametreleri (Goggia et al. 2015) dan alınmıştır. Mimari 3, teker
içi motor mimarisi için olan motor parametreleri ise (Watts et al. 2012) den alınmıştır.

3. ABS SİMÜLASYONLARI

Karşılaştırma için seçilen senaryo, aracın hızının 50 km/sa olduğu, ve zemin sürtünme katsayısının ortalama 0.3
olduğu (0.27 – 0.33 arası gelişi güzel olarak değişecek bir şekilde modellenmiştir) bir durumda, sürücünün fren
pedalını köklemesinden ibarettir.
Tablo 1 de verilen sonuçlar, farklı mimarileri ve kontrol-dağıtım stratejilerini ABS performansı açısından beş
önemli kritere göre karşılaştırmaktadır:
- Durma mesafesi: Sürücünün frenlediği an ile aracın durması arasında geçen zaman diliminde aracın kat ettiği
mesafe.
- Ortalama ivme: Temel olarak frenleme anındaki hız olan 50 km/sa’in frenleme esnasındaki zaman dilimine
bölünmesi ile elde edilen ve [g] cinsinden ifade edilen aracın yavaşlama miktarı.
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- Optimal kaymadan sapma: Frenleme anından itibaren tekerlerde görülen kaymanın ideal kayma değerinden
(kullanılan lastik modeline göre ortalama = 0.3 lük bir zemin için optimal kayma 8-10 % dur) sapmasının ortalama
karekök değeri.
- Ön & Arka tekerlerin ortalama kayması: Frenleme anından itibaren görülen ortalama ön ve arka kayma.
- Aksın burulma aralığı: Mimari 1 & Mimari 2 için aksların (Mimari 1 için diferansiyel ile teker arasındaki aks,
Mimari 2 için aks motoru ile teker arasındaki aks) burulma aralığı.
Teker seviyesinde ihtiyaç duyulan net fren torkunun karşılanması için dört alternatif kontrol-dağıtım stratejisi
değerlendirilmiştir:
- Standart ABS: Kullanılan standart ABS algoritması, teker kaymalarını konservatif değerlerde tutmak yerine (78% den küçük), durma mesafesini fazla arttırmaması için daha geniş bir kayma aralığına müsaade edecek şekilde
(<20%) parametrize edilmiştir. Motor torku sıfırdır.
Tablo 1. ABS simülasyon sonuçları.
Mimari 1

Diferansiyel Öncesi Aks Motoru

Durma
mesafesi
[m]

Ortalama
ivme [g]

Optimal
kaymadan
sapma [%
rms]

Standart ABS

48

0.20

12

6

4

-0.3 – 0.4

Motor ABS

70

0.14

11

4.5

2

-1.8 – 0.2

Tork ayrıştırması

75

0.13

12

5

2.5

-1.6 – 0.6

Optimal kayma takibi

27

0.37

11

13

11

-1.5 – 0

Mimari 2

Ortalama
kayma Ön –
Arka [%]

Aksın burulma
aralığı [o]

Merkezi Aks Motoru
Optimal
kaymadan
sapma [%
rms]

Ortalama
kayma Ön –
Arka

Durma
mesafesi
[m]

Ortalama
ivme [g]

Standart ABS

50

0.19

12

6.5

4.5

-0.3 – 0.5

Motor ABS

59

0.17

10

5.5

4

-1.7 – 0.2

Tork ayrıştırması

60

0.17

10

5.5

4

-2 – 0.8

Optimal kayma takibi

27

0.37

11

16

14

-1.5 – 0

Aksın burulma
aralığı [o]

[%]

Mimari 3 Teker İçi Motor
Optimal
kaymadan
sapma [%
rms]

Ortalama
kayma Ön –
Arka

Durma
mesafesi
[m]

Ortalama
ivme [g]

Standart ABS

45

0.21

13

7.5

4

-

Motor ABS

56

0.18

9

4.5

4

-

Tork ayrıştırması

57

0.18

9

4.5

4

-

Optimal kayma takibi

25

0.39

11

16

14

-

-
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Motor ABS: Bu kontrol yaklaşımı, standart ABS algoritmasının teker kaymalarını regüle etmek amacıyla hidrolik
fren sistemine yaptırdığı teker silindirindeki hidrolik basınç devinimlerinin, hidrolik fren sistemi yerine (ve
tabiiyetiyle hidrolik basınçtan ziyade tork komutu şeklinde) elektrik motorlarına yaptırılmasından ibarettir. Bu
kontrol stratejisi ile elektrik motorlarının hidrolik fren sistemine karşı sağladığı üç avantajdan faydalanılmak
istenmiştir: -Tork komutu, elektrik motorlarında hidrolik frene göre daha yüksek bir hızda
gerçekleştirilebilmektedir. Böylelikle, ABS esnasında konvansiyonel bir araca göre daha yüksek frekansta tork
3
vuruş frekansı sağlanabilmekte ve bu da performansı arttırmaktadır. -Tork komutu elektrik motorunda, hidrolik
frene göre daha yüksek bir kesinlikle gerçekleştirilebilmektedir.
Bunun nedeni temel olarak elektrik motorunda torku gerçekleştirilebilmek için yapılan akım kontrolünün, hidrolik
freninin içerdiği kontrol mekanizmasına göre daha az belirsizlik içermesidir. (Örnek olarak fren balatasının fren
diskine temas ettiği yüzeyin sürtünme katsayısı, aşınma nedeniyle zaman içinde değişebilmektedir, dolayısıyla
4
ölçülen hidrolik basınç fren torkuna çevrilirken hatalar oluşabilmektedir . Öte yandan elektrik motoru komut
edilen torku çok daha yüksek bir kesinlikle gerçekleştirebilmektedir). Böylelikle elektrik motorunu kullanan bir
ABS, teker kaymasının referans bir değeri takip edeceği şekilde regülasyonunu daha yüksek seviyede bir
kesinlikle gerçekleştirilebilmektedir. -Motor tork bilgisi yol sürtünme katsayısının; dolayısıyla teker kayması
kestiriminin daha doğru bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır (Wang 2013).
Ancak “Motor ABS” stratejisi, mimariden mimariye farklılıklar içermektedir:
a) Mimari 1 Motor ABS: Şekil 1 de görüldüğü üzere merkezi aks motoru, açık diferansiyelin her bir yanındaki
tekere farklı tork verme yetisinden yoksundur. Dolayısıyla fren kontrol modülü içerisinde çalışan ABS algoritması
tarafından her bir teker için üretilen net fren torku, (Bayar et al. 2012) de anlatılan basit dağıtım stratejisi ile
merkezi aks motoruna ve her iki hidrolik frene dağıtılmaktadır: Daha düşük frenleme torkuna ihtiyaç duyan tarafın
ihtiyacı, elektrik motoru tarafından karşılanacak (böylelikle iki tarafa da motor tarafından aynı tork sağlanacak),
yüksek seviyede fren torkuna ihtiyaç duyan taraf ise kendi tarafındaki hidrolik fren ile fark yaratacaktır.
Elektrik motoru tork komutu, fren kontrol modülünden motor kontrol modülüne, Giriş Bölümü’nde de
bahsedildiği üzere araç içi modüler iletişim ağı ile iletilmektedir. Ağ kaynaklı sinyal iletim gecikmesi değişkenlik
göstermekle birlikte (Bayar et al. 2013) de görülen gecikme 10 mili-saniye civarındadır. Bu gecikme simülasyon
çalışmasına da yansıtılmıştır.
b) Mimari 2-3 Motor ABS: Şekil 1 de görüldüğü üzere Mimari 1 için yukarıda bahsedilen kısıt, Mimari 2 ve
Mimari 3 için bulunmamaktadır; elektrik motorları her bir tekere ayrı tork verebilme olanağına sahiptir. Bu
durumda Mimari 2 & 3 için Motor ABS kontrol algoritmasını direkt motor kontrol modülüne kaydırmak mümkün
olmaktadır. Fark fren kontrol modülünün 5, motor kontrol modülünün ise 1 mili-saniyelik bir örnekleme hızı
olmasıdır; bu sebepten ötürü motor kontrol modülüne kaydırılan ABS algoritması daha yüksek frekansta fren torku
devinimi komut edebilmektedir. 5 mili-saniyelik bir örnekleme hızı için tasarlanmış ve parametrize edilmiş olan
ABS algoritması böylelikle 1 mili saniye için tekrardan parametrize edilmiştir.
- Tork ayrıştırması: Bu kontrol-dağıtım stratejisinde (Yu 2015) ve (Yu ve Bayar 2015) numaralı referanslardan
esinlenilmiştir. Burada mantık temel olarak, her bir teker için üretilen fren torkunu iki bileşene ayrıştırmaktır:
Yüksek ve düşük frekanslı iki fren torku bileşeni. Bu ayrıştırma için (Yu 2015) de bahsedilen 4. Dereceden, düşük
frekansa izin veren bir Butterworth filtresi kullanılmıştır. Düşük frekanslı bileşen fren kontrol modülüne
gönderilmekte ve hidrolik frene komut edilmekte, yüksek frekanslı bileşen ise elektrik motorundan
sağlanmaktadır. Motor kontrol modülünden fren kontrol modülüne gönderilen sinyal, yine 10 mili-saniyelik ağ
kaynaklı bir iletişim gecikmesine maruz bırakılmaktadır.
- Optimal kayma takibi: Bu kontrol yaklaşımı frenleme esnasında referans bir kayma değerini takip etme üzerine
kuruludur. Dördüncü bölümdeki ESK simülasyonları için de değinilecek olan bu kontrol metodu, (Bayar ve Wang
2012) de detaylı bir şekilde anlatılan kayma modu kontrol metodudur. Burada yeniden anlatılmayacaktır.
Optimal kayma takibinde teker kaymasının kestirimi oldukça önem taşımaktadır. Teker kaymasının doğru
kestirimi, araç hızı ve lastik yuvarlanma yarıçapının doğru kestirimine bağlıdır.
s = (r. / V) – 1

3

(1)

İçten yanmalı motor, hidrolik fren ve elektrik motorunun açık döngü tork yanıt bant genişliği (Yu 2015) de
bulunabilir.
4
Tb = 2brbAbP; burada b fren balatası-diski sürtünme katsayısı (sıcaklık ve aşınma ile değişkenlik gösterebilen),
rb balata temas noktası ile tekerin merkezi arasındaki uzaklık, Ab balata-disk sürtünme alanı ve P teker
silindirindeki hidrolik basıncıdır.
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burada r lastik yuvarlanma yarı çapı,  teker dönme hızı, V hız vektörünün teker düzlemindeki bileşeni
(direksiyonun kırılmadığı durumda aracın doğrusal hızı) ve s de teker kaymasıdır. Araç hızının kestirilmesi,
oldukça popüler olan Kalman filresi yöntemi ile yapılmaktadır. Bu yöntem (Kiencke ve Nielsen 2001) de detaylı
olarak anlatılmaktadır.
Tork ayrıştırması ve optimal kayma takibi kontrol-dağıtım stratejileri, Mimari 1 için, Mimari 2 & 3 e göre,
yukarıda “Mimari 1 Motor ABS” bölümünde bahsedilen farklılığa tabidir; düşük frenleme torkuna ihtiyaç duyan
tarafın ihtiyacı, elektrik motoru tarafından karşılanacak (böylelikle iki tarafa da motor tarafından eşit tork
sağlanacak), yüksek fren torkuna ihtiyaç duyan taraf ise kendi tarafındaki hidrolik fren ile fark yaratacaktır.

3.1 ABS Simülasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi
1) Standart ABS her mimaride yakın sonuçlar vermektedir. Durma mesafesi, ortalama ivme ve kayma değerleri her
mimari için yakındır. Mimari 1’in kendine has özelliği her iki tarafa da eşit tork dağıtan açık diferansiyel
mekanizmasıdır (Bkz: Şekil 2). Bu mekanizma dolayısıyla frenleme anında her bir teker fren torkunun etki ettiği
atalet değeri, teker ataleti artı elektrik motorunun ataleti ile dişli oranının karesinin çarpımının yarısıdır.

Şekil 2 Açık diferansiyel mekanizması ve ilişkin atalet ve hızlar (Bayar et al. 2012) Şekilde em ve Tem elektrik motorunun hızı
ve torku (Standart ABS’de 0), Igirdi elektrik motoru ile diferansiyeli bağlayan dişlinin ataleti, iana dişli oranı, Ikafes, Iiç, Isağ ve Isol
sırasıyla kafesin, içteki, sağ ve sol dişlilerin ataletleri ve sol ve sağ tekere bağlı sol ve sağ aksların hızları (akslar sonsuz
rotasyonel sıkılıkta varsayılırsa -ki Denklem 2 bu şekilde çıkarılmıştır- aks hızı aynı zamanda teker hızına eşittir).

(2)

Burada Tsol ve Fxsol sol fren torku ve lastik-zemin arasında gelişen fren kuvveti, Iem ise elektrik motorunun
ataletidir. Mimari 2’de diferansiyel bulunmadığından fren torkunun etki ettiği atalet daha yüksektir:
(3)
Bu nedenden ötürü aynı ABS algoritması Mimari 2’de teker kaymasını Mimari 1 deki kadar yüksek bir kesinlikle
kontrol edememiştir. Öte yandan Mimari 3 de ne diferansiyel ne de aks bulunmaktadır; ancak teker içine
yerleştirilen ve her biri 35 kg olan teker içi motorlar teker ataletini 1,5 kg.m2 den 2,85 kg.m2 ye çıkartmaktadır.
ABS algoritmasının parametrelerindeki ufak çaplı bir değişiklik, Standart ABS için Tablo 1 deki sonucu vermiştir.
2) Önceki bölümde anlatılan Motor ABS algoritması, Tablo 1 deki “optimal kaymadan sapma” ve “ortalama
kayma” sütunlarından da görüleceği üzere, her bir mimaride Standart ABS’ye göre, genel bir eğilim olarak teker
kaymasını daha dar bir bantta tutmayı başarmıştır. Bunun nedeni, yukarıda da belirtildiği üzere motorların hidrolik
fren sistemine göre kendisine verilen tork komutunu daha doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleridir.
Ancak bilindiği üzere teker kaymasını daha dar bir bantta tutmak, tekerlerin kitlenme riskini azaltmanın ve
dolayısıyla aracın stabilitesini artırmanın yanında durma mesafesini uzatabilmektedir. Bu Tablo 1’de de
gözlemlenen ve beklenen bir sonuçtur. Bu çalışmada, Motor ABS algoritması için hem kaymayı göreceli olarak
orta ölçekli bir bantta tutup durma mesafesini de çok arttırmayacak bir “orta yol” ABS parametrizasyonu üzerinde
durulmamıştır; “Optimal Kayma Takibi” algoritması bunu zaten sağlamaktadır.
Üzerinde durulması gereken bir sonuç, Motor ABS algoritmasının Mimari 1 & 2 de neden olduğu, aks burulma
açılarındaki artıştır. Motor tarafından daha yüksek bir frekansta verilen fren torku, Standart ABS algoritmasının
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neden olduğu burulma aralığını iki katına çıkarmıştır. Artan titreşimi sönümlemek amacıyla, 2. Bölüm’de
bahsedilen MATK algoritmaları çalışmanın bu aşamasında henüz geliştirilmemiştir.
3) Tork Ayrıştırması dağıtım stratejisi, Tablo 1’de görüldüğü üzere durma mesafesi ve ortalama ivme açısından
Motor ABS stratejisinden fazla bir farklılık göstermemektedir. Tek çarpıcı fark aksların burulma aralığındaki
artıştır. Bunun nedeni, ABS algoritmasının ürettiği teker seviyesinde ihtiyaç duyulan net torku elde edebilmek için
düşük frekanstaki hidrolik fren torkunun üzerine pozitif motor torku ekleme gerekliliğidir. Bu durum akslara
fazladan burulma yükü vermektedir. Dolayısıyla ekstradan bir MATK stratejisi uygulanmaması durumunda Tork
Ayrıştırması stratejisinin yalnızca bu durumun sorun teşkil etmeyeceği Mimari 3 de kullanılması daha doğru
olacaktır.
Genel olarak Tork Ayrıştrması kontrol stratejisi için vurgulanması gereken ayrı bir özellik, bu stratejinin Mimari
2 & 3 için Motor ABS stratejisine göre üstünlüğüdür. Tablo 1’i oluşturmak için seçilen durumda aracın ilk hızı 50
kph ve ortalama zemin sürtünme katsayısı 0,3 tür. Ancak, Araştırma Önerisinde’de bahsedildiği üzere, ilk hızın
çok daha yüksek ve zeminin asfalt; sürtünme katsayısının 1 küsür olduğu bir durumda motorların üretebileceği
maksimum tork gereken yavaşlama ivmesini yaratmaya yetmeyecektir; böyle bir durumda mutlaka motor
torkunun üzerine fren torkuna ve Tork Ayrıştırması gibi bir koordinasyon stratejisine ihtiyaç duyulacaktır.
4) Optimal Kayma Takibi kontrol stratejisi, dört strateji arasında durma mesafesi ve ortalama kayma değerleri
açısından en iyisidir (Bkz. Şekil 3). Bunun da ötesinde, bu kontrol algoritması önceki kontrol algoritmalarında
kullanılan fren torkunu kesip artırma tarzında bir algoritma olmadığı için aksların burulma açıları titreşmekten
ziyade belirli bir aralıkta, neredeyse sabit bir değerde kalmaktadır.

Şekil 3 Mimari 3 için optimal kayma takibi kontrol stratejisi sonuçları. Kaymanın ideal değerinde sabitlenmesi, ivmelenme ve
durma mesafesini de ideal hale getirmektedir.

4. ESK SİMÜLASYONLARI
Karşılaştırma için seçilen senaryo, aracın hızının 90 km/sa olduğu, ve zemin sürtünme katsayısının ortalama 1
olduğu (0.97 – 1.03 arası gelişi güzel olarak değişecek bir şekilde modellenmiştir) bir durumda, sürücünün şerit
değiştirmek amacı ile Şekil 4’de gösterilen direksiyon komutunu vermesinden ibarettir. Tablo 2 de verilen
sonuçlar, farklı mimarileri ve kontrol-dağıtım stratejilerini stabilite kontrolü performansı açısından beş kritere göre
karşılaştırmaktadır:
- Dönme hatası: Kontrolcünün referans bisiklet modeli (Bayar et al. 2012) ile belirlediği ideal dönme hızından
maksimum sapma.
- Maksimum yüzme açısı: Kontrolcünün dönme hızı gibi doğrudan kontrol etmekten ziyade belirli bir bantta
tutmayı hedeflediği, aracın stabilitesini belirleyen başlıca parametrenin manevra esansındaki maksimum değeri.
- Doğrusal hızdan sapma: Önemi (Bayar et al. 2012) de anlatılan, manevra esnasında stabilite kontrolünün yol
açtığı maksimum hız kaybı.

Şekil 4 ESK karşılaştırması için seçilen şerit değiştirme manevrası.

- Tekerlerin maksimum kayma değeri
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- Aksın burulma aralığı
ç farklı kontrol-dağıtım stratejisi değerlendirilmiştir:
- Standart ESK: (Bayar et al. 2012) de anlatılan, sürücü direksiyonu çevirdiğinde tekerleri bisiklet modelinin
ürettiği referans dönme hızını takip edecek (ve aynı zamanda yüzme açısını da belirli stabil bir bant içinde tutacak)
şekilde frenleyen kontrol algoritması. Dışa savrulma durumunda arka iç teker, aracın dönme komutuna aşırı yanıt
vermesi durumunda ise ön dış teker frenlenmektedir.
- Tork ayrıştırması: ABS simülasyonları için de kullanılan kontrol-dağıtım stratejisi. Bu kez standart ESK
algoritmasının ürettiği net teker torku fren modülü içerisinde (5 mili-saniyelik bir örnekleme hızı ile) düşük ve
yüksek frekanslı iki tork bileşenine ayrılmakta, yüksek frekanslı bileşen elektrik motorundan, düşük frekanslı
bileşen ise hidrolik fren sisteminden karşılanmaktadır.
- Optimal kayma takibi: Yukarıdaki ABS simülasyonları için de kullanılan, referans kayma değerlerini takip
edecek torku üreten ve motor ve hidrolik fren sistemine dağıtan kontrol algoritması. (Bayar et al. 2012)’de
anlatıldığı üzere, referans kayma değerleri bu kez referans dönme hızını takip edecek ve aracın (stabilitesini
etkilememe şartıyla) manevra başındaki hızını düşürmeyecek şekilde belirlenmektedir. Bu algoritma, 3. Bölüm’de
bahsedilen ABS versiyonunda olduğu gibi elektrik motoru kontrol modülünde çalıştırılmaktadır.
Tablo 2. ESK simülasyon sonuçları.
Mimari 1 Diferansiyel Öncesi Aks Motoru

Standart ESK

Maksimum
yüzme
açısı

Lineer
hızdan
sapma

[o/s]

[ o]

[kph]

3.5

5.1

25

14

9.5

1.3

0.3

-0.1 – 0.15

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

5.6

1.6

2.4

2.2

3

3.5

0.1 – 1.1

Tork ayrıştırması
Optimal kayma takibi

Maksimum kayma

Maksimum
dönme hızı
takip hatası

Aksın
burulma
aralığı [o]

ÖnSol-ÖnSağArkaSol-ArkaSağ
[%]

Mimari 2 Merkezi Aks Motoru
Maksimum kayma

Maksimum
dönme hızı
takip hatası

Maksimum
yüzme
açısı

Lineer
hızdan
sapma

[o/s]

[ o]

[kph]

Standart ESK

4.5

4.9

25

22

13

0.4

0.3

-0.38 – 0.26

Tork ayrıştırması

3.0

5.1

26

20

10

1.1

0.3

-1.8 – 2

Optimal kayma takibi

1.5

5.7

1.4

2.7

2.5

3

3

-0.7 – 0.9

Mimari 3
Maksimum
dönme hızı
takip hatası

Maksimum
yüzme
açısı

Lineer
hızdan
sapma

Aksın
burulma
aralığı [o]

ÖnSol-ÖnSağArkaSol-ArkaSağ
[%]

Teker İçi Motor
Maksimum kayma
ÖnSol-ÖnSağArkaSol-ArkaSağ [%]

Aksın
burulma
aralığı [o]

o

[ /s]

o

[ ]

[kph]

Standart ESK

3.6

4.7

26

19

10

0.3

0.3

-

Tork ayrıştırması

2.4

4.8

26

15

8

0.6

0.3

-

Optimal kayma takibi

1.5

5.7

1.4

2.7

2.6

2.9

2.9

-
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4.1 ESK Simülasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi

1) Her üç mimari için Standart ESK algoritması değerlendirildiğinde, manevra esnasında frenleme ile hızın 90
km/sa den yaklaşık 65 km/sa’e düştüğü gözlemlenmektedir. Bunun yanında referans dönme açısı kusursuz bir
şekilde takip edilmeyerek yüzme açısı maksimum 5o lik stabil bir bant içinde korunabilmiştir (Bkz. Şekil 5).
Mimari 2 ve Mimari 3 ün Mimari 1’e göre olan farkı, teker kaymalarındaki yüksekliktir. 2 ve 3 numaralı
denklemlerle açıklandığı üzere, Mimari 2 ve Mimari 3’deki yüksek teker ataleti, istenen dönme performansını
sağlayacak lastik kuvvetini yaratabilmek için daha yüksek bir teker torku ihtiyacına neden olmaktadır. Daha
yüksek bir tork ise daha yüksek teker kayma değerlerine ve daha geniş bir aks burulma aralığına yol açmaktadır.
Özellikle Mimari 2 & 3 simülasyonlarında ESK nın yarattığı torkun yol açtığı yüksek kayma değerlerinin ABS
tarafından bloke edilmemesi için ABS algoritması yeniden parametrize edilmiştir.
2) Tork ayrıştırması kontrol-dağıtım algoritması, Mimari 1’de, aks motoru diferansiyel ile her iki tekere de eşit
tork verdiğinden ve dönme momentini yaratacak fark yine hidrolik fren torku ile yaratılacağından ötürü anlamsız
olacaktır. Dolayısıyla bu algoritma sadece Mimari 2 & 3 için uygulanmıştır.
Aynı ESK algoritmasının yüksek frekanslı bileşeninin elektrik motoru tarafından hızlı ve doğru bir şekilde
gerçekleştirilmesi, özellikle ön tekerler için daha düşük bir kayma değeri sağlamış, aynı zamanda referans dönme
hızı takip hatasını azaltmıştır. Maksimum yüzme açısında kayda değer bir değişiklik olmamıştır.

Şekil 5 Mimari 2 için Standart ESK algoritmasının kontrol performansı. 4 - 5. Saniyeler ve 6,5 - 7. Saniyeler arasındaki
referans dönme hızı takibinden feragat ederek yüzme açısının artışı engellenmektedir.

3) Optimal kayma takibi kontrol stratejisi hem dönme hızı takip hatası (yüzme açısında çok az, kayda değer
olmayan bir artışla), hem de oldukça düşük teker kayma değerleri açısından ilk iki kontrol stratejisinden üstündür.
Bunun yanında manevra esnasında araç hızı korunabilmiştir. Burada elektrik motorlarının ve bu algoritmanın
sağladığı avantaj, aracın dönme komutuna fazla tepki vermesi durumunda ön dış tekeri frenlenmenin yanında ön iç
tekeri hızlandırabilme olanağıdır. Bu, Mimari 2 & 3’de aracın sağ ve sol tarafındaki tekerlere etki eden motorların
hareketi birbirinden bağımsız olduğu için daha yüksek bir doğruluk seviyesinde yapılabilmektedir. Mimari 1 de
aksların burulma aralığının pozitif bir bantta olmasının nedeni aracın hızını korumak için diferansiyel öncesi aks
motorundan sağlanan pozitif torktur.
Bu kontrol stratejisinin sonuçları (Bayar et al. 2012) de farklı manevralar için de bulunabilir.

5. SÜRÜŞ KONFORU SİMÜLASYONLARI
Karşılaştırma gerektiren bir diğer alan, 2. Bölüm’de de bahsedilen, mimariden mimariye farklılık gösteren
yaylanmayan kütlenin sürüş konforuna olan etkisidir. Karşılaştırmanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için hangi
tipte tip yol zemin profilleri gözetilerek simülasyon çalışmalarının yapılması gerektiği, (ISO 8608, 2016) göz
önüne alınarak kararlaştırılmıştır. Bu referansta farklı zeminler (A’dan H’ye kadar), pürüzlülük ortalamalarının
güç spektrum yoğunluğu temel alınarak sınıflandırılmıştır. Böylelikle zemin profili 1. dereceli bir filtreden
geçirilen beyaz gürültü şeklinde modellenmiştir (Zuo ve Zhang 2012, Rill 2012)
Sürüş konforunu değerlendirmede kullanılan temel parametre, proje özetinde de belirtildiği üzere, yaylanan
kütle ivmesidir. Yaylanan kütle ivmesinin insan üzerindeki etkisini incelemek için literatürde kullanılan standart,
(ISO 2631-1 1997)’dir. Bu referansta, deneyler sonucunda elde edilmiş, yaylanan kütle ivmesini belirli
frekanslarda ve belirli oranlarda filtreleyecek şekilde oluşturulmuş bir transfer fonksiyonu verilmiştir. Bu transfer
fonksiyonundan geçirilen yaylanan kütle ivmesinin ortalama karekök değeri temel alınarak bir karşılaştırma
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yapılmıştır (Griffin 2007). Simülasyonlarda iki farklı araç hızı gözetilmiştir. Simülasyon sonuçları Şekil 6’da
verilmiştir. Sonuçlar aşağıda verilen özet ile değerlendirilebilir:
1) Her iki araç hızında da E – tipi yol profilinden itibaren sürüş konforunda rahatsızlık başlamıştır.
2)Mimari 1 & 2’nin yaylanan kütle ivme trendleri birbirlerine oldukça yakındır. Bunun nedeni iki mimaride
yaylanmayan kütlenin (ve yaylanan kütlenin) birbirine eşit olmasıdır. Mimari 3’de ise yaylanan kütle ivmesi
artmıştır; 90 km/sa ve D yol tipinde rahatsızlık sınırına yaklaşmıştır. Bunun nedeni, 2. Bölüm’de de bahsedilen,
teker içi motor kaynaklı yaylanmayan kütle artışıdır. Bu artışın, daha önce de yol testleri ile rapor edildiği üzere
(Anderson ve Harty 2010) bozuk zeminli yollarda (E ve F) daha çarpıcı olduğu simülasyon sonuçları ile
doğrulanmıştır.

Şekil 6. Sürüş konforu simülasyon sonuçları. Sol: Araç hızı 50 km/sa. Sağ: Araç hızı 90 km/sa.

6. SONUÇLAR
Bu çalışmada farklı elektrikli araç mimarileri birbirleriyle taşıt dinamiği performansları açısından belirli
karşılaştırma kriterleri doğrultusunda karşılaştırılmıştır; üstünlükleri-zayıflıkları ortaya konmuştur. Elektrik motor
torku ve hidrolik fren torkunun ABS ve ESK kontrol döngüleri içerisinde nasıl tandem bir şekilde kullanılacağına
dair farklı kontrol stratejileri değerlendirilmiştir.
Simülasyon sonuçları literatürdeki bulgularla uyuşmaktadır; ABS algoritmasının ürettiği net fren torkunun
karşılanmasında elektrik motoru gibi daha hızlı bir aktüatörün kullanılması, daha başarılı bir teker kayma kontrolü
sağlamaktadır. Bu algoritmanın daha hızlı bir örnekleme hızı olan elektrik motoru kontrol modülünde
çalıştırılması performansı daha da geliştirmektedir. Aynı gözlem ESK için de geçerlidir.
Motorların tek başlarına gereken frenleme torkunu sağlayamama durumunda ise Tork Ayrıştırması stratejisi
önem kazanmaktadır. Ancak aks dinamiklerinin de etkili olduğu Mimari 1& 2’de, bu kontrol stratejisinin bir
MATK stratejisi ile birlikte kullanılmasında fayda vardır.
Optimal kayma takibi stratejisi, hem ESK, hem de ABS için en iyi performansı vermektedir. Ancak bu
stratejinin kritik tarafı teker kaymasının yüksek bir doğrulukla kestirilme gerekliliğidir.
Farklı mimarilerin sürüş konforu simülasyonları da beklenen sonuçlar vermiştir. Yaylanmayan kütlesi fazla olan
Mimari 3, özellikle bozuk yollarda sürüş konforunu geriletmektedir.
Projenin bir sonraki aşamasında yeni MATK algoritmaları geliştirilecek ve deneysel olarak test edilecektir.
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KARDAN MİLİNİN MODAL DAVRANIŞLARININ BELİRLENEBİLMESİ İÇİN BİR
SONLU ELEMANLAR MODELLEME YÖNTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
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ÖZET
Bu çalışmada iki adet komple kardan milinin titreşim biçimi ve doğal frekans gibi modal parametreleri sonlu
elemanlar ile modal analizi yapılarak elde edilmiştir. Gerçekleştirilen SE analizi ve kullanılan yöntemler tek
serbestlik dereceli bir yaklaşımla deneysel analiz ile doğrulanmıştır. Çalışmada frekans cevap fonksiyonları (FRF),
deneysel olarak tek serbestlik dereceli-tepe seçme (SDOF-PP) metodu ile elde edilmiş, sonlu elemanlar modelleri
ise ticari yazılım kullanılarak oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: modal analiz, kardan mili, titreşim, doğal frekans, gürültü

DEVELOPING A FINITE ELEMENT MODELLING METHOD FOR DETERMINING
MODAL BEHAVIOURS OF CARDAN SHAFTS

ABSTRACT
In this study, modal parameters such as mode shapes and natural frequency of two propshafts were obtained by
performing experimental modal analysis together with a single degree freedom approach and finite element
method. The accuracy of the finite element method to be considered was proved by means of experimental
analysis and methods. In the study, frequency response functions (FRF) were experimentally obtained by single
degree of freedom (SDOF-PP) method and finite element models were constructed with help of computer
programs.
Keywords: modal analysis, cardan shafts, vibration, natural frequency, noise

1. GİRİŞ
Günümüzde, otomotiv sektöründe müşteri ve ana sanayi beklentileri her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak,
kardan millerinde de tork taşıma kapasitesi, hafiflik, uzun kullanım ömrü gibi özelliklerinin yanında, gürültüsüz
çalışması da müşteriler tarafından tercih edilen bir başka özellik olmaya başlamıştır. Kardan mili gibi hareketli
ürünlerde ortaya çıkan gürültü, yapı kaynaklı ses olarak adlandırılır ve ürünün bir veya birkaç farklı parçasının
çalışması esnasında ortaya çıkan titreşimleri sonucu oluşur. Gürültünün azaltılması ve önlenmesi işlemi genellikle
aktif veya pasif yöntemler ile gerçekleştirilir. Aktif yalıtım, gürültüyü doğuran kaynak üzerinde iyileştirme
tedbirleri alınması ile yapılırken; pasif yalıtım, gürültünün kaynağında etkili bir çözümün gerçekleştirilemediği
durumlarda, kaynak etrafında veya alıcı ortamda alınan çeşitli önlemleri içerir.
Yapı kaynaklı gürültülerde gürültünün aktif yöntemle azaltılması için kaynağın titreşim özelliklerinin
iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu özelliklerin iyileştirilmesi işlemi ise ancak kaynağın modal özelliklerinin doğru
olarak tespit edilmesi ile mümkün olur. Cihaz ve makine parçalarının modal parametrelerinin belirlenmesi için
genellikle deneysel modal analiz yöntemi tercih edilir. Fakat tasarım aşamasında deneysel yöntemin uygulanması
için gereken ekipman, prototip ve personel gibi fazladan maliyetlerin yanı sıra zaman kaybı da ortaya çıkmaktadır.
Bu sebeplerden dolayı deneysel yöntemin yerine kullanılabilecek, kardan milinin gerçek durumunu en uygun
simule edebilecek bir sonlu elemanlar modeli oluşturma ihtiyacı doğmuştur.
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Literatürde deneysel modal analiz ve modal parametrelerin belirlenmesi üzerine çok sayıda çalışma
bulunmaktadır. Örneğin; Seçgin, Öztürk, Yıldırım ve Sarıgül bir buzdolabı kompresörünün deneysel modal
analizini çok serbestlik dereceli yöntem ile gerçekleştirmişlerdir (Seçgin Vd., 2009). Başka bir çalışmada
Clemente askı köprünün modal davranışını incelemek amacı ile deneysel modal analiz gerçekleştirmiştir
(Clemente Vd., 1998). Liang, yapının modal davranışını ortaya çıkarmak için bir süspansiyon köprüsüne modal
analiz uygulamıştır (Liang Vd., 2001). Oliviera ve arkadaşları kompozit plak yapılarının modal
karakterizasyonunu belirlemek için piezoelektrik transdüserler kullanılarak deneysel modal analiz çalışması
yapmışlardır (Oliviera Vd., 2016). Hooper ve Marco, hibrid araçlarda yaygın olarak kullanılan Li-on pillerin
modal davranışını araştırmışlardır (Hooper ve Marco, 2015).
Yeni tasarlanan kardan millerinin doğal frekans değerlerinin araçların çalışma devirleri ile çakışıp rezonansa
girmemesi istenir. Bu çalışma, kardan millerinin modal özelliklerinin doğru bir biçimde belirlenmesi amacı ile
yapılmıştır.
Kardan milinin frekans cevap fonksiyonları geliştirilen sonlu elemanlar analizi yöntemi ile elde edilerek, darbe
çekiç testi ile deneysel olarak doğrulanmıştır. Deneysel metodun doğruluğu doğal frekansları analitik olarak
belirlenebilen bir çubuk için gösterilmiştir.

2. DENEYSEL MODAL ANALİZ
Deneysel modal analiz sistemleri, temas (ivmeölçer, yük hücresi vb.) veya temassız transdüserler (lazer titreşim
ölçer, stereofotogrametrik kamera), veri toplama sistemleri, analogdan dijital dönüştürücüler (ADC) ve
bilgisayarlardan oluşur.
Mekanik sistemler tek serbestlik dereceli (SDOF) veya çok serbestlik dereceli (MDOF) sistemler olarak
modellenebilir. MDOF sistemi, birçok SDOF sisteminin doğrusal titreşim teorisi ile örtüşmesi şeklinde
modellenebilir. Deneysel modal analizde, karmaşık sistemler SDOF ve MDOF yaklaşma yöntemleri ile analiz
edilebilir. SDOF yaklaşımı için tepe seçim yöntemi genel olarak kullanılırken, MDOF yaklaşımı için eğri uydurma
yöntemi en yaygın yöntemdir (Seçgin Vd., 2009).
SDOF yaklaşımında tepe seçimi kolay uygulanabilir bir analiz yöntemi olduğu için çoğunlukla tercih edilmektedir.
Bu yöntem yarım güç yöntemi olarak da bilinir. Modal parametreler, rezonans frekansında pikin yeterince geniş
bir bandının analizi ile elde edilebilir. Eğri uydurma yönteminde, modal parametreler, reseptörün gerçek ve
imajiner bölümünü (Nyquist diyagramı) çizerek, oluşturulmuş dairesel ilişkiden saptanır. Bu çalışmada, modal
analiz çalışmalarında tepe seçme yöntemi kullanılmıştır (He & Fu, 2001). Eğri uydurmada, sinyalin FRF eğrisi
yaklaşık olarak çeşitli matematiksel fonksiyonlar olarak tanımlanır. Bu işlemde genellikle kırılma polinomları
veya
kompleks
üstel
eğri
formları
kullanılır.
SDOF yaklaşımı, düşük sönümlü sistemler için modal bilgilerin kolay ve hızlı değerlendirilmesinde kullanılır.
Bununla birlikte, MDOF yaklaşımı, daha sönümlü sistemlerde ve daha güvenilir mod bilgisinin belirlenmesi için
daha karmaşık yapılarda kullanılabilir (Seçgin Vd., 2009).

2.1 Tek Serbestlik Derecesi Yaklaşımı
SDOF sistemleri rijitlik sabiti k'ye, sönüm sabiti c'ye sahip bir sönümleyiciye ve kütlesi m olan bir elemente sahip
bir yay olarak modellenebilir. Frekanstaki harmonik kuvvet uyarımı, sistemin tepkisi olarak varsayılabilir.
Sistemin kabul yanıtı şu şekilde temsil edilebilir;
Viskoz sönüm için (Seçgin Vd., 2009):
(1)

Yapısal sönüm için (Seçgin Vd., 2009):
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(2)

Reseptans, sisteme uygulanan kuvvet üzerindeki yer değiştirmenin oranıdır. Eşitlik (1) ve (2) modal parametrelerle
şu şekilde yeniden yazılabilir;
Viskoz sönüm için (Seçgin Vd., 2009):
(3)

Yapısal sönüm için (Seçgin Vd., 2009):
(4)

Bu formülde
doğal frekans,
kayıp faktörüdür.

zorlama frekansı, ξ sönümleme oranı ve

SDOF sisteminin yapısal sönümleme

2.1.1 Tepe Seçme Metodu
Birkaç moda sahip bir sistemin frekans tepki fonksiyonu Denklem 3 ve 4 kullanılarak aşağıdaki gibi belirlenebilir
(Seçgin Vd., 2009);

(5)

Ve küçük sönümlü sistemler için (Seçgin Vd., 2009),
(6)

Modal parametreler de şu şekilde hesaplanır;
Modal sabit (Seçgin Vd., 2009):
(7)

Viskoz sönüm oranı, modal bant genişliği (kalite faktörü) türetilebilir. Kalite faktörü bant genişliği frekans
değerlerinin boyutsuz bir parametresi olup zirve değerinden 3 dB daha düşüktür (Şekil. 1.)
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Şekil 1. Kalite faktörü eğrisi

Viskoz sönüm oranı (Seçgin Vd., 2009);
(8)

Yapısal sönüm oranı (Seçgin Vd., 2009);
(9)

Tepenin maksimum değeri (Seçgin Vd., 2009):
(10)

Denklem 8 ve 9’da
frekanslarıdır.

bandın merkez frekansı,

ve

sırasıyla modal bant genişliğinin düşük ve yüksek

3. SONLU ELEMANLAR MODAL ANALİZ YÖNTEMİ
Deneysel yöntemler genellikle yüksek doğrulukla sonuç verse de, getirdiği fazladan ekipman, zaman ve maliyet
gibi nedenlerle alternatif bir tasarım doğrulama yöntemi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu dezavantajları ortadan
kaldırmak için sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan analizler çoğu zaman tasarım doğrulama yöntemi olarak tercih
edilmektedir. Kurulacak sonlu elemanlar modelinin gerçek durumu en doğru şekilde simule etmesi beklenirken
aynı zamanda kolay modellenmeli, hızlı çözümlemeli ve standartlaşabilmelidir. Bu beklentileri karşılayacak
şekilde bir sonlu elemanlar analiz yöntemi oluşturulmuştur.
Modal analizlerin lineer olmasından dolayı karşılaşılan temas tanımlamalarındaki sınırlamalar nedeniyle kardan
mafsallarına ait istavrozlar, eşdeğer kinematik ve mekanik özellikleri sağlayan 6 serbestlik dereceli tek boyutlu
yay elemanları ile modellenmiş ve bu yay elemanları kulaklara rijit elemanlar ile bağlanmıştır. İstavrozun katı
olarak modellenmesinin yerine, eşdeğer katılığa sahip yay elemanından oluşması sonlu eleman modelinin daha az
çözüm süresine ihtiyaç duymasını da sağlamaktadır. İstavroz kütleleri noktasal kütle elemanlar olarak
tanımlanarak yay elemanının iki ucuna dağıtılmıştır. İstavrozların eksenel dönme katılıkları, modal analiz öncesi
gerçekleştirilen statik analizler ile hesaplanmıştır. Istavrozların sonlu elemanlar programında modellenmesi Şekil.
2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Istavroz modeli

Askı rulmanı ile askı braketi arasında kauçuk askı takozu yer almaktadır. Askı braketinin katılığının kardan mili
doğal frekansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Kardan milinin taşıt gövdesi ile bağlantısını sağlayan askıların
kauçuk takozları da 6 serbestlik derecesine sahip yay elemanları ile tanımlanmış ve kardan mili muylusuna rijit
elemanlar ile bağlanmıştır. Yay elemanının diğer ucuna da sınır şartı verilmiştir. Askıya ait yaylanabilen kütleler
de nokta kütle olarak tanımlanmıştır. Askı modelinde kullanılan yay elemanının katılık değerleri askı tedarikçisi
tarafından sağlanan eksenel ve torsiyonel katılık eğrileri kullanılarak elde edilmiştir. Askının sonlu elemanlar
programında modellenmesi Şekil. 3’de verilmiştir.

Şekil 3. Askı modeli

4. DENEYSEL VE SONLU ELEMANLAR ÇALIŞMALARI
Deneysel modal analiz yönteminde ölçümün doğruluğu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Ölçüm ve test
ekipmanlarının kalibrasyonun yapılmış olması ve yöntemin doğru uygulanması bu faktörler arasındadır. Bu
ilişkiyi ortaya koymak ve deneysel yöntemin doğruluğu göstermek adına analitik yöntemlerle doğal frekansı
hesaplanabilen bir iş parçası üzerinden deneysel modal analiz yapılmıştır. Daha sonra bu parçanın sonlu eleman
modeli kurularak sanal ortamda da doğrulaması yapılmıştır.
Şekil 4’te şematik olarak gösterilen testte kullanılan iş parçasına ait özellikler ve ilgili analitik formüller (Denklem
11) verilmiştir.
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Şekil 4. Test çubuğu şematik gösterimi

L=140 mm, b=30 mm, t=5 mm, yoğunluk=7800 kg/m^3
(11)

E; elastisite modülü, I; alan atalet momenti, A; taban alanı, ρ; yoğunluk, l; uzunluk.
Deney düzeneği Şekil 5‘de görüldüğü gibi kurularak çekiç testi gerçekleştirilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 5. Test çubuğu modal analiz deney düzeneği

Aynı parçaya ait sonlu eleman modeli (Şekil 6) kurularak çözüm yapılmış ve Tablo 1’de yer alan sonuçlar elde
edilmiştir.

Şekil. 6. Test çubuğu SE modeli
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Tablo 1. Test çubuğu deneysel, analitik, sonlu elemanlar modal analiz sonuçları

Yapılan karşılaştırma çalışması doğrultusunda Bölüm 2 ve 3’te ele alınan yöntemler uygulanarak kardan milleri
için deneysel ve sonlu elemanlar yöntemiyle modal analizler gerçekleştirilmiştir. Test düzeneği Şekil 7’de
verilmiştir. Bölüm 3’te verilen yönteme göre modellenen kardan mili sonlu elemanlar modeli de Şekil 8’de
verilmiştir.

Şekil 7. Kardan mili modal analiz test düzeneği

Şekil 8. Kardan mili sonlu elemanlar modeli

İki farklı kardan mili için analizler yapılmıştır. Kardan millerine ait 1. ve 2. mod şeklinin deneysel ve sonlu
elemanlar yöntemiyle elde edilmiş hali Şekil 10 ve 12’de görülmektedir.

Şekil 9. 1. Kardan milinin deneysel imajiner eğrileri
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Şekil 10. 1. Kardan milinin SE ve deneysel titreşim biçimleri

Şekil 10’da sol tarafta görülen şekiller SE analizi sonucu elde edilmiş ilk iki doğal frekansa ait titreşim
biçimleridir. Sağ taraftaki eğriler ise deneysel modal analiz sonucu ivmemetrelerin olduğu noktalardan alınan
imajiner veriler (Şekil. 9) ile çizdirilmiş titreşim biçimleridir. Doğal frekansları ayrı ayrı incelediğimizde SE
analizi ile bulunan titreşim biçimleri ile deneysel olarak elde edilen titreşim biçimlerinin birbirleri ile uyumlu
oldukları görülmektedir. Yöntemin doğrulanması amacı ile aynı metot farklı bir kardan miline daha uygulanmıştır.
Şekil 12’de hem SE analizi ile hem de deneysel olarak elde edilen titreşim biçimleri verilmiştir.

Şekil 11. 2. Kardan milinin deneysel imajiner eğrileri

Şekil 12. 2. Kardan milinin SE ve deneysel titreşim biçimleri

Şekil 12’de görüldüğü gibi SE analizi ile elde edilen ve deneysel olarak elde edilen sonuçlar birbirleri ile
uyumludur.
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5. SONUÇLAR
Son yıllarda otomotiv sektöründe en önemli müşteri isteklerinden biri de satın aldıkları aracın gürültüsüz
çalışmasıdır. Yüksek devir altında çalışan kardan milleri sahip olduğu geometrik ve kinematik özelliklerden dolayı
belirgin seviyede gürültü ve titreşim yaratabilmektedir. Kardan mili üreticileri için bu konu üzerinde çalışılması
gereken bir alandır. Gürültü ve titreşim karakteristiklerinin doğru olarak belirlenebilmesi bu alanda yapılacak
çalışmalar için önceliklidir. Bu karakteristiklerin en önemlilerinden biri rezonans frekanslarıdır. Rezonans
frekanslarının tespiti modal analizler ile mümkün olmaktadır. Bu çalışma kardan millerinin modal davranışlarını
henüz tasarım aşamasında iken doğru olarak belirlenebilmesi için yapılmıştır. Geliştirilen SE metodu ile elde
edilen doğal frekans değerleri deneysel olarak elde edilen doğal frekans değerleri ile karşılaştırılmış ve deneysel
verilerden yüzde sapma değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. SE analizi yapılan her iki kardan
milinin de doğal frekans sonuçları deneysel sonuçlar ile oldukça uyumlu olarak elde edilmiştir
Tablo 2. Kardan mili doğal frekansları
1.Mod(Hz) 2.Mod(Hz)
1.Kardan
Mili
2.
Kardan
Mili

SEA
Test
Sapma(%)
SEA
Test
Sapma(%)

243.6
242
0,66
124
120
3,3

553.2
540
2,4
192
188
2,1

TEŞEKKÜR
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Tirsan Kardan Ar-Ge Merkezi’ne ve Test
Merkezi’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
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ABSTRACT
In this study, waste cooking oil ethyl ester (biodiesel) was produced via basic transesterification reaction, ethyl
ester-diesel-methanol ternary blends including different volume ratios of alcohol (2, 4, 6, 8, 10, 15 and 20%) were
prepared, densities of the ternary blends were measured at different temperatures (278.15, 283.15, 288.15, 293.15,
298.15, 303.15, 308.15, 313.15, 318.15, 323.15, 328.15 and 333.15 K) according to ISO 4787 standard, and the
exponential model as a function of temperature was derived using the least squares method to predict density
values. Moreover, the exponential model was compared to the well-known linear model, and the reliability of
these models was investigated using the density data of rapeseed oil methyl ester-diesel-bioethanol ternary blends
measured by Barabás and Todorut. According to result, the exponential model, suggested by the authors,
qualitatively and quantitatively better reflect the variations in densities of different biodiesel-diesel-alcohol ternary
blends measured by the authors and Barabás and Todorut.
Keywords: Alternative fuels, biodiesel, ethyl ester, density, biodiesel-diesel-alcohol ternary blends

1. INTRODUCTION
Renewable fuels have received more attention during the last few decades due to the decreasing fossil fuel supplies
and increasing environmental concerns [1]. Biodiesel, composed of mono-alkyl esters of long chain fatty acids
derived from vegetable oils or animal fats by means of transesterification [2], is one of the most important
renewable alternatives for diesel engines. Biodiesel contains about 10-12% oxygen by mass in the molecular
structure. Therefore, it has higher cetane number, better ignition quality and produces fewer exhaust emissions
(such as CO, HC and particulate emissions), compared to diesel fuel [3,4]. Moreover, biodiesel has enhanced
biodegradability, reduced toxicity and improved lubricity [5,6]. While biodiesel has numerous advantages, it has
also some shortcomings such as: lower heating value, and higher viscosity, density, NO X emissions, cloud point
and pour point temperatures [7,8]. As well known, viscosity is one of the key fuel properties because it affects
atomization quality, the size of fuel droplets and jet penetration, all of which influence the quality of combustion
[9,10]. High viscosity results in poor atomization, incomplete combustion, choking of the fuel injectors, and ring
carbonization [11]. Density data of fuel as a function of temperature are also needed to combustion models and
other applications [11]. The thermodynamic properties (such as density and viscosity) of biodiesel-diesel binary
blends or biodiesel-diesel-alcohol ternary blends have a great significant for the understanding of intermolecular
interactions between different molecules [12]. In addition, it is very critically important to know whether the fuel
properties of the binary and ternary blends ensure the related international standards, or not. Therefore, this study
aims to (1) measure densities of biodiesel-diesel-methanol ternary blends at different temperatures, (2) derive a
regression model as a function of temperature which can be used in combustion models for predicting density, and
finally (3) investigate whether the density data of ternary blends are within the related international biodiesel
standards, or not. For this purpose, (i) waste cooking oil biodiesel (ethyl ester) was produced by means of basictransesterification reaction, (ii) the biodiesel was mixed with commercially available diesel fuel on a 20% volume
basis, (iii) the biodiesel-diesel binary blend (B20) was blended with methanol on 2% (M2), 4% (M4), 6% (M6),
8% (M8), 10% (M10), 15% (M15) and 20% (M20) volume ratios to prepare ternary blends, (iv) the densities of
ternary blends were measured at different temperatures (278.15 K-333.15 K) according to ISO 4787 standards, (v)
the effect of temperature on change of density of ternary blends was investigated, (vi) the exponential model,
previously suggested by the authors for predicting densities of different biodiesel-diesel binary blends [9], was
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fitted to the density data of ternary blends, (vii) the proposed model was compared to well-known linear model
[13] previously recommended in the existing literature, and finally (viii) the reliability of these models were
investigated by fitting the density data of rapeseed oil methyl ester-diesel-bioethanol ternary blends measured by
Barabás and Todorut [10].

2. EXPERIMENTAL STUDY
2.1. Biodiesel Production
Waste cooking oil ethyl ester was synthesized by means of basic transesterification. Ethanol as alcohol, sodium
hydroxide as catalyst and anhydrous sodium sulphate used in biodiesel production were of analytical grades.
Transesterification reaction variables were determined according to the detailed parametric investigation in the
authors’ previous study as: catalyst concentration of 1.25%, reaction temperature of 70 oC, reaction duration of 120
min., and alcohol to oil molar ratio of 12:1 [14]. More details on biodiesel production can be found in [4,8,15].
Table 1 gives important fuel properties, calculated average molecular masses and typical formulas of pure diesel
fuel (DF) and ethyl ester (BD). According to this figure, the fuel properties of produced ethyl ester satisfy the
related standards. Moreover, Table 2 lists fatty acid composition of produced ethyl ester. The mono-unsaturated
(C18:1 and C20:1), saturated (C16:0, C20:0 and C22:0) and poly-unsaturated (C18:2 and C18:3) fatty acids were
determined to be 47.170%, 18.743% and 34.086%, respectively.
Table 1. Important fuel properties of diesel fuel (DF) and produced ethyl ester (BD)
Measurement
standards

DF

BD

EN14214

ASTMD6751

DIN 53015

2.700

4.387

3.50-5.00

1.90-6.00

ISO 4787

832.62

876.50

860-900

c

Flash Pointb

EN ISO 3679

63

-

CFPPb

EN 116

6.0

-

Average
molecular
mass

-

Property

Unit

Viscosity
at 40

a

Density
at 15

a

101

130

5 (summer)

Typical
formula

-

305.654e

C12.31H21.975f C19.68H36.99O2e

(winter)

c

c

c

c

HHVb

DIN 51900-2

45950

-

c

c

SN

-

-

183.391

c

500

IV

-

-

95.930

120 max

-

-

54.477

CN
b

-

169.883d

c

-

51

c

47

a
Measured in Internal Combustion Engines Lab. at Karadeniz Technical University.
Measured in Prof. Dr. Saadettin GÜNER Fuel Research and Application Center at Karadeniz Technical University.
c
Not specified.
d
Calculated from typical formula.
e
Calculated from fatty acid distribution.

253

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

f

Calculated from HHV and Mendeleev’s formula.

Table 2. Fatty acid ethyl ester composition based on percent mass of produced biodiesel

a

Fatty acida

BD

Palmitic (C16:0)

17.647

Oleic (C18:1)

46.491

Linoleic (C18:2)

32.581

-Linolenic acid (C18:3)

1.505

Arachidic (C20:0)

0.785

Gadoleic acid (C20:1)

0.679

Behenic (C22:0)

0.311

Measured at Mustafa Kemal University with gas chromatography device.

2.2. Density Measurement
The densities of the ternary blends were determined by means of Eq. (1) and measurements in accordance with
ISO 4787 standard:
(1)
where ρ and m represent density and mass, respectively. In density measurement, a pycnometer and top loading
balance (± 0.01g) were used. In order to minimize measurement errors, all the measurements were conducted three
times for each sample and the results were averaged. More details of the measurements were given
in [4,6,8,9,14,15].

2.3. Uncertainty Analysis
Measured physical quantities are used to get targeted results in experimental studies. Uncertainties of measuring
devices naturally cause uncertainties in the computed quantities, too. Uncertainty analysis provides us to determine
uncertainties in the targeted results to be aware of the reliability of them. A method of Kline and McClintock [16]
was used in this study to compute uncertainties of targeted results such as density and viscosity. If the targeted
result depends on , , ..., , and , , ...,
are uncertainties of them, the uncertainty of , i.e.
, is:
(2)
The highest uncertainty of 0.8504 was computed here for all the targeted results, making them extremely
reliable. An example about the calculation of uncertainty analysis was found in the authors’ previous study [15].

3. RESULTS AND DISCUSSION
The variations in densities of ternary blends (M2, M4, M6, M8, M10, M15 and M20) with respect to temperature
were illustrated in Figs. 1-7 where the measured data and computed values from regression equations represent
points and lines, respectively. The density values of ternary blends exhibit the similar trends. In other words, as
temperature of blend increases densities quadratically decrease. The viscosity data were correlated by means of the
exponential (Eq. 3) and linear (Eq. 4) models as following:
(3)
(4)
where T is blend temperature, and a, b, c and d are regression constants.
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Figure 1. Variation in density of M2 vs. temperature

Figure 2. Variation in density of M4 vs. temperature

Figure 3. Variation in density of M6 vs. temperature

Figure 4. Variation in density of M8 vs. temperature

255

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Figure 5. Variation in density of M10 vs. temperature

Figure 6. Variation in density of M15 vs. temperature

Figure 7. Variation in density of M20 vs. temperature

The best agreement between measurements and predicted values from the exponential model is seen from Figs. 17 throughout all studied temperature range. Table 3 lists density data measured by the authors, regression constants
and R values of Eqs. (3) and (4), and percent relative errors between measured and calculated values from these
equations. The maximum relative errors and the lowest R values were determined as 0.0829% and 0.9994, and
0.2178% and 0.9768 for the exponential and linear models, respectively. To investigate the reliability of these
models, the other density data of rapeseed oil methyl ester-diesel-ethanol ternary blends (B25D70E5, B20D70E10
and B20D75E5) given in [10] were also fitted, as shown in Figs. 8-10. The ternary blends were also prepared
volume basis [10]. These figures show that the exponential model also gives a qualitatively better description of
the experimental data [10] than the linear model. The densities measured by Barabás and Todorut given in [10],
deviations between measured and calculated values, and regression parameters of these models are given in Table
4. The maximum errors between measurement data [10] and calculated values from Eqs. (3) and (4) were
determined as: 0.0378% (with the lowest R value of 0.9999) and 0.0547% (with the lowest R value of 0.9998).
The exponential model predicts better accurate densities with the lowest relative errors and the highest R values
for all systems, as seen in Table 4.
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Table 3. Measured density data, relative errors and regression parameters of Eqs. (3) and (4)
Measured,
Fuel
Me2
Me4
Me6
Me8
Me10
Me15
Me20

Temp.,
278.15
838.10
837.10
836.70
835.90
835.30
833.10
830.90

283.15
837.89
836.89
836.49
835.69
835.09
832.89
830.69

288.15
837.26
836.26
835.86
835.06
834.46
832.27
830.07

293.15
836.42
835.43
835.03
834.23
833.63
831.44
829.24

298.15
835.59
834.59
834.20
833.40
832.80
830.61
828.42

303.15 308.15
834.76 833.10
833.76 832.11
833.36 831.71
832.57 830.91
831.97 830.32
829.78 828.13
827.59 825.95

313.15
831.45
830.45
830.06
829.26
828.67
826.49
824.31

318.15
829.80
828.81
828.41
827.62
827.03
824.85
822.67

323.15
828.16
827.17
826.78
825.99
825.39
823.22
821.05

328.15
825.71
824.73
824.33
823.55
822.95
820.79
818.62

333.15
824.09
823.10
822.71
821.93
821.34
819.17
817.01

Table 3. (Continued)
Fuel
Me2
Me4
Me6
Me8
Me10
Me15
Me20
Me2
Me4
Me6
Me8
Me10
Me15
Me20

Regression constants

Eqs.

Eq. (3)

Eq. (4)

d
1158
1156
1154
1148
1151
1147
1146
-2.620e-1
-2.617e-1
-2.615e-1
-2.613e-1
-2.611e-1
-2.604e-1
-2.597e-1

-0.0009350
-0.0009334
-0.0009305
-0.0009203
-0.0009292
-0.0009259
-0.0009317
9.128e2
9.117e2
9.112e2
9.104e2
9.097e2
9.073e2
9.049e2

-3397
-3417
-3460
-3573
-3465
-3512
-3432
-

-0.01483
-0.01488
-0.01495
-0.01517
-0.01498
-0.01507
-0.01494
-

R
0.9994
0.9995
0.9995
0.9994
0.9994
0.9995
0.9994
0.9768
0.9769
0.9769
0.9769
0.9769
0.9769
0.9769

Table 3. (Continued)
Relative errors
Fuel
Me2
Me4
Me6
Me8
Me10
Me15
Me20
Me2
Me4
Me6
Me8
Me10
Me15
Me20

Eqs.

Eq.
(3)

Eq.
(4)

Temp.,
278.15
0.0232
0.0119
0.0064
0.0346
0.0202
0.0448
0.0396
0.2177
0.2160
0.2108
0.2178
0.2125
0.2124
0.2124

283.15
0.0268
0.0076
0.0029
0.0307
0.0242
0.0411
0.0429
0.0865
0.0848
0.0797
0.0865
0.0814
0.0814
0.0814

288.15
0.0114
0.0223
0.0184
0.0459
0.0092
0.0554
0.0282
0.0053
0.0037
0.0013
0.0056
0.0005
0.0005
0.0003

293.15
0.0003
0.0322
0.0290
0.0561
0.0011
0.0660
0.0170
0.0508
0.0535
0.0585
0.0516
0.0566
0.0573
0.0568
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298.15
0.0158
0.0167
0.0129
0.0397
0.0153
0.0499
0.0337
0.1083
0.1097
0.1158
0.1088
0.1137
0.1142
0.1146

303.15
0.0565
0.0246
0.0266
0.0014
0.0563
0.0092
0.0738
0.1660
0.1672
0.1720
0.1661
0.1710
0.1712
0.1713

308.15
0.0206
0.0097
0.0083
0.0346
0.0215
0.0446
0.0388
0.1243
0.1265
0.1312
0.1239
0.1298
0.1295
0.1303

313.15
0.0066
0.0244
0.0224
0.0487
0.0075
0.0579
0.0248
0.0836
0.0845
0.0902
0.0827
0.0885
0.0888
0.0892

318.15
0.0121
0.0175
0.0171
0.0423
0.0139
0.0520
0.0300
0.0428
0.0446
0.0490
0.0426
0.0482
0.0480
0.0478
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Table 3. (Continued)
Relative errors
Fuel
Me2
Me4
Me6
Me8
Me10
Me15
Me20
Me2
Me4
Me6
Me8
Me10
Me15
Me20

Eqs.

Eq.
(3)

Eq.
(4)

Temp.,
323.15
0.0366
0.0074
0.0084
0.0168
0.0382
0.0270
0.0556
0.0031
0.0046
0.0101
0.0035
0.0078
0.0083
0.0088

328.15
0.0203
0.0482
0.0489
0.0733
0.0181
0.0829
0.0012
0.1350
0.1325
0.1284
0.1341
0.1300
0.1291
0.1294

333.15
0.0384
0.0096
0.0096
0.0152
0.0416
0.0251
0.0574
0.1729
0.1719
0.1667
0.1725
0.1674
0.1682
0.1678

Figure 8. Variation in density of B20D70E10 vs. temperature

Figure 9. Variation in density of B25D70E5 vs. temperature
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Figure 10. Variation in density of B20D75E5 vs. temperature

Table 4. Measured density data given by Barabás and Todorut [10], relative errors and regression parameters of
Eqs. (3) and (4)
Measured,
Fuel

Temp.,

273.15
B25D70E5 859.41
B20D70E10 854.85
B20D75E5 856.12

278.15
855.61
851.14
852.51

283.15
851.82
847.41
848.89

288.15
848.02
843.65
845.25

293.15
844.23
839.88
841.60

298.15
840.43
836.09
837.92

303.15
836.63
832.28
834.23

308.15
832.84
828.45
830.53

313.15
829.05
824.60
826.80

Table 4. (Continued)
Fuel

Regression constants

Eqs.

B25D70E5
B20D70E10
B20D75E5
B25D70E5
B20D70E10
B20D75E5

Eq.
(3)
Eq.
(4)

d
-3551
-2.906e4
1472
-0.7589
-0.7681
-0.7429

-0.001989
0.0004332
-7.011e-5
1067
1065
1059

4603
3.009e4
-441
-

-0.001664
0.0004001
0.001052
-

R
1
0.9999
1
1
0.9998
0.9998

Table 4. (Continued)
Relative errors
Fuel
B25D70E5
B20D70E10
B20D75E5
B25D70E5
B20D70E10
B20D75E5

Eqs.
Eq.
(3)
Eq.
(4)

Temp.,
273.15
0.0209
0.0366
0.0177
0.0345
0.0402
0.0050

278.15
0.0208
0.0372
0.0182
0.0353
0.0250
0.0173

283.15
0.0220
0.0377
0.0180
0.0349
0.0121
0.0285

288.15
0.0221
0.0369
0.0183
0.0357
0.0026
0.0375

293.15
0.0235
0.0372
0.0178
0.0354
0.0058
0.0453

298.15
0.0238
0.0375
0.0189
0.0362
0.0118
0.0496

303.15
0.0241
0.0377
0.0192
0.0370
0.0156
0.0528

308.15
0.0256
0.0378
0.0188
0.0366
0.0169
0.0547

Finally, the suggested exponential model to predict densities of biodiesel-diesel-alcohol ternary blends shows the
better fit to the experimental data given by the authors and Barabás and Todorut [10], compared to the linear
model.
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4. CONCLUSION
In this study, the densities of biodiesel (ethyl ester)-diesel-methanol ternary blends were measured at different
temperatures (278.15 K-333.15 K) according to the related international standard. The effects of temperature on
density change were evaluated, and the exponential model was recommended by the authors to predict the density
data, compared to the well-known linear model. Moreover, the density data of rapeseed oil methyl ester-dieselethanol ternary blends given by Barabás and Todorut [10] were also correlated by means of the exponential and
linear models. The following conclusions can be drawn from this study:
1. Density values of ternary blends measured by the authors quadratically decrease with increasing temperature.
2. The proposed exponential model as a function of temperature is found to be the better predictor for density
data of different ternary blends measured by the authors and Barabás and Todorut [10], compared to the wellknown linear model.
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ÖZET
Bu çalışma, otomobil imalatı yapılan bir fabrikanın saplama kaynağı yapılan kaporta bölümünde
gerçekleştirilmiştir. Saplama kaynağı otomotiv sektöründe araç gövde birleştirme işlemlerinde seri üretime
yatkınlığı ve güvenilirliği nedeniyle sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Otomobil sektöründe kaporta bölümünde
kaporta üzerine kaynatılan saplamalara, montaj bölümünde parça tutturulmaktadır. Bir saplamanın kopuk olması
durumunda, montajda ilgili parça yerine takılamadığından sorun oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, manuel
saplama kaynak makinelerinde en yüksek kaliteyi sağlayan parametre kombinasyonunu tespit ederek, montajda
aracın tabanında tünel sacı üzerindeki saplamalardaki kopma probleminin minimuma indirilmesidir. Çalışmada
0,95 mm kalınlığındaki galvanizli sac üzerine 5 mm çapındaki saplamaların kaynak edilebilirliği ve saplama
kaynak makinesinin uygun parametre değerleri araştırılmıştır. Parametreler ön kaynak akımı, ön kaynak zamanı,
kaynak akımı ve kaynak zamanı olarak belirlenmiş ve her bir parametrenin minimum ve maksimum olmak üzere
iki seviyesi ele alınmıştır. Kaynaklı numunelerdeki saplamalar koparılmış ve sac üzerinde oluşan çap değerleri
ölçülmüştür. Deney tasarımı tekniklerinden biri olan faktöriyel tasarım kullanılarak, Minitab programı yardımıyla
deneyler tasarlanmış ve optimizasyon yapılmıştır. Analizler sonunda çap üzerinde etkili faktörlerin kaynak akımı
ve kaynak zamanı ile bunların etkileşimi olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışma ile otomobil imalatı yapılan
fabrikalarda aynı problemin yaşanması durumunda çözüme yönelik kalıcı sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Deney Tasarımı, Faktöriyel Tasarım, Saplama Kaynağı, Saplama Kopma Problemi

FRUCTURE PROBLEM OF STUD WELDING IN AUTOMOBILE
MANUFACTURING
ABSTRACT
This study was carried out in vehicle body department of an automobile factory. Stud welding is a method often
used in the vehicle body assembly process because of series production versatility and reliability. In the assembly
workstations, different pieces are screwed on studs which are welded on vehicle body in the vehicle body
workstations. If there is any broken stud, it cannot be installed where it belongs in the assembly parts. The purpose
of this study is to minimize the problem of broken stud by identifying the combinations of parameters that provide
the highest quality of manual stud welding machine. In this study, the welding availability of 5 mm stud onto the
0.95 mm galvanized steel and suitable welding parameters was searched. The studs in welded samples were
snatched and the diameter values formed on the sheet metal were measured. In the analysis using the experimental
design method and Minitab program, it was found that the factors affecting the diameter were the welding current
and the welding time and their interaction and the appropriate values of these parameters were determined. With
this study, permanent results for solving the problem of broken stud were obtained in case of the same problems
experienced in automobile factory.
Keywords: Design of Experiments, Factorial Design, Stud Welding, Fracture Problem

1. GİRİŞ
Metal kaynağı, metal parçaları ısı veya basınç veya her ikisini birden kullanarak ve birleştirilen iş parçalarıyla aynı
cinsten ve erime aralığı aynı veya yaklaşık bir dolgu malzemesi katarak veya katmadan birleştirme işlemidir
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(Anık, 1993). Metal kaynağı tiplerinden biri olan saplama kaynağı otomotiv endüstrisi, sac metal işleri, elektrik
panosu üretimi, endüstriyel mutfaklar, dayanıklı tüketim malları, ısıtma sistemleri üretimi, gemi inşaatı, makine ve
mobilya üretimi gibi birçok farklı uygulama alanına sahiptir. Özellikle seri üretime imkân sağlaması, malzeme
özelliğinde bozulma oluşturmaması, zaman ve enerji tasarrufu sağlaması sebebiyle otomotiv sektöründe çok
kullanılan bir kaynak yöntemidir (Çil, 2009).
Otomobil imalatında çeşitli ebatlarda kaynaklı ve şapkalı saplamalar (perçinler) kullanılmaktadır. Otomobil
imalatında gerçekleştirilen saplama kaynağı işlemlerinde kaynak ısısı elektrik direnç veya elektrik ark kaynak
esaslarına göre ya da her ikisinden de yararlanılarak üretilmektedir (Kurt, 2010). Bu yöntemde kaynatılacak
saplamalar kaynak torcuna takıldıktan sonra üzerinden akım geçmeye başlar ve kısa süre içerisinde kaynak
banyosu oluşur (Asarkaya, 2004). Cıvata birleştirileceği yüzeye temas ettirilip çekilerek ark başlatılır. Cıvata çapı
boyunca ve birleştirileceği yüzeyde erime gerçekleştiğinde basınç uygulanarak yüzeyler kaynatılır (Dikicioğlu,
2006), (Jenkins vd., 1978).
Kaynak işlemi; basınç, sıcaklık ve birleştirilen parçaların metalürjik özelliklerinin değişiminden etkilendiği için,
bu değişkenlerden bir veya birkaçının değişimi farklı kaynak yöntemlerinin oluşumunu sağlamıştır. Kaynak
sırasında erime gerçekleşiyorsa, parçanın metalürjik yapısında değişim meydana gelebilir. Kaynak bölgesi ve
çevresinin metalürjik özellikleri, kaynak çevriminden (yani tüm bu yüksek hızlı ısıtma–soğutma çevriminden)
etkilenebilir. Bu durumun önüne geçebilmek ve bahsedilen değişkenleri kontrol altında tutabilmek için tüm
koşulların ortaya çıkarabileceği sorunları minimize etmek gerekmektedir.
Deney tasarımı üretim süreçlerinde ele alınan belirli çıktılar üzerine etki edecek faktörleri ve seviyelerini
belirlemek, etkenler arasındaki ilişkileri saptamak ve en düşük maliyetle en güvenilir bilgiyi elde edebilmek için
kullanılır (Hinkelmann ve Kempthome, 2005). Günümüzde kalite geliştirmede, parametre optimizasyonu ve süreç
gelişiminde kullanılan deney tasarımı yönteminin mantığı, gürültü değişkenlerinden etkilenmeyen tasarım
değişkenlerinin çıktı üzerine etkilerinin gözlenmesi ve istatistiksel olarak analiz edilmesidir (Montgomery, 2005).
İstatistiksel yöntemlerin gelişmesiyle endüstride verimliliği arttırmak amacıyla yapılan çalışmalarda deney
tasarımının kullanımı artmaktadır. Bir deney sistemi belirli noktalar dikkate alınarak kurulduğu ve takip edildiği
takdirde doğru sonuca ulaşır. Takip edilecek yol üç aşamada izlenebilir. Bunlar deney, düzen ve çözümlerdir
(Muluk vd., 2009).
Saplama kaynağı yapılan işlemlerde kaynakla ilgili parametrelerin kontrol edilmesi, bu parametrelerin etkilerinin
araştırılması ve uygun değerlerinin belirlenmesi için deney tasarımı kullanılabilmektedir. Bir otomobil
fabrikasında gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, manuel saplama kaynak makinelerinde en yüksek kaliteyi
sağlayan parametre kombinasyonunu tespit ederek, aracın tabanında tünel sacı üzerinde montaj bölümü iş
istasyonlarında egzoz termik sacı parçası vida montajı esnasında saplama kopma probleminin minimuma
indirilmesidir.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Saplama Kaynak Prosesi
Saplama kaynağı teknolojisi ile çeşitli kalınlık ve biçimlerde saplama, çubuk, pim gibi bağlama elemanları metal
yüzeylere kolayca ve ekonomik olarak kaynaklanabilir. Saplama; çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, pirinç vb.
malzemelerden yapılmış olabilir (URL1).
Büyük kaynak banyolarında (10 - 25 mm) arkın yoğunlaşması ve şişen kısmın biçimlendirilmesi için bir seramik
halka gereklidir. Daha küçük kaynak banyolarında (3 - 8 mm) ve kısa kaynak sürelerinde seramik halkaya ihtiyaç
yoktur. Kaynak kalitesinin iyileştirilmesinin ve gözenek oluşumu tehlikesini azaltmak için koruyucu gazlardan
yararlanılabilir. Çekmeli ark saplama kaynağında, kaynak tabancası saplama ve işlenecek parça arasında ark
yaratmak ve kaynak süresinin sonunda iki kaynak havuzunu birleştirmek suretiyle uygulanır. Kaynak yapılacak
malzeme üzerine M3-M25 aralığında saplama kaynak yapabilmek mümkündür. Kaynak seramik halka
kullanılarak gerçekleşir (Anık ve Vural, 1993). Şekil 1’de saplama kaynağında seramik halka kullanılarak yapılan
kaynağın işlem aşamaları gösterilmiştir (Chambers, 2001).
Saplama kaynağı dört aşamada yapılır.
1.
Saplama ve seramik halka tabancaya bağlanır tabanca esas metale düzgün bir şekilde yerleştirilir.
2.
Akım tabancadan akar ve saplama, ark ve erimiş banyo oluşturmak üzere çekilir.
3.
Saplama erimiş banyo içine daldırılır.
4.
Katılaşma tamamlandıktan sonra seramik halka uzaklaştırılır (Vural, 2003).
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Şekil 1.Seramik halka kullanarak gerçekleşen kaynak işlemi

Otomobil sektörü kaporta bölümü iş istasyonlarında kaynatılan saplamalara montaj bölümü iş istasyonlarında
parça tutturulmaktadır. Şekil 2’de otomobillerde saplama kaynak kullanımının tipik bir uygulama örneği
görülmektedir. Herhangi bir saplamanın eksik veya kopuk olması ilgili parçanın yerine takılmamasına sebep
olmaktadır. Ayrıca eksik saplamanın yerine yenisinin takılması ekstra işçilik gerektirmektedir. Bu tür problemleri
yaşamamak için iş istasyonunda saplama kaynatıldıktan sonra saplamanın tutup tutmadığı kontrol edilmektedir.

Şekil 2.Otomobillerde saplama kaynak kullanımının tipik uygulaması

2.2. Deney Tasarımı
Deneysel çalışma, otomobil imalatı yapılan bir firmanın kaporta bölümünde gerçekleştirilmiştir. Deney
tasarımının girdi parametrelerini oluşturmak üzere, kaynak kalitesini etkileyen parametreler şu şekilde
belirlenmiştir:
1.
2.
3.
4.

Ön kaynak akımı
Ön kaynak zamanı
Kaynak akımı
Kaynak zamanı

Kaynak sisteminin limitlerinin görülebilmesi için ilk etapta en çok kullanılan sac kalınlığı ve saplama çeşidi için 2ᵏ
faktöriyel deneyi tasarlanmıştır. Deney sonuçlarında bir eğrisellik görülmesi durumunda Yanıt Yüzey Yöntemi
(Response Surface Methodology – RSM) uygulanarak etkili parametrelerin etkileri incelenip formülasyon
oluşturulması planlanmıştır. Deney için araç tabanı tünel sacı (0,95 mm sac) ve Şekil 3’te görülen Ø5x14 saplama
seçilmiştir.

Şekil 3. Ø5x14 saplama
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İlk etapta 0,95 mm sac için Tablo 1’de tanımlanan dört etkili parametrenin maksimum ve minimum değerleri
belirlenmiştir.
Tablo 1. Saplama kaynak makine parametreleri
Parametre No
1
2
3
4

Parametre Sembolü
Ip
Tp
Is
Ts

Parametre Açıklaması (Birimi)
Ön kaynak akımı (A)
Ön kaynak zamanı (ms)
Kaynak akımı (A)
Kaynak zamanı (ms)

Minimum
20
30
450
20

Maksimum
30
60
900
40

4 faktörlü orta nokta değerini de içeren toplam 17 adet deneyin olduğu bir deney planı oluşturulmuştur. Belirlenen
parametre değerleri kullanılarak on yedi adet 0,95 mm sac levhaya beşer adet saplama kaynağı yapılmıştır.
Yapılan örnek bir saplama kaynağı Şekil 4’te görülmektedir.

Şekil 4. Belirlenen parametrelerle atılan beş adet saplama kaynağı

3. BULGULAR
On yedi adet sac plaka numaralandırılarak belirlenen parametrelerde atılan saplama kaynakları elde edilmiştir.
Deney numunelerinde beş adet saplamanın kopma testi sonucunda oluşan çap değerleri ölçülerek kaydedilmiş ve
her bir deney için ortalama çap değeri bulunmuştur. Yapılan deneyler sonucunda saplama kopma testi ile elde
edilen çapların ortalamaları Tablo 2’de görüldüğü gibidir. Elde edilen veriler kullanılarak Minitab’da tam
faktöriyel analiz gerçekleştirilmiştir.
Minitab’da % 95 güven düzeyinde gerçekleştirilen tam faktöriyel analiz sonucunda çap üzerinde etkili olan
parametreler belirlenmiştir. Kaynak akımı (Is) ve Kaynak zamanı (Ts) parametreleri ve bu iki parametre arasındaki
ilişkinin çap büyüklüğünü etkilediği görülmüştür (Şekil 5).
Is (kaynak akımı) ve Ts (kaynak zamanı) ilişkisi etkili bir faktör olarak göründüğü için Ts (kaynak zamanı) P
değeri 0,142 (P > 0,05) olmasına rağmen Ts (kaynak zamanı) ana faktörü analizden çıkartılmamıştır. İstatistiksel
analiz sonucunda 0,85 varyans (değişkenlik) olduğu görülmüştür. Örneğin çap 4 mm istenildiğinde 4 ± 0,85 mm
çap elde etme ihtimali bulunmaktadır.
Is (kaynak akımı), Ts (kaynak zamanı) ve Is*Ts etkileşimi çap üzerinde %84,08 oranında etkili olduğu tespit
edilmiştir. Kalan yaklaşık %16’lık fark, gürültü (sac üzerindeki yağ miktarı, saplama atma pozisyonu, saplama
tabancasına uygulanan baskı şiddeti vb.) olarak adlandırılabilir.
Is’nin (kaynak akımı) 450 A olduğu değerde Ts’nin (kaynak zamanı) çap üzerine etkisi az olurken, Is’nin (kaynak
akımı) 900 A olduğu değerde Ts’nin (kaynak zamanı) 20 ms veya 40 ms olması “çapın üzerinde çok etkilidir”
denilebilir. Ts’nin (kaynak zamanı) 40 ms olduğu durumda Is’nin (kaynak akımı) çap üzerine etkisi düşük iken
Ts’nin (kaynak zamanı) 20 ms olduğu durumda Is’nin (kaynak akımı) “çap üzerine etkisinin fazla” olduğu Şekil
6’daki grafikten yorumlanabilir.
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Tablo 2. Deney planı ve ortalama çap ölçüm sonuçları
Deney
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ip
20
25
20
20
30
20
30
30
20
30
20
20
30
20
30
30
30

Parametre
Tp
60
45
60
30
30
60
30
60
60
30
30
30
60
30
30
60
60

Is
900
675
450
900
450
900
900
900
450
900
900
450
450
450
450
450
900

Şekil 5. Analiz sonucu
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Ts
40
30
20
20
40
20
40
20
40
20
40
20
20
40
20
40
40

Ortalama
Çap
3,240
4,980
0,782
5,278
2,880
3,730
3,520
5,950
3,550
6,260
3,490
0,226
0,716
4,630
0,100
4,520
2,810
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Şekil 6. İkili etkileşim grafiği
Çalışmadaki hedef, en az 4 mm çap elde etmektir. Bunun için 5 mm’den büyük çap oluşturacak parametre kullanarak % 0,9
hata olasılığında çalışmak gerekmektedir. Böylece daha güvenli aralıkta çalışma sağlanmış olacaktır (Şekil 7).

Şekil 7. Contour plot grafiği
Deney sonucunda Is’yi (kaynak akımı) arttırıp Ts’yi (kaynak zamanı) düşürerek saplama başına 16 ms kazanılarak çevrim
süresinden kazanç sağlanmıştır. Yüksek standart sapmanın etkisinden kurtulabilmek için 5 mm’den büyük çap verecek
parametreler seçilmiştir. Bu şekilde hata olasılığı %0,9 a düşürülmüştür (Şekil 8).
Surface plot grafiği incelendiğinde ise, Şekil 9’dan görüleceği gibi Ts (kaynak zamanı) 20 ms ve Is (kaynak akımı) 900 A
olduğu durumda istenilen çap elde edilmektedir. Ts’nin (kaynak zamanı) arttırılması durumunda (örneğin 40 ms’ye çıkması
durumunda) çapın düştüğü ve kaynak kalitesinin bozulduğu görülmektedir. Yüksek Ts (kaynak zamanı) ve yüksek Is (kaynak
akımı) değerlerinde çapak oluşumu fazla ve çap istenilen değerden küçüktür yani uygun değildir.
Deney tasarımı sonucunda elde edilen çap formülü Eşitlik 1’de görüldüğü gibidir:
(1)
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Şekil 8. Hata olasılığı analizi sonucu

Şekil 9. Surface plot grafiği

4. SONUÇ
Bir otomobil firmasının kaporta bölümünde gerçekleştirilen saplama kaynağı problemine ilişkin yapılan bu
çalışmada, problemin kaynağına yönelik belirlenen 4 faktöre ilişkin deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Tam
faktöriyel deney sonuçlarının Minitab uygulaması ile analiz edilmesiyle 4 faktör arasında Ts (kaynak zamanı) ve Is
(kaynak akımı) faktörlerinin etkili faktörler olduğu tespit edilmiştir. Bu iki faktörün birbirleriyle olan etkileşimi
analiz edildiğinde ve standart sapmanın yüksek olması sebebiyle 5 mm’den büyük çap verecek şekilde Ts (kaynak
zamanı) 20 ms ve Is (kaynak akımı) 900 A alınmasına karar verilmiştir.
Yapılan çalışma sonucuna göre saplama kopma probleminin yaşanmaması için belirlenen parametre değerleri
Tablo 3’de görüldüğü gibi belirlenmiştir.
Tablo 3. Yeni saplama kaynak makinesi parametreleri
Parametreler
Is, Kaynak akımı (A)
Ts, Kaynak zamanı (ms)
Ø, Çap (mm)

Mevcut Durum
850
36
3,7

Deney Tasarımı ve Analizi Sonrası Durum
900
20
5,42

Deney tasarımı ve analizi sonrasında bulunan saplama kaynak makinesi parametreleri uygulanmış, kaynak akımı
900 A, kaynak zamanı 20 ms olarak alınmıştır. Böylece kalite arttırılarak ilgili iş istasyonunda çevrim süresi
kazancı sağlanmıştır.
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Kalite ve çevrim süresi kazancının yanı sıra; kaynaklı saplamalarda kopma problemi oluşma sıklığı azaltılmıştır.
Ayda ortalama 2 araçta kopan saplamalar yeni parametrelerin devreye alınması sonrasında beş haftalık periyotta
hiç yaşanmamıştır. Yapılan çalışma, otomotiv üretiminde etkin rolü olan ülkemizdeki üretim fabrikalarında aynı
sorunun yaşanmaması veya çözümü için bir rehber niteliği taşımaktadır.
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ÖZET
Sac metallerin şekillendirilmesi, gerek proses gerek teknolojik olarak sürekli kendini yenileyen bir dinamizm
içindedir. Artan tüketim talebi, tahterevallinin diğer ucundaki üretici üzerinde; sac metallerin hızlı, emniyetli ve
istenen kalitede şekillendirilebilmesi için baskı oluşturmaktadır. Bu noktada şekillendirilebilirlik sınır
diyagramları, endüstrinin ve akademinin ihtiyacını karşılayan en pratik çözümlerden birisidir. Parça üzerinde
oluşan majör ve minör gerinimlerin eksenlere oturtulduğu ve şekillendirilebilirlik sınırının bir eğriyle belirtildiği
diyagramdır. Malzemenin hasara veya işlev kaybına uğramadan şekillendirilebileceği sınırı gösteren ve diyagramı
ikiye bölen bu eğri, düzlem dışı gerinim testlerinden Nakajima testiyle deneysel olarak bütünüyle elde
edilebileceği gibi teorik modellerle de oluşturulabilir. En sık kullanılan teorik modellerden birisi de Keeler-Brazier
eğrisidir. Bu çalışmada, Ls-Dyna sonlu elemanlar programı kullanılarak DP600-HDG çeliği Nakajima testi ile
simüle edilmiş, simülasyonda Keeler-Brazier teorik sınır eğrisi kullanılmıştır. Bu eğri, daha sonra deneysel
şekillendirilebilirlik sınır eğrisiyle mukayese edilmiştir. Eğri doğrulaması yapıldıktan sonra; sırasıyla TRIP600,
AA2021, HSLA-HDG, QP980 ve DP980 malzemelerinin de deneysel eğrileriyle, Keeler- Brazier teorik eğrisi
karşılaştırılmıştır. Tüm karşılaştırmalarda teorik eğrinin deneyselden daha yukarıda olduğu gözlenmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre, Keeler-Brazier eğrisinin; DP600-HDG ve HSLA-HDG için kabul edilebilir toleranslarda
olduğu, diğer malzemeler içinse hasarı öngöremediği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Şekillendirme sınır eğrisi, Sonlu elemanlar analizi, Şekillendirilebilirlik, Keeler-Brazier,
AHSS.

EVALUATION OF FORMING LIMIT CURVE PREDICTION PERFORMENCE BY
USING THEORETICAL MODEL
ABSTRACT
In this study, predicting forming limit curve of a DP600-HDG steel is performed by using Keeler-Brazier
theoretical model. This limit curve is compared with the experimental limit curve. Than the validation of this
comparison is performed by finite element analysis. Than, TRIP600, AA2021, HSLA-HDG, QP980, and DP980
materials are used for predicting forming limit curve by theoretically and results are compared with the
experimental curves. As a result, Keeler-Brazier model is predicted more safe curves than experimental results.
This model is performed more accurate results in DP600 and HSLA steels than other materials.
Keywords: Forming limit curve, Finite element analysis, Formability, Keeler-Brazier, AHSS.

1. GİRİŞ
Düşük karbon emisyonu bilinci ve tüketici dostu yaklaşımların benimsenmesiyle, araç ağırlıklarının azaltılmasına
dair çalışmalar günden güne artırmaktadır. Üretimde pratik ve ekonomik oluşun ön planda tutulduğu günümüz
teknolojisinde, sac metalden üretilen parçalar, görece pahalı olan döküm, dövme ve talaşlı imalat yoluyla üretilmiş
parçaların yerini almaktadır (Gavas, 2017). Bu alanda sahip olunan ve olunacak bilgi, gerek konunun endüstrideki
mevcut yeri, gerekse artan taleplerin karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Şekillendirilebilirlik sınır
diyagramı (FLD), malzemede oluşan ve hasara neden olan gerinim kombinasyonlarının gösterildiği diyagramın
adıdır ve aynı zamanda Keeler-Goodwin diyagramı olarak da anılır (Hosford ve Caddell, 2007).
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Şekillendirilebilirlik sınır diyagramı, sac metallerin form alabilme kabiliyetini, malzemenin şekillendirilme anında
barındırdığı majör ve minör gerinimler üzerinden anlatan kullanışlı bir diyagramdır. Şekillendirilebilirlik sınır
diyagramı (FLD), yatay eksen üzerinde minör, dikey eksen üzerinde majör gerinimleri gösteren bir asal gerinim
uzayıdır. Deformasyon esnasında parçada meydana gelen bu majör ve minör gerinimlerin, belirli bir oranda yol
izlediği varsayımına dayanır. Çok adımlı şekillendirme işlemlerinde sorun teşkil edebilen bu gerinim yolu
bağımlılığından kurtulmak için gerilme tabanlı bir şekillendirme sınır diyagramı da önerilmiştir (Stoughton, 2000).
Gerilme ölçümünün direkt yapılamaması ve gerilmelerin tespiti için önce gerinimlerin elde edilme zorunluluğu bu
gerilme tabanlı diyagramın kabulünü zorlaştırmıştır.
Şekillendirilebilirlik sınır diyagramı üzerinde parçanın güvenli bir şekilde kullanılıp form alabileceği sınırı
gösteren eğriye şekillendirilebilirlik sınır eğrisi (FLC) denir ve bu eğri; yağlama koşulları, gerinim sertleşmesi, sac
kalınlığı, sacın anizotropi katsayısı ve şekillendirme hızı gibi birçok faktörden etkilenir (Kim v.d., 2011).
Şekillendirebilirlik sınır eğrilerinin deneysel olarak Nakajima, Marciniak testi gibi düzlem dışı ve düzlem gerinim
testleriyle, bütün gerinim kombinasyonlarını kapsayacak şekilde elde edilebilir (Quaak, 2008). Ancak kalıp veya
numune geometrileri açısından oldukça meşakkatli, zaman tüketici ve maliyetlidir. Bunun için şekillendirilebilirlik
sınır eğrilerinin eldesinde çeşitli teorik modeller geliştirilmiştir. Farklı sınıflandırmalar mevcutsa da; fenomenal,
kararlılık, Marciniak-Kuczynski modeli ve sünek kırılma kriteri olarak gruplandırılabilirler (Sheng ve Mallick,
2017). Hill, malzemeyi homojen kabul etmiş ve lokal boyun verme kriterini kullanarak diyagramın sol tarafında
çalışmıştır. Considere, maksimum kuvvet kriterini bulmuş, Swift bu kritere dayanarak yayılmış boyun verme
teorisini geliştirmiştir. Diyagramın sağ tarafında çalışmıştır. Marciniak-Kuczynski modeli ise, Hill ve Swift
modellerinin aksine sacda, bir geometrik homojensizlik olduğunu kabul etmiş ve homojen bölgeyle homojen
olmayan bölge arasında cebirsel bir ilişki kurmuştur. Numunede meydana gelen üç eksenli gerilme hali, mikro
yapıdaki boşluklar ve Lode açısına göre çeşitli hasar kriterleri de geliştirilmiştir (Xue, 2007; Bao, 2003) (Şekil 1).

Şekil 1. (a) Swift’in yayılmış ve Hill’in lokal boyun verme kriteri, (b) Marciniak-Kuczynski homojensizlik modeli, (c) Mikro
boşluk tabanlı hasar kriteri (Xue, 2007; Bao, 2009; Ozturk, 2002)

2. ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİSİNİN ELDE EDİLMESİ
Malzemenin şekillendirilebilme sınırını belirlemek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Deneyler, diyagramın sadece
sağ (ɛ2>0) veya sadece sol tarafını (ɛ2<0), veya tamamını elde edebilirler (Şekil 2). Şekillendirilebilirlik sınır
eğrisini, tüm bölgeler için çıkartan deneysel yöntemler düzlem dışı gerinim ve düzlem gerinim deneyleri olarak
ikiye ayrılabilirler (Quaak, 2008). Bu deneylerde, farklı gerinim yolları elde etmek için zımba veya numune
geometrisinde değişiklikler yapılır.

Şekil 2. Örnek bir şekillendirme sınır diyagramı ve gerinim yolları
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Düzlem gerinim testi olan Marciniak testi, temelde dikey şekillendirme hareketini, yatay şekillendirme haline
dönüştürmeyi amaçlar. Bu testte zımba, şekillendirilecek olan sac ile doğrudan temas sağlamaz ve ortası delik bir
ara sac kullanılır. Böylece yırtılmanın dairesel boşluğun olduğu noktada, yani düzlem gerinim bölgesinde
meydana gelmesi amaçlanır (Toros, 2013). Değişen zımba radyüsleri ve yağlama koşulları ile farklı gerinim
yolları elde edilebilir. Nakajima testi, sabit bir zımba geometrisi üzerinde, değişen numune boyutları ile farklı
deformasyon yollarını sağlayan bir düzlem dışı gerinim testidir. Nakajima deneyi, kalıp geometrisindeki
kolaylıklar sayesinde Marciniak testine nazaran, daha az maliyetlidir ve daha çok kabul görmüştür. Form verilme
işlemine başlamadan önce, şekillendirilmek istenen parçanın gridlenmesi veya markalanması gerekir (Şekil 3).
Gridler; serigrafi, elektro-kimyasal, lazer veya fotokimyasal yöntemle sac yüzeyine işlenebilirler (Dilmeç, 2012).
Parça üzerinde oluşturulan bu gridler, kare veya daire geometrisine sahip olabilir. Markalama yöntemi seçilirken;
yağlama şartlarından etkilenmemesine, malzemede çentik etkisi oluşturmamasına, tertibat maliyetine,
toleranslarına ve çözünürlüğüne dikkat edilmelidir (Öztürk v.d., 2009).

Şekil 3. (a) Markalanmış numunede yırtılma (b) Markalanmış numunede boyun verme (Akpınar, 2010)

Sac metal üzerinde oluşturulan gridlerin ölçümü iki türlü olabilmektedir: eş zamanlı ölçüm ve şekillendirme
sonrası ölçüm. Eş zamanlı ölçümler, malzeme şekillendirilirken bir kamera aracılığıyla, piksellerin milimetrik
uzunluklara dönüştürülmesi sonucu, gridlerdeki gerinim değişimlerin hasara uğrayıncaya kadar kaydedilmesidir.
Aynı eş zamanlı ölçüm, gridler oluşturmaksızın, piyasada bulunan çeşitli ölçme sistemleri ile de yapılabilir. Bu
teknikle, sac parça üzerine boya püskürtülüp rastgele oluşturulan noktaların birbirine göre olan uzaklığının
değişimi anlık kaydedilir. Şekillendirme sonrası ölçümde de çeşitli ticari yazılımlar kullanılmakta ve hasar
oluşuncaya kadar şekillendirilen parçanın, bir referans aracılığıyla, tanımlı gridler üzerinden gerinim farkları
belirlenir (Dilmeç, 2012). Şekil 4'te DP600 için elde edilmiş örnek bir deneysel FLC görülmektedir.

Şekil 4. DP600 çift fazlı çeliğinin (t=1,2 mm) deneysel şekillendirilebilirlik sınır eğrisi (AISI/DOE, 2003)

3. ŞEKİLENDİRME SINIR EĞRİSİNİN TEORİK OLARAK TAHMİNİ
Sac metallerin şekillendirilebilirlik limitlerini deneysel yöntemlerle ortaya çıkarmak, zaman bakımından uzun bir
periyot, maliyet bakımından pahalılık anlamına gelmektedir. Bütünüyle proses süreçlerinde hızlanmayı sağlamak,
maliyetleri düşürmek, kullanılan malzeme miktarını düşürmek, daha emniyetli bir bantta çalışmak ve sonuçta daha
az çevre kirliliği sağlayabilmek için teorik şekillendirme sınır eğrileri geliştirilmiştir. Bu eğriler, malzemenin
şekillendirilebilirlik sınırını yırtıldığı an olarak değil, boyun vermenin görüldüğü an olarak tanımlamakta, böylece
daha güvenli bir alanda çalışmayı sağlamaktadır. Boyun verme anının başlangıcı ve ilerleyişi için çeşitli kriterler
geliştirilmiştir. Bir grup kriter, gerilme-gerinim ilişkileri veya bu değerlerin integral ifadeleriyle boyun verme
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sınırını tanımlarken, bir grup kriter de plastik kararsızlık modeli öne sürmüşlerdir (Fırat, 2008). Bu noktada,
malzemenin plastisite modellenmesi, büyük önem arz etmektedir. Malzemenin plastik davranışının modellenmesi
için, bir akma kuralına, bir akma yüzeyine ve bir de pekleşme kuralına ihtiyaç vardır (Dieter, 1988). Farklı
kuralların kullanılmasıyla, farklı şekillendirme sınır eğrilerinin elde edildiği de gösterilmiştir (Kılıç ve Öztürk,
2016; Banabic v.d., 2005). Malzemenin mekanik özelliklerini (anizotropi, pekleşme üsteli, çekme-akma
mukavemeti, mukavemet katsayısı vs.) belirleyen çekme testi temel testler de doğru bir şekillendirme sınır eğrisi
elde edebilmek için büyük önem taşımaktadır (Levy ve Van Tyne, 2016).
Bu çalışmada, 6 farklı malzemenin, deneysel şekillendirme sınır eğrileri ile Ls-Dyna sonlu elemanlar programında
oluşturulan teorik Keeler-Brazier eğrisi karşılaştırılmıştır. Teorik eğrinin doğrulanması için, öncelikle DP600
çeliğinde Nakajima testi simülasyonu gerçekleştirilmiş, gerinim yolları ve hasar bölgeleri tespit edilmiştir.
Simülasyonda kullanılan eğri, Keeler- Brazier teorik şekillendirme sınır eğrisi olup daha sonra malzemenin
deneysel şekillendirme sınır eğrisi ile doğrulaması yapılacaktır. Eğri doğrulandıktan sonra, TRIP600, AA2021,
HSLA-HDG, QP980 ve DP980 malzemeleri için de oluşturulan Keeler-Brazier teorik eğrisinin kullanılabilirliği
yorumlanmıştır.
Keeler-Brazier eğrisi, sadece iki parametreye ihtiyaç duyması ve basitliği nedeniyle araştırmalarda sıkça tercih
edilmektedir. Adi karbon çelikleriyle çalışılarak üretilen bu eğri, sadece pekleşme üsteli ve sac kalınlığını
kullanarak, malzemenin düzlem gerinim halinde, şekillendirilebilirlik sınır diyagramın dikey ekseni üzerindeki
noktasını verir. Aşağıda Ls-Dyna sonlu elemanlar programının kullandığı Keeler-Brazier teorik modeli verilmiştir
(Eta/Post Users' Manual, 2015):

 0  [(23,3  14,134.t ).(n / 0,21)]
 majör   0   min ör .(0,027254. min ör  1,1965) ;

 majör   0   min ör .(0,008565. min ör  0,784854) ;

(1)

 min ör  0
 min ör  0

(2)
(3)

Denklemlerde gösterilen t, sac metalin kalınlığını, n ise pekleşme üstelini göstermektedir. Bu çalışmada KeelerBrazier teorik eğrisi kullanılarak sonlu elemanlar programında Nakajima testi gerçekleştirilen DP600 çeliğinin
mekanik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. DP600 çift fazlı çeliğinin mekanik özellikleri (Tiryaki ve Kozan, 2010)

DP600HDG

Akma
Mukavemeti

Çekme
Mukavemeti

Mukavemet
Katsayısı (K)

Pekleşme
Üsteli (n)

Kalınlık (t)

Ortalama
Anizotropi (r)

491,3 MPa

618,2 MPa

936,9 MPa

0,136

1,2 mm

1,125

4. SONLU ELEMANLAR ANALİZİ DOĞRULAMASI
Simülasyon için, kalıp, zımba ve tutucu geometrik olarak Solidworks programında yüzey olarak modellenmiştir.
Analizi yapılacak numunelerin boyutlandırılması ASTM E 2218-02 standardına göre yapılmıştır (Astm Int., 2002).
Ağ yapısı oluşturulurken, standarda göre belirlenmiş çentikli numunelerde, çentik bölgesinde kare elemanlar
kullanılmıştır. Elemanlar tüm simülasyonlar için 1 mm büyüklüğe sahiptir (Şekil 5). Eleman formülasyonu
tamamen entegre (fully integrated) olarak seçilmiş, integrasyon nokta sayısı 7 alınmıştır. Malzeme modeli olarak
Hill48 akma fonksiyonu kullanılmıştır. Model, anizotropik malzeme ve izotropik pekleşme kabulü yapmaktadır.
Sacın kalınlığı 1,2 mm'dir. Kalıp, zımba ve tutucuda ağ yapısı, radyüs bölgesinde hassasiyeti artırılarak
oluşturulmuştur. Kalıp hızı 2000 mm/s, deplasman miktarı ise 52 mm olarak belirlenmiştir. Tutucu kuvveti 400 kN
olarak alınmıştır. Nakajima testi, teorik Keeler-Brazier eğrisi kullanılarak simüle edilmiş, her bir numune için
gerinim yolları ve yırtılma davranışı oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar DP600 deneysel FLC sonucu ile
uyumlu elde edilmiştir (Şekil 6). Böylelikle Keeler-Brazier eğrisinin DP600 için kullanılabilirliği sonlu elemanlar
analizi ile doğrulanmıştır.
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Şekil 5. (a) Çentikli numunede oluşturulan ağ yapısı, (b) Kare numunede oluşturulan ağ yapısı, (c) Nakajima testi iş
takımında oluşturulan ağ yapısı

Şekil 6. Nakajima simülasyonu gerçekleştirilmiş DP600-HDG çeliğinin gerinim yolu ve yırtılma davranışı

5. TEORİK TAHMİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Simüle edilen Nakajima testinde, her bir numune için gerinim yolları ve yırtılma davranışları çıkarılmıştır.
Benzetim testinde kullanılan şekillendirilebilirlik sınır eğrisi, teorik Keeler-Brazier eğrisidir. Bu eğri, DP600 çift
fazlı çeliği için deneysel sınır eğrisiyle karşılaştırılmış ve sonlu elemanlar analizi ile de doğrulanmıştır (Şekil 7).
Çalışmanın bu adımında ise TRIP600, AA2021, HSLA-HDG, QP980 ve DP980 çelikleri teorik tahminler
gerçekleştirilmiş ve deneysel sonuçlarla kıyaslanmıştır.

Şekil 7. 1,2 mm DP600-HDG çeliğinde teorik Keeler-Brazier eğrisi ile deneysel şekillendirilebilirlik eğrisinin karşılaştırılması
(AISI/DOE, 2003)

Teorik Keeler-Brazier eğrisi, DP600 çeliği için, deneysel eğriye oldukça yakın sonuç vermiştir. Eğrinin sol tarafı
neredeyse çakışıyorken, sağ tarafında biraz farklılık gözlenmektedir. Bununla birlikte düzlem gerinim noktasında
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çok yakın sonuçlar elde edilmiştir. Eğri simülasyonda kullanılıp, gerinim yolları çıkartıldıktan sonra, deneysel
eğriyle karşılaştırılmasında da başarılı sonuçlar vermiştir. Bu durumda Keeler-Brazier eğrisi, kabul edilebilir
limitler içindedir. Aynı karşılaştırma, farklı kalınlıktaki diğer malzemeler için de yapılacaktır. Tablo 2’de,
karşılaştırılması yapılacak olan malzemelerin, sac kalınlığı ve pekleşme üsteli değerleri verilmiştir.
Karşılaştırılması yapılacak olan malzemelerin seçimi, farklı nesil çelikleri ve bir demirdışı malzeme olan
alüminyumu kapsaması bakımından bu çalışmasının motivasyonunu oluşturmuştur.
Tablo 2. Sınır eğrileri karşılaştırılacak olan malzemelerin özellikleri (AISI/DOE, 2003; Chang v.d., 2017; Yuan v.d., 2017)
Kalınlık (t), mm
Pekleşme Üsteli (n)

TRIP600
1,4
0,22

AA2021
1
0,24

QP980
1,2
0,18

a) 1,4 mm TRIP600

HSLA-HDG
0,8
0,17

DP980
1,15
0,10

b) 1 mm AA2021

c) 1,2 mm QP980

d) 0,8 mm HSLA-HDG

e) 1,15 mm DP980
Şekil 8. Keeler-Brazier eğrisinin performans değerlendirmesi (AISI/DOE, 2003; Chang v.d., 2017; Yuan v.d., 2017)
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Şekil 8’de gösterilmiş olan teorik Keeler-Brazier eğrisinin performansı çeşitli çelik ve alüminyum kullanılarak
karşılaştırılmıştır. DP600 çeliği hariç, karşılaştırması yapılan diğer tüm malzemelerde teorik eğrinin deneysel
eğriden yukarıda olduğu gözlenmiştir.
Performans değerlendirilmesine bakıldığında, 1,4 mm kalınlığa sahip TRIP600 çeliği için, teorik sınır eğrisinin,
deneysel eğriden daha yukarıda olduğu gözlenmiştir. Düzlem gerinim noktasında %5-7 arasında bir fark söz
konusudur. Teorik eğri, 1 mm kalınlığa sahip AA2021 malzemesi için incelendiğinde, eğrinin çok yukarıda olduğu
gözlenmiştir. Düzlem gerinim halinde aralarındaki fark yaklaşık %20 civarındadır. 3.nesil çeliklerden 1,2 mm
kalınlığa sahip QP980 çeliği için performans değerlendirilmesi incelendiğinde, teorik eğri yine deneysel eğriden
yukarıda çizilmektedir. Dikey eksen üzerindeki düzlem gerinim noktaları arasında %10’u geçen bir fark
görülmüştür. 0,8 mm kalınlığa sahip yüksek mukavemetli düşük alaşımlı HSLA çeliği için, teorik eğri, deneysel
eğriye çok yakın olarak çizilmektedir. Teorik eğrinin sol tarafı neredeyse çakışıyorken, sağ tarafında daha
emniyetli bir eğri görülmüştür. Düzlem gerinim hallerindeki fark %3-4 civarındadır. 1,15 mm kalınlığa sahip 1.
nesil DP980 çeliği için, teorik eğri sol tarafta başarısız olurken, diyagramın sağ tarafında yakınsamıştır. Eğri
düzlem gerinim halinde, deneysel eğriden %8-9 arasında bir farkla yukarıdadır.

6. TARTIŞMA
Bu çalışmada, teorik Keeler-Brazier şekillendirme eğrisinin doğrulaması DP600 çeliği için yapılmıştır. Eğri,
Nakajima simülasyonunda kullanılmış ve deneysel eğriyle karşılaştırılmıştır. Kullanılabilirliği kanıtlandıktan
sonra, bu teorik eğrinin diğer malzemeler için de performans değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen sonuçlar ışığında, teorik şekillendirme sınır eğrisi olan Keeler-Brazier eğrisinin, DP600 ve HSLA
çeliği için kullanılabilir olduğu görülmüştür. Çift fazlı çeliklerden DP980 çeliği için başarısız olan Keeler-Brazier
eğrisi, çeliğin üniform uzamasının çok kısa olmasına ve iş esnasında değişim gösteren pekleşme üsteli nedeniyle
hassasiyetle tayin edilememesine ilişkilendirilmiştir. TRIP600, AA2021, QP980 ve DP980 malzemeleri için,
teorik eğri deneysel eğriden daha yukarıdadır. Bu farktaki bir teorik eğrinin kullanılması, malzemede hasarı
öngöremeyecek ve böylece üretim süreçlerinde hataya, proseste yavaşlamaya ve hammadde maliyetinde artışa
neden olacaktır. Bahsi geçen malzemeler için daha farklı teorik sınır eğrisi kullanılması önerilmiştir.
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ÖZET
Bu çalışmada amaç, boru bükme sonlu elemanlar analizlerinde, hesaplama parametrelerinin tahmin sonuçları
üzerine etkisini belirlemektir. Yapılan çalışmada, boru bükme prosesi sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmiş ve
eleman boyutu, eleman formülasyonu, integrasyon nokta sayısı ve malzeme modeli parametrelerinin etkisi
incelenerek bükme kesitindeki gerilme ve sac kalınlık dağılımları belirlenmiş ve deneysel sonuçlarla
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak tahmin hassasiyetinde önemli artış sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Boru Bükme, Sonlu Elemanlar Analizi, Tahmin Hassasiyeti, Hesaplama Parametreleri,
Malzeme Modeli

INVESTIGATION OF FINITE ELEMENT CALCULATION PARAMETER EFFECTS
ON PREDICTION PERFORMANCE USING TUBE ROTARY BENDING PROCESS

ABSTRACT
The purpose of this study is determining the effect of finite element calculation parameters on prediction results. A
tube rotary bending process is used in this study, finite element model of die tools are obtained. Element size,
element formulation, number of integration points, and material model are used as calculation parameters.
Thinning distribution of the bend tube is obtained an compared with the experimental results. As a result, accurate
finite element parameters are obtained for a tube rotary bending process.
Keywords: Tube bending, Finite element analysis, Prediction accuracy, Calculation parameters, Material model.

1. GİRİŞ
Boru terimi esas olarak; “Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz ve benzeri maddeleri aktarmaya yarayan, içi boş,
uçları açık, uzun ve dar silindir‟ şeklinde tanımlanmaktadır (URL 1). Malzemelerin doğrultularının sıcak ve soğuk
olarak istenilen şekilde ve yöne doğru değiştirilmesi işlemine bükme adı verilir. Soğuk ve sıcak olarak yapılan
bükmelerde, malzemelerin büküm yerlerinde şekil değişimleri meydana gelmektedir (Yavuz, 2011). Boru bükme
işlemi; bükme tezgahı, kalıplarının geometrileri ve uygulamış oldukları kuvvetler sonucunda, borunun sırt
yüzeyinde çekme oluşturacak şekilde normal gerilme, karın kısmında ise basma oluşturacak şekilde normal
gerilme meydana gelmesiyle borunun kalıcı olarak belirli bir açı ve bükme yarıçapına sahip olması olarak
özetlenebilir (Sözen, 2011).Sac formlama operasyonlarında olduğu gibi boru bükme operasyonları sırasında da
bükülmüş olan parça üzerinde çeşitli kusurlar oluşabilmektedir (Gu v.d., 2006). Boru bükme operasyonları da tıpkı
diğer şekil verme operasyonlarında olduğu gibi çeşitli yöntemlerle tahrik edilmiş (hidrolik, pnömatik, elektromekanik) elle kumandalı veya sayısal kontrollü şekil verme tezgâhları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu
tezgâhların boru bükme operasyonlarında kullanılmasıyla hem zamandan kazanç sağlanmıştır (Shr, 1998). Boru
bükümü kalitesi çok çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Üretim yöntemine, çalışanın bilgi beceri ve kabiliyetine,
malzeme cinsi ve özelliğine, malzemenin makineye ve yapılacak işleme uygunluğuna, makinenin işe yetkinliğine
ve çevresel faktörlere bağlı olarak ürün kalitesi ortaya çıkmaktadır. Bu unsurların hedef ürüne uygunluğunun
sağlanması üretimde kalitenin artmasını sağlamaktadır (He v.d., 2012). Bükülmek istenen borunun nihai
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geometrisi, kullanım amacı ve bükme açısı kullanılacak yöntemin seçiminde yol gösterici olmaktadır. Aynı
zamanda seçilen yöntem sonucunda elde edilecek ürünün kalitesi, üretim hızı ile birlikte kullanılan borunun çapı,
et kalınlığı ve bükme yarıçapı hangi yöntemin kullanılacağının seçiminde göz önünde bulundurulan hususlar
olarak öne çıkmaktadır (Sözen, 2011). Boru bükme operasyonları, malzeme üzerinde kalıcı şekil değişikliğine yol
açtığından plastisite açısından incelenmelidir. Düz bir boruyu dirsek şekline sokmak için yapılan bükme işlemi
metal plastik akma sürecine örnek teşkil eder. Borudaki tüm ölçüler plastik akma kurallarına göre değişiklikler
gösterir. Tang yapmış olduğu analitik çalışmada (Tang, 2000), boru bükme operasyonlarını plastik deformasyon
teorisinden yararlanarak incelemeye çalışmıştır. Çalışmada boru bükme operasyonlarındaki bazı olguları ifade
edecek pratik bağıntıların çıkarımları yapılmıştır. Çalışmaya göre boru bükme operasyonlarını etkileyen yedi temel
problem bulunmaktadır, bunlar; bükmede oluşan gerilme, et kalınlığı değişimi, boru kesitinde bozulmalar, normal
eksende kayma, bükme için yeterli boru boyu, eğilme momenti ve yassılaşma (ovalleşme) olarak sıralanmaktadır.
Büyük çapta boruların, küçük yarıçaplarda büküldükleri koşullarda indüksiyonla bükme işlemi faydalı bir
yaklaşım olabilmektedir. F. Ahmedi çalışmasında (Ahmedi ve Farzin, 2008), 10CrMo910 çeliğinden imal edilmiş
farklı çap ve boyutlarda 3 borunun bükülmesi süreci, hem analitik yöntemle hem sonlu elemanlar yönteminden
yararlanılarak modellemiştir. Burada bükme işleminden önce boru ısıtılmaktadır. Isıtma işlemi sonlu elemanlar
yönteminde de hesaplamalara katılmış, aynı zamanda borunun geri yaylanma analizi de hem analitik hem sonlu
elemanlar yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Boru bükme operasyonlarında bükülen boru ve bükme işlemi ile ilgili bu çalışma kapsamında kullanılmış olan
temel terimler tanımlanacaktır. Tanımlanmış olan terimler Şekil 1 de gösterilmiştir (Sözen, 2011).
Boru Çapı (D): Borunun dış çapını tanımlamaktadır.
Et Kalınlığı (t): Borunun et kalınlığını tanımlamaktadır.
Tarafsız Eksen (TE): Borunun merkezinde bulunduğu varsayılan eksendir.
Bükme Yarıçapı (R): Kalıp makarasının merkezi ile boru tarafsız ekseni arasındaki en kısa mesafe olarak
tanımlanabilen yarıçaptır.
Bükme Açısı (θ): Boru bükme işlemi sonucunda borunun başlangıç ve bitiş teğet eksenlerinin birbirleriyle
yaptıkları açıdır.
Boru Sırtı: Bükme işlemi sonucunda en büyük yarıçapa sahip olan boru yüzeyidir.
Boru Karnı: Bükme işlemi sonucunda en küçük yarıçapa sahip olan boru yüzeyidir.
Teğet: Bükülmüş olan borunun bükülmemiş olan uzantılarını tanımlamaktadır.
İlk Teğet Nokta (İTN): Bükülmüş olan boru üzerinde bükme yarıçapının başladığı noktayı tanımlamaktadır.
Son Teğet Nokta (STN): Bükülmüş olan boru üzerinde bükme yarıçapının bittiği noktayı tanımlamaktadır.
Teğet Ekseni: Borunun karın ve sırt kısımlarındaki ilk ve son teğet noktaları birbirleriyle birleştiren eksenleri
tanımlamaktadır.

Şekil 1. Boru bükme operasyonu terminolojisi (Sözen, 2011)

Sonlu elemanlar yöntemi, mühendislik bilimlerinde analitik olarak çözümlenmesi zor olan sınır değer
problemlerine sayısal teknikleri kullanarak yaklaşık çözümler getiren yöntem olarak tanımlanmaktadır.
Matematiksel bir problem olan sınır değer problemleri, bağımsız değişkenlerle tanımlanan bir alanın her yerinde
bir veya birden fazla bağımlı değişkenin bir diferansiyel denklemi sağladığı ve bu alanın sınırlarında da özel
koşulların sağlandığı durum olarak basitçe tanımlanabilir (Hutton, 2004). Metodun bu kadar çok uygulama alanı
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bulmasının nedenlerinden birisi, değişik mühendislik problemlerinin arasındaki benzerliklerdir. Bu benzerlikler
problemler için verilmiş olan diferansiyel denklemlerden de anlaşılabilir. İnşaat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği,
Isı iletimi, Jeomekanik, Hidrolik ve Su Kaynaklan Mühendisliği, Hidrodinamik, Nükleer Mühendislik,
Biyomedikal Mühendislik, Mekanik Tasarımı sonlu elemanların bazı uygulama alanlarıdır (URL 2).

2. MALZEME VE YÖNTEM
Bu çalışmada, boru bükme prosesi sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmiş ve hesaplama parametrelerinin etkisi
incelenerek bükme kesitindeki gerilme ve sac kalınlık dağılımları, literatürdeki deneysel sonuçlar ile referans
alınarak karşılaştırılmıştır (Gu v.d., 2008). Sonlu elemanlar analizlerinde Dynaform yazılımı kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan borunun geometrik ölçüleri Şekil 2'de ve işlemin proses parametreleri Tablo 1 de verilmiştir.
Şekil 3’te ise proses parametrelerinin şematik gösterimi yer almaktadır.

Şekil 2. Numune geometrisi

Şekil 3. Proses parametreleri

Tablo 1. Boru ölçüleri ve proses parametreleri
Geometrik Özellikler
300 mm
Boy
38 mm
Dış çap
1 mm
Et kalınlığı

Proses Parametreleri
90 mm
Boru beslemesi (S)
900
Bükme açısı (B)
57 mm
Bükme yarıçapı (R)

Dynaform yazılımda yapılan simülasyonların bükme işleminde kullanılan kalıp takımları ve görseli Şekil 4’te
gösterilmektedir. Şekil 5’te belirtilen, 0-90º arasında 15’er derecelik aralıklarla borudan kesitler alınarak, iç bükey
ve dış bükey noktalarından yüzde incelme değerleri tespit edilmiştir.

Şekil 4. Simülasyonlarda kullanılan kalıp takımları

Şekil 5. Belirlenen açı değerleri

3. UYGULAMA ÇALIŞMASI
R.J. Gu ve arkadaşlarının (Gu v.d., 2008) yapmış oldukları çalışmada elde ettikleri farklı açılarda alınan boru
kesitlerinde meydana gelen yüzde incelme değerleri deneysel sonuç olarak referans alınmıştır. Gerçekleştirilen ilk
simülasyonda hesaplama parametreleri eleman boyutu 5 mm, eleman formülasyonu Belytschko-Tsay, integrasyon
nokta sayısı 5 ve malzeme modeli olarak Power-Law plastisite modeli kullanılmıştır ve başlangıç tahminleri elde
edilmiştir (Şekil 6).
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Şekil 6. Deneysel veriler ile yapılan başlangıç simülasyon sonuçlarının karşılaştırılması

Çalışmanın ikinci aşamasında eleman boyutu, eleman formülasyonu, integrasyon nokta sayısı ve malzeme modeli
parametreleri hesaplama parametreleri olarak belirlenmiş ve boru bükme prosesinde şekillendirilebilirliğe etkileri
incelenmiştir.
Sonlu elemanlar analizinde eleman boyutu, fiziksel olarak tanımlanabilen bir alanı belirli büyüklüklerde sonlu
sayıda elemanlara bölüntülenerek tanımlanmaktır. Elemanların birbirine bağlayan köşe noktalarına düğüm noktası
denilmektedir. Eleman boyutunun büyük seçilmesi çözüm süresini kısaltır ancak geometrinin temsil hassasiyetini
düşürmektedir. Küçük eleman boyutu seçildiğinde ise yüksek geometrik hassasiyetle ağ yapısı oluşturulur ancak
çözüm süresi oldukça artar. Şekil 7’de yapılan çalışma için belirlenen eleman boyutlarının gösterimi verilmiştir.
Sonlu elemanlar analizlerinde katı, membran, kabuk gibi farklı eleman tipleri bulunmaktadır. Bununla birlikte her
bir eleman tipi için farklı hesaplama yöntemlerini kullanan eleman formülasyonları bulunmaktadır. Eleman
formülasyonları sonlu elemanlar analizi çözüm süresini etkileyebildiği gibi tahmin hassasiyetini de etkilemektedir.
İntegrasyon Nokta Sayısı ise proseste kullanılan sacın, kalınlık yönünde kaç katmanda çözümünün yapılacağını
belirten parametredir. Bununla birlikte simülasyonlarda sacın plastik şekil değişiminin doğru belirlenmesi oldukça
önemlidir. Farklı plastisite teorileri kullanan ve malzemeyi izotropik veya anizotropik kabul eden malzeme
modelleri bulunabildiği gibi izotropik pekleşme veya kinematik pekleşme kabulü yapan malzeme modelleri de
bulunmaktadır. Bu tanımlar dikkate alınarak yapılan çalışma için her bir parametre açısından bir grup belirlenmiş
ve seçilen değerlerde simülasyonlar gerçekleştirilerek tahmin hassasiyetine etkileri incelenmiştir. Çalışmada
kullanılan hesaplama parametreleri Tablo 2'de verilmiştir.

Şekil 7. Eleman boyutları a) 4mm b) 5mm c) 7mm
Tablo 2. Hesaplama parametreleri
Eleman boyutu
Eleman formülasyonu
İntegrasyon nokta sayısı
Plastisite modeli

4, 5, 7 (mm)
Hughes-Liu
Belytschko -Tsay
Fully Integrated
3, 5, 7, 9
Power-Law-Plasticity
Hill-48
FLD Tabanlı Anizotropik Malzeme Modeli
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4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, boru bükme prosesi sonlu elemanlar yöntemi ile modellenmiş ve farklı hesaplama parametrelerinin
etkisi incelenerek bükme kesitindeki gerilme ve sac kalınlık dağılımları incelmiş, referans alınan deneysel verilerle
karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalar sonrası elde edilen borunun dış bükey ve iç bükeydeki et kalınlık dağılımları
Şekil 8–11’de görülmektedir.

Şekil 8. Farklı eleman formülasyonları sonucunda elde edilen incelme dağılımı

Şekil 9. Farklı integrasyon nokta sayıları sonucunda elde edilen incelme dağılımı

Şekil 10. Farklı eleman boyutları sonucunda elde edilen incelme dağılımı

Şekil 11. Farklı malzeme modelleri sonucunda elde edilen incelme dağılımı
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Çalışma sonrası elde edilen von Mises eş değer gerilme sonuçları Şekil 12 – 15’te verimiştir.

Şekil 12. Farklı eleman formülasyonlarında von Mises eşdeğer
gerilme dağılımı
(a) Belytschko-Tsay (b) Fully Ingetrated (c) Hughes-Liu

Şekil 13. Farklı integrasyon nokta sayısına göre von Mises
eşdeğer gerilme dağılımı (a) 3 (b) 5 (c) 7

Şekil 14. Farklı eleman boyutlarında von Mises eşdeğer
gerilme dağılımı
(a) 4mm (b) 5mm (c) 7mm

Şekil 15. Farklı malzeme modellerine göre von Mises eşdeğer
gerilme dağılımı
(a) Power-Law-Plasticity (b) Hill-48 (c) FLD Tabanlı
Anizotropik Malzeme

Sonuçlar incelendiğinde, eleman formülasyonu Hughes-Liu, integrasyon nokta sayısı 7 ve malzeme modeli FLD
Tabanlı Anizotropik Malzeme seçildiğinde von Mises gerilme değerlerinde artış, sac eleman boyutu 7 mm ve
Power-Law-Plasticity seçildiğinde incelme oranlarında ise azalış gözlemlenmiştir. Başlangıç olarak yapılan
çalışmada hesaplama paremetreleri; eleman boyutu 5 mm, eleman formülasyonu Belytschko-Tsay kabuk eleman,
integrasyon nokta sayısı 5 ve izotropik malzeme modeli (Power-Law-Plasticity) olarak kullanılmıştır. Ancak bu
parametrelerin deneysel veriler ile karşılaştırması yapıldığında tahmin hassasiyetinin düşük olduğu gözlenmiştir.
Tahmin hassasiyetinin iyileştirilebilmesi için farklı hesaplama parametreleri kullanılarak uygun parametreler tespit
edilmiştir. Yapılan iyileştirmeler sonucu belirlenen parametreler; eleman boyutu 4 mm, eleman tipi tam
integrasyonlu kabuk eleman, integrasyon nokta sayısı 3, malzeme modeli olarak ise Hill-48 belirlenmiştir. Çalışma
sonrası elde edilen uygun parametrelerin deneysel verilerle karşılaştırması yapılmış ve tahmin hassasiyetinde
önemli artış sağlanmıştır (Şekil 16).

Şekil 16. Deneysel Veriler ile Yapılan Çalışmaların Karşılaştırılması
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ABSTRACT
This is the result of one semester working of an undergraduate final year project. Reduction of the unwanted and
disturbing noise, is always on demand in industry. Noise affects people in very hazardous ways. Therefore, the
engineers have been working on this concept for many years. Mufflers are used for this purpose in vehicles and
industrial structures. They either dissipate or absorb the exhaust noise energy of systems by various techniques. In
this research, a reactive muffler with two chambers is considered. The effect of geometrical parameters of muffler
on its noise reduction performance is studied and reported.
Keywords: Reactive muffler. Sound transmission loss, maximization, noise reduction, multi-chamber

1. INTRODUCTION
The sound can be defined as a vibration in physical terms, which it is also a mechanical wave consist of pressure.
Sound can be exuded in only a fluid and sound can exudes in wave form. If there is no fluid in the environment,
then the sound cannot be exuding (in space etc.) There are two main distinguishing attributes about the sound,
“timbre” and “loudness”. The physical quantity for loudness is sound pressure and the quantity for timbre is
frequency, measured in cycles per second, or Hertz(Hz). The frequency range of technical interest covers more
than the range is auditable by the human ear, which is referred to as hearing level. The hearing range starts at about
20 Hz and ranges up to 20000 Hz (or 20kHz). For the young and pure ear-health person it can be said to range
could up to 20 kHz. When the person gets old, the frequency range will be decreased at the same time. Another
thing that must be considered about the sound is the “sound power level” which has the unit decibel(dB). It
explains to us power of sound and how the sound can be “loud”, in other word as mentioned above; “loudness”.
Generally, most calculations about the sound is relation between dB and Hz. Transmission Loss is also depending
on that quantities.
Sound can be affected by some external influences like pressure, temperature and the density of the medium.
People in the history who has the curiosity about the sound and intend a business about the sound, tried to reduce
sound in the industry operations and whole other mechanisms which spread sound.
The main idea that people want to reduce the noise is about the sound can affect the mind and their body
negatively. There are some standards about the dB level such as maximum dB level can be reached at the city
streets, etc. So, the dB and Hz level of the sound can harm the physiology of the person and some people think that
it would be beneficial that reducing the sound level. Later then, this idea turns into engineering side which
intensively related about the sound, this engineering way called as “acoustic engineering”.
As mentioned above, some sound levels can disturb people in very bad way. There are so many unwanted sound
that are coming from vehicles, machines, industrial applications. The unwanted noise level can lead to very
dangerous diseases and permanent hearing loss on the person's body. We can call it noise is a unwanted sound.
Also it can affect just people's tranquility and this situation tends to harm health of the person. The physiological
effect is generally headache, anxiety, stress, neurotic effects etc. For all of these conditions, noise reduction
techniques are very important in the human-life, especially crowded places, cities and the industrial working areas.
It is completely related about the safety of human's mind and health.
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There are two main concepts try to keep away the noise from source of sound or reduce them. The ways are active
and passive methods. Mufflers can be considered in passive methods; passive method is the way that using
insulation objects or sound absorptive materials reduce their sound level. This method does not relate with to the
original mass and structure of the sound source, using by some isolations, absorbing materials or mufflers. The
active method is changing the mass of the source with using another power source, with that way the noise will be
reduced. Examples for the active methods are: dampers, actuators etc. Generally, the active methods are suitable
for lower frequencies and the passive methods have better sound level reduction at high frequency levels.
In the sound creating sources, the vehicles and their engines would take a key role. Internal combustion engines
are designed for producing power and energy, in other words it turns chemical energy into a mechanical energy. It
is necessary that there will be a big noise production as well. The mufflers (silencers) is needed for these types of
engines and for the vehicles. In the first time of this invention, the main idea is exhaust the gas from the engine to
the outside, after then the noise reduction way is determined by the inventors. Noise reduction ways can be
separated in two ways as mentioned, active and passive methods, also the mufflers have two diverse types.
Reactive(reflective) mufflers and absorptive mufflers. In our case, I am going to do a project about reactive
mufflers. However, the absorptive mufflers are should be mentioned for the consistency of the study. Munjal is
among the first people who wrote the theoretical basics of acoustic of mufflers (Munjal, 2014).
The reactive mufflers contain air as a fluid medium in their inside areas. There can be perforated tubes and
external raises and bumps on the internal surface area, also it can be just an empty air just like a regular shaft. To
have more noise reduction and maximize the sound level decreasing, it would be logical that usage of the
perforated tubes and do some spurs and jut outs on the internal surface area (Gerges continued, 2005).
The absorptive type mufflers had a different mechanism with comparing to the reactive mufflers, but the both of
them could be used in together. There are some mufflers like that in the area. So the working way of the reducing
noise in the absorptive mufflers is putting some absorptive materials in the tube of the muffler's expansion tube
part. It can be several materials, there just need a absorbing sound operation, such as sand, concrete, granular
clays, fibers and some composite materials. There are some different standards about the materials that explains us
which materials absorb the noise very effectively than the others, this is the whole another concept about the noise
reduction. When the dealing with the reducing sound operations, we should consider about some definitions about
it. These are: Noise Reduction (NR), Insertion Loss (IL), Transmission Loss (TL). In our case, we will deal with
the transmission loss mostly. The transmission loss is about the sound reducing way for a sound which advances in
the muffler.
The aim of study was to investigate the effect of geometrical parameters of muffler on its noise reduction
performance is studied and reported. In this research, a reactive muffler with two chambers is considered.
Furthermore, the geometrical effect of muffler on their noise transmission loss maximization performance is
studied. In the next sections, the theory of modeling and simulation procedure are presented.

2. LITERATURE SURVEY
Transmission loss is a thing that need to be increased for good acoustic operations in industry. Increasing the
sound power level difference between the inlet and outlet tubes on the muffler makes it more sufficiently for
industrial applications which we are try to avoid noise. Maximizing the transmission loss can be done by several
ways. First, there are some numerical explanations and equations to determine the sound power in advancing wave
of sound in mufflers. According to that mathematical equations, some software can be used for measuring the
transmission loss value based on that equations. There is also experimental way to measure the transmission loss,
which also depends on that equations. Transmission loss can be affected by several things like geometry of
mufflers, temperature and moisture of environment, pressure of the fluid inside of mufflers, atmospheric pressure
and some several external features. In the experimental way, there is a needing of electronical devices and test rig
systems for analysis. We can place the muffler on the test rig and with helping of electronical test devices and
computers, we can measure the transmission loss easily. The experiment may be done by under the conditions that
anechoic and reflective exits. While doing a theoretical examination, main idea is maximizing transmission loss by
chancing the dimensions of muffler and try it on simulation at several times when the best maximization is
obtained then the orientation and geometry of mufflers should be drowned and manufactured. In industry
conditions, there may be not possible to produce a muffler for desired transmission loss values. After the
manufacturing, the muffler can be easily tested on test rig and the experimental result could be obtained.
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Other parameter for acoustic performance is the noise reduction. As mentioned in introduction chapter, it describes
the sound pressure level difference between inlet and outlet ends. Dissimilarly the TL, the noise reduction values
may not be confidential as TL values. It depends many various things with comparing than the TL measurement.
In general, noise reduction is used for calibrating and testing the performance of mufflers. The other parameter is
insertion loss, in the beginning of measuring all of type noise level decreasing methods, the theory is coming by
some numerical equations. This method known as Transfer Matrix Method (Gerges continued, 1999). We can
determine and make relations between NR, IL and TL depending on this method. For instance, the insertion loss
and transmission loss have some logarithmic relation between themselves. The explanations and equations will be
detailed in testing part of mufflers.
The ideas for designing muffler are started with invention of internal combustion engines in 19th century. Since
the internal combustion engines have been produced making mufflers for better engine efficiency and noise
reduction always have been an issue. Over that years, muffler development is based on electro-acoustic analogies
and experimental method trial and error. Many years ago, for the design of acoustic filters, Stewart used electroacoustic analogies (Steward, 1922). After that, Davis et al. published systematic results that study on mufflers.
They used four-poles method for propagation of waves at one directional according to acoustic pressure and
acoustic velocity in cross sectional area of muffler. Igarashi and his colleagues calculated transmission properties
of mufflers by using equivalent electrical circuits (Igarashi and Toyama, 1958), (Igarashi and Toyama, 1960). A
few years later, Parrot published the results for the certain basic contents that such as area, expansions and
contractions. Munjal et al. described the attenuation of mufflers by using transfer matrix method (Munjal
continued, 1970). Munjal has improved this approach according to convective effect due to flow (Munjal, 1975).
Young and Crocker used the finite element method to predict four-poles parameters and the transmission loss of
the complex shapes of mufflers (Young and Crocker, 1975). Ranjbar et al. investigated various methods for noise
reduction of various structures (Ranjbar continued, 2010), (Ranjbar continued, 2012), (Ranjbar continued, 2012),
(Ranjbar and Alinaghi, 2016), (Ranjbar and Gharooni, 2016), (Ranjbar and Kermani, 2016), (Ranjbar and
Marburg, 2012), (Ranjbar and Marburg, 2013), (Ranjbar continued, 2013), (Ranjbar, 2011), (Ranjbar and
Kermani, 2013), (Ranjbar and Kermani, 2014), (Ranjbar continued, 2017).
After the examining the analysis and testing the transmitted waves of sound, internal combustion engines are
started to improve by according to these calculations and examinations. Manufacturing of mufflers actually
depends on customer's desire. There are so many different types of mufflers for different uses. Even in some cases,
some people want to decrease the transmission loss due to their special activities However, in general modern
muffler are designed in quiet structure and have less effect to air pollution.
The modern muffler initiation has been developing in time and nowadays for high performance and less noise.
Recent race cars based on this principle and they keep their high performance with less noise. Some muffler types
contain fibers to reduce more noise in complex shape of mufflers. In some cases, both absorptive and reactive
shapes can be used together which is very common in modern mufflers. Because putting no absorptive materials to
inside of muffler, there will be less chance to reduce noise. These types of information are applied in automotive
industry.
There are many regulations and standards for maximum allowable emitted noise from vehicles into the
environment, (url1 to url6). They are being updated regularly; therefore, the industry must try to meet them
continuously.

3. MODELLING AND SIMULATION
In this part, the calculation of noise transmission loss of a multi-chamber exhaust system is presented. Figure 1
shows the geometry of a multi-chamber muffler.
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Figure 1. A multi-chamber exhaust system

Part numbers “1-5” are straight pipes, part number “12” is sudden expansion with extension pipe, part number
“23” is sudden constriction with extension pipe, part number “34” is sudden expansion with extension pipe, part
number “45” is sudden constriction with extension pipe. Also, the cross-sectional areas are calculated by the
equations 1-5 as;

S1 

d 42
d 52
d 22
d12
d 32
S

S

S

S

, 2
, 3
, 4
, 5
4
4
4
4
4

(1)

Where d1 is diameter of straight pipe 1, d2 is diameter of straight pipe 2, d3 is diameter of straight pipe 3, d4 is
diameter of straight pipe 4 and d5 is the diameter of straight pipe 5 and c is the speed of sound. Furthermore, the
wave number k0 can be calculated as;

k0 

 2f

c
c

(2)

kc is the value of the number of convective waves;

kc1 

k0
k0
k0
k0
k0
k 
k 
k 
k 
2 , c2
2 , c3
2 , c4
2 , c5
(1  M 1 )
(1  M 2 )
(1  M 3 )
(1  M 4 )
(1  M 52 )

(3)

Where w is the circular frequency and M is the Mach number.
Acoustic characteristic impedance variables of the parts of the pipe;

 .c
 .c
 0 .c
 .c
 .c
, Y2  0 , Y3  0 , Y4  0 , Y5  0 ...................................
S2
S3
S1
S4
S5
 .c
 .c
 .c
 .c
 .c
Y01  0 , Y02  0 , Y03  0 , Y04  0 , Y05  0 ......................
S1
S3
S4
S5
S2

Y1 

(4)
(5)

M is the Mach number of the flow through the pipe in the relevant parts. M2, M3, M4 and M5 values,

M 2  M1

S1
S2
S3
, M3  M2
, M4  M3
,
S3
S4
S2

M5  M4

S4
.............................
S5

(6)

The transfer matrix for straight pipe part number “1” as;





  i .M 1 .kc1 .l1
.cos kc1 .l1
 e
T1   i  i .M .k .l
1 c1 1
. sin kc1 .l1
 e
 Y01





 







  

  


 i .M 1 .kc1 .l1
i .Y01e
. sin kc1 .l1
 i .M 1 .kc1 .l1
e
.cos kc1 .l1
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Furthermore, the parameters which the part number is “12” are in below;
Kd12 static pressure loss constant,

S

Kd12   1  1
 S2 

2

(8)

Characteristic acoustic impedance of the extended region 12,

Yr12  i.

0 .c
Sr12

. cot k0 .l12 

(9)

The transfer matrix for sudden expansion straight pipe part number “12” as;

1  K d 12 .M 2Y2  M1Y1 

1
T12  
0

1

(10)




For straight pipe part number ”2” the transfer matrix is;



  
  

  i .M 2 .kc2 .l2
.cos kc2 .l2
 e
T2   i  i .M .k .l
2 c2 2
. sin kc2 .l2
 e
Y
 02





  

   


 i .M 2 .kc2 .l2
i .Y02 .e
. sin kc2 .l2
 i .M 2 .kc2 .l2
e
.cos kc2 .l2



(11)



For sudden construction with expansion pipe part number “23” the parameters are in below;
Kd23 static pressure loss constant;

S

1 3
S2
Kd 23  
 2










(12)

Continuity constants used to indicate flow direction;

Cd 23  1 , Cr23  1

(13)

Cross-sectional area due to extension pipe;

Sr23  S2  S3

(14)

Characteristic acoustic impedance of the extended region 23;

Yr23  i.

0 .c
.cot k0 .l23 
Sr23

(15)

The convective transfer matrix of the extended sudden contraction element 34;

1


Cr23.Sr23
Tc23 

 Cr23.Sr23.Yr23  S2 .M 2 .Y2

Kd 23.M 3 .Y3

Cr23.Sr23.Yr23  M 2 .Y3 .Cd 23.S3  Kd 23.S2 

Cr23.Sr23.Yr23  S2 .M 2 .Y2
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 1
C123   M 2

 Y2

M 2 .Y2 

1 


(17)

 1
C223    M 3

 Y3

M 3 .Y3 

1 


(18)

The transfer matrix of the silencer part number “23”;

T23  C123 . Tc23. C223 

(19)

For straight pipe part number “3” the transfer matrix is;



  
  

  i .M 3 .kc3 .l3
.cos kc3 .l3
 e
T3   i  i .M .k .l
3 c3 3
. sin kc3 .l3
 e
 Y03





  

   


 i .M 3 .kc3 .l3
i .Y03 .e
. sin kc3 .l3
 i .M 3 .kc3 .l3
e
.cos kc3 .l3



(20)



For sudden expansion with expansion pipe part number “34” the calculation is;
Kd34 static pressure loss constant,

S

Kd34   3  1
 S4 

2

(21)

Continuity constants used to indicate flow direction;

Cd34  1 Cr34  1

(22)

Cross-sectional area due to extension pipe;

Sr34  S3  S3

(23)

Characteristic acoustic impedance of the extended region 34;

Yr34  i .

0 .c
.cot k0 .l34 
Sr34

(24)

The convective transfer matrix of the extended sudden narrowing element number 34;

1

Cr34 .Sr34
Tc34  

 Cr34 .Sr34 .Yr34  S3 .M 3 .Y3

 1
C134   M 3

 Y3

Kd34 .M 4 .Y4

Cr34 .Sr34 .Yr34  M 3 .Y4 ( Cd34 .S 4  Kd34 .S3 ) 

Cr34 .Sr34 .Yr34  S3 .M 3 .Y3


M 3 .Y3 

1 


(25)

(26)
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M 4 .Y4 

1 


 1
C234    M 4

 Y4

(27)

The transfer matrix of the silencer part number “34”;

T34  C134 . Tc34 . C234 

(28)

For straight pipe part number “4” the transfer function is;

 i.M 4 .kc 4 .l4 . sink .l 
 e i.M 4 .kc 4 .l4 .cos k .l 
i
.
Y
e
c
4
4
04
c4 4 

T4   i  i.M 4 .kc 4 .l4 

 i.M 4 .kc 4 .l4 
e
. sin( kc 4 .l4 )
e
.cos kc 4 .l4  
 Y04


(29)

For sudden construction with expansion pipe part number “45” the calculation is ;
Kd45 static pressure loss constant,

S

1 5
S4
Kd 45  
 2










(30)

The transfer matrix for sudden expansion straight pipe part number “45” as;

1
T45  
0

1  Kd 45 .M 5Y5  M 4Y4 
1




(31)

For straight pipe part number “5” the transfer function is;

 e i.M 5 .kc 5 .l5 .cos k .l  i.Y .e i.M 5 .kc 5 .l5 . sink .l 
c5 5
05
c5 5 

T5   i  i.M 5 .kc 5 .l5 

 i.M 5 .kc 5 .l5 
e
. sinkc 5 .l5 
e
.cos kc 5 .l5  
 Y05


(32)

According to four-pole matrix theory, the total transfer matrix of the system for the calculation of noise reduction
will be ;

T  T1 . T12 . T2 . T23 . T3 . T34 . T4 . T45 . T5 

T 
T
T   11 12 
T21 T22 

(33)

...............................................
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T12


  Y 1 / 2 T11  Y  T21 .Yn  T22 .( Yn / Ym ) 
m

TL  20 log   n 
2
  Y1 






(35)

Hear Yn= Y1, Ym= Y5 and n represents the inlet of muffler and m represents the outlet of muffler. Several software
can be used to determine TL values by using four-pole method. In our case, we use MATLAB to maximize and
measure the TL. First, we design a simple muffler geometry. After that, we change the dimensions of muffler and
calculate the TL. This will be repeated for several various dimensions to understand the effect of geometry
modification on the TL performance of a multi-chamber muffler.

Table 1 The same dimensions with all simulations even if extension pipes change

Case

L1(mm)

L5(mm)

D1(mm)

D2(mm)

D3(mm)

D4(mm)

D5(mm)

50

50

30

130

30

130

30

Table 2 The dimensions with changing extension pipes at all cases

Case

L2(mm)

L23(mm)

L3(mm)

L34(mm)

L4(mm)

1

107.5

15

35

15

107.5

2

107.5

15

40

20

102.5

3

107.5

15

45

25

97.5

4

107.5

15

50

30

92.5

5

107.5

15

55

35

87.5

6

102.5

20

45

20

102.5

7

102.5

20

50

25

97.5

8

102.5

20

55

30

92.5

9

97.5

25

60

30

92.5

10

102.5

20

40

15

107.5

11

97.5

25

45

15

107.5

12

92.5

30

50

15

107.5

13

97.5

25

50

20

102.5

14

92.5

30

60

25

97.5

Max TL(dB) at
…………
Frequency(Hz)
87,00518dB at
5673Hz
77,07448dB at
5675Hz
73,03867dB at
5677Hz
70,07546dB at
5680Hz
68,01821dB at
5673Hz
87,05659dB at
4259Hz
80,0022dB at
4257Hz
75,1332dB at
4264Hz
95,05969dB at
3406Hz
63,99475dB at
4931Hz
85,04164dB at
3405Hz
77,128756dB at
8504 Hz
85,09505dB at
3406Hz
70,00216dB at
3487Hz

TL(dB) at 200 Hz
15,103589dB
14,95dB
14,79841dB
14,64899dB
14,50222dB
14,85355dB
14,68126dB
14,51192dB
19,36812dB
19,7964dB
19,60213dB
19,43584dB
19,48703dB
19,309dB

Figures 2 to 5 show the noise transmission loss (TL) for the considered configurations from case 1 to 14.
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Figure 2. Noise transmission loss (TL in decibel) with respect to frequencies for case number 1 to 3.

Figure 3. Noise transmission loss (TL in decibel) with respect to frequencies for case number 4 to 6.
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Figure 4. Noise transmission loss (TL in decibel) with respect to frequencies for case number 7 to 10.

Figure 5. Noise transmission loss (TL in decibel) with respect to frequencies for case number 11 to 14.

The above graphs shows performance of all of the simulations graphs in range at 0 to 10000 Hz interval. This
graphs are used for comparison of simulation results. The dimensions showed in the table 2.
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4.CONCLUSION
It is defined the MATLAB codes which are just defined as shape of geometry. In real application where the sound
enters is also thing that must be considered. Because of this reason as we expected, the extension pipe with
different lengths has an increase in TL in average frequency range. All of this simulations are done by changing
the lengths both side of extension pipe. The diameter of the muffler wasn’t changed, the lengths of extension pipe
just was changed. Because the test device that is used stays there. It is realized that if the L 23 become 20mm or
25mm I mean more than 15mm the TL become better. After the examining all simulation, It is noticed that the
maximum TL is 95.05969 dB at 3406 Hz when the L23 is 25 mm and L34 is 30 mm. This is the best calculation and
simulation and best dimension. All these simulations are also drawn on Excel office program. Because on Excel
more than one simulation graph can be drawn in one graph and It will compared better all graphs in more graphs
and It is drawn in 4 graphs because of seeing clearly all lines.
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ÖZET
Özellikle taşıtlarda kullanılan elektrik motorlarında güç yoğunluğu ve verimlilik çok önemli değerlerdir. Güç
yoğunluğu ve verimliliği etkileyen değişkenler arasında sıcaklık üst sıralarda yer almaktadır. Elektrik motorlarının
dış ortama göre sıcaklığının yükselmesinin nedeni, motorda verim kayıplarından önemli bir kısmının ısıya
dönüşmesi ve bu ısının tamamıyla dış ortama transfer edilememesidir. Bu çalışmada, gömülü kalıcı
mıknatıslı(GKM) bir motorun sargılarından soğutma gövdesine ısı transferini artırarak, sıvı soğutma sistemi
etkinliğini artırmak amaçlanmıştır. Elektrik motorlarının en önemli ısı kaynaklarından birisi stator sargılarıdır.
Sargıların soğutulmasının önündeki en büyük engel de sargılar ile soğutma gövdesi arasındaki termal dirençtir. Bu
direnci azaltmak için yağın, sargı ve gövde arasında ısı köprüsü olarak kullanımı deneysel olarak
gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerde motor dinamometresi, güç analizörü, DA güç kaynağı, k tipi ısılçiftler ve su
soğutma tertibatı kullanılmıştır. Hâlihazırda kendi tasarladığımız 10 kW gücündeki GKM motorun, su
soğutmasıyla yapılmış deneyi ile belirli bir seviyeye kadar içi yağ doldurulmuş şekilde su soğutması deneyinin
karşılaştırılması yapılmış ve yağın soğutma sistemi etkinliğini artırdığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Elektrik motoru soğutması, yağ ile soğutma, elektrik motoru sargısı soğutma.

A METHOD FOR INCREASING THE HEAT TRANSFER FROM THE WINDING
TO THE COOLING CASE IN ELECTRIC MOTORS
ABSTRACT
In particular, power density and efficiency are very important values in electric motors used in vehicles. Among
the variables that affect power density and efficiency, the temperature is in the upper order. Increase in the
temperature of electric motors relative to the external atmosphere results in a part of heat loss of the motor
efficiency loss, and this heat cannot be completely transferred to the external atmosphere. In this study, it is aimed
to increase the efficiency of the liquid cooling system by increasing the heat transfer from the coils of an interior
permanent magnet (IPM) motor to the cooling body. One of the most important heat sources of electric motors is
stator windings. The biggest obstacle to the cooling windings is thermal resistance between windings and the
cooling body. To reduce this resistance, the use of oil as a heat bridge between the windings and the body has been
experimentally realized. In the measurements motor dynamometer, power analyzer, DC power supply, k type
thermocouples, and water cooling system were used. We have compared the water cooling experiment, between
water cooling experiment with oil filled to a certain level on a 10 kW IPM motor and it has been seen that oil has
improved the cooling system efficiency.
Key words: Electric motor cooling, oil cooling, electric motor winding cooling.

296

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

1. GİRİŞ
Elektrik motorları hali hazırda oldukça yaygın kullanım alanlarına sahip olup, son yıllarda taşıt tahrik motoru
(otomobil, kamyon, hava aracı vb.) olarak da ticari kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Verimliliğinin ve güç
yoğunluğunun yüksek olması bunun başlıca sebeplerindendir.
Elektrik motorlarının verimliğini ve güç yoğunluğunu artıran faktörlerden birisi de etkili soğutmadır. Bobin
sargısının birim kesit alanından geçen akım miktarı, bobinler daha iyi soğutularak artırabilir ve/veya düşük
sıcaklıklarda tutularak, sıcaklıkla artan elektrik direnci düşürülebilir. Bu sayede motor verimliliği ve güç
yoğunluğu artırılmış olur.
Yağın aktif olarak soğutmada kullanımı elektrik motorlarında uygulanan bir yöntemdir (Zeng vd., 2017). Bu
yöntemlerde genellikle yağ, motorun soğutma kanallarında pompa yardımı ile dolaştırılarak ısı sargılardan alınıp,
bir radyatör vasıtasıyla dış ortama aktarılarak soğutma sağlanır. Yağ soğutmalı elektrik motorlarında güç
yoğunluğu, daimi güçte 2,79 kW/kg oranına ulaşabilmektedir (URL1).
Uygulamamızda elektrik motoru, melez araçlarda kullanılmak üzere tasarlandığı için değişen devir sayısı ve
moment değerlerinde yüklenmektedir. Dolayısıyla, sanayi tipi elektrik motorları gibi tek bir çalışma noktası yoktur
ve tasarım aşamasında bu duruma dikkat edilmelidir. Motor tasarımında elektrikli araç sisteminin yapısı
gözetilmelidir. Araç üzerinde Şekil 1.'deki gibi bir sistem kurgulandığı için batarya gerilimi ve kullanılan

Şekil 1. Paralel melez elektrikli araç yapılandırılması (Ehsani vd., 2010)

sürücünün sınır değerleri de elektrik motoru tasarımına bir giriş parametresi olarak alınmalıdır.
Uygulama yapılacak aracın isterleri değerlendirilerek tasarlanacak elektrik motorunun anma ve tepe koşullarının
parametreleri belirlenir. Ek olarak araçta motorun yerleştirileceği bölümdeki boyutsal sınırlamalara da dikkat
etmek gerekmektedir.
GKM motorunun moment üretimine ait analitik denklem (1) aşağıda gösterilmiştir. Denklemde, ilk terim ana
momenttir ve kalıcı mıknatısın oluşturduğu manyetik akı sayesinde üretilir, ikinci terim ise hava aralığındaki
endüktans farkı dolayısıyla oluşan relüktans momentidir.
(1)
Yukarıdaki moment denkleminde; kutup çifti sayısını,
mıknatısın oluşturduğu manyetik akıyı,
akımını, d ekseni akımını,
q ekseni endüktansını,
ise d ekseni endüktansını ifade eder.

q ekseni

Elektrik motorunun analitik tasarımı yapılırken öncelikle isterlere ve sınırlamalara bakılarak kutup oluk sayısı ve
faz sayısı belirlenir. Ardından, manyetik ve elektrik yüklenmesine bakılır. Manyetik yüklenme manyetik akı
yoğunluğu ile elektriksel yüklenme ise elektrik akım yoğunluğu ile belirlenir (Pyrhönen vd., 2013). Bu yüklenme
değerleri ile faydalanma katsayısı kullanılarak aşağıdaki sıralamada hesaplamalar yapılır:


Hava aralığı çapı ve demir çekirdeğin boyu hesaplanır.
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Hava aralığı belirlenir.
Belirlenmiş oluk sayısı ve kutup sayısı kullanılarak sargı faktörü hesaplanır.
Hava aralığı manyetik akı yoğunluğu seçilir.
Sargı tarafından üretilmesi istenilen Zıt-emk değeri, giriş parametresi olan, sargının anma gerilimine göre
hesaplanır.
Üretilmesi istenilen Zıt-emk değerine ulaşabilmek için gerekli olan sargı sarım sayısı hesaplanır.
Stator dişindeki akı yoğunluğu değeri seçilir ve ardından stator dişi genişliği hesaplanır.
Stator akımı belirlenir. Akım yoğunluğu belirlenir. Bakır iletkenin kesit alanı ve bir oluktaki doluluk
oranı belirlenir.
Oluk boyutları hesaplanır.
Stator boyunduruğu manyetik akı yoğunluğu belirlenir ve stator dış çapı hesaplanır (Arkkio, 2015).

Elektrik motoru tasarım akışında soğutma sistemi, tasarımı doğrudan etkileyen bir parametredir. Soğutma sistemi
iyileştirilerek akım yoğunluğu değeri arttırılabilir ve GKM motordan istenilen yüksek güç yoğunluğu değerine
ulaşılabilir.
Tasarım akışını doğrudan etkileyen bir diğer parametre ise, motorun kayıplarıdır. Kayıplar motordaki ısı
kaynağının başlıca sebebidir. Bunlar; bakır, demir, mıknatıs ve sürtünme ventilasyon kayıplarıdır. Bakır ve demir
kayıpları, oranları en yüksek olan kayıplardır ve ısı üretiminin ana kaynağıdırlar. Mıknatıs kayıpları mıknatıs
üzerinde oluşan girdap akımları dolayısıyla oluşur ve frekansı yüksek olmayan test motorunda %1
mertebesindedir. Sürtünme ventilasyon kayıpları ise IEEE standardına binaen motorun gücünün %1'idir (IEEE Std
112, 1996).
Bakır kayıpları, sargıdaki bobinin direnci ve faz akımının karesi ile orantılı olarak değişir. Aşağıda bir faza ait
bakır kaybının formülü verilmiştir.
(2)
Yukarıdaki denklemde; faz akımını,
bakır hacmini ifade eder.

faz direncini,

elektrik akım yoğunluğunu,

bakır yoğunluğunu,

Demir kayıpları ise kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar histerezis eğrisi ve girdap akımı kayıplarıdır. Aşağıda
formülleri verilmiştir.
(3)
Yukarıdaki denklemde;
histerezis eğrisi kayıplarını,
girdap akımı kayıplarını,
demir
çekirdeğin ağırlığını,
histerezis kaybı sabitini,
girdap akımı kaybı sabitini, frekansı, hava aralığındaki
manyetik akı yoğunluğunun tepe değerini ifade eder.
Bakır kayıpları hesaplanırken, öncelikle sargının DA direnci hesaplanır. DA direnci sargının boyutları kullanılarak
bulunabilir. Bir fazın DA direnci (4) nolu formülde verilmiştir.
(4)
Yukarıdaki denklemde; sarım sayısını,
iletkenin kesit alanını ifade eder.

bir sarımın ortalama boyunu,

bakırın elektriksel iletkenliğini,

Bakırın direnci sıcaklıkla değişeceği için motorun çalışacağı ortalama sıcaklıktaki
direnci hesaplanmalıdır. Buna ilişkin formül (5)'de verilmiştir.

değeri kullanılarak DA
(5)

Bakır direnci sadece DA direncinden ibaret değildir. AA geçecek olan sargılarda, frekansın artmasıyla deri etkisi
artar. Bu sebepten, DA direncine ek AA direnci oluşur. Bakır kayıpları hesaplanırken deri etkisi nedeniyle artan
direncin de hesaba katılması gerekir.
Bu çalışmada yağı, motorun içinde pasif kullanarak konveksiyonla ısı transferi etkinliğini artırmak amaçlanmıştır.
Şaftı yere paralel çalışacak motorun içine rotor hizasının altında kalacak şekilde yağ (otomatik şanzıman yağı)
doldurarak, özellikle sargı sonları ile soğutucu gövde arasında konveksiyon iletim katsayısı bölgesel olarak
artırılmıştır.
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2. DENEY KURULUMU
2.1. Deney Tertibatı
2.1.1. Motor Dinamometresi
Motor dinamometresinde motorun mekanik güç ve verim ölçümleri yapılmıştır. Ölçümlerde 10000 d/d açısal hız,
1000 Nm maksimum moment, 0,5 Nm moment ölçüm hassasiyetine sahip dinamik torkmetre, 75 kW, 350 Nm yük
motoru ve 4 bölge çalışan yük motoru sürücüsü kullanılmıştır. Düzenekte yük motorunun şaftına doğrudan
torkmetrenin bir ucu bağlanmış, torkmetrenin diğer ucuna kardan şaft ile test edilen motor bağlanmıştır. Yük
motoru, DA güç kaynağı ile sürücüsü üzerinden beslenerek test motoruna yük uygulanmıştır (Şekil 2.) (Chen vd.,
2017).

Şekil 2. Deney Düzeneği Şeması

2.1.2. Güç Analizörü
Motor dinamometresinden alınan moment ve hız değerleri ile test motoru sürücüsünün giriş ve çıkışlarından
ölçülen gerilim ve akım değerleri güç analizörü tarafından toplanmaktadır. Bu değerler kullanılarak test
motorunun ve motor sürücüsünün güç ve verim değerleri yine güç analizörü tarafından hesaplanıp
kaydedilmektedir.

2.1.3. K Tipi Isılçift
Motor gövdesi, motor sargısı, ortam sıcaklığı k tipi ısılçiftlerle yapılan ölçümler gözlemlenip, zamana göre kayıt
altına alınmıştır.

2.1.4. DA Güç Kaynağı
3 faz şebekeden alınan elektrik akımını doğrultarak 200 volt doğru gerilim ile test motor sürücüsünün beslenmesi
sağlanmıştır.

2.1.5. Su Soğutma Tertibatı
Soğutma suyunu, pompa vasıtasıyla lastik borularla radyatöre ve test sistemine pompalayan tertibatın elektrik
beslemesi sabit gerilim olacak şekilde ayarlanmış ve soğutma suyu debisi de sabitlenmiştir.

2.2. Deney Yöntemi

Her iki deneyde de test motoru 200 volt gerilim ve sabit 30 amper akım çekecek şekilde yük motoruyla yüklenmiş,
10 Lt/dk sabit debide soğutma suyu ile motor ve sürücü soğutulmuştur. Belirli aralıklarla moment ve açısal hızdan
mekanik motor gücü hesaplanmış ve motor verimi, sıcaklıklar kayıt altına alınmıştır. (Şekil 3)
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Şekil 3. Giriş Gerilim Akım Değerleri ve Grafikleri

İlk deneyde test motoru standart olarak soğutma gövdesinden su geçirilerek yaklaşık 48 dakika ısınma testi
yapılmıştır. Su pompa ile motorun soğutma gövdesindeki soğutma kanallarına pompalanarak, radyatör ile ısıyı dış
ortama aktarılmıştır. Motorda sıcaklık yükselmesinin yoğun olduğu bölge olan motor sargılarının termal iletkenlik
şeması Şekil 4.teki gibidir.

Şekil 4. Stator Termal İletkenlik Şeması

İkinci deneyde ise motorun içine belli bir seviyeye kadar yağ(otomatik şanzıman yağı, ATF) doldurularak, aynı
test tekrarlanmıştır. Bu sayede sargılardan gövdeye belirli bir kesimde paralel bir ısıl direnç eklenmiştir (Şekil 5.
Yağın Motor İçindeki Seviyesi, Şekil 4. Stator Termal İletkenlik Şeması).
Motor sargılarının gövdeye ısı akısı genel olarak aşağıdaki denklemle ifade edilir. Deneylerde ortam ile sargı
sıcaklık farkları tespit edilerek hk katsayısı hesaplanmıştır.
qk = hk (Ts – To) (Çengel, 2011)

(6)

Denklemde kullanılan kısaltmalar qk, hk, Ts, To, sırasıyla, konveksiyonla ısı akısı (Watt/m2), yarı deneysel
konveksiyon ısı transferi katsayısı (W/m.°C), motor sargı sıcaklığı(°C), Ortam Sıcaklığı(°C) değerlerini
simgelemektedir.

Şekil 5. Yağın Motor İçindeki Seviyesi

300

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Yağ konulmamış halde motor ısıtma deneyi, motor 6,2 kW sabit güçle çalıştırılarak, sargılar ile ortam sıcaklığı
farkı 6,8 °C iken başlamıştır. 38 dakika sonra sargı ile ortam sıcaklık farkı 53,4 °C iken sistem ısıl dengeye gelmiş,
48. dakikada deney sonlandırılmıştır.

Şekil 6. Yağ Konulmamış Halde Motor Isıtma Deneyinde Sargı İle Ortam Sıcaklık Farkı Grafiği

Yağ konulmuş halde motor ısıtma deneyi, motor 6,2 kW sabit güçle çalıştırılarak, sargılar ile ortam sıcaklığı farkı
4,8 °C iken başlamıştır. 44 dakika sonra sargı ile ortam sıcaklık farkı 45,2°C iken sistem ısıl dengeye gelmiş, 48.
dakikada deney sonlandırılmıştır.

Şekil 7. Yağ Konulmuş Halde Motor Isıtma Deneyinde Sargı İle Ortam Sıcaklık Farkı Grafiği
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Motor ısıtma testlerinde, içine yağ konulmuş haliyle, konmamış haline göre 6 dakika daha geç ısıl dengeye
gelmiştir. Sargı ortam sıcaklık farkı yağ konulmuş haliyle diğerine göre 8,2 °C düşük kalmıştır.

Şekil 8. Yağ Konulmuş Haliyle Konulmamış Halde Motor Isıtma Deneylerinde Sargı İle Ortam Sıcaklık Farklarının
Karşılaştırılması

Denklem 6 ile hesaplanan hk katsayısı, sargılar ile soğutma gövdesi arasında, ısıl dengeye gelindiğinde, yağ
konulmamış sistem için 4,68 W/m.°C (@53,4 °C), yağ konulmuş sistem için ise 5,53 W/m.°C (@45,2 °C) olarak
hesaplanmıştır.
Deneylerde kullanılan motorun maksimum çalışma sıcaklığı 150 °C’dir, motorun içine yağ konularak 6,2 kW
güçte daha güvenli bölgede daimi çalışması sağlanmıştır. Ayrıca sargı sıcaklıklarının görece düşük tutulması
sayesinde dirençleri de düşürülmüş ve motorun veriminin de iyileştirilmesi sağlanmıştır. Bunların yanında
motorun daha fazla güce çıkarak, daha yüksek güç yoğunluğuna ulaşılması da sağlamıştır. Olumsuz olarak ise
motorun çalışması esnasında yağın hava boşluğunda direnç oluşturması, yağın sistemdeki diğer bileşenlere zarar
vermesi gibi ihtimaller ortaya çıkmıştır.

4. SONUÇ
Motorun içinde yağın bu şekilde pasif olarak kullanımının, motorun soğutma performansını artırıcı bir yöntem
olduğu deneyler sonucu görülmüştür.
Bundan sonraki çalışmalarda konulan yağın motorda temasa geçtiği parçalar üzerine etkisi ve farklı senaryolarda
motorun çalışmasına olan etkileri araştırılacaktır. Paralelinde ise ısı transferini artırmak için, diğer malzemelerin
araştırılması, farklı yöntemlerin geliştirilmesi ve elektrik motoru soğutmasında alternatif sistemlerin kurulması
üzerine çalışılacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak numune malzemesi SAE 1070 çelik olarak belirlenen dairesel
çentikli numuneye uygulanan orantısal ve orantısal olmayan yüklemeler altında çentik kökündeki gerinim ve
gerilmelerin benzetimi yapılacaktır. Çalışmada dairesel çentikli numunenin orantısal olmayan elastik kutu
yükleme altındaki davranışını incelemek için standart SAE 1070 çelik için izotropik malzeme modeli
kullanılırken, diğer yükleme durumları için plastik davranışı belirlemek amacıyla Hypela kullanıcı alt programı
kullanılmıştır. Numune, bu yükleme koşulları altında, eksenel yükleme ve burulmaya maruz bırakılmış ayrıca
çevrimsel çekme-basma ve çevrimsel burulma testinin analizleri gerçekleştirilmiştir; elde edilen olan sonuçlar ise
Barkey’in yapmış olduğu deneysel çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Hypela kullanıcı alt programı ile kinematik
malzeme modeline göre çözüm yapıldığından Chaboche kinematik pekleşme parametrelerinden olan öteleme
gerilmesi (backstress) ve gerininimi SAE 1070 çelik için belirlenip çözüm gerçekleştirilmiştir. Maksimum ve
minimum öteleme gerilmeleri arasında farklı değerler belirlenmiş ve bu değerler için elde edilen sonuçlar orantısal
yükleme durumu için deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevrimsel yükleme, Öteleme gerilmesi, Barkey mili, Sonlu elemanlar analizi.

DETERMING BACKSTRESS EFFECT UNDER PROPORTIONAL DYNAMIC
LOADING ON A ROUND NOTCHED SHAFT
ABSTRACT
In this study, a SAE 1070 steel round specimen with notch is used for determining stress and strain values in
proportional and non-proportional loading at notch area using finite element analysis. An isotropic material model
is used in non-proportional loadings, and Hypela user sub-routine is used for other loading conditions. In this
loading conditions axial and torsional loading are applied on material in finite element analysis and results are
compared witk Barkey's experimental results. By using Hypela user sub-routine Chaboche kinematic hardening
parameter (backstress and strain) is determined for SAE 1070 steel. Maximum and minimum bacstress values are
obtained and these results are compared with the experimental results.
Keywords: Cyclic loading, Backstress, Barkey shaft, Finite element analysis.

1. GİRİŞ
Mekanik yorulma ve ömür hesaplamaları sürekli çevrimsel yükleme altında oluşan hasarın incelendiği ve kırılma
davranışlarının belirlendiği malzeme bilimidir (Fırat, 2003). Mil, aks, burulma çubukları, krank milleri, bağlama
çubukları gibi yapısal elemanlar birkaç hizmet şartına ve birleşik yüklemeye tabi tutulurlar (Branco, Costa,
Antunes, 2014). Bu güç aktarma elemanları ve bileşenleri çevrimsel yük olarak çekme, basma, eğilme ve burulma
yüklemelerine hizmet ettikleri süre boyunca maruz kalırlar (Ince ve Glinka, 2016). Yapısal elemanlar çevrimsel
yüklemelere maruz kaldıkları zaman malzeme içyapısında değişim başlar ve mikro çatlaklar oluşur. Yüklemenin
devam ettirilmesiyle bu çatlaklarda büyük ve yapısal bir bozukluk oluşur (Fırat, 2003). Bu yapılar geometrik
süreksizliklere sahiptir ve bu süreksizlikler yapılarda gerilme yığılmalarını meydana getirmektedir tutulurlar
(Branco, Costa, Antunes, 2014). Çoğu mühendislik yapıları çentik ve delik gibi gerilme yığılmalarına sahiptir
(Barkey, 1993). Yorulma çatlakları gerilme yığılmalarından dolayı makine elamanlarının veya yapılarının
geometrik süreksizliklerinde başlar. Çok eksenli yükleme şartları çentik köklerinde karmaşık gerilme ve gerinim
durumlarını oluşturur ve yorulma kırılmasına sebep olur (Ince, 2012).
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Çoğu deneysel çalışmalar çentiğin gerçek mühendislik yapılarında hasarın ana oluşumu olduğunu gösterir. Bu
yüzden çentik yorulma konusu üzerinde çok önemli bir araştırma konusu olmuştur (Liu, Zhang, Wei, Lang, 2018).
Yorulma hasarının anlaşılabilmesi için çok sayıda deneysel ve analitik yöntem geliştirilmiştir (Fırat, 2003).
Karmaşık geometrik yapısı ve rastgele olan çoklu yüklemelerden dolayı yorulma ömrünü ve oluşumunu tahmin
etmek zordur (Zengliang, Baoxiang, Xiaogui, Jiang, 2010). Deneysel çalışmalar zaman ve maliyet gerektirdiği için
nümerik analizin gelişimi gerekli olmuştur. Bu durum sebebiyeti ile analitik ve nümerik metotlar çentikli
bileşenler için yorulma ve dayanım analizlerini yürütmek için kaçınılmazdır (Ince, 2012). Gerçek elastik-plastik
çentik tipindeki malzeme davranışına yaklaşan, temel analitik metot pratik mühendislik tasarımında ve
uygulamalarında gereklidir (Jing, Zhang-ping, Chun-wang, 2017).
Çentik bölgesindeki alanlar çok eksenli gerilme durumu altında oldukları için çentikli bileşenlerin yorulma ömür
tahminleri için o bölgedeki gerilme ve gerinim durumlarının çok iyi bilinmesi gerekmektedir (Ince ve Glinka,
2016). Lokal gerilme ve gerinim yaklaşımları genelde gerilme ve yorulma analizlerini içerir. Gerilme analizleri
sonlu elemanlar ile belirlenebilmektedir (Zengliang, Baoxiang, Xiaogui, Jiang, 2010). Çentikli numunelerde lokal
gerilmeler ve gerinimler çentik geometrisinden, malzeme özelliklerinden ve uygulanan yükleme şartlarından
bilinmektedir (Gates ve Fatemi, 2014). Yorulma çatlakları çoğunlukla geometrik süreksizlik gibi çentiklerde
başladığı için, gerilme yığılması altında lokal gerilme ve gerinim yüklemelerinin kesin sonucu, lokal gerinim
yaklaşımını temel alan yorulma hasar analizinin temel parçasıdır. Sonlu elaman, sınır şartı gibi numerik teknikler
etkili bir şekilde elastik deformasyon bölgesi içinde çok eksenli gerilme ve gerinim analizi için etkili bir şekilde
uygulanabilir (Fırat, 2012).
Bu çalışmada sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak numune malzemesi SAE 1070 çelik olarak belirlenen dairesel
çentikli numuneye uygulanan orantısal ve orantısal olmayan yüklemeler altında çentik kökündeki gerinim ve
gerilmelerin benzetimi yapılacaktır. Çalışmada dairesel çentikli numunenin orantısal olmayan elastik kutu
yükleme altındaki davranışını incelemek için standart SAE 1070 çelik için izotropik malzeme modeli
kullanılırken, diğer yükleme durumları için plastik davranışı belirlemek amacıyla Hypela kullanıcı alt programı
kullanılmıştır. Numune, bu yükleme koşulları altında, eksenel yükleme ve burulmaya maruz bırakılmış ayrıca
çevrimsel çekme-basma ve çevrimsel burulma testinin analizleri gerçekleştirilmiştir; elde edilen olan sonuçlar ise
Barkey’in yapmış olduğu deneysel çalışmalar (Barkey, 1993) ile karşılaştırılmıştır. Hypela kullanıcı alt programı
ile kinematik malzeme modeline göre çözüm yapıldığından Chaboche kinematik pekleşme parametrelerinden olan
öteleme gerilmesi (backstress) ve gerininimi SAE 1070 çelik için belirlenip çözüm gerçekleştirilmiştir. Maksimum
ve minimum öteleme gerilmeleri arasında farklı değerler belirlenmiş ve bu değerler için elde edilen sonuçlar
orantısal yükleme durumu için deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.

2. MALZEME VE YÖNTEM
Çalışmada Barkey’in üzerinde çalışmış olduğu dairesel çentikli numunenin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak
çentik bölgesindeki gerinim ve gerilmeleri ortaya çıkarmak amacıyla eksenel ve burulma olmak üzere zamana
bağlı kuvvet sınır şartı uygulanarak çevrimsel çekme-basma ve çevrimsel burulma testleri gerçekleştirilmiştir.
Numune üzerine orantısal yükleme uygulanmıştır. Sonlu eleman analizlerinde kullanılacak olan Barkey’in
üzerinde çalışmış olduğu dairesel çentikli numunenin ölçüleri Şekil 1’de gösterilmiştir (Barkey, 1993).

Şekil 1. Barkey’in üzerinde çalıştığı dairesel çentikli numune ve ölçüleri (Barkey, 1993)

Analizlerde kullanılan dairesel çentikli numunenin malzemesi SAE 1070 olarak belirlenmiş olup malzeme
özellikleri ise Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. SAE 1070 çeliği mekanik özellikleri (Barkey, 1993)

Akma gerilmesi (MPa)
Elastisite Modülü (GPa)
Poisson Oranı
Çevrimsel Mukavemet Katsayısı (MPa)
Çevrimsel Pekleşme Üsteli

250
210
0,3
1736
0,2

Dairesel çentikli numune analiz önce iki boyutlu olarak “quad 182” eleman seçilerek oluşturulmuştur. Daha sonra
üç boyuta modelleneceği için “solid 185” elaman tipi seçilmiştir. Model simetrik olduğundan numunenin yarısı
üzerinden analiz gerçekleştirilmiştir. Numunede sonlu eleman ağı önce çeyrek model üzerinde oluşturulmuştur.
Çentik bölgesinde daha düzgün bir ağ yapısının oluşması için çeyrek model çalışma alanlarına ayrılmıştır. İki
boyutlu çeyrek model üzerinde ağ oluşturulduktan sonra oluşturulan model yansıtma yöntemiyle yarı model haline
getirilmiş ve üç boyutlu hale gelmesi içinse döndürme yöntemi kullanılmıştır. Burulma gerilmesi yüzeyde en
yüksek değere ulaşıp, yüzeyde ve hasarın çentik bölgesinde oluşacağından dolayı çentikli bölgelerde daha yoğun
bir ağ yapısı oluşturulmuştur. Dairesel çentikli numunede oluşturulan ağ yapısı 4020 eleman ve 4571 düğüm
noktasına sahiptir. Oluşturulan ağ yapısı Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Dairesel çentikli numune için oluşturulan ağ yapısı

Hypela kullanıcı alt programı kullanıcıya hypoelastic malzeme seçeneği tanımlaması ile birlikte isteğe bağlı
malzeme modellerini uygulama kabiliyeti verir. Hypela kullanıcı alt programının kullanımı ile Marc ticari yazılımı
kullanıcıya deplasman, gerinim ve gerilmeler hakkında sağlar (Msc Marc Documentation, 2016) Dairesel çentikli
numune üzerindeki orantısal yükleme durumu için hypelastik malzeme tanımlaması ile hypela kullanıcı alt
programı MARC programına subroutine olarak okutulmuştur. Hypela kullanıcı alt programı, Ludwig eşitliğine
göre malzemenin mekanik davranışına ait parametrelerin elde edilmesini sağlamaktadır.

 gerçek  C.( 0p   p ) p

(1)

 gerçek  K .( p ) n

(2)

Yukarıdaki eşitliklerde Denklem (1) Ludwig eşitliğini, Denklem (2) ise Holloman eşitliğini göstermektedir.
Ludwig eşitliğinde ‘’C’’ katsayısı Ludwig mukavemet katsayısını, ‘’p’’ değeri Ludwig pekleşme üstelini, ε 0p ve εp
ifadeleri sırası ile akma noktasındaki plastik gerinim ve malzemede meydana gelen plastik gerinimi temsil
etmektedir. Kullanıcı alt programın kullanılmasında malzemeye ait bazı parametrelerin önceden girilmesi
gerekmektedir. Bu parametreler sırasıyla Young modülü (Elastisite Modülü), Poisson oranı, akma gerilmesi,
Ludwig parametreleridir. Bununla birlikte Hypela kullanıcı alt programı Chaboche kinematik pekleşme kuralına
göre de çözüm yapabilmektedir. Gerektiğinde Chaboche kinematik pekleşme kuralı için gerekli parametreler de
girilebilmektedir. Bu parametreler sırasıyla backstress doyma gerilmesi ve backstress doyma gerinimidir.
‘’Hypela’’ kullanıcı alt programı için girilen parametreler elde edilmesi için Denklem 2’deki Holloman eşitliğinde
kullanılan K ve n parametrelerinden faydalanılmıştır. Akma gerilmesi ve Holloman eşitliğine bağlı olarak gerilmegerinim eğrisi oluşturulmuş olup bu eğri fit edilerek oluştulacak olan eğri uydurma durumlarıyla C ve p
parametreleri elde edilmiştir. Ludwig Pekleşme parametrelerinden hareketle eğri uydurma yöntemi ile backstress
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doyma gerilmeleri belirlenmiştir. Bu doyma gerilmeleri Hypela alt kullanıcı programına tanımlandığında
kinematik malzeme modeli özelliği oluşmaktadır. Doyma gerilmeleri Hypela kullanıcı alt programına
tanımlanırken çevrimsel sapmalara göre (deneysel verileri yakınsamasına) belirlenmiştir. Maksimum backstress
gerilmesinde sapmanın çok olduğu minimum backstress gerilmesinde ise düz bir eğri gelecek olmasından dolayı
bu iki değer arasında gerilmeler belirlenmeye çalışılmıştır. Hypela kullanıcı alt programına girilecek olan
backstress doyma gerilmeleri maksimum değer olarak 855 MPa mininum değer olarak ise 575 MPa olarak
belirlenmiştir. Bu iki değer arasında deneme yanılma yolu ile girilecek olan backstress değerleri tüm yükleme
durumları için sırasıyla 650 MPa , 685 MPa, 690 MPa ,695 MPa ve 700 MPa olcaktır. Her bir backstress gerilme
durumu için analizler yapılacaktır.

3. SONLU ELEMANLAR ANALİZLERİ
Barkey dairesel çentikli numuneye uygulanacak olan sınır şartlarının temsili gösterimi Şekil 3’te gösterilmiştir.
Dairesel çentikli numune farklı yükleme koşulları altında eksenel yükleme ve burulma olmak üzere birleşik
yüklemeye maruz kalmıştır.

Şekil 3. Dairesel çentikli numunedeki sınır şartlarının temsili gösterimi

Çentikli numune modellenirken silindirik koordinat sistemi kullanılmıştır. Numune üzerinde çevrimsel çekmebasma ve çevrimsel burulma testleri gerçekleştirileceğinden dolayısıyla sınır şartları da polar düzlemde
verileceğinden dolayı oluşturulmuş olan düğüm noktaları silindirik koordinatlara taşınmıştır. Kartezyen sistem X,
Y, Z eksenleri üzerine kurulurken oluşturulan silindirik koordinat sisteminde r X’i, ϴ Y’yi Z yine Z’ yi temsil
etmektedir.
Dairesel çentikli numuneye tüm yükleme durumlarında aynı düğüm noktalarına etki eden sınır şartları
uygulanmıştır. Numunenin alt düğüm noktaları her yönden sabitlenirken, üst yüzeydeki düğüm noktaları Z
yönünde basma-çekme zorlamasına, yine üst yüzeyin en dıştaki düğüm noktaları ϴ ekseninde teğetsel kuvvete
maruz kalmıştır. Barkey’in yapmış olduğu orantısal yükleme durumlarında (Şekil 4) çentik kökünde meydana
gelen nominal eksenel gerilmeler ve nominal kayma gerilmeleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Barkey testinin nominal sonuçları (Branco, Costa, Antunes, 2014)
Nominal Eksenel Gerilme (MPa)
Nominal Kayma Gerilmesi (MPa)
296
196

Şekil 4. Orantısal yükleme gösterimi (Branco, Costa, Antunes, 2014)

Çentik bölgesine etki eden nominal eksenel gerilme ve nominal kayma gerilme değerleri Şekil 1’deki numune
ölçüleri gereği Tablo 2’deki değerlerin yaklaşık dörtte biridir. Buna bağlı olarak yükleme durumu için eksenel
kuvvet ve burulma kuvvetleri bu çentik bölgesindeki gerilmelere bağlı olarak hesaplanmış ve ilgili düğüm
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noktalarına tanımlanmıştır. Basıncın birim alana düşen kuvvet olduğu düşünülürse her bir düğüm noktası için
geçerli olan kuvvet değerleri Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Çentik bölgesinde üst düğüm noktalarına etki eden kuvvetler
Eksenel Kuvvet (N)
Burulma Kuvveti (N)
622,35
407,48

Tablo 3’ te gösterilen kuvvet değerleri sınır şartı olarak ilgili düğüm noktalarına uygulanırken zamana bağlı
değişen kuvvetler olarak tanımlanmıştır. Barkey’in yapmış olduğu deneysel testlerden alınan ve zamana bağlı
değişen grafikler tablolar halinde Marc ticari yazılımına girilmiştir. Orantısal yükleme durumu için zamana bağlı
grafikler Şekil 5-6'da gösterilmiştir.

Şekil 5. Orantısal yüklemede nominal eksenel yükün zamana bağlı değişimi grafiği

Şekil 6. Orantısal yüklemede teğetsel kuvvetin zamana bağlı değişimi grafiği (üst yüzeyin en dışındaki 60 düğüm noktasına
uygulanmıştır)

Eksenel yükleri zamana bağlı grafikler kullanarak uygulamak çevrimsel çekme-basma testlerini gerçekleştirmek
için amaçlanmıştır. Teğetsel kuvvetleri zamana bağlı olarak değişen grafikler kullanarak tanımlamakta ki hedef
çevrimsel burulmayı gerçekleştirmektir. Bu şekilde nominal kayma gerilmelerinin meydana gelmesi
hedeflenmektedir.
Tüm analiz durumları büyük gerinim (large strain) olarak yapılmıştır. Orantısal yükleme durumunda dairesel
çentikli numunenin düğüm noktalarına Z yönünde kuvvet değeri 622,346 N olan eksenel kuvvet zamana bağlı
değişen grafiğe bağlı olarak uygulanmıştır. Aynı zamanda kayma gerilmelerini oluşturmak amacıyla düğüm
noktalarına 407,48 N değerinde bir teğetsel kuvvet zamana göre değişen grafiğe bağlı olarak uygulanmış olup
numunenin alt düğüm noktaları her yönden kısıtlanmıştır. Toplam süre 40 s olarak ayarlanmış olup Hypela
Kullanıcı alt programı kullanılarak yaklaşım 2000 çevrimde analiz gerçekleştirilmiştir.

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Farklı öteleme gerilmesi değerleri için gerçekleştirilen simülasyon sonuçları deneysel sonuçlar ile kıyaslanmıştır.
Karşılaştırma sonuçları Şekil 7'de verilmiştir.
Sonuçlardan da görüleceği üzere öteleme gerilme değeri maksimum değer olduğunda sonlu elemanlar ile elde
edilen sonuçların deneysel çalışmalarla elde edilen verilerden uzaklaştığı mininum değerde ise çıkan eğrilerin düz

308

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

bir eğri olduğu görülmektedir. Öteleme gerilme değerleri 685 MPa ,690 MPa ve 695 MPa olan analiz sonuçlarının
deneysel verilerle daha iyi bir uyumluluk gösterdiği söylenilebilmektedir

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)
Şekil 7. Orantısal yüklemede sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen eksenel gerinim-kayma gerinimi grafiği ve Barkey’in elde
etmiş olduğu deneysel sonuçlar a) Backstress=575 MPa b) Backstress=650 MPa c) Backstress=685 MPa d) Backstress=690
MPa
e) Backstress=695 MPa f) Backstress=700 MPa g) Backstress=855 MPa

.
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ÖZET
Isıl konfor, bulunulan ortamdan ısıl olarak memnuniyeti ifade eden kişisel bir değerlendirmedir. Isıl konfor
uygulamalarının en önemli alanlarından biri de taşıtlardır. Taşıtlarda sağlanacak konfor koşulları sürücünün rahat
ve konforlu olmasının yanısıra sürüş güvenliğini de etkilemektedir. Bu çalışmada, yaz şartlarında otomobil içinde
soğutma sürecindeki ısıl koşulların değişimi ve bu koşulların ısıl konfor üzerindeki etkisi deneysel olarak
incelenmiştir. Öncelikle güneşin altında park edilen bir otomobil içinde oluşan ısıl koşullar (hava sıcaklığı, nem,
yüzey sıcaklıkları) tespit edilmiş, ardından otomobil çalıştırılarak soğutma süreci başlatılmıştır. Soğutma sürecinde
kabin içi ısıl koşulların değişimi 1 saat süreyle deneysel olarak ölçümlenmiştir. Otomobil içinde birçok noktada
hava sıcaklığı, yüzey sıcaklıkları, bağıl nem ve hava hızı ölçümleri alınmış, aynı zamanda kabin içi dikey sıcaklık
profili elde edilmiştir. Soğutma sürecinin ısıl konfor üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu esnada eş zamanlı olarak
otomobildeki denek üzerinden de deri sıcaklığı ölçümleri ve ısıl konfor anket değerlendirmeleri alınmıştır.
Soğutma sürecinin bir bütün olarak ısıl değerlendirmesi yapılmış ve ısıl konfor algısı üzerindeki etkisi
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otomobil, Isıl konfor, Soğutma süreci

EXAMINATION OF THE COOLING PERIOD IN AUTOMOBILES
AND EVALUATION OF THERMAL COMFORT
ABSTRACT
Thermal comfort is a personal assessment that expresses thermal satisfaction from the environment. One of the
most important areas of thermal comfort applications is the vehicles. The comfort conditions provided in the
vehicles are not only comfortable but also affect driving safety. In this study, the change of the thermal conditions
in the cooling process in the automobile for the summer conditions and the effect of these conditions on the
thermal comfort have been examined experimentally. Firstly, the thermal conditions in a car parked in the sun
have been determined and then the cooling process has been started by running the car. The change of the thermal
conditions (air temperature, humidity, surface temperatures) inside the cabin during the cooling process was
measured experimentally for one hour. Air temperature, surface temperatures, relative humidity and air velocity
measurements were taken at several points in the car, while the vertical temperature profile of the cabin was
obtained. At the same time, skin temperature measurements and thermal comfort questionnaire evaluations were
also taken from the human subject in the automobile. The thermal evaluation of the cooling process as a whole
was carried out and the effect on the thermal comfort sense was investigated.
Keywords: Automobile, Thermal comfort, Cooling period

1. GİRİŞ
Isıl konfor, genel olarak insanın bulunduğu ortamdan ısıl olarak memnuniyeti şeklinde tanımlanmaktadır ve bu
memnuniyet, kişisel ve çevresel olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Örneğin ortam sıcaklığı, bağıl nem, ışınım
sıcaklığı, ortamdaki hava hızı, kişinin hareketlilik düzeyi (metabolik aktivite), giysi direnci, yaş, cinsiyet,
psikolojik durumu vs. gibi (ASHRAE, 1993). İnsanların bulunduğu veya çalıştığı ortamlarda ısıl olarak rahat ve
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memnun olması, performansını dolayısıyla iş verimini olumlu etkilemektedir. Bu açıdan ısıl konfor koşullarının
sağlanması iş verimi ve iş sağlığı açısından da önem arz etmektedir (Srinavin ve Mohamed, 2003, Kaynaklı ve
Yamankaradeniz, 2002, Öktem ve ark. 2000).
Isıl konforun önemli uygulama alanlarından biri de otomobillerdir. İnsanlar zamanlarının önemli bir kısmını
ulaşım araçlarında geçirmektedir (Conceiçao ve ark. 2000). Dış ortam koşulları değişken olduğundan
otomobillerde konforlu iç ortam şartlarının sağlanması ve sürekliliğinin korunması hem ısıl konfor hem de sürüş
güvenliği açısından önemli bir problemdir. Otomobillerin iç hacmi, diğer iklimlendirme uygulamalarına göre
(evler, ofisler, alış-veriş merkezleri) göreceli olarak küçüktür. Otomobillerde insanların kapladığı hacim ve söz
konusu bu iç hacimde sıcaklık asimetrisi büyüktür. Otomobil içindeki ısıl konfor seviyesinin doğru olarak tespit
edilebilmesi için, iç ortam ısıl şartları hakkında doğru ve hassas bilgilerin edinilmesi son derece önemlidir (Daanen
ve ark. 2003, Kaynaklı ve ark. 2004a,b).
Literatürde otomobil içindeki ısıl konfor şartlarını deneysel veya teorik olarak inceleyen birçok çalışma yer
almaktadır. Daanen ve ark. (2003) sıcak, soğuk ve termo-nötr çevresel koşulların sürüş performansı üzerindeki
etkisini deneysel olarak incelemiş, sıcak olarak nitelendirilen ortamda sürüş performansının %13, soğuk ve çok
soğuk olarak nitelendirilen ortamda ise %16 azaldığını belirtmiştir. Chakroun and Al-Fahed (1997), Kuveyt’te
güneşli bir günde park edilen bir otomobil içindeki sıcaklığın ve ısıl konfor algısının değişimini elde etmiştir.
Burch ve ark. (1991) çok soğuk kış şartlarında otomobil içindeki konfor şartlarını deneysel olarak incelemiştir.
Söz konusu çalışmada, ısıtma sürecinde otomobil iç sıcaklığının zamanla değişimi verilmiş ve bu esnadaki ortam
şartlarının ısıl duyum üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sevilgen ve Kılıç (2010) otomobil içindeki ısıtma sürecini
nümerik olarak incelerken, Akyol ve Kılıc (2010) ise teorik çalışmalarında otomobildeki ısı yükleri için dinamik
bir model üzerinde durmuşlardır.
Bu çalışmada bir otomobil içindeki soğutma sürecindeki ısıl koşulların değişimi ve bu koşulların insanın deri
sıcaklığı ve konforuna etkisi üzerinde durulmuştur. Öncelikle yazın güneşin altında bırakılan bir otomobil içindeki
ısıl koşulların değişimi tespit edilmiş, ardından otomobil çalıştırılarak soğutma süreci başlatılmıştır. Bu süreçte
kabin içi ısıl koşulların değişimi (hava sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, bağıl nem, hava hızı) 1 saat süreyle deneysel
olarak ölçümlenmiştir. Bu esnada eş zamanlı olarak denek üzerinden de deri sıcaklığı ölçümleri ve ısıl konfor
anket değerlendirmeleri alınmıştır.

2. DENEYSEL PROSEDÜR
Otomobil iç hacmi diğer iklimlendirme uygulamalarına göre göreceli olarak küçük ve ısı yükleri oldukça büyük
olması nedeniyle kabin içindeki termal çevrenin dağılımı çok değişken olabilmektedir. Bu nedenle otomobil
içerisinde birçok noktadan ölçüm alınarak söz konusu termal koşulların insan üzerindeki etkisinin doğru olarak
belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, otomobil içinden 16 noktada hava sıcaklığı, 2 noktada bağıl nem ve 4
noktada hava hızı ölçümleri alınmıştır. Ölçüm noktalarının şematik gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. Hava sıcaklığı
ölçümleri 3 saniye aralıklarla, nem ölçümleri ise 1 dakika aralıklarla kaydedilmiştir. Otomobil içindeki sıcaklık ve
nem değerlerinin zamanla değişimi elde edildiği gibi iç hacimde oluşan dikey yönde hava sıcaklığı farklılıkları da
çıkarılmıştır.

Şekil 1. Otomobil içindeki sıcaklık, nem ve hız ölçüm noktaları
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Otomobil içindeki ölçümlerin yanısıra insan üzerinden de sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Otomobil kabinindeki
ölçümlerle eş zamanlı olarak ısıl koşulların vücut üzerindeki etkisinin incelenebilmesi için denek üzerinden 9
farklı noktadan deri sıcaklığı ölçümleri alınmıştır. Şekil 2’de vücut üzerindeki sıcaklık ölçüm noktaları
görülmektedir. Bu ölçümler vücut üzerindeki bölgesel sıcaklık farklarını gösterdiği gibi ayrıca vücut ortalama
sıcaklığı hesabında da kullanılmaktadır. Yüzey alanı ağırlıklı ortalama vücut deri sıcaklığı, vücut segmentlerinin
yüzey alanlarıyla sıcaklık ölçüm verileri çarpılarak hesaplanmaktadır.

Şekil 2. Vücut üzerindeki sıcaklık ölçüm noktaları ve vücut kısımlarının yüzey alanları

Isıl konfor algısı diğer fizyolojik duyumlar gibi niteliksel olarak değerlendirilir. Konfor algısını sayısallaştırmak
amacıyla birtakım indeksler türetilmiştir. Bir ortamın geniş bir insan kümesi tarafından konforlu algılanıp
algılanmadığı ifade eden Isıl Duyum indeksi yaygın olarak kullanılan ölçütlerdendir. Isıl duyum ölçeği 7 noktalı
sayısal skalaya dayanmaktadır: +3 çok sıcak, +2 sıcak, +1 ılık, 0 nötr, -1 serin, -2 soğuk, -3 çok soğuk (Hamdi ve
ark. 1999).

3. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA
Yaz koşullarında otomobil içinde baştan ısınma daha sonra soğutma süreçlerinde gerçekleşen ısıl ortamın konfor
koşullarına etkisini inceleyebilmek için bazı deneyler yürütülmüştür. Öncelikle yaz koşullarında otomobil içindeki
sürecin görülebilmesi için otomobil güneşin altına park edilmiş ve kabin içindeki ısıl koşulların değişimi
incelenmiştir. Şekil 3’de ölçüm verilerinin değişimi görülmektedir. Güneş etkisi nedeniyle otomobil içindeki hava
sıcaklığının 60˚C’nin, ortalama yüzey sıcaklıkların 65˚C’nin üzerine çıktığı ve bu esnada havanın bağıl olarak
kuruduğu ve %45’den %10 mertebesine kadar düştüğü görülmektedir. Özellikle güneş ışınımına direk maruz kalan
yüzeyler oldukça fazla ısınmakta ve sıcaklıklar 70˚C’nin üzerine çıkabilmektedir.

Şekil 3. Park halinde bir otomobil içindeki sıcaklıkların ve nemin değişimi
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Isınma sürecinin ardından, klimanın devreye alınarak soğutma sürecinin başlatılması ve bu esnada otomobil
içindeki ortalama hava ve yüzey sıcaklıklarının ve bağıl nemin değişimi Şekil 4’de verilmiştir. Bu süreçte iç
hacimdeki ortalama hava sıcaklığı 63C’den 29C’ye, ortalama yüzey sıcaklığı ise ancak 35˚C’ye düşmüştür.
Soğutma sürecin başında konfor algısını olumsuz etkileyen yüksek yüzey sıcaklıklarının, ilerleyen süreçte de
oldukça geç düştüğü verilen şekilden görülebilmektedir. Kabin içindeki havanın bağıl nemi ise %10’dan %34’e
çıkmıştır. Bağıl nemdeki artışın nedeni olarak, havanın soğuması ve sürücüden kaynaklanan ter ve solunum
yoluyla ortama buhar ilavesi gösterilebilir.
Otomobil içindeki baş, gövde, diz ve ayak seviyelerinde hava sıcaklıklarının soğutma süresince değişimi Şekil
5’de verilmiştir. Verilen şekilden, otomobil kabini içinde ayak ve baş seviyelerindeki hava sıcaklıkları arasında
önemli fark olduğu görülmektedir. Söz konusu bu farkın konfor algısı üzerindeki etkisine daha sonra
değinilecektir.

Şekil 4. Soğutma sürecinde otomobil içindeki hava, yüzey sıcaklıkları ve bağıl nem değişimi

Şekil 5. Soğutma sürecinde otomobil içindeki hava sıcaklığının değişimi

Soğutma sürecinde bazı vücut bölgelerinin ve ortalama vücut deri sıcaklığının değişimi Şekil 6 ve 7’de verilmiştir.
Sürecin başında kabin iç sıcaklığı yüksek olduğundan vücut bölgelerinin sıcaklıkları artmaya başlamaktadır.
Özellikle sıcak yüzeylerle (koltuk gibi) temasta olan sırt bölgesinin sıcaklığı diğer vücut kısımlarına göre daha
yüksek olmuştur. Ayrıca, katı yüzeyle temas halinde olası nedeniyle bu vücut bölgesinden taşınımla ısı kaybının
olmayışı da soğutma sürecinin ilerleyen aşamalarında sıcaklık düşümünün az olması sonucunu doğurmaktadır.
Vücudun ortalama deri sıcaklığı 30˚C’den 35.5˚C’ye çıkarak yaklaşık 5.5˚C yükselmiştir ki bu durum kişinin ısıl
konfor algısını oldukça olumsuz etkilemektedir. Kabin içi sıcaklığın düşmesi nedeniyle daha sonra ortalama deri
sıcaklığı da azalma eğilimi göstermiştir.
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Şekil 6. Soğutma sürecinde vücut bölgelerinin sıcaklıklarının değişimi

Şekil 7. Soğutma sürecinde ortalama vücut sıcaklığının değişimi

Soğutma sürecindeki ısıl koşulların kişinin konfor algısı üzerindeki etkisi Şekil 8’de görülmektedir. Konfor algısı,
çevresel faktörlerin yanısıra kişisel faktörlerle de ilişkilidir ve bu nedenle sıcaklık veya nem ölçümlerine göre biraz
daha karmaşıktır. Kişinin fiziksel durumu, psikolojik faktörler, yaş, cinsiyet gibi parametreler de ısıl konfor
algısını etkileyebilmektedir. Soğutma sürecinin başında otomobil içindeki hava ve yüzey sıcaklıkları oldukça
yüksek olduğundan ısıl duyum yaklaşık 3’den başlamaktadır ki bu değer ısıl çevrenin çok sıcak algılandığını
göstermektedir. Ortam sıcaklığı azaldıkça ısıl duyum indeksi de düşmektedir. Soğutma sürecinin başlamasından
ancak 20 dakika sonra ısıl duyum, iç ortam koşullarının kabul edilebilir seviyede olarak değerlendirildiği 1
rakamının altına inmektedir.

Şekil 8. Soğutma sürecinde konfor algısının değişimi

Daha önce de ifade edildiği gibi konfor algısı birçok parametreye bağlıdır. Dikey yöndeki hava sıcaklığı farkı da
ısıl konforu etkileyen faktörler arasındadır. Literatürde deneklerle yapılan deneysel çalışmalarda, memnun
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olamayanların yüzdesi, baş ve topuklar arasındaki sıcaklık farkının fonksiyonu olarak elde edilmiştir. Denekler ısıl
duyumlarıyla ilgili kişisel tepkilerini belirtmişler ve söz konusu ilişki sıcaklık farkına bağlı olarak çıkarılmıştır
(Şekil 9). Bu nedenle kapalı hacim konfor değerlendirmelerinde ortam sıcaklığıyla birlikte dikey yöndeki sıcaklık
dağılımına da dikkat etmek gerekir. Genel olarak 3.5–4˚C’nin üzerinde bir sıcaklık farkı, memnun olmayanların
oranını %10’un üzerine çıkartmaktadır ki bu değer ortamın konforsuz olarak değerlendirilmesi anlamına
gelmektedir. Hava dağıtımının homojen ve düzgün olması dikey sıcaklık farkından kaynaklanan rahatsızlığı
minimuma indirecektir. Otomobil içinde soğutma sürecinde dikey sıcaklık asimetrisi nedeniyle memnun
olmayanların oranının değişimi Şekil 10’da verilmiştir. Soğutma sürecinin başında oldukça yüksek olan baş ve
ayak seviyeleri arsındaki sıcaklık farkı, klima sisteminin devreye girmesi ve kabin içi hava hareketleri nedeniyle
azalmış ve bunun sonucunda memnuniyetsizlik oranı düşmeye başlamıştır. Memnun olmayanların oranının
%10’nun altına inmesi ancak 25.dakikadan sonra gerçekleşmektedir.

Şekil 9. Baş ile ayak arasındaki hava sıcaklığı farkı ile memnun olmayanların oranının değişimi (ASHRAE 1993)

Şekil 10. Soğutma sürecinde baş ile ayak arasındaki hava sıcaklığı farkının memnun olmayanların oranına etkisi

4. SONUÇ
Bu çalışmada, soğutma sürecinde otomobil içindeki ısıl koşullar ve insan üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Deneylerde otomobil içinde hava, yüzey sıcaklıkları ve bağıl nem ölçümleri, baş ve ayak hizası arasında hava
sıcaklık ölçümleri yapılmıştır. Bunun yanısıra vücut üzerindeki bölgesel farkların görülebilmesi için deri sıcaklık
ölçümleri yapılmıştır. Kabin içinde dikey yönde sıcaklık farkının getirdiği rahatsızlık da dikkate alınarak yaz
şartlarında otomobil içindeki ısıl konfor algısı incelenmiştir.
Soğutma sürecinin ilk dakikalarında otomobil iç sıcaklığı çok yüksek olmakta ve bununla birlikte kabin içinde baş
ile ayak arasındaki sıcaklık farkı da çok fazla olmaktadır. Başlangıçta 60˚C gibi çok yüksek bir ortalama sıcaklıkta
başlayan soğutma süreci daha sonra yaklaşık 29˚C’ye kadar inmektedir. Ortalama yüzey sıcaklıkları ise hava
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sıcaklığına göre genel olarak daha yüksek mertebede kalmaktadır. Başlangıçta %10’lara kadar düşen bağıl nem
klimanın devreye girmesiyle %34 seviyesine çıkmaktadır.
Soğutma sürecinin başında otomobil içindeki hava ve yüzey sıcaklıkları oldukça yüksek olduğundan ısıl duyum
indeksi, ortamın çok sıcak algılandığını gösteren 3 değerinden başlamaktadır. Soğutma sürecinin başlamasından
yaklaşık 20 dakika sonra, iç ortamın ısıl duyum indeksi kabul edilebilir seviyede olup 1’in altına inmektedir. Diğer
taraftan otomobil içinde dikey yönde de (ayak ile baş seviyeleri arası) sıcaklık asimetrisinin önemli mertebede
olduğu görülmüştür. Bu nedenle memnuniyetsizlik oranı, yüksek değerlerden başlamakta ancak süreç ilerledikçe
azalmakta ve %10’un altına düşmektedir. Memnun olmayanların oranı %10 değerinin altına ancak sürecin
25.dakikasından sonra inmektedir.
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ÖZET
Seri üretimde olan bir araç dingilinin statik ve yorulma verileri net olarak bilinmelidir. Çünkü bir ürün olarak
ortaya çıkan aracın dingilinde meydana gelebilecek kronik hasar durumlarının tamiri zor ve maliyetli
olabilmektedir. Testler uzun bir süre ve test numuneleri de masraf oluşturmaktadır. Test ile doğrulaması
sağlanmış, gerek statik gerekse yorulma analizleri ile parçanın tasarım sürecinin iyileştirilmesi günümüz
teknolojisinde kullanılabilecek en uygun yöntemdir. Ek olarak yorulma analizlerini minimize etmek amacıyla bu
çalışmada yorulma değerlerine karşılık gelen statik analizlerin emniyet katsayıları belirlenmiştir. Ayrıca, yol
verileri kullanılarak kilometre bazında ömür tayinleri yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yol datası, sinyal işleme, yorulma, sonlu elemanlar metodu, emniyet katsayısı,

DETERMİNATİON OF A FRONT AXLE STATIC STRENGTH AND FATIGUE LIFE
WITH FINITE ELEMENT ANALYSIS, CORRELATION WITH TESTS,
CALCULATION OF FATIGUE LIFE SAFETY COEFFICIENTS
ABSTRACT
The static and fatigue datas of a vehicle axle in series production must be clearly known. Because the chronic
damage situations that may arise in the axle of the vehicle that emerges as a product can be difficult and costly to
repair. Tests are taking for a long time and test samples are costly. It is the most suitable method that can be used
in today's technology to achieve the verification with test, and to improve the design process of the part with both
static and fatigue analyzes. In addition, in order to minimize the numbers of the fatigue analyzes, safety
coefficients of the static analyzes corresponding to the fatigue values have been determined in this study. Also
using the road data, mileage-based fatigue life determinations have been made.
Keywords: Road data, signal processing, fatigue, finite element method, factor of safety

1. GİRİŞ
Otomotiv sektöründe parçaların çalışma ömürlerinin belirlenmesinde yol verileri önemli bir rol oynamaktadır. Ön
dingil gibi önemli parçaların kilometre bazında ömür bilgilerinin belirlenmesi, aracın kaçıncı kilometrede bakıma
alınması gerektiğinin veya hangi parçaların öncelikle hasara uğrayacağı gibi konuları açıklığa kavuşturmaktadır.
Ön ve arka dingiller için yapılan çalışmalarda yorulma testleri sabit genlikli yükleme sonucu meydana gelen
hasarın yorulma analizine olan karşılığının değerlendirilmesi, çatlağın incelenmesi ve tasarımın iyileştirilmesi
gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmanın daha önce yapılan çalışmalardan ayrılan özelliği, ön dingilin test ve analiz ile doğrulanması
sırasında izlenebilecek bir yol tanımlamasıdır. Örneğin bu çalışmada yol verileri kullanılarak ön dingilin kilometre
bazında ömür değerleri elde edilmiştir. Bu çalışma sonucunda parçanın mukavemet ve ömür değerlerinin
belirlenmesinin yanı sıra kilometre bazında ömür tayini yapılmış ve ömür değerlerine karşılık gelen güvenlik
katsayıları belirlenmiştir. Yapılan iş kapsamında uygulanan temel doğrulama sürecinin iş akış şeması Şekil 1 'de
gösterilmiştir.
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Şekil 1. Çalışma şematiğinin gösterimi

2. RLD DATA ve SİNYAL İŞLEME
Seri olarak üretilen aracın kullanım koşulları göz önünde bulundurularak, düşük frekanslı yüksek genlikli köy yolu
(Primary Ride) ve yüksek frekanslı, düşük genlik bozuk asfalt yoldan (Secondary Ride), gövde ve aks üzerinden
ivme dataları toplanmıştır. Toplanan yol datasına ait GPS görüntüsü ve bazı ivme kanalları Şekil 2 ‘de
gösterilmektedir.

Şekil 2. Test parkuru ve işlenmemiş yol datası

Toplanan ivme sinyalleri HBM nCode™ programı yardımıyla işlenerek süspansiyon relatif deplasmanı elde
edilmiştir. İvme sinyallerinin deplasman sinyaline çevrilmesinde Şekil 3 'de şematiği belirtilen çift katlı integral
metodu kullanılmıştır.

Şekil 3.Çift katlı integral metodu şematiği
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Sinyal işleme prosesi temel olarak 2 ana hat üzerinden ilerletilmiştir. İlk olarak hız sinyali üzerinden zamana bağlı
integral alınarak araç deplasman verisi elde edilmiştir. İkinci kademede ise toplan ivme sinyalleri üzerinde işlem
yapılmıştır. Burada araç düşey ekseni ile ivme ölçerlere ailt olan düşey yönün aynı olmasına ve birimlere dikkat
edilmesi gerekmektedir. Relatif süspasiyon deplasmanı için yaylandırılmamış kütleye ait ivme datasından
yaylandırılmış kütlenin ivme datası çıkartılmış elde edilen sonucun çift katlı integrali alınarak relatif süspansiyon
deplasmanı elde edilmiştir. nCode™ programı ile elde edilen sinyaller "Primary Ride" ve "Secondary Ride" için
sırasıyla 0-5 Hz ve 5-50 Hz aralığında (Gillespie, 1992) , (Blundell and Harty, 2004) filtrelenerek MSC Adams™
modelinde kullanılacak deplasman dataları elde edilir. Tablo 1 'de sinyal işeleme sonucu elde edilen veriler
gösterilmiştir.
Tablo 1. Sinyal işleme sonucunda elde edilen veriler
S üre
Kullanılan
S tandart
Boyunca
Data
S apmaya
Aracın Kat
S üresi
Göre (3s)
ettiği Yol

Primary
350.5 sn. 2.29 km ± 45mm
Ride
Secondary
1510 sn. 22.64 km ± 11mm
Ride

2.1. Çoklu Cisimler Modelinin Kurulmasi
MSC Adams™ yardımıyla yapılacak olan analiz dinamik bir analiz olduğu için yaylandırılmamış kütle ve atalet
değerleri önemlidir.
Yaprak yay modellemesi için SAE 3-Link metodu kullanılmıştır (The Spring Committee, 1990). Burada dikkat
edilmesi gereken bu metot sadece düşey hareketi simüle etmektedir. Oluşan yüklerin doğru olarak belirlenebilmesi
için yay modelinde, yalpa durumunda oluşacak yük transferini doğru tanımlanabilmesi adına bir sonlu elemanlar
programında yardım alınmış ve belirlenen değer MSC Adams™ programı içerisinde kurulan 3-Link yay modeli
içerisine tanımlanmıştır. Oluşturulan model Şekil 4 ‘te gösterilmiştir.
nCode™ üzerinde işlenen sinyaller MSC Adams™ programında koşturulduktan sonra ön dingil kütüğü üzerine
gelen kuvvetler, dingil yorulma hasarına bakılmak üzere analiz ekibine aktarılmıştır.

Şekil 4. Ön süspansiyon MSC Adams™ modeli

3. SONLU ELEMANLAR MODELİ
Bu çalışmada ticari araçlarda kullanılabilen bir ön dingil ele alınmıştır. Dingil üzerine gelen kuvvetler yaklaşık 60
kN dur. Ön dingil malzemesinin analiz programına doğru tanımlanabilmesi ve değerlendirilmesi için malzemenin
mekanik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ön dingil parçası malzemenin mekanik özellikleri bakımından
homojen değildir. Dingil üretiminde uygulanan ısıl işlemler ve dövme sonucu yüzeyden içe doğru malzemenin
mekanik özelliklerinde değişim gözlemlenir. Parçadan çıkartılmış numunelerin çekme testleri yapılmıştır. Elde
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edilen malzemenin çekme verileri, analizlerin malzeme girdisi olmuştur. Ön dingil kesit yüzeyinden ölçülen sertlik
verileri de ön dingilin homojen olmayan mekanik özelliklerini doğrulamıştır. Malzemenin genel mekanik
özellikleri Tablo 2 ‘de gösterilmiştir.
Tablo 2. Ön dingil malzemesinin mekanik özellikleri
Yoğunluk (kg/m3)
7850

Elastik Modül (GPa)
209

Poisson Oranı
0.3

Maksimum Dayanım (MPa)
930

Akma Gerilmesi (MPa)
800

3.1. Yükleme ve Sınır Koşulları
Bir araçta bulunan ön dingil konumu itibariyle yaprak yaylarla bağlantılıdır. Dingile gelen yükleri analize eklemek
için dingilin bağlandığı yaprak yay braketleri üzerine statik olarak G yüklemeleri negatif z yönünde uygulanmıştır
(Tablo 3: Ön dingilin statik yüklemeleri).
Tablo 3. Ön dingilin statik yüklemeleri
Toplam
Kütle
6000 kg

1. Statik
Yükleme
1G

2. Statik
Yükleme
2G

3. Statik
Yükleme
3G

4. Statik
Yükleme
3,5G

Statik sonlu elemanlar analizleri ANSYS Workbench v17.0™ yazılımında yapılmıştır. Modelin akson
yüzeylerinden gerekli serbestlik dereceleri tanımlanmıştır. Verilen bu tanımlamalar tekerleğin zemin ile temas
ettiği bölge referans koordinat ekseni kabul edilerek uygulanmıştır (Şekil 5. Ön dingilin sınır koşulları).

Şekil 5. Ön dingilin sınır koşulları

Statik yüklemede olduğu gibi yorulma analizleri için ön dingil yükleri negatif z yönünde uygulanmıştır. Statik
analiz için tanımlanan sınır koşulları yorulma analizleri için de geçerlidir.

3.2. S-N Eğrisi ve Yorulma Yükleri
Bu çalışmada Şekil 6 ‘daverildiği gibi farklı yöntemler ile ön dingilin S-N eğrileri elde edilmiştir. El hesabı ile
yorulma aralığı oluşturulmuştur. Ayrıca literatür eğrisi ile testin yorulma eğrileri karşılaştırılmıştır (Boyer, 1985),
(Pilkey and Pilkey, 2008), (ASM International Handbook Committee, 1996). Analiz sonuçları ile yorulma test
sonuçları değerlendirilmiştir. Yapılan yorulma testleri ve analizlerinde kullanılan yorulma yüklemeleri sabit
genlikli olmak üzere 2G, 3G ve 3,5G dir.

0

Şekil 6. Ön dingilin S-N eğrisi genel görünümü
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4. STATİK VE YORULMA ANALİZLERİNİN SONUÇLARI
Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar Tablo 4 ‘de gösterilmiştir. Değişken genlikli yol verisinin işlenmesinde
nCode GlyphWorks v12™ yazılımı, sabit ve değişken genlikli yorulma analizleri için nCode DesignLife v12™
yazılımı kullanılmıştır.

4.1. Statik Analiz Sonuçları
Şekil 7 ‘de 6000 kg ‘lık ön dingilin ve z ekseninde 3,5G yüklenmesi halinde von-Mises gerilme sonucu
gösterilmektedir. Yorulma ömrü için incelenen bölgeler (dingilin aksona yakın yan alt bölgesi) statik analiz
sonucuna göre malzemenin akma gerilmesinin altında kalmaktadır.

Şekil 7. Ön dingilin statik analiz sonucu von-Mises gerilme dağılımı

4.2. Sabit Genlikli Yorulma Analizi Sonuçları
Yapılan statik analizlerden sonra parçanın yorulma simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar
incelendiğinde. Şekil 8 ‘da görüldüğü gibi dingil altı makas bağlantı bölgelerinde parça ömür bakımından
incelenmiştir.

Şekil 8. Ön dingilin z yönünde sabit genlikte 3,5G yüklemeli yorulma ömür dağılımı

4.3 Statik Test Sonuçları
Ön dingil, makas bağlantı braketi bölgelerinden hidrolik pistonlara bağlanmış ve test yüklemesi bu bölgelerden z
ekseninde uygulanmıştır. Statik yüklemelerden gerinim ölçer değerleri elde edilmiştir (Şekil 9. Ön dingilin
gerinim ölçer bölgeleri).
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a) Ön dingil yan üst bölgesi

b) Ön dingil orta üst bölgesi

Şekil 9. Ön dingilin gerinim ölçer bölgeleri

Gerinim ölçerler için ön dingil üzerinde toplam 4 bölge belirlenmiştir. Bunlar, dingil merkezi ile dingilin akson
tarafına göre alt ve üst bölgeleridir. Gerinim ölçerler dingile paralel ve dingile dik yönünde olacak şekilde
yerleştirilmiştir. Şekil 10 ‘da gerinim ölçerlerden elde edilen % uzama verileri analiz verileri ile çok yakın
sonuçlar vermiştir.

Şekil 10. Testten ölçülen ve analiz sonucundan elde edilen % uzama verilerinin karşılaştırması

4.4 Yorulma Test Sonuçları
Statik testte kullanılan aynı test düzeneği yorulma testlerinde de kullanılmıştır. Yorulma testlerinde ön dingile
uygulanan yükler aynı yükleme yöntemiyle analizlere aktarılmıştır. Bu yorulma yükleri z ekseninde ve sadece
aşağı yönlü olarak tanımlanmıştır. Yorulma testlerinde yan alt bölgeden ön dingil hasara uğramıştır (Şekil 11. Ön
dingil yorulma test sonucu hasar bölgesi).

Şekil 11. Ön dingil yorulma test sonucu hasar bölgesi

5. YORULMA ÖMÜR BİLGİSİNE DAYALI GÜVENLİK KATSAYISI TAYİNİ
Yorulma analizi ile testlerden elde edilen farklı yüklemelerdeki ömür değerlerine ulaşmak veya bu değerleri sınır
olarak kabul etmek amacıyla modifiye edilmiş Goodman diyagramı kullanılarak minimum ve maksimum güvenlik
katsayısı değerleri hesaplanmaktadır.
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5.1. Modifiye Edilmiş Goodman Diyagramı
Şekil 12 ‘de görülen modifiye edilmiş Goodman diyagramı ile 2G, 3G ve 3,5G sabit genlikli yorulma
yüklemelerinin verileri kullanılarak her bir ömür değeri için ayrı bir güvenlik faktörü aralığı belirlenmiştir.

Şekil 12. Modifiye edilmiş Goodman diyagramı

Ön dingilin sabit genlikli yorulma yüklemeleri verilerine göre modifiye edilmiş Goodman diyagramı kullanılarak
elde edilen ortalama güvenlik katsayıları değerleri (Tablo 4).
Tablo 4. Yorulma yüklemelerine göre minimum ve maksimum güvenlik katsayıları
Sabit Genlikli Yorulma Yükü
3,5G
3G
2G

Uygulanan sabit genlikli yorulma yükünün oluşturduğu
çevrim sayısına karşılık gelen güvenlik katsayısı değerleri
1,3
1,6
2,5

6.ÖN DİNGİLİN YOL VERİSİNE GÖRE YORULMA ANALİZİ
Kilometre türünden ömür değerinin belirlenmesi amacıyla bir yol verisi toplanmıştır. Toplanan yol verisi “ivmezaman” ve “deplasman-zaman” türündedir. Bu datanın “kuvvet-zaman” türünden yol dataları elde edilmiştir.
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6.1 Yol Verisi Kullanılarak Yorulma Analizi
Zamana bağlı değişken genlikli yorulma analizi sonucuna göre kilometre bazında ön dingilin ömür değerini
bulmak amacıyla yorulma analizi sonucu Şekil 13 ‘de gösterilmiştir. Zamana bağlı değişken genlikli yorulma
analizi sonucuna göre kilometre bazında ön dingilin ömür değeri 244000 km olarak belirlenmiştir.

Şekil 13. Ön dingilin zamana bağlı değişken genlikli yorulma analizi sonucu

7.SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Statik analiz sonuçlarında görüldüğü gibi ön dingil ağırlığı 6000 kg ‘a göre değerlendirilmiş olup, malzemenin
akma gerilmesi çekme testine göre 800 MPa olarak bulunmuştur. Ayrıca analiz ve test % uzama sonuçları
gösterilmiştir (Şekil 10. Testten ölçülen ve analiz sonucundan elde edilen % uzama verilerinin karşılaştırması).
Buna göre test ve analizin çalışmalarının birbiri ile doğrulaması sağlanmıştır. Statik analiz sonucunda görülen
yüksek gerilme bölgeleri değerlendirilerek yerleştirilen gerinim ölçerler, yorulma testi sonucu oluşan hasar
bölgelerine konumlandırılmış ve analizin sonuçları, test sonuçları ile benzerlik göstermiştir (Şekil 14. Yorulma
testleri ve yorulma analiz sonuçlarından elde edilen ömür verilerinin karşılaştırılması). Analiz sonuçlarına göre
farklı bölgelerde yüksek gerilmeler oluşmuştur. Ancak dingilin üst yüzeyinde oluşan gerilmeler bası gerilmeleridir
ve yorulmada çatlak oluşumu çeki gerilmelerinde ortaya çıkar. Alt yüzeyde makas bağlantı braketlerinin
bulunduğu veya test düzeneğinde yüklemenin yapıldığı bölgenin alt yüzeyinde yüksek gerilmeler oluşmaktadır.
Bu gerilmelerin oluşmasına rağmen çatlağın bu kısımlarda meydana gelmemesinin nedeni dingilin dövme sonucu
bu bölgede oluşturduğu malzemenin yüksek mukavemetli yapısıdır. Analizde tanımlanan malzemenin homojen
yapısından dolayı malzeme parçanın her bölgesinde aynı mukavemeti gösterdiği varsayımı vardır. Gerçekte
dingilin dövme sonucu mukavemeti yüksek olan bölgeleri mevcuttur. Bu nedenle analiz sonuçlarında yorulma
testleri sonucu herhangi bir hasar durumunun gözlemlenmediği farklı bölgelerde yüksek gerilme ve düşük ömür
değerleri gösterilmektedir. Ancak yorulma hasarı meydana getiren asıl kritik bölgeler malzemenin akma
gerilmesinin altında kalmıştır. Yorulma analizlerinin test sonuçlarına çok yakın olduğu gözlemlenmiştir. Analiz
sonuçlarına göre farklı bölgelerde düşük ömürlü bölgeler mevcuttur.

Şekil 14. Sabit genlikli yorulma testleri ve yorulma analiz sonuçlarından elde edilen ömür verilerinin karşılaştırılması

Değişken genlikli kuvvet-zaman verisi kullanarak kilometre bazında ömür sonuçları elde edilmiştir. Bu çalışmalar
sonucunda ön dingilin mekanik ve yorulma ömrü özellikleri belirlenmiş ve kritik bölgeleri bulunmuştur. Bu
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çalışmada elde edilen bilgiler kullanılarak ön dingil için belirlenmiş kritik bölgeler dikkate alınarak güçlendirildiği
takdirde mekanik ve ömür kapasitesi artmış yeni bir ön dingil tasarlanabilir.
Sonlu elemanlar analizi ile ön dingil test verileri karşılaştırılmış ve doğrulaması yapılmıştır. Yapılan çalışmalara
ek olarak yorulma ömürlerine karşılık gelen emniyet katsayısı değerleri bulunmuştur. Bu sayede yorulma
analizlerine gerek duyulmadan sadece statik analizler ile ön dingilin ömür tayini yapılabilmektedir. Bu çalışma
sonucu aşağıdaki veriler elde edilmiştir.
(1) Farklı yükler altındaki statik analiz sonuçlarına göre belirlenen kritik bölgelere gerinim ölçerler
bağlanarak ölçümler alınmıştır. Testten alınan % uzama değerleri ile analizden okunan değerler birbirine
yakın çıkmıştır.
(2) Sabit genlikli yorulma testleri yapılarak ön dingilden 3 farklı yükleme-ömür bilgisi elde edilmiştir. Elde
edilen bu bilgi ile ön dingile özel bir yorulma eğrisi elde edilmiştir.
(3) Elde edilen yorulma eğrisi kullanılarak yapılan yorulma analizleri test sonuçlarına yakın değerler
vermiştir.
(4) Elde edilen yorulma eğrisi, statik ve yorulma analizleri ile testleri değerlendirilerek oluşturulan modifiyeli
Goodman diyagramından güvenlik katsayısı değerleri elde edilmiştir.
(5) Yol testinden elde edilen datalar işlenerek ve elde edilen yorulma eğrisi eklenerek ön dingilin kilometre
bazında ömür verisi elde edilmiştir.
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ALÜMİNYUM ALAŞIMINDAN ÜRETİLMİŞ TİCARİ ARAÇ MENTEŞELERİN
DENEYSEL VERİLER İLE NUMERİK ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Erhan AKARÇAY1, İsmet AYDIN1, Fuat KARA2
1 Rollmech Automotive San. Ve Tic. A.Ş., BURSA
2 Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü, DÜZCE
Sorumlu Yazar: İsmat Aydın, ismet.aydin@rollmech.com

ÖZET
Son yıllarda, malzeme hafifletme özellikle otomotiv endüstrisi için en çok araştırma eğilimi olan konulardan biri
haline gelmiştir. Yüksek mukavemetli düşük yoğunluklu olan malzemeler, otomobilin gövde ağırlığının
azaltılması için etkili bir çözümdür. Bu kapsamda alüminyum, göstermiş olduğu mekaniksel ve fiziksel özellikleri
sayesinde, global rekabetin çok sıkı yaşandığı otomotive endüstrisinde beklentileri karşılayan en uygun malzeme
olarak göze çarpmaktadır. Bununla beraber gövde bileşenlerini alüminyum alaşımlarıyla değiştirmek için,
otomotiv üreticileri teknik gereksinimleri göz önüne alarak tasarımlarını gerçekleştirmelidir. Bu çalışmanın amacı,
uygun alüminyum alaşımı seçilerek hafifletilmiş ticari araç arka kapı menteşelerinin deneysel ve sonlu elemenlar
yöntemiyle karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda menteşe tasarımları, 6xxx serisi alüminyum alaşımı kullanılarak
sıcak dövme prosesi sonucunda üretilmiştir. Menteşe tasarımları deneysel olarak tam açık pozisyonda yatay aşırı
yükleme testine tabi tutulmuş, sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda 6xxx
serisi alüminyum alaşımların teknik yeterlilikler karşısında davranışları incelenmiştir. Sonuç olarak, ticari araç
arka kapı menteşelerinde kullanılabilecek, güvenlik kriterlerlerini sağlayan, 6xxx serisi alüminyum alaşımdan
menteşe üretimi gerçekleştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Alüminyum alaşımları, Otomotiv kapı menteşesi, Sonlu elemanlar analizi

COMPARATIVE EXPERIMENTAL DATAS AND NUMERICAL ANALYSIS’ OF
COMMERCIAL VEHICLE HINGES MADE OF ALUMINUM ALLOY

ABSTRACT
In recent years, lightweight design has become one of the most research trends topics especially for automotive
industry. This high-strength low-density materials are the efficient solution for reduction of the automotive body
weight. In this context, due to the mechanical and physical properties of aluminum, it attract the attention to be the
most suitable material to cover the expectations in the global tough competition automotive industry. Nonetheless
to replace the body components with aluminium alloys, automotive manufacturers have to design thinking the
technical regulations. Aim of this study is, comparison of experimental and finite element analysis of lightened the
back door hinges of the commercial vehicles by selecting the appropriate aluminum alloy. In this context, the
hinge designs are manufactured as hot forging process using 6xxx series aluminum alloy. The hinge designs were
experimentally subjected to the wind gust test and modeled by the finite element method. According to results,
6xxx series aluminium alloy behavior was investigated against the technical qualities. In conclusion, 6xxx series
aluminum alloy hinges have been produced which can be used in commercial cargo door hinges and meeting
safety criteria.
Keywords: Aluminium alloy, Automotive door hinge, Finite element analysis

1. GİRİŞ
Karbon emisyonunun azaltılması otomotiv üreticileri için sürekli zorlayıcı bir konu olmuştur. Küresel ısınma ve
azalan enerji kaynakları gibi etkenlerin her geçen gün artması karbon emisyonu konusunda ki düzenlemeleri daha
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katı hale getirmiştir. Otomotiv üreticileri bu düzenlemeleri sağlamak için araç hafifletme konusuna önem
göstermektedirler (Başer, 2012), (Uchida, Yoshida, 1996).
Alüminyum gibi hafif malzemelerin araç gövde kompanetlerinde kullanılması istenen emisyon azaltma ve yakıt
tasarrufu hedeflerini doğrudan etkileyen bir çözümlerdendir. IAI (International Aluminum Institute) yayınladığı
raporda, taşıt için kullanılan çelik yerine yarı ağırlığında alüminyumla yer değiştirmesi aracın tüm kullanım ömrü
için toplam 10 kg daha az emisyon sağlayacağından bahsetmektedir (URL 1). 2025 yılına kadar ise otomotiv
üreticilerinin karbondioksit salınımını mevcut seviyenin üçte ikisinden aşağıya çekmeleri gerekmektedir.
Hafifletilmiş tasarım sadece emilsiyon azaltma ve yakıt tüketimi için değil, aynı zamanda sürüş dinamiklerini
geliştirmede önemli etkiye sahiptir.
Alüminyumu diğer metallere göre üstün kılan düşük yoğunluk, yüksek korozyon direnci, geri dönüşüm kabiliyeti,
düşük ergime sıcaklığı, seri üretime uygunluğu gibi özellikleri sayesinde gözde bir tercih sebebi olmaktadır
(Matsuda, Tada, Susuma, 1991). Alüminyum alaşımları hali hazırda güç aktarma organları, şasi, taşıt gövdesi, araç
çarpışma güvenlik elemanları ve kaparto kısımlarında kullanılmaktadır. Alüminyum alaşımlarının kullanım
potansiyeli olan bir diğer uygulama alanı araç kapı menteşeleri ve komponetleridir (Akarçay, 2017). Bu çalışmada
teknik gereksinimleri sağlamak için yapılan deneysel ve teorik veriler değerlendirilerek uygun bir yaklaşım
çıkarılması hedeflemiştir.

1.1. Teknik Gereksinim Testleri
Araç kapı menteşeleri, araç gövdesi ve kapısı arasında bağlantıyı sağlayan, kapının açılması, kapanması ve istenen
konumda durmasına yarayan, bir veya daha fazla dönme eksenine sahip, çarpışma sırasında kapının gövdeden
ayrılmamasını sağlayan temel güvenlik elemanlarıdır. Bu istenen özellikleri karşılamak için düzenlenmiş teknik
gereksinimler aşağıdaki şekildedir; (Şengülalp, Doğan, 2014)


Menteşe Dayanımı Testi: Çeşitli yönlerde menteşe üzerine gelebilecek yükler altında menteşenin
ayrılmama durumu kontrol edilmektedir.



Hızlı Kapı Açma – Kapama Testi: Menteşenin dönme merkezinde belirli bir tork ile kapının belirli bir
çevrim boyunca çalıştırılması sonucu sistem üzerinde herhangi bir fonksiyonel kayıp beklenmemektedir.



Korozyon Dayanımı: Kaplama kalitesinin tuz sisi testinde belirli koşullar altında renkli pas oluşmaması
için dayanım göstermesi beklenilmektedir.



Menteşe Eforu Testi: Menteşenin açılma kapanma esnasında kullanıcının göstermesi gereken kuvveti
tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.



Tam Açık Pozisyonda Yatay Aşırı Yükleme Testi: Kapı tam açık pozisyondayken, menteşelerin açılma
yönünde zorlanması durumunda meydana gelen esnemelerin tespiti için gerçekleştirilmektedir. (Menteşe
açık konumda iken açma yönünde zorlayan 333 N’luk kuvvet etkisinde 5 dereceden fazla
esnememelidir.)

1.2. Literatür Araştırması
Alüminyum, demir-çelik malzemelere kıyasla yaklaşık üç kat daha hafif olması ve mekanik özelliklerinin
üstünlüğü nedeniyle günümüzün en çok kullanılan ikinci metal türüdür. 6xxx ve 7xxx serisi alüminyum alaşımlar
en yaygın kullanılan ve geniş bir uygulama alanına sahip alaşımlarıdır. 6xxx serisi alüminyum alaşımları 7xxx
serisi kadar mukavemet özelliği göstermemelerine rağmen iyi şekillendirilebilirlik, işlenebilirlik ve iyi korozyon
direnci gösterdiklerinden dolayı tercih edilen bir alaşım türüdür. Tablo 1.’de menteşe malzemesi olarak seçilen
6013 serisi alüminyum alaşımının bileşen dağılımı gösterilmiştir (Heinz, Skrotzki, 2012).
Tablo 1. 6013 alüminyum kimyasal bileşenleri
Element Adı
İçerik Oranı (%)

Al
94.8-97.8

Mg
0.80-1.2

Si
0.60-1.0

Cu
0.60-1.1

Mn
0.20-0.80

Fe
0.50

Zn
0.25

Cr
0.10

Ti
0.1

Global Patent Index very tabanı kullnılarak dünya çapında yapılan araştırmada 6xxx serisinde ve özellikle 6013
serisi alüminyum üzerine yayınlanmış 81 adet patent dökümanına ulaşılmıştır. Şekil 1.’de firmaların yıllara göre
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patent dökümanlarının dağılımı gösterilmektedir. Son yıllarda patent sayılarındaki artış endüstriyel olarak
alüminyuma olan talebin bir göstergesi olduğu anlaşılmaktadır (URL 2).

Şekil 1. Firmaların yıllara göre yayınlanmış patent dağılımları.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada, 6013 serisi alüminyum alaşımının ticari araç kapı menteşesi olarak tasarımı yapılmış, daha önce
bahsedilen teknik gereksinim testlerinden, tam açık pozisyonda yatay aşırı yükleme testine tabi tutulmuştur. Şekil
2.’de menteşe tasarımı ve alüminyum alaşım olarak prototipi gösterilmektedir. Elde edilen deneysel veriler
sonuçları ile aynı test koşullarında yapılan numerik analiz sonuçları karşılaştırılmıştır.
Bu çalışma, Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde bir ar-ge projesi olarak yürütülmüştür. Numune
üretimi sıcak dövme prosesi ile Metsan Otomotiv firmasında yapılarak T6 ısıl işlemi uygulanmıştır.

Şekil 2. Ticari araç arka kapı üst menteşesi tasarımı ve prototipi

2.1. Materyal
Menteşe tasarımında kullanılan komponentlerin malzemeleri ve bu malzemelerin mekanik özellikleri Tablo 2.’de
gösterilmektedir. Alüminyum alaşım için 6013 serisi tercih edilmiştir ve alüminyum alaşımının mekanik
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özellikleri Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş. metalurji laboratuvarı çekme cihazında test edilerek elde edilen
gerilme - birim şekil değişimi verilerinden hesaplanmıştır. Analiz verilerinin gerçeği yansıtması için model
oluştururken, malzeme karakteristikleri hesaplanan değerler kullanılarak oluşturulmuştur.
Tablo 2. Menteşe tasarımında kullanılan parçaları mekanik özellikleri
Parça Adı

Malzeme

Menteşe
Pim
Bumper

Al 6013
20MnB4 (Class 8.8)
PK-VM natural (4774)

Elastik
Modül
[MPa]
50000
210000
1500

Akma
Gerilmesi
[MPa]
390
640
6.5

Kopma
Gerilmesi
[MPa]
471
800
150

Kopmadaki
Uzama
[mm/mm]
0.09
0.14
1.08

Tam açık pozisyonda yatay aşırı yükleme testi, araç menteşe tasarımları için bir gerekliliktir. Bu test araç kapısı
açık olduğu konumda şiddetli bir rüzgar kuvvetinin menteşeler üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu test
uygulanırken 333 N luk bir kuvvet kapı üzerine dik gelecek doğrultuda kapı kilit noktasına etki ettirilir, ve
menteşelerin esneme açıları kontrol edilir. Bu açının 5°’den küçük olması test kabul şartı olarak belirlenmiştir.
Şekil 3.’te test koşulları gösterilmektedir.

Şekil 3. Tam açık pozisyonda yatay aşırı yükleme testi
Mevcut sektörde yaygın olarak S3555J0 veya S355J2 çelik melzemeleri menteşe tasarımında kullanılmaktadır. Bu
malzemeler ile üretimi gerçekleştirilmiş farklı tasarımlara sahip menteşelerin test sonuçları Tablo 3.’de
gösterilmiştir. Esneme açısının 5°’den daha az olduğu ve gereksinimleri karşıladığı görülmektedir.
Tablo 3. Çelik menteşe tasarımlarının test sonuçları
Test
Numune-1
Numune-2
Numune-3

Kapı yer değiştime mesafesi (mm)
56
50
47.2

Açı (°)
4.72
4.21
3.98

2.2. Numerik Analizler
Numerik analiz için, Tablo 1.de verilen malzeme mekanik özellikleri kullanılarak Hypermesh yazılımda test
modeli hazırlanmış olup, Radioss sonlu elemanlar yazılımında çözümlenmiştir. Şekil 4.’te analiz modeli sınır
koşulları ile birlikte gösterilmiştir. Kuvvet kapı kilit konumuna uygulanmış olup, kapı ağırlık merkezinden de 300
N’luk kapı kütlesi sınır koşullarına eklenmiştir.
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Şekil 4. Test modeli ve sınır koşulları

3.DENEY SONUÇLARI
Bu çalışmada, alüminyum alaşımı kullanılarak üretilmiş ticari araç arka kapı menteşesi için tam açık pozisyonda
yatay aşırı yükleme testi uygulanmıştır. Alüminyum alaşım menteşenin test gereksinimleri karşısında davranışı
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ile sonlu elamanlar yöntemiyle analiz edilen veriler karşılaştırılmıştır. Sonlu
elemanlar ile yapılan analiz sonuçlarında menteşe üzerinde oluşan maksimum Von Mises gerilmesinin üst sabit
menteşe için 171 MPa, alt sabit menteşe için 259 MPa olduğu görülmüştür. Analiz komponetlerinde plastik
deformasyon gözlemlenmemiştir. Şekil 5.’te alt ve üst sabit menteşeler için Von Mises gerilmeleri
gösterilmektedir.

(b
)

(a
)

Şekil 5. Von Mises gerilmeleri (a) Alt sabit menteşe (b) Üst sabit menteşe
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Tam açık pozisyonda yatay aşırı yükleme analizi sonuçlarına bakıldığın kapı esneme açısının 4.8° ve
yerdeğiştirme mesafesininde 64.84 mm olduğu Şekil 6.’da görülmektedir. Test kabul şartı olarak esneme açısının
5° den küçük olması, analiz sonucunun gereksinimleri karşıladığı anlaşılmaktadır.

Şekil 6. Analiz sonucu elde edilen esneme açısı

Analiz sonucunda komponentlerde oluşana maksimum gerilme (MPa) değerleri Tablo 4.’te verilmiştir. Menteşeler
üzerinde oluşan maksimum gerilme değerlerinin, alüminyum alaşımı akma gerilmesi değerinden küçük olduğu
görülmektedir.
Tablo 4. Analiz sonuçları
Kompanent
Sabit Menteşe
Hareketli Menteşe
Pim

Üst
Alt
Üst
Alt
Üst
Alt

Maksimum Von
Mises Gerilmeleri
(MPa)
171
259
198
259
367
496

Malzeme hafifletme amacıyla çelik komponentler yerine alüminyum alaşım kompanentlerinin kullanılmasının tam
açık pozisyonda yatay aşırı yükleme testi için sonuçları tablo 5.’te verilmiştir. Menteşe üretim sırasındaki dövme
kalitesinin yeterli olmadığı prototip-1 serisi için, oluşan açı 5°‘den büyük olduğu ölçülmüştür. Dövme prosesi
sonrasında parça yüzey kalitesinin bu test koşulları için önem derecesinin yüksek olduğu anlaşılmıştır. Benzer
şekilde prototip-2 serisinin dövme kalitesinin yeterli olması, serinin test gereksinimini karşılar seviyede çıkmasını
sağlamıştır.
Tablo 5. Test sonuçları
Numune Seri Adı
Prototip-1
Ptototip-2

Kapı yer değiştime mesafesi (mm)
71.11
60.25

332

Açı (°)
5.86
4.97

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Ayrıca prototip montajı sırasında kullanılan bumper kalitesinin artırılması da tasarımın gereksinimlerin
sağlamasına katkı yapmaktadır.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, 6013 serisi alüminyum alaşımların ticari araç kapı menteşelerinde hafifletme amaçlı tasarımı
yapılmıştır. Menteşe tasarımı önce tam açık pozisyonda yatay pozisyonda aşırı yükleme testi koşullarında sonlu
elemanlar yöntemiyle analiz edilerek gereksinimlere karşı davranışı incelenmiştir. Daha önceki çalışmalardan araç
menteşesi için tüm koşullar göz önüne alınarak en uygun alüminyum alaşımı ve tasarımı, üretim prosesi, kaplama
türü seçilmiştir. Analiz sonuçlarının gereksinimleri karşıladığı koşullar için prototip üretimi gerçekleştirilmiş ve
prototip numuneler analiz koşullarında deneysel teste tabi tutulmuştur. Hafifletilmiş tasarım test verileri ile analiz
sonuçları karşılaştırılmıştır. Deneysel veriler ile analiz sonuçlarının test koşulları için örtüştüğü görülmüştür.
Karşılaştırma sonucunda alüminyum malzemeden üretilen menteşelerin çelik malzemeden üretilen menteşelere
göre yaklaşık %50 seviyesinde hafiflik sağladığı görülmektedir. 6013 serisi alüminyum alaşımından üretilmiş
ticari araç kapı menteşesinin belirtilen testin gereksinimlerini numerik analiz ve deneysel olarak karşılamaktadır.
Bu çalışmada değinilmeyen diğer teknik gereksini testleri ise daha sonraki çalışmalar için düşünülmektedir. Tüm
teknik gereksinimleri karşılayan alüminyum tasarımların araç üzerindeki tüm menteşelere uygulandığı durumda
hafiflik konusunda kazanç elde edilecektir.
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ÖZET
Homojen dolgulu sıkıştırma ile ateşlemeli (HCCI) motorlar yüksek termik verimleri ve düşük egzoz emisyonları
nedeniyle mevcut içten yanmalı motorlara alternatif bir yanma modelidir. Bu çalışmada, port tipi enjeksiyonlu, tek
silindirli bir HCCI motorda hava fazlalık katsayısının ve oktan sayısının HCCI yanması üzerine etkileri deneysel
olarak incelenmiştir. Deneyler tam yük şartlarında, 60 oC emme havası giriş sıcaklığında ve 800 min-1 motor
hızında yapılmıştır. Ayrıca deneyler farklı hava fazlalık katsayılarında yapılmıştır. Oktan sayısının artırılması ile
maksimum silindir içi basıncı gecikmeye alınmıştır. Oktan sayısının artırılması yanma süresinin uzamasına neden
olmuştur. Hava/ yakıt oranının artması basınç artış oranını azalmıştır. Hava/yakıt oranının azaltılması silindir
içerisine sürülen enerji miktarını artırmıştır. Böylece en yüksek silindir içi basınçlar bu şartlar altında elde
edilmiştir. En yüksek indike termik verim RON60 yakıtı kullanımında, hava yakıt oranının 2,14 olduğu şartlarda
% 40,6 olarak tespit edilmiştir. Hava yakıt oranının azaltılması yanmayı avansa almıştır. Bu nedenle net iş
azalmıştır. Böylece indike termik verim de azalmıştır.
Anahtar kelimeler: hava yakıt oranı, HCCI, yanma, RON20, RON60

THE EFFECTS OF EXCESS AIR COEFFICIENT ON HCCI ENGINE USING RON20
AND RON60 TEST FUELS
ABSTRACT
Homogeneous compression ignition (HCCI) engines are an alternative combustion model to existing internal
combustion engines due to their high thermal efficiency and low exhaust emissions. In this study, the effects of air
fuel ratio and octane number on combustion and engine performance characteristics were investigated with port
type injection single cylinder HCCI engine. Experiments were carried out at full load conditions, intake
temperature of 60 oC and 800 rpm engine speed. Also, experiments were carried out with different air excess
coefficients. The maximum in-cylinder pressure was delayed by increasing the number of octane. Increasing the
octane number has caused the increase of the combustion duration. The increase of air fuel ratio decreases the
pressure rise rate. Decreases of air fuel ratio has increased the amount of injected energy to the cylinder. So that,
the highest in-cylinder pressures are obtained under these conditions. The highest indictical thermal efficiency
40.6 %, provided that the air fuel ratio was 2.14 with using RON60 fuel. Decreases of air fuel ratio caused the
combustion advance. For this reason net work decreased. Thereby, indicated thermal efficiency decreased.
Keywords: air fuel ratio, HCCI, combustion, RON20, RON60

1. GİRİŞ
Petrol kökenli yakıtlara bağımlılığın fazla olması sebebiyle yakıt ekonomisi, içten yanmalı motorlar için önem arz
etmektedir. Ayrıca çevresel etkiler göz önüne alındığında egzoz emisyon seviyelerine getirilen sınırlandırmalar
nedeniyle, içten yanmalı motor endüstrisi olarak buji ile ateşlemeli (SI) ve sıkıştırma ile ateşlemeli (CI) motorlara
daha iyi alternatifler aranmaktadır. Homojen dolgulu sıkıştırma ile ateşlemeli (HCCI) motorlar son yıllarda
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kapsamlı araştırmalar yapılan alternatif motorlardan biridir (Mohanamurugan ve Sendilvelan, 2011), (Hairuddin
vd., 2014). Adından da anlaşıldığı gibi homojen bir karışım ve sıkıştırma ile ateşleme olmak üzere bu motor
tipinin iki temel özelliği anlaşılmaktadır. HCCI motorlar bazı avantajlar vaad etmektedir. Bunlar kısaca SI
motorundan daha verimli, CI motorundan ise daha temiz bir yanma olarak ifade edilebilir. SI motoru ile
kıyaslandığında daha yüksek sıkıştırma oranlarında çalışabilir ve daha fakir karışımlarla yanma sağlanabilmektedir
(Hasan vd., 2015), (Mahrafi ve Cavadiasa 2008). Aynı zamanda CI motorlar ile kıyaslandığında HCCI motorlarda
CI motorlarda olduğu gibi bölgesel zengin veya fakir hava/yakıt karışımı sözkonusu değildir, silindirin tüm
bölgelerinde homojen bir karışımdan bahsedilebilmektedir. Bölgesel zengin karışım bulunmadığı için is
emisyonları daha düşük ve düşük sıcaklık yanması sayesinde NO x emisyonları da CI motorlara göre oldukça düşük
seviyelerdedir (Polovina vd., 2013).
Bu avantajlarının yanı sıra HCCI motorların bazı dezavantajları da bulunmaktadır. SI ve CI motorlardan farklı
olarak HCCI motorlarda yanma başlangıcını kontrol eden bir mekanizma bulunmamaktadır. HCCI motorlarda
yanma, kendi kendine başlamaktadır (Najafabadi ve Abdul, 2013). Yao Zheng ve ark. HCCI motorlarda kendi
kendine başlayan yanmanın yakıt özelliklerine, silindir duvar sıcaklığına, emme havası giriş sıcaklığı ve basıncına,
supap zamanlamasına, sıkıştırma oranına, egzoz gazı geridönüşüm (EGR) miktarına, motor hızına ve hava/yakıt
oranına bağlı olduğunu ifade etmişlerdir (Yao vd., 2009). Emme havası giriş sıcaklığı ve basıncının artırılması
hızlı kimyasal kinetikler sebebiyle yanmanın daha erken krank açılarında başlamasına sebep olmaktadır (Saxena
ve Bedoya, 2013). Vuruntu ve ateşlenememe problemlerini gidermek için değişken supap zamanlaması ve EGR
kullanılmaktadır (Zheng vd., 2002), (Christensen ve Johansson, 2000). Sıkıştırma oranının artırılması termik
verimi artırırken aynı zamanda yanma başlangıcının da kontrol edilebilmesini sağlamaktadır (Yang ve Kenney,
2002), (Yang vd., 2002). Hava/yakıt oranının değiştirilmesi ile yanma başlangıcı kontrol edilebilmektedir ancak
egzoz emisyonları hava fazlalık katsayısı (HFK) değişiminden oldukça hassas etkilenmektedir (Maurya ve
Agarwal, 2011).
HCCI motorların yanma başlangıcının kontrolünden farklı olarak çözülmesi gereken başka problemleri de
bulunmaktadır. Birincisi HCCI motorlarda kendiliğinden tutuşma, yanma odasında eşzamanlı olarak
başlamaktadır. Kendiliğinden başlayan bu ani yanma, hızlı bir ısı yayılımına neden olur ve vuruntu meydana gelir.
Düşük motor yüklerinde ise tekleme sorunu görülmektedir. İkincisi ise HCCI motorlarda fakir karışımlı yanma
neticesinde yanma sonu silindir içi gaz sıcaklıkları oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir. Bu durum
karbonmonooksit (CO) emisyonlarının artmasına sebep olmaktadır. Çünkü CO emisyonları yanma sonu
sıcaklıklarından büyük ölçüde etkilenmektedir (Lu vd., 2002), (Uyumaz vd., 2014), (Dec, 2009), (Imtenan vd.,
2014), (Cinar vd., 2015), (Curran vd., 1998). Bu problemlerin giderilebilmesi için yanmanın kontrollü bir şekilde
yavaşlatılması ve ısı yayılım hızının azaltılması gerekmektedir. Bunun için HCCI motorlarda EGR, değişken
supap zamanlaması ve yüksek oktanlı yakıtlar kullanılabilmektedir (Saisirirat vd., 2011).
Oktan sayısı HCCI yanmasını önemli ölçüde etkilemektedir. Oktan sayısındaki artış HCCI yanmasındaki düşük
sıcaklık (LTC) ve yüksek sıcaklık oksidasyon (HTC) bölgelerini rötara almaktadır ve negatif sıcaklık bölgesinin
(NTC) ise uzamasına neden olmaktadır (Yao vd., 2004), (He vd., 2013). Şekil 1'de HCCI yanmasının tipik ısı
yayılım oranı eğrisi görülmektedir (Lu vd., 2006).

Şekil 1. n-heptan yakıtlı HCCI yanmasının tipik ısı yayılım oranı eğrisi
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Çalışma koşulları da HCCI yanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Karışımın zenginleşmesi ile maksimum ısı
yayılımının elde edildiği krank açısı avansa alınmakta ve daha yüksek olmaktadır. Karışımın fakirleştirilmesi ve
oktan sayısının düşürülmesi yanma veriminin artmasını sağlamaktadır (Yao vd., 2004).
HCCI motorların en temel sorunu çalışma aralığının oldukça dar olmasıdır. Araştırmacılar HCCI motorların
çalışma aralığını genişletebilmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Eğer mümkün olan en geniş çalışma
aralığı sağlanabilirse, yüksek termik verime ve düşük egzoz emisyonlarına sahip HCCI motorların gelecekte
kullanılabilme imkanı doğacaktır (Hyvonen vd., 2005), (Wagner vd., 2006), (Wang vd., 2005).
Bu çalışmada 60 oC emme havası giriş sıcaklığında, 800 min-1 motor hızında, sıkıştırma oranının 12:1 olduğu
çalışma şartlarında, port tipi yakıt enjeksiyon sistemine sahip buji ile ateşlemeli bir motordan dönüşümü
gerçekleştirilmiş HCCI motorda, RON20 ve RON60 yakıtı kullanımında, hava fazlalık katsayısının HCCI
yanmaya etkisi incelenmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Deneyler dört zamanlı, tek silindirli, buji ile ateşlemeli motordan HCCI motora dönüşümü gerçekleştirilmiş
Ricardo Hydra deney motorunda gerçekleştirilmiştir. Deney motorunun teknik özellikleri Tablo 1'de, deney
düzeneğinin şematik görünümü ise Şekil 2'de görülmektedir.
Tablo 1. Deney motorunun teknik özellikleri

Markası
Silindir sayısı
Çap (mm) X Kurs (mm)
Sıkıştırma Oranı
Maksimum güç (kW)
Maksimum motor hızı (min-1)
Supap sistemi
Yakıt sistemi
Emme supabı açılma
zamanlaması
Emme supabı kapanma
zamanlaması
Egzoz supabı açılma
zamanlaması
Egzoz supabı kapanma
zamanlaması
Supap kalkma miktarı (mm)

Ricardo Hydra
1
80,26 X 88,90
9:1 - 12:1
15
5400
Üstten kamlı düşey iki
supap
Port tipi enjeksiyon
ÜÖN'dan 12 o KA önce
AÖN'dan 56 o KA sonra
AÖN'dan 56 o KA önce
ÜÖN'dan 12o sonra
Emme 5,5mm, egzoz
3,5mm

1.Deney motoru 2. DC dinamometre 3. Port tipi yakıt enjeksiyon sistemi 4. ECU 5. Hassas terazi 6. Emme havası ısıtma tertibatı 7. Laminer
hava akış ölçüm sistemi 8. Silindir basınç sensörü 9.Yanma analiz cihazı 10. Enkoder 11. Bilgisayar 12. Veri toplama kartı 13. Egzoz gazı
analiz cihazı 14. UEGO sensör 15.Dinamometre kontrol paneli 16. Akü 17. Lambda göstergesi

Şekil 2. Deney düzeneğinin şematik görünümü
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Deneyler esnasında yakıt, enjeksiyon sistemi kullanılarak emme manifolduna püskürtülmüştür. Yakıt miktarı,
kontrol paneli üzerinde yer alan yakıt kontrol sistemi kullanılarak ayarlanmıştır. Hava/yakıt oranının sabit
tutulabilmesi ve yakıt tüketiminin belirlenebilmesi için yakıt kontrol bölümü üzerinde yer alan potansiyometrede
100 eşit parçaya ayrılmış bölüntüler kullanılmıştır. Bu bölüntüler aracılığıyla enjektörün püskürtme karakteristiği
tespit edilmiş ve yakıt tüketimi hesaplanmıştır. Aynı zamanda pürkürtülen yakıt müktarının değiştirilmesiyle farklı
HFK değerlerinde HCCI yanma sağlanmıştır.
Kontrol panelindeki yakıt püskürtme miktarının ayarlandığı skala 1,0 pozisyonuna alınmış ve motor sabit bir
devirde çalıştırılmıştır. Yakıt deposu 0.01g hassasiyetinde terazi üzerine yerleştirilmiştir ve motorun 60 saniyede
tükettiği yakıt verisi kaydedilmiştir. Aynı motor hızında yakıt skalasının pozisyonu değiştirilerek birim zamanda
püskürtülen yakıt miktarı belirlenmiş ve enjektörün birim zamanda püskürttüğü yakıt karakteristik eğrisi elde
edilmiştir.
Eğrinin doğru denklemi çıkarıldığında Eş. 1'deki ifade elde edilmiş ve yakıt tüketimi her motor hızında ve tüm
hava/yakıt oranı şartlarında belirlenmiştir.
y   5 105  x 2  0, 0029  x  0, 0183 

Bu ifadede
etmektedir.

n
60  2

(1)

x yakıt skalasında okunan değeri, n motor hızını, y ise yakıt tüketimini g/s cinsinden ifade

Deney düzeneği 6500 min-1'de 30 kW güç absorbe edebilen McClure marka elektrikli tip dinamometreye
bağlanmıştır. Emme havası giriş sıcaklığı ısıtma sistemi emme manifoldunun motor bloğuna bağlandığı noktanın
hemen önünde bulunmaktadır. Emme havası giriş sıcaklığı ısıtma sisteminin hemen arkasında yer alan K tipi
termokupl kullanılarak ölçülmüş ve sıcaklık kapalı devre denetleyicisi ile sabit tutulmuştur. Silindir içi basıncın
ölçümü için Kistler 6121 piezoelektrik basınç sensörü kullanılmıştır. Tablo 2'de basınç sensörünün teknik
özellikleri görülmektedir.
Tablo 2. Basınç sensörünün teknik özellikleri

Marka / model

Kistler
piezoelektrik
Çalışma aralığı (bar)
0 - 250
Ölçüm
hassasiyeti 14,7
(pC/bar)
Çalışma sıcaklığı (oC)
-50 - 350
Ölçüm toleransı (+/- %)
0,5

6121

Silindir içi ham basınç sinyalleri Cussons P4110 yanma analiz cihazı ile toplanmış ve yükseltilmiştir. Alınan
analog silindir içi basınç sinyalleri National Instruments marka USB 6259 model veri toplama kartında dijital
sinyallere dönüştürülmüştür. Silindir içi pistonun konumunu belirlemek için krank mili üzerine bir enkoder
bağlanmıştır. Enkoder her 0,36o krank açısında (KA) sinyal üretmektedir. Dolayısı ile bir çevrim için 2000 adet
veri kaydedilmektedir. Dönüştürülen silindir içi basınç sinyalleri ve pistonun pozisyonu bilgisayara kaydedilmiştir.
Her bir deney şartı için ardışık 50 çevrim boyunca elde edilen verilerin ortalaması alınmıştır.
Motor ilk çalıştırma esnasında buji ile ateşlemeli motor modunda çalıştırılmıştır. Çalışma sıcaklığına ulaşıldığında
ateşleme sistemi kapatılarak HCCI yanma sağlanmıştır. HCCI modunda çalışma sağlandıktan sonra kararlı bir
çalışma için yağlama yağı ve soğutma suyu sıcaklıkları sabit tutulmuştur. Deneyler 800 min -1 motor hızında 60 oC
emme havası giriş sıcaklığında, sıkıştırma oranının 12:1 olduğu çalışma şartlarında gerçekleştirilmiştir.
Deneylerde araştırma oktan sayısı 20 (RON20) ve araştırma oktan sayısı 60 (RON60) yakıtları kullanılmıştır.
RON20 %20 izooktan ile %80 n-heptan, RON60 ise %60 izooktan ile %40 n-heptan yakıtlarının karışımından
meydana gelmektedir. Deney yakıtlarının kimyasal özellikleri Tablo 3'de görülmektedir.
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Tablo 3. İzooktan ve n-heptan yakıtlarının kimyasal özellikleri (Imtenan vd., 2014)

RON
Kimyasal formül
Molar kütlesi (g/mol)
Yoğunluğu (kg/m3 at
15,40C)
Kaynama noktası (K)
Alt ısıl değeri (kJ/kg)

n-Heptan
0
C7H16
100,21
695

İzooktan
100
C8H18
114,23
692

371
44566

372,2-372,6
44310

Silindir içi basınç, ardışık 50 çevrim boyunca elde edilen verilerin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Çevrim
başına 2000 veri kaydedilirken 50 çevrimde toplam 100000 verinin ortalaması alınmıştır. Bunun için MATLAB
programlama kodu kullanılarak bir algoritma hazırlanmıştır. MATLAB algoritması kullanılarak silindir içi basınç,
ısı yayılım oranı, indike ortalama efektif basınç (İMEP), yanma başlangıcı, yanma süresi, ve termik verim
hesaplanmıştır. Isı yayılım oranının belirlenebilmesi için termodinamiğin birinci yasasından faydalanılmıştır. Bu
nedenle bir çevrim boyunca kütle ve gaz kaçakları ihmal edilmiştir. Silindirden silindir duvarına gerçekleşen ısı
transferi, ısı yayılım oranını belirlemek için hesaplanmıştır. Krank açısına bağlı olarak ısı yayılım oranı Eş. 2 ile
hesaplanmıştır.
dQ
k
dV
1
dP dQısı

P

V

d k  1 d k  1 d
d

(2)

Burada dQ net ısı çıkışıdır, P ve V Silindir basıncı ve silindir hacmidir. d krank açısının değişimi ve
özgül ısıların oranıdır. dQısı ise silindirden silindir duvarına ısı transferini ifade eder.
d
Termik verim Eş. 3 ile hesaplanmıştır.

T 
Burada,
ve

Wnet

net işi,

mizook tan

ve

Wnet
mizook tan  QLHV izook tan  mn  hep tan  QLHV n  hep tan

k

(3)

mnhep tan izooktan ve n-heptanın çevrim başına yakıt tüketimini, QLHV izook tan

QLHV nhep tan ise izooktan ve n-heptan yakıtlarının kalorifik değerlerini ifade etmektedir.

Net iş Eş.4 ile hesaplanmıştır.
Wnet   PdV

(4)

İMEP değerleri, silindir sayısına, silindir hacmine ve motor hızına bağlı olmadığından, motor veriminin
belirlenmesinde temel bir parametre olarak kullanılabilmektedir. İmep işin kurs hacmine bölünmesi ile elde
edilmektedir. İMEP Eş. 5'te görüldüğü gibi hesaplanmaktadır. Burada

İMEP 

WNet
VKurs

Vkurs

kurs hacmini ifade etmektedir.
(5)

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
HCCI yanmasının etkileyen en önemli parametrelerden biri hava/yakıt oranıdır. Yanma odasının tüm bölümlerinde
aynı anda başlayan ani yanma, bölgesel olarak oluşmuş fakir karışım bölgelerinin de tutuşmasına sebep olarak
ateşlenememe problemini giderir. Fakat aşırı fakir karışımlarda ateşlenememe problemi kaçınılmaz olarak yine de
görülür. Zengin karışımlarda ise, silindir içerisine sürülen yakıt enerjisinin fazla olması ve bütün ısının ani bir
şekilde çok küçük krank mili açılarında yani hemen hemen sabit hacimde açığa çıkması basınç artış oranını
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yükseltmektedir. Bunun sonucu olarak da HCCI motorlarda aşırı vuruntu meydana gelmektedir. Bu durum HCCI
motorunun aşırı zengin karışımlarda çalışmasını sınırlandırmaktadır.
Ayrıca aşırı zengin karışımlarda yakıt moleküllerinin yeteri kadar oksijen molekülü bulamaması sebebiyle de
yakıtın kendi kendine tutuşması gerçekleşmeyebilmektedir.
Şekil 3 (a) ve Şekil 3 (b)'de 12:1 sıkıştırma oranında, 800 min-1 motor hızında, 60 oC emme havası giriş
sıcaklığında, RON20 ve RON60 yakıtları kullanımında silindir içi basınç ve ısı yayılım oranının farklı HFK
değerlerinde krank açısına bağlı değişimi görülmektedir.
Şekil 3 (a)'da silindir içi basınç eğrileri incelendiğinde hava fazlalık katsayısının 1,77 olduğu zengin karışımda
maksimum silindir içi basınç -4,32 oKA'da 72,3 Bar olarak elde edilirken, hava fazlalık katsayısının 3,03 olduğu
fakir karışımda maksimum silindir içi basınç 6,12 oKA'da 58,63 Bar olarak elde edilmiştir. Karışımın
zenginleşmesi ile silindir içi basıncın arttığı ve maksimum silindir içi basıncın daha erken bir krank açısında
meydana geldiği görülmüştür. HFK'nın azaltılması ile silindir içerisine sürülen yakıt miktarı artmakta ve
dolayısıyla açığa çıkan ısı enerjisi miktarı da artmaktadır. Bu nedenle zengin HFK değerlerinde daha yüksek
silindir içi basınçları elde edilmektedir. Ayrıca zengin karışımlarda silindir içerisinde daha fazla yakıtın bulunması,
yakıt moleküllerinin oksijen molekülleri ile daha fazla temas etmesini sağlamakta ve hava/yakıt karışımının kendi
kendine ateşlenebilmesi için gerekli olan uygun şartların daha kolay oluşmasını sağlamakta ve dolayısı ile yanma
daha erken bir krank açısında meydana gelmektedir.

(a)

(b)

Şekil 3. Silindir içi basınç ve ısı yayılım oranlarının farklı HFK değerlerinde krank açısına bağlı değişimi

Şekil 3 (a)'da ısı yayılım oranını ifade eden eğriler incelendiğinde HCCI yanmasının genel bir karakteristiği olan
iki aşamalı yanma gerçekleşmiştir. HFK'nın 1,77 olduğu zengin karışımda düşük sıcaklık yanmasının maksimum
ısı yayılım oranı -12,96 oKA’da 17,40 J/oKA olarak gerçekleşirken, HFK'nın 3,03 olduğu fakir karışımda düşük
sıcaklık yanmasının maksimum ısı yayılım oranı -12,24 oKA’da 11,85 J/oKA olarak gerçekleşmiştir. Yüksek
sıcaklık yanma aşaması incelendiğinde HFK'nın 1,77 olduğu zengin karışım için maksimum ısı yayılım oranı -5,76
o
KA’da 193,31 J/oKA olarak elde edilirken, HFK'nın 3,03 olduğu fakir karışım için maksimum ısı yayılım oranı
1,8 oKA’da 52,44 J/oKA olarak elde edilmiştir. Düşük sıcaklık yanması esnasında kimyasal reaksiyon hızı
düşüktür ve yakıt tam olarak tutuşamamaktadır. Düşük sıcaklık yanması esnasında bir yandan silindir içerisindeki
yakıt hızla buharlaşmakta ve diğer yandan sıkıştırma işlemi devam ettiği için silindir içi sıcaklık artmaya devam
etmektedir. Bu durumun sonucunda ÜÖN’ya yakın bir noktada eşzamanlı olarak silindir içerisinde bütün
bölgelerde ani bir yanma gerçekleşmekte ve bu durum küçük bir krank açısında çok yüksek oranda ısının açığa
çıkmasına sebep olmaktadır.
Karışımın zenginleşmesi sonucunda silindir içerisine sürülen yakıt enerjisi arttığı için maksimum ısı yayılım
oranının fakir karışımlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca zengin karışımlarda yanma sonu gaz
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sıcaklıkları fakir karışımlara göre daha yüksek olmaktadır. Silindir içerisinde kalan daha yüksek sıcaklıktaki art
egzoz gazları bir sonraki çevrimde silindir içerisine alınan hava/yakıt karışımının sıcaklığının artmasına sebep
olmakta ve bu durum yakıtın oksidasyonunu kolaylaştırarak HCCI yanmasının birinci ve ikinci aşamasının daha
erken bir krank açısında gerçekleşmesini sağlamaktadır.
Şekil 3 (b) incelendiğinde Şekil 3 (a) ile aynı deney şartlarında deney yakıtı olarak RON60 yakıtı kullanılmıştır.
Şekil 3 (b)'de silindir içi basınç eğrileri incelendiğinde HFK'nın 1,68 olduğu zengin karışımda maksimum silindir
içi basınç 3,96 oKA'da 79,97 Bar olarak elde edilirken, HFK'nın 2,7 oldu fakir karışımda maksimum silindir içi
basınç 19,08 oKA'da 44,31 Bar olarak elde edilmiştir.
Şekil 3 (b)'de ısı yayılım oranını ifade eden eğriler incelendiğinde HFK'nın 1,68 olduğu zengin karışımda düşük
sıcaklık yanmasının maksimum ısı yayılım oranı -9,72 oKA’da 11,11 J/oKA olarak gerçekleşirken, HFK'nın 2,7
olduğu fakir karışımda düşük sıcaklık yanmasının maksimum ısı yayılım oranı -9 oKA’da 8,13 J/oKA olarak
gerçekleşmiştir.
Yüksek sıcaklık yanma aşaması incelendiğinde HFK'nın 1,68 olduğu zengin karışım için maksimum ısı yayılım
oranı 2,52 oKA’da 208,77 J/oKA olarak elde edilirken, HFK'nın 2,7 olduğu fakir karışım için maksimum ısı
yayılım oranı 16,02 oKA’da 42,76 J/oKA olarak elde edilmiştir.
Şekil 3 (a) ve Şekil 3 (b) beraber incelendiğinde deney yakıtlarının oktan sayısının artmasıyla daha dar bir HFK
aralığında HCCI yanma sağlanırken aynı zamanda RON60 yakıtı kullanımında tutuşmaya karşı direnç de artış
göstermiş ve maksimum silindir içi basınç ile ısı yayılım oranı değerleri rötara alınmıştır.
Şekil 4'de indike termik verim ve KA50 açısının RON20 ve RON60 yakıtlarıyla, sıkıştırma oranının 12:1 olduğu
çalışma şartlarında HFK'ya bağlı değişimi görülmektedir. RON20 yakıtı kullanımında ve HFK'nın 1,77 olduğu
zengin karışımlı çalışmada indike termik verim % 29,7 iken, karışımın fakirleşmesi ile HFK 3,03 seviyesine
gelene kadar indike termik verim % 37,2'ye kadar yükselmiştir. Karışımın zenginleşmesi ile KA50 açısının daha
erken bir krank açısında gerçekleştiği görülmüştür. Karışımın fakirleşmesi sonucu KA50 açısının ÜÖN’dan 2,16
o
KA sonrasına kadar gerilediği görülmüştür. RON60 yakıtı kullanımında ise HFK'nın 1,68 olduğu zengin karışımlı
çalışmada KA50 açısı 0,72 oKA'da ve indike termik verim % 36,1 ölçülmüştür. RON60 yakıtı kullanımında
karışımın fakirleştirilmesiyle HFK'nın 2,7 olduğu ve KA50 açısının bu şartlarda 16,56 oKA olduğu durumda
indike termik verim % 30,1 olarak tespit edilmiştir.

Şekil 4. RON20 ve RON60 yakıtı kullanımında indike termik verim ve KA50 açısının HFK'ya bağlı değişimi

KA50 açısı kümülatif ısı yayılımının %50’sinin açığa çıktığı krank açısını göstermektedir ve KA50 açısının yeri
indike termik verimi doğrudan etkilemektedir. KA50 açısının ÜÖN’dan önce oluşması, açığa çıkan ısı enerjisinin
ve yüksek basıncın pistonun aksi yönünde bir kuvvet oluşturmasına ve dolayısıyla piston tarafından yapılacak olan
net işin azalmasına sebep olmaktadır. Bu durum ise indike termik verimin azalmasını sağlamaktadır. Tüm deney
yakıtları ile yapılan deneysel çalışmalar Şekil 4'de incelendiğinde pistonun ÜÖN'yı aşıp genişleme zamanının
başladığı krank açılarında indike termik verimin maksimum seviyelere ulaştığı görülmektedir. RON20 yakıtı ile
HFK'nın 3,03 ve KA50 açısının 2,16 oKA olduğu şartlarda indike termik verim % 37,2, RON60 yakıtı ile HFK'nın
2,14 olduğu ve KA50 açısının 6,48 oKA olduğu şartlarda ise indike termik verim 40,6 olarak tespit edilmiştir.
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Özellikle RON60 yakıtı kullanımında HFK'nın 2,14'ten sonraki fakir karışım şartlarında yakıtın yanmaya karşı
gösterdiği direnç ile KA50 açısı rötara alınmış ve indike termik verim düşme eğilimi göstermiştir.

(b)

(a)

Şekil 5(a). Maksimum gaz sıcaklığı ve basıncın HFK'ya bağlı değişimi. (b). Yanma süresinin HFK'ya bağlı değişimi

Şekil 5 (a)'da RON20 ve RON60 yakıtları ile yapılan deneylerde maksimum silindir içi basınç ve gaz
sıcaklıklarının HFK'ya bağlı değişimleri görülmektedir. Her iki test yakıtı için de HFK arttıkça silindir içi
maksimum basıncın ve gaz sıcaklıklarının azaldığı görülmektedir.
Zengin karışımlarda silindire sürülen yakıt enerjisinin fazla olması silindir içi maksimum basıncın ve gaz
sıcaklıklarının artmasına neden olmaktadır. Yanma odasında yakıt daha kolay okside olmakta ve açığa çıkan ısı
enerjisi artış göstermektedir. Zengin karışım bölgelerinde RON60 yakıtı ile elde edilen silindir içi maksimum
basınç değerleri RON20 yakıtına göre göre yüksek iken, HFK'nın fakirleştiği şarlarda Şekil 4'de görülen KA50
açısının rötara alınmasıyla silindir içi maksimum basınç da düşme eğilimi göstermektedir.
Silindir içi maksimum gaz sıcaklıkları zengin karışım bölgelerinde 1800 K üzerinde iken, karışımın
fakirleşmesiyle silindir içine sürülen enerjinin de azalmasıyla silindir içi gaz sıcaklıkları da düşme eğilimi
göstermiştir.
Şekil 5(b)'de HFK'ya bağlı olarak RON20 ve RON60 yakıtlarının krank açısı cinsinden yanma süreleri
görülmektedir. Her iki test yakıtı için de HFK arttıkça yanma süresinin uzadığı görülmektedir. HFK arttıkça
yanma sonu gaz sıcaklığı azalmakta ve daha uzun süren bir yanma görülmektedir. Fakir karışımlarda yanma
odasının genelinde silindir içi gaz sıcaklığı azaldığından kendiliğinden gerçekleşen oksidasyon reaksiyonları daha
geç tamamlanmaktadır. Tüm HFK değerlerindeki deney şartları incelendiğinde oktan sayısının artışı ile HCCI
yanması rötara alınmakta ve daha geç sona ermektedir. RON20 yakıtı özellikle zengin karışımlı çalışma
şartlarında RON60 yakıtlarına göre daha kolay tutuşmakta ve yanma daha kısa sürede tamamlanmaktadır.
Şekil 6(a)'da RON20 ve RON60 yakıtları ile yapılan deneylerde basınç artış oranının HFK'ya bağlı değişimi
görülmektedir. Basınç artış oranı krank açısı başına piston üzerine uygulanan basıncı ifade etmektedir ve içten
yanmalı motorlarda basınç artış oranının 10 bar/oKA üzeri vuruntuyu ifade etmektedir (Zhao, 2007). Her iki test
yakıtı için de HFK arttıkça basınç artış oranı azalmaktadır. Çünkü karışımın fakirleşmesiyle yanma sonucu açığa
çıkan basınç da azalmaktadır. Homojen karışımın zenginleşmesi, yanma odasında bir kaç noktadan aynı anda
kimyasal oksidasyon reaksiyonlarının başlamasına neden olmakta, silindir içi basınç çok küçük krank açısı
aralıklarında gereğinden çok hızlı bir şekilde artmaktadır. RON20 yakıtı kullanımında 1,77 HFK değerinde basınç
artış oranının 10 bar/oKA aştığı ve vuruntunun söz konusu olduğu görülmektedir. Ancak RON60 yakıtı
kullanımında 1,68 HFK değerlerinde dahi daha stabil HCCI yanmasının gerçekleştiği, vuruntu sınırından
uzaklaşıldığı görülmektedir. Bu durum HCCI yanmasında yüksek oktanlı yakıtların kullanımı ile vuruntu
oluşumunu engellemekte ve daha kararlı çalışma şartları sağlandığını göstermektedir.
HCCI yanmasında yanma karakteristiğini belirleyen önemli parametrelerden biri de yanma verimidir. Yanma
verimi yanma sonu gazların sıcaklığından ve silindir duvar sıcaklığından etkilenmektedir. Şekil 6(b)'de RON20 ve
RON60 yakıtları ile yapılan deneylerde yanma veriminin HFK'ya bağlı değişimi görülmektedir. Zengin
karışımlarda yanma odasında oksijen konsantrasyonunun azalması yanma oranını azaltmaktadır. Bununla birlikte
zengin karışımlarda aniden meydana gelen düzensiz yanma sonucu silindir cidarlarından soğutma sistemine
transfer edilen ısı artmakta ve yanma verimi azalmaktadır. Aynı şekilde çok fakir karışımlarda da yanma sonu
silindir içi gaz sıcaklıkları azalmaktadır. Ayrıca silindir cidarlarına yakın bölgelerde kendiliğinden oksidasyon
reaksiyonları gerçekleşememekte ve alev sönebilmektedir. Sonuç olarak silindir cidarlarına yakın bu bölgelerde
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sıcaklık azaldığından yanma verimi azalmaktadır. Şekil 6(b) incelendiğinde, en yüksek yanma verimi HFK'nın
2,14 olduğu şartlarda RON60 yakıtı ile elde edilmiştir. RON60 yakıtının yüksek oktan sayısı ile HCCI

(a)

(b)

Şekil 6 (a). Basınç artış oranının HFK'ya bağlı değişimi (b). Yanma veriminin HFK'ya bağlı değişimi

yanmasında ani ve hızlı şekilde gerçekleşen yanmanın kontrol altında tutulması sağlanmıştır. RON60 yakıtı ile
daha geç yanan homojen karışım sayesinde yanma bir miktar rötara alınarak yanma odasında kendiliğinden
tutuşma şartlarının hazırlanabilmesi sağlanmıştır. Bu süreçte yanma odasındaki sıcaklık ve basınç kendiliğinden
tutuşmanın olabileceği sıcaklığa kadar yükselmektedir. Sonuçta daha kararlı bir HCCI yanması sağlanarak yanma
verimi arttırılabilmektedir. RON60 yakıtı ile HFK'nın 2,14 olduğu şartlarda yanma verimi yaklaşık % 97 olarak
elde edilmiştir. RON20 yakıtı ile yapılan deneylerde yanmanın avansa alınması sonucu pistonun ÜÖN’ya
ulaşmadan silindir içi basınç ve sıcaklık maksimum seviyeye çıktığından negatif iş artış göstermektedir. Bu durum
hem net işin hem de yanma veriminin azalmasına neden olmaktadır.

(a)

(b)

Şekil 7 (a). İMEP ve BMEP'in HFK'ya bağlı değişimi (b) Moment ve özgül yakıt tüketiminin HFK'ya bağlı değişimi

İndike ortalama efektif basınç (İMEP), bir çevrim boyunca krank açısına bağlı olarak piston üzerine uygulanan
basınçların ortalamasını ifade eden ve motor performansını gösteren bir parametredir. Şekil 7(a)'da RON20 ve
RON60 yakıtları ile yapılan deneylerde İMEP ve fren ortalama efektif basıncın (BMEP) HFK'ya bağlı değişimi
görülmektedir. Her iki test yakıtı için de HFK arttıkça İMEP ve BMEP'in azaldığı görülmektedir. Karışımın
fakirleşmesi sonucu silindire alınan enerji ve yanma sonucu açığa çıkan ısı azalmaktadır.
Fakir karışımın kendiliğinden tutuşması sonucu oksidasyon reaksiyonları ve alev hızı azalmaktadır ve böylece
yanma sonucunda piston üzerine uygulanan basınç azalmaktadır. Bununla birlikte fakir homojen karışımın
tutuşması ile yanma odasında daha düşük sıcaklıklar elde edilmekte, silindir cidarlarına yakın lokal bölgelerde gaz
sıcaklığı azalmaktadır. En düşük İMEP ve BMEP değerlerinin RON20 yakıtı ile elde edildiği görülmektedir.
RON20 yakıtı ile homojen karışımın ani olarak tutuşması, yanma odasında basınç dalgalanmalarına ve kararsız bir
HCCI yanmasının gerçekleşmesine neden olmaktadır.
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Ani ve düzensiz şekilde meydana gelen ve kendiliğinden gerçekleşen bu kimyasal reaksiyonlar ile piston üzerine
uygulanan basınç azalmaktadır. RON60 yakıtı ile yanma daha geç başlamasına rağmen homojen karışımın zengin
olması İMEP ve BMEP değerlerini diğer yakıtlara göre artırmıştır. Oksidasyon reaksiyonlarına katılan yakıt
moleküllerin fazla olması, açığa çıkan enerjinin artmasına neden olmaktadır.
Şekil 7(b)'de RON20 ve RON60 yakıtları ile yapılan deneylerde efektif moment ve efektif özgül yakıt tüketiminin
HFK'ya bağlı değişimi görülmektedir. Efektif moment incelendiğinde İMEP'e benzer değişimler görülmektedir.
Her iki test yakıtı için de HFK arttıkça efektif moment azalmaktadır. İMEP değişimine benzer şekilde minimum
efektif moment değerleri RON20 yakıtı ile elde edilmiştir. Efektif özgül yakıt tüketimi birim güç başına birim
zamanda tüketilen yakıt miktarını ifade etmektedir. Tüm test yakıtları için efektif özgül yakıt tüketimi belli bir
HFK değerine kadar azalmış daha sonra artma eğilimine girmiştir. Zengin karışımlı HCCI çalışmasında yanma
odasındaki oksijen konsantrasyonunun azalması yanma oranını azaltmakta, efektif özgül yakıt tüketimini
artırmaktadır. Fakir karışımlı HCCI çalışmasında ise yanma sonu gaz sıcaklığı azalmakta ve kendi kendine
tutuşmanın gerçekleşeceği gaz sıcaklıklarına ulaşılamamaktadır. Bunun sonucunda yakıtın tamamı yanmaya
katılamamakta ve efektif özgül yakıt tüketimi tekrar artış göstermektedir. Minimum efektif özgül yakıt tüketimi
değerleri RON60 yakıtı ile elde edilmiştir. Şekil 4 ve Şekil 7(b) beraber incelendiğinde RON60 yakıtı ile yapılan
deneylerde HFK'nın 2,14 olduğu deney şartlarında minimum özgül yakıt tüketimi ve maksimum termik verimin
elde edildiği görülmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada tek silindirli, dört zamanlı, port tipi yakıt enjeksiyon sistemine sahip benzinli bir deney motorunun
HCCI motora dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Dönüşümü yapılan HCCI motorda 60 oC emme havası giriş
sıcaklığında, 800 min-1 motor hızında, RON20 ve RON60 yakıtları kullanım şartlarında HCCI yanması farklı HFK
değerlerinde incelenmiştir. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda HCCI yanması ile ilgili şu sonuçlara varılmıştır;

HCCI yanması için hazırlanan karışım, zengin olması halinde silindir içerisine sürülen enerji miktarı artmış
ve yanmanın etkisi ile açığa çıkan ısının çok küçük krank açılarında meydana geldiği görülmüştür. Bu durum
basınç artış oranını artırmış, dolayısı ile aşırı vuruntunun meydana gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu durum
HCCI yanmasının aşırı zengin karışımlar ile çalışmasını sınırlandırmıştır.

HCCI yanması için hazırlanan karışımın aşırı fakir olması halinde ise silindir içi kimyasal reaksiyonlar
oldukça yavaşlamış ve kendi kendine tutuşma kapasitesinin azalmasına sebep olmuştur. Bu durum HCCI
yanmasının ateşlenememe bölgesi ile sınırlandırılmasına sebep olmuştur.

Zengin karışımlarda yanma başlangıcının ve KA50 açısının avansa alınmasından ve bu açıların ÜÖN’dan
önce gerçekleşmesinden dolayı indike termik verimin düştüğü, aşırı fakir karışımlarda ise ateşlenememe
probleminden dolayı indike termik verimin ilave olarak düştüğü tespit edilmiştir.
 Deney yakıtlarının oktan sayısının artması homojen karışımın tutuşma direnci artış göstermiş ve maksimum
basıncın elde edildiği krank açısı rötara alınmıştır.
 HFK'nın düşük olduğu şartlarda piston ÜÖN'ya ulaşmadan KA50 açısının meydana gelmesi açığa çıkan ısı
enerjisinin ve yüksek basıncın pistonun aksi yönünde bir kuvvet oluşturmasına ve dolayısıyla piston
tarafından yapılacak olan net işin azalmasına sebep olmuştur. Bu şartlar altında indike termik verim
düşmüştür.
 En yüksek indike termik verim RON60 yakıtı kullanımında HFK'nın 2,14 olduğu olduğu şartlarda indike
termik verim 40,6 olarak tespit edilmiştir.
 HFK'nın artırılması silindir içerisine sürülen enerjinin de azalmasına sebep olacağından maksimum silindir
içi basınç ve gaz sıcaklık değerleri her iki yakıt kullanımında da azalmıştır.
 Karışımın fakirleşmesi ile basınç artış oranı azalmış ve yanma süresi uzamıştır.
 Minimum efektif özgül yakıt tüketimi maksimum indike termik verimin elde edildiği çalışma şartlarında elde
edilirken, karışımın zenginleşmesi ve fakirleşmesi ile yanma verimi azalmış ve efektif özgül yakıt tüketimi
de artış göstermiştir.
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ÖZET
Bu çalışmada ilk olarak geri esneme kavramı otomotiv sektörü açısından değerlendirilmiş ve günümüzde
endüstride ve literatürde kullanılan telafi yöntemleri anlatılmıştır. Sonrasında bir binek aracın tavan destek sacı
üzerinden bir geri esneme telafi metodolojisi sunulmuştur. Bu kapsamda ilk olarak karmaşık yüzeylerin
konumlandırılması için bir arayüz geliştirilmiş ve konumlandırma işleminde oldukça hassas sonuçlar elde
edilmiştir. Telafi kısmında ise Deplasman Ayar (DA) yöntemi kullanılmış ve telafi faktörünün etkisi incelenmiştir.
Telafi faktörünün tekil kullanımında belirli iterasyon sayısı sonrasında karmaşık kalıplarda bozulmaların meydana
geldiği tespit edilmiş ve 3-boyutlu bir geri esneme telafi yöntemi sunulmuştur. Bu yöntem karmaşık kalıplarda
bozulma olmaksızın telafiyi başarılı olarak gerçekleştirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sac metal şekillendirme, Geri esneme, Sonlu elemanlar analizi, Geri esneme telafisi.

EVALUATION OF SPRINGBACK PHENOMENON AND COMPENSATION WITH
THE PERSPECTIVE OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

ABSTRACT
In this study, firstly, springback phenomenon compensation methodologies used in industry and literature are
investigated with the automotive industry perspective. Then, a compensation methodology is presented using an
automobile roof stiffener part. For this purpose, a user interface is developed for localizing complex surfaces and
accurate results are obtained in localization. In compensation part, Displacement Adjustment (DA) methodology is
used and the effect of the compensation factor is investigated. Using a single compensation factor caused some
surface defects parallel to the iteration number and a 3-D compensation methodology is presented for this problem.
Compensated die surfaces are obtained without surface defects by using this methodology.
Keywords: Sheet metal forming, Springback, Finite element analysis, Springback compensation.

1. GİRİŞ
Günümüzde otomotiv sektörü ülkemiz endüstrisinin lokomotif sektörlerinden birisidir. Otomotiv sektörü
içerisinde oldukça geniş bir yelpazede üretim ve montaj hatları barındırır. Otomobillerde ağırlık/dayanım
avantajlarından dolayı yüzlerce sac metal parça kullanıldığından sac metal formlama işlemleri otomotiv sektörü
için vazgeçilmez bir üretim prosesidir. Üretilecek sac metal parça geometrileri için kalıp yüzeylerinin tasarımı
oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu kalıp yüzeyleri yüksek doğrulukta parça toleranslarını yakalayabilmelidir.
Otomotiv sektörü için yaklaşık her iki senede bir yeni model bir aracın geliştirildiği düşünüldüğünde (Digital Car
Magazine, 2014, Autocar, 2015), araçlarda bulunan sac metal parçaların formlanması için gereken kalıp
takımlarının da güncellenmesi gerekmektedir. Yeni model araçlarda sac metal parçalarda geometri, malzeme v.b.
gibi değişiklikler yapıldığından kalıp yüzeylerinde de bu kapsamda değişikliğe gidilmesi bir zorunluluktur.
Özellikle otomotiv sektörü gibi seri üretim yapılan ve büyük parçalara sahip bir sektörde bu değişikliklerin çok
hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kalıp yüzeylerinin tasarımları ve üretimleri hızlı bir
şekilde geliştirildikten sonra, ilgili parça geometrisinin toleranslarına ulaşacak şekilde imalat sürecine entegre
edilebilmelidirler.
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Otomotiv sektöründe kullanılan sac metal malzemelerin gelişimi de hızlı bir ilerleyiş göstermektedir. Zaman
içerisinde birçok yeni malzeme tasarımı yapılmakta ve çeşitlilik artmaktadır. Bu anlamda, geliştirilen
malzemelerin mekanik özelliklerinin farklı olmasından ötürü şekillendirilebilirlikleri de farklılık göstermektedir
(Bariani v.d., 2008; Stoughton ve Yoon, 2005; Stoughton ve Yoon, 2011). Otomotiv sektöründe kullanılan
malzemelerden dolayı araç ağırlıkları güvenlik önlemleri ve yasal zorunluluklardan dolayı 1984 yılı sonrasında
artış göstermiştir (URL 1). Araçlardaki bu ağırlık artışı yakıt sarfiyatını ciddi oranlarda arttırmış ve bu probleme
bir çözüm arayışı içerisine girilmiştir. Bu arayış sonrasında yüksek mukavemetli çelikler (HSS) ve sonrasında da
günümüzde efektif bir şekilde kullanılan gelişmiş yüksek mukavemetli çelikler (AHSS) otomotiv sektöründeki
yerlerini almışlardır.
Günümüzde ortalama bir binek aracın ağırlığının %62’si çelik malzemelerden oluşmaktadır (Bariani v.d., 2008).
Çelikler içerisinde ise gelişmiş yüksek mukavemetli çeliklerin kullanımı sürekli artış göstermektedir. Yeni nesil
yüksek mukavemetli çelik gruplarından çift fazlı çelikler (DP) ve deformasyonla pekleşme gösteren (TRIP) çelik
malzemeler otomotiv sektöründe sıklıkla tercih edilmektedirler. Özellikle DP çeliklerin otomotiv sektörü için
önemi büyüktür. DP çelikler farklı kalitelerde bulunsa da en sık tercih edilen çift fazlı çelikler DP500/600
kalitesine sahip olan çeliklerdir. DP çeliklerin üretim oranları da bu durumu ispatlamaktadır. Bu malzemeler her ne
kadar ağırlık/mukavemet yönünden avantajlı olsa da yeni nesil malzemeler olduklarından özellikle formlama
davranışları açısından sahip olunan bilgi kısıtlıdır. Otomotiv sektöründe kullanılan malzemeler oldukça kompleks
geometrilere sahiptirler dolayısı ile kalıp yüzeyleri de karmaşıktır. Bu durum prosesin başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmesini de zorlaştırmaktadır. Bu nedenle de proseste birçok problemle karşılaşılmaktadır. Bu
problemlere proses parametreleri ile birlikte malzeme özellikleri de etki etmektedir (Chen ve Lin, 2002; Yue v.d.,
2015).
Otomotiv sektöründe formlama proseslerinin karmaşıklığına, sürekli güncellenen parça geometrileri ve parçalar da
eklendiğinde bu kapsamda proses tasarımını gerçekleştiren metot mühendisliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Seri
üretimin bulunduğu endüstrilerde, üretimin devamlılığı açısından proses tasarımlarının oldukça hızlı bir şekilde
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sac metallerin geometrik yapıları ve montaj proseslerinden dolayı, tasarım ve
metot mühendislerinin, istenilen ölçü toleranslarına ve parça yüzeyine sahip bir şekilde ürünü formlama hataları
olmadan verebilecek bir kalıp takımını tasarlamaları ve üretmeleri gerekmektedir.
Gerekli formlama kriterlerini, operasyon sayısını ve kalıp maliyetlerini azaltarak gerçekleştirmek kolay bir
mühendislik prosesi değildir. Parçanın formlanabilme ve geri esneme analizleri ayrıca kalınlık ya da gerilme
dağılımı gibi diğer formlama özelliklerinin tespit edilmesi mühendislik analizleri açısından zaman kaybının önüne
geçebilecek anahtar unsurlardır. Belirtilen uygulamalar günümüzde sonlu elemanlar analizleri ile
gerçekleştirilebilmektedir. Bilgisayar uygulamaları metot mühendislerine, malzeme özellikleri ve proses
parametrelerinin etkisinin anlaşılmasına ve şekil bozukluğu hatalarının giderilmesi için bu ilişkiler göz önünde
bulundurularak sanal ortamda denemelerin yapılmasına imkan tanıyarak hem zamandan hem de maliyetten önemli
kazançlar sağlamaktadır. Metot mühendislerinin bilgisayar ortamında gerçekleştirecekleri analizlerin hassas sonuç
verebilmesi için hem malzeme ve proses özelliklerinin hem de analizde kullanılan yöntemlerin iyi anlaşılmış ve
doğru bir şekilde planmış olması gerekmektedir. Bu nedenle, otomotiv sektöründe bulunan her firmanın
uyguladığı bir tasarım prosedürü ve standardı bulunmaktadır (Naranje ve Kumar, 2014).
Sac metal formlama proseslerinden preste formlama en sık kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Bu
nedenle formlama elemanlarının tasarımları ve metot mühendisliği oldukça önemlidir. Metot mühendisleri bütün
prosesi tasarım aşamasında geliştirmektedirler. Bu kapsamda, formlama kalıp takım geometrileri ve proses
koşulları sac metal malzemenin formlanabilirliği ve oluşabilecek hatalar göz önünde bulundurularak
belirlenmelidir. Parça geometrisinin karmaşıklığı arttıkça yapılacak proses tasarımının da karmaşıklığı
artmaktadır. Temel sac metal formlama işlemleri eğme, kesme ve gerdirme iken karmaşık prosesler genellikle
eğme ve gerdirme işlemlerini bünyesinde barındırırlar. Sac metal formlama yöntemlerinde formlama sırasında ve
sonrasında proses ve kalıp takım yüzeylerine bağlı olarak yırtılma, kırışma, kulaklanma ve şekil bozukluğu gibi
birçok problemle karşılaşılmaktadır. Bu hatalar arasında şekil bozukluğu metot mühendisliği açısından en kritik
parametredir. Bunun nedeni şekil bozukluğu sonrasında parça toleranslarının yakalanamaması sonucunda montaj
hattında büyük problemlerin yaşanmasıdır. Bu durum oldukça büyük maliyet ve zaman kayıpları ile telafi
edilebilmektedir. Bilgisayar teknolojisinin gelişimi ile birlikte tasarım aşamasının tüm adımları bilgisayar
ortamında gerçekleştirilebilmektedir. Böylelikle deneme-yanılma proseslerindeki yüksek maliyet bu sürecin
bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilmesi ile oldukça azaltılmıştır.
Şekil bozukluğunun birden fazla nedeni bulunmakla birlikte ana nedeni geri esnemedir. Geri esneme, kalıp
araçlarının formlama prosesi sonrasında malzeme üzerinden kaldırılması sonucunda parça geometrisinde şekil
bozukluğu meydana getirmektedir. Formlama sürecinde, sönümlenen elastik enerjinin açığa çıkması sonucu
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oluşan gerinimler geometride boyutsal değişikliklere neden olmaktadır. Tam şekillendirme durumunda parça
üzerinde hem temas kuvvetleri hem de iç gerilmeler mevcuttur. Kalıbın parça üzerinden kalkması ile temas
kuvvetleri ortadan kalkar, parça üzerinde yeni bir iç gerilme dağılımı oluşur ve geri esneme meydana gelir. (Şekil
1). Geri esneme temel olarak, malzemenin elastisite modülüne, akma gerilmesine ve deformasyon sırasındaki
plastik gerinim miktarına bağlıdır. Bunların dışında, proses koşulları, malzeme kalınlığı gibi bir çok parametrenin
geri esneme üzerinde etkisi bulunmaktadır.

(a)
(b)
(c)
Şekil 1. (a) Şekillendirme (b) Şekillendirme sonrası geri esneme (c) Geri esneme sonrası yeni iç gerilme dağılımı durumları

Geri esneme davranışı, temel olarak malzemenin mekanik özelliklerine bağlı olduğundan her malzemenin geri
esneme davranışı farklılık göstermektedir. Malzemelerin geri esneme davranışını belirlemek adına çeşitli testler
yapılmaktadır. Bu testler karmaşık formlama proseslerini temel bükme problemlerine ya da daha basit formlama
problemlerine indirgeyen testlerdir ve benzetim testleri olarak adlandırılırlar. V kalıpta serbest bükme, U kanal
çekme, kare çekme gibi testler benzetim testleri grubundadır. Bu testler sonrasında malzemenin geri esneme
davranışı ve formlanabilirliği hakkında bilgi edinilir. Geri esneme malzeme davranışının dışında proses
koşullarına da bağlıdır. Parça tutucu kuvvet, malzeme kalınlığı, sürtünme gibi etmenler de geri esneme davranışı
üzerinde rol oynamaktadırlar. Bu nedenle benzetim testlerinde proses parametrelerinin de geri esneme üzerine
etkileri tespit edilebilmektedir.

2. GERİ ESNEME TELAFİSİ
2.1. Proses Parametreleri ile Telafi
Sac metal formlama proseslerinde malzemenin mekanik ve fiziksel özelliklerinin dışında geri esneme davranışı
üzerinde proses koşullarının da önemli etkisi bulunmaktadır. Proses parametreleri olarak literatürde genellikle
kalıp radüsünün, kalıp açıklığının, kalıp takımının sac malzeme üzerinde bekleme süresinin geri esneme üzerine
etkileri incelenmektedir (Livatyalı ve Altan, 2011; Mkaddem ve Saidone, 2007). Fakat bu parametreler genellikle
benzetim kalıpları ve basit geometrili işlemler için uygulanabilir olmaktadır. Endüstriyel proseslerde parça
geometrileri benzetim testlerine göre oldukça komplekstir dolayısı ile karmaşık bir proseste yalnızca kalıp radüsü
ile geri esneme davranışının incelenmesi yeterli olmamaktadır. Parça tutucu kuvvet ve sürtünme koşulları
endüstriyel uygulamalar açısından kalıp geometrisine göre daha kolay ve daha düşük maliyetlerle
değiştirilebilmektedir. Bu nedenle geri esneme telafisi için öncelikle proses parametreleri incelenmektedir (Moon
v.d., 2003; Palaniswamy v.d., 2004; Nacevi v.d., 2006). Proses parametrelerinin etkileri de tasarım aşamasında ve
bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Fakat parametrelerin etkilerini belirlemek adına benzetim testlerinde
deneme-yanılma yöntemiyle proses parametrelerinin geri esneme davranışı üzerindeki etkisi deneysel olarak tespit
edilebilmektedir.
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde parça tutucu kuvvetin artması ile geri esnemenin azaldığı görülmektedir
(Wei v.d., 2009). Bu durum artan gerilmeler nedeniyle formlama sırasındaki bükme momentinin azalması ve sac
metal malzemede daha fazla plastik deformasyon gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır (Tura, 2009; Kim ve
Koç, 2008). Yine literatürde sürtünme katsayısının geri esneme üzerine etkisi de incelenmiştir (Tura 2009).
Genellikle artan sürtünme ile geri esnemenin azaldığı tespit edilmiştir (Kim ve Koç, 2008). Bu durumun nedeni
artan sürtünmenin malzemede gerdirme etkisi yapması ve dolayısı ile de plastik deformasyon miktarını arttırması
olarak söylenebilir. Sürtünme katsayının belirlenmesi oldukça zor olmakla birlikte çeşitli deneylerle elde
edilebilmektedir (Livatyalı, Fırat, Gürler, Özsoy, 2010). Sonlu elemanlar analizleri açısından da sürtünme
katsayısının hassas olarak elde edilmesi zor bir prosestir. Tüm kalıp takımları ve sac malzeme arasında temas
bulunduğu ve temas sırasında her noktadaki sürtünmenin eşit olmadığı düşünüldüğünde problemin karmaşıklığı
göz önüne çıkmaktadır.
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Literatürde proses parametreleri ile ilgili çalışmalar çoğunlukla deneysel olsa da proses tasarımı açısından
optimum proses parametrelerinin belirlenmesi bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir (Ting v.d., 2007). Bu
kapsamda optimizasyon yöntemleri ve sonlu elemanlar analizleri en sık kullanılan yöntemlerdir. Fakat parça
karmaşıklığı ve kullanılan malzeme özellikleri nedeniyle endüstriyel uygulamalarda yalnızca proses parametreleri
ile geri esneme telafisi istenilen toleranslarda gerçekleştirilememektedir. Geri esneme azalmasına rağmen presten
çıkan parça geometrileri belirlenen tolerans değerlerinin dışında olmaktadır (Tomas, Oneoki, Altan, 2000). Bu
nedenle geri esneme telafisi için daha etkin bir yöntem olarak kalıp yüzeylerinin geri esneme dağılımına göre
geliştirilmesi gerekmektedir.

2.2. Ilık / Sıcak Şekillendirme
Telafi kapsamında proses bazlı işlemlerden birisi de ılık/sıcak şekillendirme işlemidir. Bu konunun işlevselliği,
maliyeti ve kalıp tasarımındaki zorluklar hakkında çeşitli tartışmalar günümüzde hala devam etmektedir (Zhang
v.d., 2016; Palm v.d., 2017). Ilık/sıcak şekillendirme prosesini kullanan firmalar bulunmakla birlikte soğuk
şekillendirme bazlı çalışmaya devam eden firmaların sayısı oldukça daha fazladır. Ilık/sıcak şekillendirme konusu
bu çalışma temelinde yer almadığından bu konuda çalışmada detaylı bir bilgi verilmemiştir.

2.3. Kalıp Yüzey Telafisi
Sac metal formlama proseslerinde metot ve tasarım mühendisleri, kalıp yüzeylerini geliştirirken formlama
sırasında ve sonrasında yaşanabilecek problemleri ve ölçü toleranslarını dikkate almak durumundadırlar. Bu
kapsamda geri esneme dağılımı sonlu elemanlar analizleri ile tahmin edilerek kalıp yüzeyleri istenilen toleransları
sağlayan parça geometrilerini verebilecek şekilde tasarlanmaktadırlar. Geometri ve proses karmaşıklaştıkça telafi
prosesleri de zorlaşmaktadır. Örneğin, karmaşık geometrili alüminyum panellerin formlama proseslerindeki geri
esneme telafileri yalnızca kalıp alıştırmalarıyla yapıldığında yaklaşık 6 ay sürmektedir (Xia, 2001). Bu nedenle
geri esneme telafisi için bir tasarım yöntemine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda ileri esnetme ve deplasman ayar
yöntemleri en sık kullanılan yöntemlerdir.

2.3.1. İleri Esnetme Yöntemi
İleri esnetme yöntemi kalıp geometrisini malzemenin geri esneme davranışına göre telafi etmeyi amaçlamaktadır.
Bu yöntemde formlama durumunda henüz kalıp takımı parça üzerinde iken temas kuvvetleri ve kesit momentleri
elde edilmektedir. Sonrasında istenilen parça geometrisi üzerine bu momentler ters yönde uygulanmaktadır ve bu
momentlerin etkisi sonucunda elde edilen yeni geometri telafi edilmiş kalıp geometrisi olarak kullanılmaktadır
(Karafillis ve Boyce, 1996).
Literatürde, Karafillis ve Boyce (1992), ileri esnetme yöntemini ilk olarak iki farklı eksenel simetrik parça
geometrisine uygulamışlardır ve formlama sonrasındaki şekil bozukluklarını %15 seviyesine indirmişlerdir.
Çalışmalarında, geri esneme miktarları parça tutucular kaldırılmadan ölçülmüştür dolayısı ile deformasyonlar
gerdirme yükü altındadır ve geri esneme davranışı da oldukça sınırlı oluşmuştur. Sonrasında Karafillis ve Boyce,
bir başka çalışmalarında (Karafillis ve Boyce, 1992), yöntemi 3-D geometriler için geliştirmişlerdir. Burada geri
esneme artık parça tutucular da kaldırıldıktan sonra tespit edilmiştir. Birkaç iterasyon sonrasında elde edilen kalıp
yüzeyleri ile istenilen parça geometrisine ulaşılmış ve sonuçlar deneysel çalışmalarla doğrulanmıştır.
İleri esnetme yöntemi, iteratif bir yöntemdir. Telafi edilmiş kalıp geometrisi ile elde edilen geri esneme miktarı
için yeniden temas kuvvetleri hesaplanır ve yine ters yönde uygulanarak ikinci telafili kalıp yüzeyi elde edilir.
Şekil bozukluğu tolerans boyutlarına gelene kadar bu süreç devam etmektedir. İleri esnetme yönteminin kompleks
üç boyutlu geometrilerde sıkıntılar yaşadığı literatürdeki çalışmalardan (Meinders v.d., 2008; Lingbeek v.d., 2005)
bilinmektedir. Genellikle geri esneme, yüksek çekme gerilmeleri altında oluşmaktadır, ileri esnetme yöntemi
hesaplamalarında, bu gerilmeler ters yönde uygulanacağı için basma gerilmesi olarak parçaya yansıyacaktır. Bu
durum, telafili geometrinin küçük değişimlere bile hassas olmasına ve bazı durumlarda burkulma yaşanmasına
neden olmaktadır (Lingbeek, 2005).

2.3.2. Deplasman Ayar Yöntemi
Deplasman ayar (DA) yöntemi, kalıp yüzeyini tanımlayan düğüm noktalarının geri esnemeye ters yönde taşınması
sonucunda kalıp yüzeylerinin yeniden oluşturulması prensibine dayanmaktadır. DA yöntemi nümerik bir yöntem
olduğundan, kullanılabilirliği geri esneme tahmin hassasiyetiyle doğru orantılıdır. DA yöntemi ileri esnetme
yönteminden farklı olarak geri esneme sonrası deplasman dağılımına dayalı olarak çalışmaktadır ve prosesteki
kuvvetlerle ilgilenmez. Geri esneme miktarı kadar kalıp yüzeyleri geri esnemeye ters yönde yeniden oluşturulurlar.
Bu yöntemin şematik gösterimi Şekil 2’de verilmiştir.
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3. ÖNERİLEN GERİ ESNEME TELAFİ METHODOLOJİSİ
3.1. Karmaşık Yüzeylerin Konumlandırılması
Otomotiv endüstrisinde özellikle binek araçların ergonomik ve aerodinamik özellikler barındırması gerekmektedir.
Artan yakıt fiyatları göz önüne alındığında araç ağırlığının yanı sıra aerodinamik özelliklerin de önemi
artmaktadır. Bu kapsamda otomotiv sektöründe aerodinamik özelliklerin iyileştirilmesi adına araç gövde
tasarımlarında geçmişten günümüze çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır (URL 2). Hava direncinin en aza indirilmesi
adına tasarlanan yeni yüzeyler 1950’lerdeki klasik araç yüzeylerine göre daha karmaşık yüzeylerdir (Weinert,
1996). Aynı zamanda araç gövdesi dışında yapısal sac metal elemanların yüzeyleri de üretim yöntemlerinin
gelişmesine paralel olarak karmaşıklaşmaktadır. Karmaşık yüzeyler klasik bir geometriyi (çember, yay v.b.) temsil
etmeyen yüzeylerdir. Günümüzde bilgisayar teknolojisinin de gelişmesi ile birlikte bilgisayar destekli tasarım
yazılımlarında karmaşık yüzeylerin tasarımı da kolaylaşmıştır. Bu nedenle karmaşık yüzeylerin kullanım alanı da
artmaktadır (Savio, De Chiffce, Schmitt, 2007).

Şekil 2. Deplasman ayar yönteminin şematik gösterimi

Günümüzde bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar destekli tasarım yazılımları da geometri
karşılaştırmaları için uzayda konumlandırma yapabilmektedir. Genellikle yazılımlar karşılaştırılacak geometrileri
uzayda her bir geometriyi kendi yerel koordinat sistemine göre konumlandırır ve kullanıcı bu koordinat
sistemlerini çakıştırarak karşılaştırma yapabilmektedir (URL 3).
Genellikle yazılımlar karşılaştırılacak yüzeyleri uzayda her bir geometriyi kendi yerel koordinat sistemine göre
konumlandırır ve kullanıcı bu koordinat sistemlerini ya da yüzeyler üzerinde belirlenen düğüm noktalarını
çakıştırarak karşılaştırma yapabilmektedir. Bu yöntemler sıklıkla kullanılsa da aslında efektif bir yöntem değildir
çünkü yüzey uyumluluk analizleri için endüstriyel tolerans bantları içerisine ne kadar noktanın girdiğini efektif
olarak hesaplayamamaktadır. Aynı zamanda koordinat sistemlerinin ya da düğüm noktalarının çakıştırılması
kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği için yüzeylerin konumlandırılması zaman kayıplarına neden olmaktadır.
Efektif bir karşılaştırma yapabilmek adına bu çalışma kapsamında serbest formlu yüzeyleri uzayda konumlandıran
bir ara yüz geliştirilmiştir. Geliştirilen arayüz vasıtası ile karşılaştırılacak yüzeyler uzayda geometrik ağırlık
merkezlerine göre konumlandırılmaktadır, böylelikle her iki yüzey de koordinat sistemlerinin çakıştırılması
sonucu yapılan konumlandırmaya göre daha doğru pozisyonlanmış olmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Ara yüz konumlandırma prensibi
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3.2. Geri Esneme Telafisi

DA yöntemi ile geri esneme telafisinin hem akademik hem de endüstriyel kalıp örnekleri ile yapılan
uygulamalarda başarılı olduğu görülmüştür (Meinders v.d., 2008; Lingbeek v.d., 2005). Fakat yöntem iteratif
olarak uygulandığında belirli bir iterasyona kadar başarı sağlanırken belirli bir noktadan sonra kalıp yüzeyi
bozulmaktadır. DA yönteminde telafi formlama yönünde yapılmaktadır fakat şekilsel ve boyutsal bozukluklar üç
boyutludur, yani parça sadece formlama yönünde değil diğer yönlerde de bozulmaktadır. Bu nedenle telafi de üç
boyutlu yapılmalıdır. DA yönteminin iteratif olarak kullanıldığında yaşanan kalıp bozulması problemleri de bu
nedenden kaynaklanmaktadır. Çünkü belirli bir iterasyondan sonra şekillendirme yönünde telafi yapılırken diğer
yönlerde parça telafi edilmemektedir. Şekil bozukluğu en çok formlama yönünde oluşmaktadır fakat diğer
yönlerde de belirli miktarlarda bozulma mevcuttur. DA yöntemi ile telafi gerçekleştirilirken belirli bir iterasyon
sayısına kadar formlama yönündeki bozulma diğer yönlere göre baskın olduğundan diğer yönlerdeki bozulmalar
ihmal edilebilir boyutlardadır fakat iterasyonlar süresince formlama yönündeki bozulmalar sürekli azalırken diğer
yönlerdeki bozulma seviyesi değişmemektedir. Dolayısı ile belirli bir iterasyon sayısından sonra diğer yönlerdeki
şekil bozuklukları ihmal edilemeyecek duruma geldiğinden bu problem telafi sırasında kalıp geometrisine
yansımaktadır ve kalıp geometrisi bozulma ve çarpılmalar başlamaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. DA yontemi ile telafi sonucu kalıp yuzeylerinde meydana gelen bozulmalar

Kalıp bozulmalarını engellemek adına yapılan çalışma kapsamında üç boyutlu telafi faktörü dağılımı ile telafi
gerçekleştirilmiştir. Telafi faktörünün dağılım olarak uygulanması ile telafi her düğüm noktası için farklı
miktarlarda gerçekleştirilmektedir. Telafi faktörünün üç boyutlu dağılım şeklinde uygulanmasında parça
üzerindeki her nokta, dikdörtgen kartezyen uzayındaki her yönde telafi edilmektedir. Her bir nokta için üç yönde
de telafi faktörü (αx, αy, αz) uygulanmaktadır (Şekil 5). Telafi faktörünün üç boyutlu dağılım şeklinde uygulanması
ile kalıp yüzeylerindeki bozulmaların önüne geçilerek daha kontrollü telafiler gerçekleştirilebilmektedir. Bu
sayede, telafi sürecinde geriye dönük iyileştirmeler yapılmasının önüne geçilerek telafi sırasında yaşanan zaman
kayıpları engellenmektedir.

Şekil 5. Telafi faktorunun uc boyutlu dağılım şeklinde kullanılması
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Yukarıda anlatılanlar ışığında uygulama çalışması olarak bir binek araçtaki tavan destek sacı şekillendirme prosesi
çalışılmıştır. 1 mm kalınlığında DP600 malzemesine sahip sac açınımı hidrolik pres vasıtası ile formlanmış ve elde
edilen ürün optik tarama ile bilgisayar ortamına aktarılarak referans yüzey elde edilmiştir. Gerçekleştirilen sonlu
elemanlar sonucu ile referans yüzey karşılaştırmasında ilk olarak geleneksel yöntemle ikinci olarak da önerilen
arayüz vasıtası ile konumlandırma yapılmıştır. Sonuç olarak arayüz ile gerçekleştirilen konumlandırmanın
geleneksel yönteme göre çok daha hassas olduğu tespit edilmiş ve telafide yaşanılacak zaman kayıplarının önüne
geçilmiştir. İlk durumda referans kalıptan çıkan ürün ve sonlu elemanlar analizi sonucu arasında %54,6'lık bir
uyum tespit edilmiştir (Şekil 6). İlk durumdaki geri esneme dağılımı Şekil 7'de gösterilmiştir. Ürün geometrisine
ulaşmak adına kalıp yüzeyi önerilen 3 boyutlu telafi yöntemi ile telafi edilmiş ve 5 iterasyon sonrasında ürün
geometrisi ile yaklaşık %91 oranında uyum elde edilmiştir (Şekil 8). Sonuç olarak telafili kalıp geometrisi ile ürün
formu elde edilmiş ve zaman kayıplarından arındırılmış, 3 boyutlu telafi yönteminin işlevselliği doğrulanmıştır.

Şekil 6. Konumlandırma işlemine gore yuzey uyumluluk analizi sonuçları

Şekil 7. Referans sonlu elemanlar analizi sonrasında elde edilen şekillendirme ve geri esneme yuzeyleri
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Şekil 8. Telafi faktorunun uc boyutlu dağılım şeklinde kullanılması ile 5 iterasyon sonrası elde edilen sonucların yuzey
uyumluluk analizleri

4. TARTIŞMA
Sonlu elemanlar modellemesi sonrasında elde edilen geri esneme yüzeylerinin deneysel sonuçlarla
karşılaştırılmasında önemli rol oynayan yüzeylerin konumlandırılması işlemi tasarım yönteminin bir diğer adımını
oluşturmaktadır. Çalışmada yapılan literatür inceleme sonucunda yüzey karşılaştırmasında genellikle kontrol
noktaları ya da karşılaştırılacak yüzeylerin yerel koordinat sistemlerinin çakıştırıldığı görülmüştür. Çalışma
kapsamında karşılaştırılacak yüzeylerin geometrik alan merkezlerini hesaplayan ve yüzeyleri bu alan
merkezlerinden konumlandıran bir ara yüz geliştirilmiştir. Bu ara yüz ile yapılan konumlandırma işlemlerinin
geleneksel yöntemlere göre daha hassas olduğu tespit edilmiştir. Geliştirilen ara yüz ile aynı ya da farklı sonlu
elemanlar ağ yapısına sahip olan yüzeyler kolaylıkla karşılaştırılabilmektedir. Ara yüz aynı zamanda geri esneme
telafisinde kullanılan geri esneme dağılımını hesaplayabilmekte ve CAD yazılımlarında kullanılabilmek üzere bir
dosya oluşturup kaydedebilmektedir. Karşılaştırılacak yüzeylerin boyutsal doğrulukları endüstriyel tolerans
bantları kullanılarak yüzey uyumluluk analizleri ile incelenmiştir. Tasarım yönteminin son adımında geri esneme
telafisi yer almaktadır. Çalışma kapsamında geri esneme telafisi öncelikle proses parametreleri üzerinden
incelenmiştir. Proses parametrelerinin geri esneme davranışına etkisi yine deneysel tasarım yöntemi ile tespit
edilmiştir. Kalıp yüzeylerinin geri esneme davranışına göre geliştirilmesi kapsamında ise Deplasman Ayar (DA)
yöntemi kullanılmıştır. DA yöntemi, telafinin geri esneme miktarı kadar yapıldığı (-1) telafi faktörü kullanımı,
telafinin her bir düğüm noktasındaki geri esneme miktarına göre farklı telafi faktörlerinin kullanıldığı dağılım
şeklinde ve telafinin parça üzerindeki ortalama geri esneme dağılımı referans alınarak yapıldığı ortalama telafi
faktörü kullanımı olmak üzere üç farklı şekilde kullanılmıştır. DA yönteminde yapılan iterasyonlar sonrasında
kalıp yüzeylerinin belirli bir iterasyon sayısından sonra bozulduğu görülmüştür. Bu problemi önlemek adına 3
boyutlu telafi faktörü dağılımı yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemde telafi faktörü yalnızca formlama yönünde
değil çalışma uzayındaki kartezyen koordinat sistemine ait tüm yönlerde ve tüm düğüm noktalarında farklılık
göstermektedir. Bunun sonucunda da kalıp yüzeyi her yönde telafi edilmekte ve meydana gelebilecek bozulmalar
engellenmektedir.
Uygulama örneklerinden görüldüğü üzere telafinin iterasyon sayısı ve telafi faktörünün kullanım şekli kalıp
geometrisine göre değişiklik göstermektedir. Bunun nedeni geometri karmaşıklaştıkça telafinin sonuca ulaşma
hızının azalmasıdır. Açılı kanal çekme prosesi için de telafi faktörü dağılım olarak kullanılabilmektedir fakat
dağılım daha kontrollü bir yöntemdir bu nedenle karmaşık kalıplar için daha uygundur. Basit geometrili kalıplar
tek bir telafi faktörü kullanılarak daha hızlı ve kolay bir şekilde telafi edilebilmektedirler. Bu kapsamda bir diğer
görüş ise parçanın plastik deformasyon miktarıdır. Plastik deformasyon miktarı arttıkça geri esneme azalmaktadır
ve aynı zamanda telafi prosesinin etkisi oldukça artmaktadır. Tavan destek sacı gibi düşük derinlikte çekme
miktarı ile formlanan ve yüksek eğrilik barındıran parçalarda plastik deformasyon miktarı da düşüktür. Bu durum,
hem geri esneme miktarının yüksek olmasına neden olmakta hem de telafinin efektif olarak gerçekleştirilmesini
oldukça zorlaştırmaktadır.
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PLASTİSİTE MODELLEMENİN SAC METAL ŞEKİLLENDİRME SONLU
ELEMANLAR TAHMİN HASSASİYETİNE ETKİSİ
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ÖZET
Bu çalışmada plastisite modellemenin sac metal şekillendirme sonlu elemanlar tahmin hassasiyetine etkisi
incelenmiştir. Bu amaçla proses olarak geri esneme tespitinde kullanılan açılı kanal çekme benzetim testi çift fazlı
çelik grubundan DP600 malzemesi ile kullanılmıştır. Prosese ait kalıp takımları ile deneysel formlama işlemi
gerçekleştirilmiş ve optik tarama ile deneysel yüzey bilgisayar ortamına aktarılarak sonlu elemanlar sonuçları ile
karşılaştırmak adına referans yüzey olarak elde edilmiştir. Sonlu elemanlar analizlerinde izotropik pekleşme,
anizotropik malzeme-izotropik pekleşme, elastisite modülünün değişimini dikkate alan, iki eksenli akma eğrisi
kullanılan ve kinematik pekleşme kabulü yapan farklı plastisite modelleri ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
tahmin sonuçları, deneysel yüzey ile yüzey uyumluluk analizleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Plastisite
modelleri arasından kinematik pekleşme kabulü yapan modelin diğer plastisite modellerine göre deneysel sonuçla
oldukça uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Plastisite modelleme, Sac metal şekillendirme, Sonlu elemanlar analizi, İzotropik pekleşme,
Kinematik pekleşme.

THE EFFECT OF PLASTICITY MODELLING ON PREDICTION PERFORMANCE
OF SHEET METAL FORMING FINITE ELEMENT ANALYSIS
ABSTRACT
In this study, the effect of plasticity modeling in sheet metal forming finite element analysis is investigated. For
this purpose, an angular channel forming process is used with a dual phase steel (DP600). Firstly, the experimental
study is performed by a hydraulic press using angular channel forming die tools, and deformed sheet part is
scanned by using an optical method and transferred to the computer environment. In finite element analysis,
material models assumes isotropic material-isotropic hardening, anisotropic material-isotropic hardening, elasticity
modulus change, biaxial floe curve and kinematic hardening are used. Obtained prediction results are compared
with the experimental surface using shape deviation analysis. Kinematic hardening plasticity model predicted the
springback distribution more accurately than other plasticity models.
Keywords: Plasticity modeling, Sheet metal forming, Finite element analysis, Isotropic hardening, Kinematic
hardening.

1. GİRİŞ
Sac metal formlama yöntemlerinin sonlu elemanlar analizlerinde, malzeme davranışının doğru ve hassas bir
şekilde tanımlanması tahmin sonuçları üzerinde oldukça etkilidir. Formlama yöntemlerinde malzemede meydana
gelen plastik deformasyonların modellenebilmesi için malzemenin elastik ve plastik davranışlarını tanımlayan
malzeme modellerinin tespiti metot mühendisliği açısından oldukça kritiktir. Bu kapsamda malzeme modelleri için
gerekli malzeme parametrelerinin de hassas bir biçimde belirlenmesi aynı şekilde önem arz etmektedir.
Plastik malzeme davranışı, elastik malzeme davranışından daha karmaşık bir kavramdır. Elastik kısımda,
gerinimler ve gerilmeler arasında Hooke kanunu vasıtası ile lineer bir ilişki vardır. Genelde, plastik gerinimler
yalnızca gerilmelerle tanımlanmazlar. Plastik gerinimler, tüm yükleme geçmişine ve gerilme durumuna nasıl
ulaşıldığına bağlıdır (Mendelson, 1983). Bir malzemenin genel gerilme durumunda plastik davranışlarını
modelleyebilmek için, akmanın oluştuğu andaki gerilme bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklayan bir akma
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kriterine, gerilme ve gerinim oranı bileşenleri arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir akma kuralına ve formlama prosesi
süresince başlangıç akma gerilmesinin gelişimini tanımlayan pekleşme kuralına ihtiyaç vardır.
Plastik deformasyon sırasında malzemelerin pekleşme davranışlarından dolayı akma yüzeyi şekilsel ya da boyutsal
olarak değişir. Şekil değişimi, birçok malzeme için izotropik pekleşme kabulü ile elde edilmektedir. İzotropik
pekleşmede, akma yüzeyi orantısal olarak genişlemektedir. von Mises akma fonksiyonuna göre akma yüzeyinin
yarıçapı pekleşme sırasında artmaktadır. İzotropik pekleşme davranışının şematik gösterimi Şekil 1 (a)’da
verilmiştir.
İzotropik pekleşme kuralı kabulü yapılan malzemelerde akma davranışı çekme ve basma durumlarında aynıdır. Bu
yaklaşım bazı malzemeler için doğru olmakla birlikte, genel malzeme davranışını tanımlamak adına hassas
değildir. Bu kapsamda akma yüzeyinin boyutunun değişmediği, yalnızca yer değiştirdiği kinematik pekleşme
kavramı kullanılmaktadır. Kinematik pekleşme modelleri çekme-basma yüklemeleri sonucunda malzeme
davranışını tanımlayabilmektedir. Kinematik pekleşme davranışının şematik gösterimi Şekil 1 (b)’de verilmiştir.

(a)

(b)
Şekil 1. (a) İzotropik pekleşme durumu şematik gosterimi (b)Kinematik pekleşme durumu şematik gosterimi

Sac metal formlama yöntemlerinde malzemenin önemli bir bölümü orantısal olmayan yüklemeye maruz kalır.
Kalıp radüslerinden ya da süzdürme çubuklarından geçiş sırasında malzeme kalınlık yönünde çekme-basma
yüklemesine maruz kalır. Malzemelerin mekanik davranışı yalnızca mevcut duruma bağlı olmamakla birlikte
önceki deformasyon durumu da etki etmektedir. Orantısal olmayan yükleme sırasında mekanik özellikleri
etkileyen parametrelerden birisi de Bauschinger etkisidir. Bu durum genellikle gerinim yönünün değişmesi sonucu
malzemenin akma gerilmesinde meydana gelen düşüşle ilgilidir. Bauschinger etkisinin şematik gösterimi Şekil
2(a)’da verilmiştir.

Şekil 2. (a) Bauschinger etkisi (b) Sac metal formlama proseslerinde eğme sırasında gerilme durumu (Banabic, 2010)
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İlk olarak malzeme bir σh gerilmesine kadar çekme yüküne maruz kalır ve sonrasında yük boşaltılarak basma yükü
uygulanır. Plastik deformasyon basma (negatif) akma gerilmesinden önce gerçekleşir. Benzer bir durum sac metal
formlama proseslerinde malzeme kalıp radüslerinden geçerken gerçekleşir (Şekil 2(b)). İlk eğme durumunda
malzemenin dış kısmında çekme ve iç kısmında basma durumu vardır. Malzeme akışı sırasındaki ikinci durumda
sac kalınlığı boyunca gerilme durumu tersine etkir ve Bauschinger etkisi oluşur.
Özellikle geri esneme tahmini için ters yükleme durumlarında malzeme davranışını hassas olarak tanımlayabilmek
zorunludur. Geri esneme miktarı malzemenin akma dayanımına ve elastisite modülüne bağlı olduğundan
Bauschinger etkisini de içeren malzeme modellerinin kullanılması özellikle AHSS ve alüminyum alaşımları gibi
yeni nesil malzemeler açısından oldukça önemlidir. Bauschinger etkisi genellikle anizotropik pekleşme
kullanılarak tahmin edilir. Fakat, deneyler akma yüzeyindeki değişimin karmaşık olduğunu ve hem öteleme hem
de boyut ve şekil değişimi olduğunu göstermektedir (Banabic, 2010).

2. MALZEME VE YÖNTEM
Çalışma kapsamında 5 farklı kabule sahip plastisite modellerinin DP600 malzemesinin sac metal formlama sonlu
elemanlar tahmin hassasiyetine etkisi incelenmiştir. Kullanılan plastisite modelleri aşağıdaki alt başlıklarda
açıklanmıştır.

2.1. Power Law Plastisite Modeli
Akma gerilmesi ve elastisite modülü dışında tasarım aşamasında malzeme davranışının tanımlanmasında
kullanılan en önemli parametreler akma eğrisi ile elde edilmektedir. Akma eğrisinin belirlenebilmesi için ise
malzemenin gerçek gerilme ve gerçek gerinim değerleri elde edilmesi gerekmektedir. Akma eğrisi tek eksenli
çekme deneyi için plastik davranışı modellemektedir. Çekme deneyinde akma eğrisini ve malzemenin pekleşme
davranışını tanımlayan modeller bulunmaktadır. 1945 yılında ise Holloman (1945) akma eğrisini şu şekilde ifade
etmiştir;

  K . pn

(1)

Burada K malzemenin mukavemet katsayısını ve n ise pekleşme üstelini temsil etmektedir. K ve n değerlerinin
hesaplanmasında genellikle Holloman ifadesi lineerleştirilmektedir.

2.2. Hill-48 Plastisite Modeli
R.Hill 1948 yılında von Mises kriterini genelleştirerek bir anizotropik akma kriteri geliştirmiştir (Hill, 1948).
Malzemenin üç ortogonal simetri düzleminde anizotropiye sahip olması gerekmektedir. Kriter bir ikinci dereceden
bir fonksiyon olarak şu şekilde yazılabilir;

2 f ( ij )  F ( y   z ) 2  G( z   x ) 2  H ( x   y ) 2  2L yz2  2M zx2  2 N xy2  1 (2)
Burada f, akma fonksiyonu, F, G, H, L, M, N malzemenin anizotropi parametreleri ve x, y, z asal anizotropik
eksenlerdir. Gerilme tensörünün asal eksenlerinin, anizotropik eksenlerle çakışık olduğu durumda (σx=σ1, σy=σ2,
τxy=0), Hill 48 akma kriteri asal gerilmelere bağlı olarak şu şekilde yazılabilir,

 12 

2r0
r r
r (1  r90 ) 2
 1 2  0 90  22  0
r90
1  r0
r90 (1  r0 )
r90 (1  r0 )

(3)

Denklem (3), düzlem gerilme durumu için akmayı tanımlar ve r 0-r90 parametrelerine bağlı bir elips ailesini temsil
eder. Bu parametrelerin akma yüzeyine etkisi Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. r0 ve r90 parametrelerinin akma yuzeyine etkisi (Banabic v.d., 2000)

2.3. Yoshida-Uemori Plastisite Modeli
Yoshida-Uemori (2002) tarafından sunulan bir kinematik pekleşme kabulü yapan plastisite modelidir. Lemaitre ve
Chaboche (1990) modelini daha hassas tahminler yapabilecek şekilde geliştirmişlerdir. Bu teori pekleşme kuralını
tanımlayan iki yüzeye ihtiyaç duyar, bunlar; akma yüzeyi ve sınır yüzeyidir. Şekillendirme prosesinde, akma
yüzeyi boyut olarak değişmez fakat deformasyonla akma yüzeyinin merkez noktası hareket eder, sınır yüzeyi ise
hem şekil olarak hem de konum olarak değişir. Şekil 4’te iki yüzeyli kinematik modelin şematik gösterimi
görülmektedir. Burada, “O” akma yüzeyinin merkez noktasıdır, α*, akma yüzeyinin mevcut durumdaki merkezidir
ve α ise sınır yüzeyin merkezidir. β, iki yüzeyin merkez nokraları arasındaki ilişkiyi temsil etmektedir. Y, akma
yüzeyinin boyutudur ve deformasyon süresince değişmemektedir. B+R, sınır yüzeyinin boyutunu temsil
etmektedir, R izotropik pekleşme ile ilişkilidir.

Şekil 4. İki yüzeyli modelin şematik gösterimi (Ls-Dyna Theory Manual, 1998).

Yoshida nonlineer pekleşme modeli Bauschinger etkisini ve sac metal formlama proseslerindeki malzeme
davranışını tanımlamakta başarılı bir modeldir. Yeni nesil yüksek mukavemetli çelikler için de başarılı sonuçlar
verebilmektedir. Şekil 5’te Yoshida kinematik pekleşme modeli ile tahmin edilen bir malzeme davranışı gerilmegerinim eğrisi üzerinde gösterilmiştir.

Şekil 5. Yoshida nonlineer kinematik pekleşme modeli ile malzeme davranışının tahmini (Shi v.d., 2008)
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2.4. Elastisite Modülünün Değişimi
Bauschinger etkisi ile elastisite modülü de değişim göstermektedir ve bu değişim çeşitli plastisite modelleri ile
tanımlanabilmektedir. Elastisite modülü, efektif gerinimin bir fonksiyonu olarak tanımlanmıştır (Ls-Dyna Theory
Manual, 1998).

E  E0  ( E0  E A )(1  exp(   ))

(4)

Bauschinger etkisi sonucunda akma gerilmeleri ve elastisite modüllerinde meydana gelen değişimi elde etmek
adına ise yükleme-boşaltma deneyleri yapılmaktadır. Deneyler sonrasında elde edilen gerilme-gerinim eğrilerinde
çekme deneyine benzer şekilde elastisite modülleri hesaplanabilmekte ve elastisite modülünün değişimi tespit
edilebilmektedir (Şekil 6).

Şekil 6. Değişken elastisite modülünün tespiti

2.5. Çok Eksenli Gerdirme Deneyi
Çok eksenli gerdirme deneyinde malzemenin akma eğrisi tek eksenli çekme deneyi ile değil, yüksek pot kuvveti
altında silindirik bir zımba ile form verilerek elde edilmektedir. Numune yüzeyi markalanarak optik sistemlerle
markalara ait deformasyonların tespiti sonrasında gerilme değerleri de göz önüne alınarak iki eksenli bir akma
eğrisi elde edilmektedir. Bu eğri tek eksenli çekme deneyinden elde edilen akma eğrilerine göre daha yukarıdadır.
Bu eğrilerin malzemenin plastik deformasyonunu daha iyi temsil ettiği literatürdeki bazı çalışmalarda (Nasser v.d.,
2010; Bruschi v.d., 2014; Gutscher v.d., 2004) yer alsa da bu konudaki hassasiyet araştırmaları ve çalışmaları
devam etmektedir.

3. SONLU ELEMANLAR ANALİZLERİ
Plastisite modellerinin etkisini incelemek adına açılı kanal çekme prosesi kullanılmıştır. Bu benzetim testi, çekme
miktarı düşük kalıp geometrisinden ötürü genellikle geri esneme davranışının incelenmesinde kullanılmaktadır.
Proseste kalıp, zımba, parça tutucu ve sac olmak üzere dört farklı kalıp elemanı bulunmaktadır. Tasarlanan ve
üretilen açılı kanal çekme kalıp takımı Şekil 7'de görülmektedir. 1 mm kalınlığında 190x40 mm ölçülerinde
DP600 çift fazlı çelik malzeme deneysel çalışmalarda kullanılmıştır. Form verme işlemi sonrasında ürün
geometrisi optik tarama yöntemi ile taranmış ve sonlu elemanlar analizleri için referans geometri olarak elde
edilmiştir. Sonlu elemanlar tahminlerinin deneysel çalışma ile karşılaştırılmasında yüzey uyumluluk analizleri
kullanılmıştır. Geri esneme malzeme meydana gelen şekil bozukluğunun tek nedeni değildir. Kalıp elastikliği, pres
rijitliği, montaj prosesleri gibi bir çok parametre şekil bozukluğuna etki etmektedir. Fakat geri esnemenin tespiti
diğer parametrelerden daha kolay olduğundan endüstriyel tolerans bantları diğer parametre etkilerini dikkate
almak adına kullanılmaktadır. Bantlar arasındaki iki yüzeyin uyumluluğunun % olarak tespitine ise yüzey
uyumluluk analizi denilmektedir. Bu çalışmadaki tüm karşılaştırmalarda yüzey uyumluluk analizleri kullanılmıştır.

360

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Şekil 7. (a) Kalıp takım tasarımı (b) İmalatı gerçekleştirilen kalıp takımı

Çalışmadaki sonlu elemanlar analizleri Ls-Dyna sonlu elemanlar kodu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm sonlu
elemanlar analizlerinde hesaplama parametresi olarak, 1 mm eleman boyutu, Beltytcko-Tsay eleman formülasyonu
ve 7 integrasyon nokta sayısı kullanılmıştır. Proses parametresi olarak ise 20 kN pot kuvveti, 0,125 sürtünme
katsayısı, 2000 mm/s kalıp şekillendirme hızı kullanılmıştır. Plastisite modelleri olarak ise Power Law, Hill-48,
elastisite modülünün değişimini dikkate almak koşulu ile yine Hill-48, iki eksenli akma eğrisinin kullanımı ve
Yoshida-Uemori plastisite modelleri kullanılmıştır. DP600 malzemesine ait elde edilen plastisite parametreleri tüm
plastisite modelleri için Tablo 1'de verilmiştir. Gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizlerinin karşılaştırma
sonuçları çalışmanın Sonuçlar ve Tartışma bölümünde verilmiştir.
Tablo 1. DP600 malzemesine ait plastisite parametreleri
E = 201,5 GPa, σak= 299,17 MPa, K = 1100,4 MPa, n=0,22
Power Law Plastisite Modeli
E = 201,5 GPa, σak = 299,17 MPa, K = 1100,4 MPa, n=0,22,
Hill-48 Plasitisite Modeli (Sabit E)
R=1,069
Eç = 201,5 GPa, Eb = 169,1 GPa, ζ=43,4, σak = 299,17 MPa,
Hill-48 Plasitisite Modeli (Değişken E)
K = 1100,4 MPa, n=0,22, R=1,069
Hill-48 Plasitisite Modeli (İki eksenli E = 201,5 GPa alınıp akma eğrisi tablo olarak yazılıma girilmiştir.
datalar ile)
E = 201,5 GPa, R=1,069, σak= 299,17 MPa, C=200,
Yoshida-Uemori Plastisite Modeli
K=1100,4 MPa, H=0,3, b=255

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Tüm plastisite modelleri ile gerçekleştirilen simülasyonlar sonrasında elde edilen geri esneme geometrileri optik
tarama ile bilgisayar ortamına aktarılmış deneysel yüzey ile yüzey uyumluluk analizleri kullanılarak
karşılaştırılmıştır. Elde edilen karşılaştırma sonuçları Şekil 8'de verilmiştir.

Şekil 8. Sonlu elemanlar analizi tahmin sonuçlarının deneysel yüzey ile karşılaştırılması
Sonuçlar incelendiğinde Holloman ifadesini referans alan Power Law plastisite modelinin tahmin performansının
diğer modellere göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu model izotropik malzeme kabulü yapması nedeni
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ile tahmin performansının düşük olduğu (~%62) kanaatine varılmıştır. Bunun dışında sabit elastisite modülü
(~%80) ve değişken elastisite modülü (~%81) kullanan Hill plasitisite modelleri arasındaki tahmin farkı %1'in
altındadır. Değişken elastisite modülü etkisi bu kalıp takımında efektif bir etki gösterememiştir, fakat değişken
elastisite modülünün karmaşık geometrilerde daha belirgin şekilde üstün hassasiyet gösterdiği bilinmektedir
(Ozsoy, Esener, Ercan, Fırat, 2013). Bunun dışında iki eksen akma eğrisinin kullanımı da belirgin bir hassasiyet
katkısı sunamamıştır (~%83) ki bu durum tek eksenli plastisite parametreleri hassas şekilde tahmin edilirse diğer
kalıp takımlarında da benzer şekildedir. Bu modellerin dışında kinematik pekleşme temelli ve bunun yanında bir
de sınır yüzey kullanan Yoshida-Uemori plastisite modelinin tahmin hassasiyeti (~%98) diğer modellere oldukça
üstünlük sağlamıştır. Kinematik pekleşme modellerinin sac metal formlama proseslerinin tahmininde etkin olduğu
tespit edilmiştir.
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ARKA KARGO KAPI MENTESELER ICIN DUSUK MALIYETLI BIR GERGI
KONTROL SISTEM TASARIMI
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ÖZET
Arka kargo kapı menteşelerde kapıyı 90° sabit bir şekilde tutan eleman gergi kontrol sistemidir. Müşteri
taleplerine bağlı olarak gergi kontrol kolunun gergi kolunun yakalayıcıdan kurtarılarak kapının tam açılması
sağlanabilmektedir. Bu gergi kontrol kol sistemi tasarımı gövdeye, gövde bağlantı deliklerine, kapının
kinematiğine (sistemin izleyeceği yol), kapının ağırlığına, kullanıcı erişebilirliğine göre ve tasarlanacak ürünün
boyutlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda tasarlanacak gergi kontrol kol sistemi kolayca
aktive ve deaktive edilebilir şekilde olmalıdır. Çalışmada öncelikle piyasada bulunan benzer araçlarda kullanılan
gergi kontrol sistemleri incelenip karşılaştırma yapılmıştır. Daha sonrasında çalışma konusu olan ürün için tasarım
parametreleri açıklanmış ve ürün doğrulama süreçlerinde ki CAE analizler ve ürün doğrulama testlerine
değinilmiştir. Ayrıca ürün doğrulama testlerinin ayrıntılarından bahsedilip raporları sunulmuştur Aynı zamanda
tasarlanan ürünlerin fonksiyonu ve avantajları da açıklanmaya çalışılmıştır. Tasarım ürün doğrulama faaliyetleri
sonrasında rakipleri ile aynı temel fonksiyona sahip, düşük maliyetli ve hafif ürün elde edilmiştir. Bu çalışmanın
farklı noktaları ise boyutları nispeten daha uzun olan bir gergi kolu sisteminin gergi kontrol kolu sac yerine tel
bükme kullanılmış ve böylece hem proses maliyeti hem de parça birim maliyetlerinde indirim sağlamış olmasıdır.
Gerçekleştirilen bu ürün fiilen çalışmakta ve belirli bir müşteri tarafından kullanılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Gergi Kontrol Kolu Sistemi, Gergi Kolu, Yakalayıcı, Yay Çeliği, Arka Kargo Kapı Menteşesi

THE LOW COST CHECK ARM SYSTEM DESIGN FOR REAR CARGO DOOR
HINGES

ABSTRACT
The check arm system is a element of the rear cargo door hinge system which is kept the rear cargo door with a
90°. Depending on customer request, it is provided the check arm to get off from the catcher and open the door
fully. The check arm system design varies depend on the body, body link holes, the kinematic of the door (the way
which is the system will follow), the weight of the door, user accessibility and the size of the product to be
designed. At the same time, the check arm system to be designed can be able to easily activated and deactivated. In
this study, firstly check arm control system used in the similar vehicle on market were examined and comparative
examples were given. Later on, the design parameters for the mentioned product are described and the product
validation process was mentioned as CAE analysis and validation test. In addition, product validation has been
realized by detailing product validation tests and presenting reports. At the same time, the functions and
advantages of the products designed were tried to be explained. After the design product validation activities, low
cost and light product with the same basic function as the competitors were obtained. The different points of this
study, the design and the verification of check arm system product has been exposed by designing check arm with
relatively long size wire bending instead of sheet metal, thus providing a significant discount in both process costs
and part unit costs. Designed this product have been working and it has been using by a specific customer.
Keywords: Check Arm System, Check Arm, Catcher, Spring Steel, Rear Cargo Door Hinge
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1. GİRİŞ
Menteşe; kapıyı tutan ve bir eksen efradında kapıya dönme hareketini veren elemandır. Arka kargo kapı
menteşeleri ise çalışma ekseni araca göre Z ekseninde olan, arka kapının yanlara doğru açılmasını sağlayan
menteşelerdir.

Şekil 1. Arka kargo kapı menteşeleri

Hafif ticari araç arka kargo kapı menteşeleri açılma açıları bakımından birbirlerinden ayrılırlar. 180 dereceye kadar
açılan menteşeler tek dönme eksenine sahip olabilir ancak menteşeyi 180 dereceden fazla açabilmek için dönme
ekseni sayısı arttırılmalıdır. Bu menteşeler açılma açılarını arttırmak amacıyla çift dönme eksenli olarak
tasarlanmışlardır. Şekil 2’de çift dönme eksenine sahip bir menteşe gösterilmektedir (Tüfekçi, Kaya, Yıldız ,2016).
Tek eksenli menteşelerde temel olarak bir hareketli, bir sabit parça, pim ve burç bulunur. Ancak dönme ekseni
sayısının artması menteşenin eleman sayısında da artış demektir. Şekilde gösterilen menteşede bir sabit parça, bir
hareketli parça, bir menteşe gövdesi, bir bağlantı elemanı, pimler, burçlar ve plastik durdurucular bulunmaktadır.
İki farklı dönme eksenine sahip olan bu menteşe 270 dereceye kadar açılabilmektedir (Tüfekçi, Kaya, Yıldız
,2016).

Şekil 2. Çift dönme eksenine sahip menteşe

Arka kargo kapılı araçlarında kapı kontrol kolu (checkarm) kullanılır. Kapı kontrol kolu ; kapıyı 90°’de tutan
elemandır. Kapıyı tutma kuvveti müşteri ile belirlenen ani rüzgâr (yatay aşırı yükleme / wind gust) kuvvetine
dayanacak şekilde olmalıdır. Bu test kapının açık konumdayken kapıyı daha da açmaya zorlayacak etkiler altında
nasıl davranış sergilediğini gözlemlemek için yapılır. Bu etkiler şiddetli rüzgârlar, bir insanın açık kapıya
dayanması gibi düşünülebilir (Tüfekçi, Karpat, Yüce, Doğan, Yılmaz, Kaya, 2015). Bu test ile kapı kontrol kol
sisteminin gergi kolu ve yakalayıcısının birbirinden ayrılmaması ve kapıyı şiddetli yüklemelere rağmen tutması
beklenir. 90 derecede kilitlenen kargo kapının daha fazla açılması için gergi kolundan kurtarılması gerekmektedir.
Bu genellikle bir açma kolu ile gerçekleştirilmektedir. Kapı kontrol kolu Şekil 3’te görüldüğü gibi araç üzerinde
alt ve üst menteşenin arasında yer almaktadır (Güzeldal, Akbulut, Seymen, 2014). Kapı kontrol kolu temelde kapı
tarafı ve gövde tarafı elemanlarından oluşur. Araç paketine bağlı olarak gergi kolu ve yakalayıcı gövdede veya
kapıda olabilir. Kapı kontrol kolu menteşeye entegreli bir şekilde veya menteşeden bağımsız bir şekilde olan
temelde iki çeşitti vardır (Nayak, Im, 2010). Bu çalışmada entegre olmayan bir gergi kolu tasarımından
bahsedilmiştir. Şekil 4 de farklı projelerden entegre olmayan gergi kontrol kolları örneklerine yer verilmiştir.
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.
Şekil 3. Kargo kapı menteşe sistemi

Şekil 4. Gergi kolu ve yakalayıcı

Gergi kollarında patent ve karşılaştırma çalışmaları yapıldığında yapı itibari ile ürünlerin birbirlerine benzer
olduğu fark edilmiştir. Ürün tasarımında öncelikle konuyla ilgili patentler incelenmiştir. US 5,862,570 A
(kendiliğinden kitlenen gergi kolu montaj ürünü) ; gergi kontrol kolunun 90°’de kapıyı tutması ve kapının tam
açılmasını sağlayan fonksiyonları harici kuvvete ihtiyaç olmadan gerçekleştirilmektedir (Lawrence, Maurice,
1996). US 2,125,247 A (gergi kontrol kolu) ; dört kol çalışma mekanizmasına yakın çalışması ile hem el
sıkışmaları gibi tehlikeli durumları önlemekte hem de kapıyı istenilen açıda tutması ve tam açması harici kuvvet
ile gerçekleştirilebilmektedir (Roethel, 1936) (Şekil 5-6).
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Şekil 5 ve 6. Açıklama görseli

Bu çalışmada mevcut tasarımlardan maliyet ve hafiflik açısından farklı olan kapı kontrol kolunun tasarımında ve
doğrulamalarındaki adımları içermektedir.

2. YONTEM
Mevcut sistemlerde, literatür araştırılmalarında da görüldüğü gibi kapının 90 derecede durdurulabilmesi için gergi
kolu ve kilit mekanizması(yakalayıcı) kullanılmaktadır. Bu durum gergi kolu ve kilit mekanizmasında bulunan
komponentler
için ayrı ayrı kalıp yatırımları, üretim hattı yatırımları, montaj ve işçilik maliyetleri doğurmaktadır. Ayrıntılarına
yer verilecek olan çalışmada belirtilen maliyetleri minimum seviyeye indirecek optimum tasarım gerçekleştirilmiş
ve doğrulanmıştır.
Otomotiv sektöründe kullanılan farklı gergi kontrol sistemleri üzerine araştırma yapılıp örneklendirme ile
karşılaştırma yapılmıştır.
Örnek 1 ürünündeki gergi kolu genel olarak bu tarz ürünlerde kullanılan yay çeliğinden üretilmiş olup yakalayıcı
ile teması sağlayabilmesi için döner makara (roller) ve döner makara için pim kullanılmıştır. Gergi kontrol
kolunun çalışmasını sağlayan sac brakete takılan yay, pim (eksen pimi), burç ve ara burç (spacer)
bulunmaktadır.(Gergi kolu boyu yaklaşık olarak 16 cm, 483 gram)
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Şekil 7. Örnek 1 gergi kolu

Örnek 2 gergi kontrol kolunda ise yay çeliği sac braket ile desteklenerek, yakalayıcı ile teması sağlayacak alanda
döner makara yerine yay çeliği üzerine overmould kaplama yapılarak kullanılmıştır. Diğer ürünlerden farklı olarak
braket ile yay çeliği birbirlerine kaynatılmıştır. Gergi kolunun hareketini sağlayacak yay, burç, ara burç ve pim
(eksen pimi) elemanları yine brakete montajlanarak kullanılmıştır.(Gergi kolu boyu yaklaşık olarak 17 cm, 200
gram)

Şekil 8. Örnek 2 gergi kolu

Örnek 3 ürününde ise gergi kolu kapının kinematiğine bağlı olarak taradığı yolun formunda sac olarak
tasarlanmıştır. Gergi kolunun yakalayıcı ile temas eden yüzeyinde döner makara ve döner makara için pim
kullanılmıştır. Yine gergi kolu hareketi için sac parçaya montajlanan eksen pimi, burç, ara burç ve yay
kullanılmıştır. (Gergi kolu boyu yaklaşık 30cm, 640 gram)
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Şekil 9. Örnek 3 sac gergi kolu

3. UYGULAMA
Gergi kolu, gövde oturma yüzeyindeki alana sığacak (gergi kolunun, yakalayıcının oturma yüzeyi-gergi kolunun
gireceği cep-Şekil 10) ve kapının kinematiğine uygun olan yolu tarayabilecek şekilde tasarlanır. Gergi kolunun
izlediği yol araçların gövde ve kapı datasına bağlı olarak yapmış olduğu kinematik hareket ile doğrudan
bağlantılıdır.

Şekil 10. Gergi kolu ve yakalayıcının oturma yüzeyi-gergi kolunun gireceği cep

Şekil 11. Gergi kontrol kolunun çevre elemanları
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Çalışmaya konu olan tasarımda, kapının 90°’de durması geri kolunun yakalayıcı ile temasıyla sağlanırken kapının
tam açılması harici bir kuvvet ile sağlanmaktadır.

Şekil 12. Gergi kontrol kolu sistemi

Tasarlanan gergi kontrol kolunun gergi kolunun tamamı yay çeliğinden olup formu kapının kinematiğine bağlı
olarak bükümlü tasarlanmıştır. Gergi kolunun yakalayıcı ile teması gerçekleşen alanda yay çeliği üzerine
overmould kaplama yapılmıştır. Böylece döner makara ve döner makara pimine gerek olmayarak hem maliyet
indirimi hem de kalıp yatarım bedelinden muaf olunmuştur. Ayrıca tüm ürünün yay çeliğinden olması ürünün
boyutlarına göre kıyaslandığında düşük maliyetli olmasını sağlamaktadır.(Gergi kolu boyu yaklaşık olarak 25 cm,
430 gram)

Şekil 13. Tasarlanan geri kolu

Gergi kolunun hareketini sağlayan kısım da ise diğer ürünler ile benzer olarak brakete montajı yapılan yay, burç ve
ara burç kullanılmıştır. Diğer ürünlerden farkı ise yay çeliği olarak tasarlanan gergi kolunun uç bükümleri burç ve
ara burç içerisinde montajlanarak eksen pimine gerek kalmadan çalışabilmektedir. Ayrıca kullanılan burcun teflon
yerine plastik olması yine ürünün maliyet açısından bir avantajıdır. Bunlara ek olarak ürünün çalışması sırasında
oluşabilecek rahatsız edici sesleri önleme amacıyla ara burç kanallı olarak tasarlanmıştır ve de kullanılan yay iki
kanatlı tasarlanarak gergi koluna tutunup gergi kolunun kolay çıkması önlenmiştir. (Gergi kolu önce yayların uç
kısımlarından kurtulduktan sonra her iki tarafından esnetilerek çıkarılabilmektedir.)

Şekil 14. Gergi kolu konumu
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Şekil 15. Gergi kolu sistem elemanları

Yakalayıcı gurubu ise diğer tasarımlara benzer haldedir ve bu grup, çalışma şekline bağlı olarak çok fazla
değişikliğe imkan vermemektedir. Ancak yakalayıcıların tasarımında en önemli nokta müşterinin belirlediği
gereksinimlerde bulunan açma kapama eforlarını sağlayacak şekilde uygun girişim miktarı ile tasarlanmalıdır. Bu
tasarıma bağlı olarak gergi kolunun yakalayıcı ile girişim yaptığı bölgenin malzemesine bağlı olarak ezilme
miktarı da göz önünde bulundurulmalıdır.
Tasarlanan gergi kontrol kolundaki yakalayıcı ile gergi kolundaki overmould girişim miktarı overmouldun ezilme
oranı göz önünde bulundurularak ve müşterinin gereksinimlerinde yer alan açma 40 N kapama 60 N eforunu
sağlayacak şekilde 0,7 mm girişimli olarak tasarlanmıştır. Bu girişim miktarı öncelikle diğer projelerin ürünleri ile
karşılaştırma yapılarak belirlenip ardından denemeler yoluyla istenilen değeri verecek şekilde girişim miktarı
ayarlanmıştır.

Şekil 16. Yakalayıcı sistemi ve elemanları

Kot zinciri analizi, mekanik parça ve montajlar için biriken tolerans varyasyonlarını hesaplama işlemleridir.[1]
Gergi kolu ve yakalayıcının en kötü durumda hem birbirini karşılaması gerekmekte hem de gövde datasında
verilen cebe girmesi gerekerek herhangi bir girişim yapmamalıdır. Bu durumun kontrolü paket analizi ile ürünlere
verilen tolerans değerleri kot zinciri analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 17. Paket analizinde ürünlere verilen tolerans değerlerinin hesaplanması sonucu gergi kolunun cep içinde kalması

Tasarlanan gergi kolu sistemi öncelikle müşteri gereksinimleri göz önünde bulundurularak CAE analizleri ile
doğrulanmış ardından müşteri ile belirlenmiş olan doğrulama testleri yapılarak ürün doğrulaması
gerçekleştirilmiştir.
CAE analizleri olarak gergi kontrol kolu sistem çekme dayanım analizi (windgust) yapılmıştır. Gergi kontrol kolu
sistem çekme dayanım analizi Hypermesh/Radioss V12.0 programında yapılmıştır. Müşteri gereksinimi olan
çekme dayanımı, sistemin kilit noktasından 550 N kuvvet altındaki davranışının analizi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 18. Hypermesh modeli

Analiz sonucu aşağıdaki Şekil 19 da belirtildiği şekilde uygun çıkmıştır.

Şekil 19. CAE analiz sonucu

Ürün doğrulama testleri; farklı sıcaklık şartlarında ömür testi(climatic durability), korozyon dayanımı(corrosion
resistance), efor testi(fixetion effort) ve aşırı yükleme testi(horizontal full open overload strenght-gergi kolu
kontrol sistemi çekme dayanım testi).
Ürüne uygulanan farklı sıcaklık şartlarındaki ömür testinin amacı ürün araç ömrü boyunca maruz kalacağı şartları
simule etmesidir. Ürüne uygulanan farklı sıcaklık şartlarında kaç kez açma kapama yapacağının reçetesi ve test
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raporu şekil 20 de verilmiştir. Üründen beklenti bu koşullar altında herhangi bir kritik hata (kalıcı deformasyon,
fonksiyon kaybı vb.) gözlenmemesidir. Aşağıda ki test raporunda sunulan ölçüler overmould kalınlığının reçete de
belirlenen çevrimine göre ölçümüdür ve herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir.

Şekil 20. Farklı sıcaklık şartlarındaki ömür testinin reçetesi ve raporu

Efor testinin amacı müşteri gereksiniminde belirtilen eforların ölçülerek doğrulanmasını sağlamaktır. Bu test
müşteri memnuniyetsizliği yaratmayacak şekilde kapının açılıp kapanmasını hangi eforlarda olduğunu gösterir.
Gereksinimde belirtilen değer açma için 40±15 N, kapama için 60±20 N’dur. Test sonucu bu belirtilen değerler
içerisinde kaldığı için ürün testi geçmiştir.

Şekil 21. Efor testinin raporu

Korozyon dayanım testinin amacı ürünün araç ömrü boyunca maruz kalacağı ıslanmalara karşı yeterli direnci
gösterip paslanmamasıdır. Bu ürün müşterinin gereksinimde belirttiği 240 saat dayanım sağlayacak şekilde
üzerine kaplama uygulanmış ve test edilmiştir. Test sonucunda görülebileceği üzere 168 saat itibariyle sadece
beyaz pas gözlenmiştir, kırmızı pas oluşmamış ve ürün korozyon testini geçmiştir.
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Şekil 22. Korozyon testinin raporu

Aşırı yükleme veya çekme dayanımı olarak da belirttiğimiz testin amacı ürünün çeki kuvveti altındaki
davranışını saptamaktır. Gergi kontrol sistemi için yapılmasının amacı gergi kontrol kolu kapıyı 90° de
tutarken insanın kapıya dayanması, rüzgarın sert etkisi vb. sebepler ile aşırı yük altındaki davranışını
göstermektedir. Test gerekliliklerinde ise müşteri ile belirlenen yükleme değerinin uygulanmasından sonra
üründe herhangi bir ayrılma, kırılma vb. noktaların olmaması ve ürün fonksiyonelliğini kaybetmemelidir.
Ürün aşağıdaki gibi çekme aparatına bağlanarak da test edilebileceği gibi özel olarak yaptırılan bankoda da test
edilebilmektedir. (Şekil 23)
Ürün gerekliliği A noktasından 550N kuvvet altında herhangi bir ayrılma, kırılma ve fonksiyonel kaybı
olmamalıdır. Belirtilen test çekme aparatında yapılmış ve ürün belirtilen kuvveti geçerek fonksiyonelliğini
kaybetmemiştir.

Şekil 23. Kuvvet uygulama noktası ve çekme aparatı
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4. SONUCLAR
Bu çalışmada boyutlarına göre hafif, düşük maliyetli, hareketi harici bir kuvvet ile sağlanan ve müşteri
gereksinimlerini karşılayan gergi kontrol kolu sistem tasarımı açıklanmıştır. Yukarıda yöntem ve uygulama
alanlarında daha ayrıntılı açıklandığı üzere gergi kollarının boyutu ve formu tasarımın ana unsurlarıdır ve bunlara
bağlı olarak yapılan tasarımın malzeme seçimi büyük önem arz etmektedir. Belirtildiği üzere daha kısa gergi
kollarında yay çeliği rahatlıkla kullanılabilirken daha uzun gergi kontrol kollarında sac tasarımlar tercih
edilmektedir. Ancak bu tasarımda boyu itibariyle risk taşısa da yay çeliğinden tasarım yapılıp doğrulanmıştır ve
ağırlık azalışı ile birlikte ciddi bir maliyet indirimi kazandırılmıştır. Örneklemelerde yer verilen ürünler ile maliyet
karşılaştırılması yapıldığında %20 oranında daha az maliyetli olduğu gözlenmiştir. Keza seçilen diğer uzuvları da
olabildiğince az işçilik ve kalıp maliyetleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
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ABSTRACT
Rain caps also known as rain flappers are complementary equipment used for preventing rain and foreign particles
from entering the vertical exhaust ducts. They are widely implemented in tractors, trucks, agricultural vehicles and
diesel generator sets. While the main concern regarding these equipment is to let the exhaust flow freely flow out
when engine is operating, their effect on the sound propagation (exhaust noise) is somehow disregarded. However,
the common issue in these applications is the noise control. In this perspective, it has been aimed to investigate the
propagation of exhaust noise around the outlet numerically when there is a rain cap plugged on the system. A
commercial finite element solver has been adopted. Solutions have been obtained for three flapper angle
configurations namely 30º, 45º and 60º in addition to the naked configuration (no rain cap) with respect to
frequency. The flow and temperature gradient effects are ignored in this case. According to the plot and directivity
results, there is a significant change in SPL “Sound Pressure Level” around the duct for high frequencies while
this change can be ignored for low frequencies. The angle position of the flapper also disturbs the SPL
distribution.
Keywords: Exhaust noise, rain cap, sound propagation, numerical acoustics, directivity

1. INTRODUCTION
Exhaust systems are essential elements to safely convey the burned gases form the engine to open atmosphere.
Depending on the type and application area, the configuration of the systems varies from one to another. Although
the exhaust lines are aligned horizontally in traditional cars, there exists many examples where exhaust lines are
positioned vertically up in the air. Almost all of the tractors and agricultural vehicles as well as some type of
trucks have exhaust ducts pointed upward near the engine compartment (Figure 1-a). In addition to automotive
applications, vertically aligned ducts can be observed in any diesel engine generator set (Figure 1-b). The issue
with this configuration is that rain and any obstacles can excess into the exhaust line and freely flow into deeper
which may result in serious mechanical problems.

Figure 1. Vertically positioned exhaust ducts a) on an agricultural tractor, b) on a diesel generator set
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There exist many methods to avoid this situation in practice. Sometimes the end of the exhaust duct is curved to an
extend so that open section is positioned horizontally. By doing so, the rain and dust has low probability to enter
but it is not fully sheltered. A good solution is mounting an additional equipment called rain cap or rain (exhaust)
flapper at the tip of the duct (Figure 2). Several models are accessible for a number of applications, with different
sizes, from 2” to 20” diameter, and materials. It consists of a moving part called flapper. When the engine is turned
off, the flapper sits on its place and the duct is closed. When the engine operates, the exhaust gas flows and pushes
the flapper up by making it rotate about its revolute joint. The opening area changes with respect to exhaust flow
which is directly related to engine revolution speed (RPM). The flapper rotates 90º at most when RPM is at
maximum. For other cases, the rotation angle is in-between.

Figure 2. a) Typical rain caps used in automotive industry, b) flapper position when engine is on off and on

Mostly, the main concern about using a rain cap in industry focusses on its possible adverse effect on the
backpressure of the exhaust. This issue is overcome easily by putting a counter mass on the flapper. On the other
hand, its acoustical effect is somehow ignored or forgotten. Although there exists vast of literature about exhausts
and exhaust mufflers either theoretical and experimental based, there is almost no published information about
how rain caps affects the sound radiation outwards.

Figure 3. a) Vokes Australia – duct directivity chart, b) SNW EPA duct directivity chart 1985 (Day and Hansen, 2009)

If the end of the duct is open, the acoustic field (directivity pattern) can be predicted by means of analytical and
empirical methods. Levine and Schwinger have developed an analytical model to calculate the directivity function
of the sound field at the end of the duct for plane wave (Levine, 1948). Then, Homicz and Lordi have extended the
calculation method to include higher order duct modes (Homiez and Lordi, 1975) which attracts great interest from
experts working in turbo fan sector. Of course there are many contributors who have improved these theories by
either extending it or by simplifying it with approximations (Hocter,1999, Hocter,2000, Snakowska and
Jurkiewicz, 2011). In addition to these analytical approaches, some engineers have also developed empirical
methods based on comprehensive tests (Gorazd and Jurkiewicz, 2012, Potente and Gauld, 2006, Simoneau, 2008).
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Today, many acoustic experts use these empiric directivity charts for industrial projects like exhaust and
ventilation design (Figure 3).
As briefly explained above, the sound field around the open end of the duct has been studied for free field. But,
this is not the case when there is an installed rain cap. Because there will be acoustic reflections depending on the
frequency and the size and shape of the flapper, the directivity index will probably change. In this paper, the
acoustical effect of the rain cap will be investigated by conducting finite element analysis for various frequency
bands. The details of the mathematical model and solution conditions are explained and results will be shared in
the next section.

2. MODELLING DETAILS
2.1. Governing Equation
In the scope of this work, finite element method has been chosen to solve the problem numerically. ANSYS
Mechanical, which is a finite element software, has the capability to solve acoustic wave equation in frequency
domain (Helmholtz equation) as given in Eq. (1) (Ansys, 2018).
(1)
where is the angular frequency,
is the pressure perturbation, is the acoustic mass source,
, , are the
density, speed of sound and dynamic viscosity of the medium, respectively. In this study, the medium is assumed
to be inviscid, thus the viscous terms will not be in the solution. The corresponding finite element formulation can
be found in the acoustic section of the theory reference (Ansys, 2018).

2.2. CAD Model
The solid geometry of the duct and flapper is shown in Figure 4-a. The flapper is fixed to three angular position,
namely 30º, 45º and 60º as the problem will be solved for each situation at a time. The diameter of the duct is
adjusted to three different value (d:45mm, d:60mm and d:90mm) in order to investigate the problem accordingly.

Figure 4. a) Solid model of the duct, b) half symmetric model of the acoustic domain

2.3. Finite Element Model
As the main interest is to solve the acoustic wave propagation, the fluid domain inside and around the duct is
extracted for the mathematical model (Figure 4-b). The purpose for creating a spherical domain is related with the
non-reflecting boundary condition to let the waves leave the solution domain as in the case of an anechoic
condition (free field radiation). The diameter of the sphere is set to 0.375 m, 0.5 m and 0.75 m, respectively. The
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physical model and the boundary conditions are half symmetric in x-y plane as shown. To have a more efficient
solution in terms of time and hardware (RAM), the mathematical model is simplified to half symmetric version.
According to finite element theory, there must be at least 5 elements with quadratic shape functions in a
wavelength to achieve an accurate acoustic solution. As the upper limit of the frequency range is 8,000 Hz in this
study and the medium is considered as an air at 20 oC, the size of the elements is set to 8mm. Of course this size
can be increased accordingly when solving lower frequencies. The finite element model corresponding to specific
case (d60mm) is shown in Figure 5. The solid (mechanic) parts are represented as empty regions and suppressed in
the solution with the assumption that the contact surfaces are fully reflective (hard boundary).

Figure 5. Finite element model of the problem

2.4. Boundary Conditions and Source Definitions
The problem domain is assumed to be unbounded, meaning the radiation is in the free field. However, the solution
domain is to be truncated in numerical models. There are several types of mathematical conditions to satisfy the
outgoing waves leave the solution domain without reflection (Ansys, 2018). Absorbing Boundary Condition
(ABC) is one of those conditions in ANSYS Mechanical. It is based on the Sommerfeld radiation condition which
states that the outgoing waves should have zero amplitude at infinite distance:

(2)
where r is the distance from the acoustic source. This condition is operated numerically on the outer surface of the
sphere where an artificial absorbing definitions are imposed (Figure 6).
The acoustic source is thought as a vibrating surface on the bottom surface of the duct (Figure 6). As the main aim
is to investigate how the sound field varies with installed rain cap, this assumption is adequate in this scope. The
amplitude of normal surface velocity is fixed for all frequencies and has a value of 0.01 m /s.
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Figure 6. Acoustic source and boundary condition definitions on the model

Although the finite element model is the domain in which calculations are performed, analytical method based on
Rayleigh integral is adapted by the software while post processing the outputs on the exterior points. Thus, the
exterior surface where ABC is defined also acts as an equivalent source surface. (Ansys, 2018).

3. RESULTS
The numerical solutions are accomplished for three duct diameters, d:45mm, d:60mm, d:90mm and for four
different end conditions, open end, cap with 30º, 45º and 60º angle opening. The frequency range is set from 500
Hz to 8,000 Hz. The sound pressure level distribution in and around the duct (d:45 mm) is shown in Figure 7
below. The angles and corresponding planes on which the directivity plots will be created are also shown in the
same figure.

Figure 7. Directivity coordinates on the SPL distribution plot for d:45mm duct with 30º rain cap angle at 4,000 Hz

3.1. The duct of 45 mm diameter
The directivity results for the corresponding duct are as shown in Figure 8. The first graph on the top-left side
corresponds to the case without rain cap while the other three are for the rain cap with 60º, 45º and 30º,
respectively. The directivity results in dB actually means the SPL values at 1 m distance and at specific angles
subtracted with SPL value at 0º at 1m. distance from the duct end. Thus, the values in the y- axis of the graphs are
the scaled SPL values to the reference SPL values at 0º angle. θ is the angle starting from x-axis towards y-axis as
shown in Figure 7.
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Figure 8. Directivity loss results in x-y plane for the duct of 45mm diameter

According to the first graph, the directivity of an open end duct is both dependent on the frequency and the angle.
The directivity is not significant below 2,000 Hz while the effect becomes greater as the frequency is increased.
This behavior is in parallel with the reference curves given in Figure 3.
When there is a rain cap installed, it can be clearly seen that there is much less SPL decrease compared to the no
rain cap case and this is very significant in the range of 0 to 180º angle. This can be as serious issue as noise of the
exhaust is directed towards to ground level where people may expose to. As the cap angle is decreased, in other
words as the opening gets smaller, the sound is more directed towards the front. Even for the case of 30º cap angle,
the SPL is greater at around direction of 145º than the SPL at 0º. If an overall effect is to be summarized for the
particular case, the rain cap makes a very significant increase in the front side at higher frequencies. Although the
exhaust noise is generally suppressed by means of absorptive silencers especially effective at mid and high
frequencies, this negative effect of the rain cap on the sound propagation may destruct this performance.

3.2. The duct of 60 mm diameter
The directivity results for the corresponding duct are as shown in Figure 9. The comments made in the former case
are also valid for this case. Compared to the previous case, the directivity for the high frequencies gets more
scattered in a way that the SPL values varies with respect to direction angle more. In addition, the increase in SPL
at around direction of 145º for 8,000 Hz becomes more noteworthy.

Figure 9. Directivity loss results in x-y plane for the duct of 60 mm diameter
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3.3. The duct of 90 mm diameter
The directivity results for the corresponding duct are as shown in Figure 10. Again, the comments made in the
former case are also valid for this case.

Figure 10. Directivity loss results in x-y plane for the duct of 90mm diameter

3.4. Additional Comparisons
In order to make a comparison in the directivity results with respect to duct diameter, additional graph has been
presented in Figure 11.

Figure 11. Comparative directivity loss results in x-y plane for the ducts of different diameters

There are three plots showing directivity of the ducts for 2,000 Hz, 4,000 Hz and 8,000 Hz, respectively. The
directivity variations in the front (0 º - 180 º) of the rain cap is rather similar for each duct diameter at the first two
frequencies while there is distinguishable change at 8,000 Hz. In the backward (180 º - 360 º), the variations are
more observed at 2,000 Hz and the effect is almost reversed. The SPL level decrease is similar to the case of freeended duct and it is more significant at 8,000 Hz. Apparently, the directivity change with respect to duct diameter
is directly related with the wavelength of the sound.
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4. CONCLUSIVE SUMMARY
The acoustical effect of having a rain cap on an exhaust duct has been investigated by means of finite element
analsis. The duct diameters have been chosen as 45 mm, 60 mm and 90 mm by considering the exhaust lines in
tractor industry. According to results, the SPL values on the ground level are greatly affected by the rain cap and
its opening angle. Compared to the case of free ended duct, the noise levels of the exhaust in front of the duct will
be 15-20 dB higher especially at higher frequency components. This increase has its maximum value at angle of
120 º – 130 º direction from the end of the duct. Although most of the exhaust line has an absorptive type silencer
which is effective at mid and high frequencies, this inverse effect of the rain cap may cancel this performance at
all.
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ABSTRACT
Throughout the history, electric vehicles and hybrid electric vehicles have come to spotlight of researchers but
interest in these concepts decreased from time to time. With the desire to decrease fuel consumption and
emissions, studies on hybrid electric vehicles have risen throughout the years. There are several studies which
focus on driving performance of a hybrid electric vehicle but few of these especially focus on effect of velocity
over hybrid electric vehicle fuel consumption. Through this research, finding the effect of velocity on fuel
consumption and total trip cost as well as vehicle performance is aimed. For this goal, a mid-size family sedan
type of series hybrid electric vehicle including battery, range extender and velocity controller is modelled and
simulated with the help of MATLAB/Simulink The modelled vehicle is tested with simulated route from Istanbul
to Ankara. The properties of vehicle route are retrieved from Google Earth and the road is also simulated in
MATLAB. Both modeling and simulation processes for several velocity values are carried out.
Keywords: Driving performance, fuel consumption, hybrid electric vehicles, modeling, simulation.

1. INTRODUCTION
Throughout the history, electric vehicles and hybrid electric vehicles have come to spotlight of researchers but
interest in these concepts lowered from time to time. With increase in oil prices and higher standards on reducing
production of harmful gasses to provide a greener environment, new challenges for automotive industry started to
emerge in 21st century. The National Highway Transportation Safety Administration and the Environmental
Protection Agency (EPA) have estimated that the standards formed throughout the years will save consumers over
$1.9 trillion at the pump, reduce oil consumption by 14.3 billion barrels, and eliminate 7.3 billion metric tons of
greenhouse gasses pollution by 2027 (Environmental and Energy Study Institute, 2015). The best way to protect
environment regarding transportation is to have vehicles with zero emissions but since battery technology is not
yet developed sufficiently to purely support a vehicle on a long distance, an internal combustion engine is
necessary. Therefore hybrid technology is the best possible solution to decrease fuel consumption and harmful
emissions until the improvement of pure electric vehicle batteries.
Hybrid electric vehicle concept is a general term used for describing vehicles with powertrains formed by an
internal combustion engine and one or multiple electric motors (Guardiola continued, 2014). It is stated that, the
near future technologies related to hybrid electric vehicles (HEVs) are the most promising alternatives to cope
with the reduction of greenhouse gasses in the car industry (Tremblay continued, 2007). With the desire to
decrease fuel consumption and emissions studies on hybrid electric vehicles have risen throughout the years. The
reason of this study is to see the effect of velocity to the driving performance of a series hybrid electric vehicle. So
to support efforts of this subject, a comparative and detailed research about hybrid electric vehicle field is carried
out by examining previous works and studies. In literature there are several studies carried out to improve fuel
economy in hybrid electric vehicles. For instance, in order to increase fuel efficiency and decrease harmful
emission gasses, energy management is seen as inevitable and tried to be achieved via main relative control
objective method. With this application, maintaining or enhancing vehicle performance can be reached (Lot and
Evangelou, 2013). Moreover, by providing more and more electric energy for vehicle propulsion will lead to
minimization in fuel consumption (Patil continued, 2016).
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From another point of view, balancing state of charge is a crucial concept in hybrid electric vehicle field since it
can be misleading. If alteration in state of charge (SOC) is quite big, the vehicle fuel consumption can be
interpreted as very high or very low but when in fact it is not the real case (Markel continued, 2002). This concept
can be evaluated from industrial perspective, as well. In other words, fuel efficiency and energy optimization of
hybrid electric vehicles are also popular and important subjects in automotive industry. Vehicle manufacturers
plan and implement several research and development projects to acquire improvements in fuel consumption and
energy requirement. When all these improvements around the World and advantages of HEV are considered the
importance of following this concept and performing researches about HEV technology in our country can be
seen. Hence in this paper, HEV technology is discussed and modeling and simulation of driving performance of a
hybrid electric vehicle are analyzed in order to enhance the benefits of the HEVs for the future researches and
studies.
This paper is formed by multiple parts. To elaborate, the method used in this research is given and discussed in
Section 2, Materials and Method. The outcome of the study will be discussed in Section 3, Results and meaning of
these findings and possible ways to enhance them will be presented in Section 4, Discussion. The paper will be
summed with Conclusion.

2. MATERIALS AND METHOD
A series hybrid electric vehicle model is created on MATLAB/ Simulink. The selected model is a mid-size family
sedan which contains a battery, an electric motor, range extender (REX) and a vehicle controller. To model the
vehicle, selected parameters and magnitudes are given in Table 1. The route, which the vehicle is following, is
between Istanbul and Ankara. This distance corresponds to 450 km and it is assumed to be open without any
junctions and the weather is accepted as dry and sunny. The vehicle is only using toll road, TEM and the
maximum permissible velocity in this route is 120 km/h (Turkish General Directorate of Highways, 2017). In the
following sub-sections of this study, modelled components and necessary concepts will be introduced.
Table 1. Vehicle Body Parameters
Abbreviation
Crr
m
g
ϴ
Cd

Af
V
T
RT

Definition
Wheel rolling resistance
Total mass of the vehicle
Gravity
Slope of the road
Air drag coefficient
Air density
Frontal area of the vehicle
Vehicle speed
Transmission efficiency
Tire efficient radius

Value [unit]
0.015
1650 [kg]
9.81 m/s2
[rad]
0.3
1.293[kg/m3]
2.33 [m2]
[m/s]
0.85
0.3 [m]

2.1. Vehicle Dynamics
There are several entities that affect the dynamics of a vehicle such as loads acting on the vehicle, battery used in
the vehicle, the route it is following and electric motor used in the vehicle. All these that are important for
dynamics of the vehicle are modelled in this paper. Model of each concept will be introduced in following subsections.

2.1.1. Load Modeling of the Vehicle
While modelling the vehicle, only longitudinal forces are considered. For acquiring simplicity of the model, lateral
forces are not included in this model. Road grade is considered during calculations. When forces applied on the
vehicle are analyzed, they are identified as wheel rolling resistance, air drag resistance, gravitational force due to
road slope and mechanical force.
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Figure 2. Load Model of the Vehicle

Wheel rolling resistance: Frr = crr.m.g.cosϴ

(1)

Air drag resistance: Faero= 0.5.cd..Af.V2

(2)

Gravitational force due to the slope: Fslope = m.g.sinϴ

(3)

Mechanical Force: Fmech= Load due to Mechanical Friction * Number of Wheels

(4)

To sum all the forces acting on the vehicle, the total load on the vehicle is represented with FT. FT is
calculated as:
FT = Frr + Faero + Fslope + Fmech

(5)

2.1.2. Battery Model
Future of electric vehicles and hybrid electric vehicles rely on improvements on battery technology (Tuncay and
Üstün, 2004). For batteries to be capable of automotive usage should have high energy density (Wh/kg), power
density (W/kg), long lifespan and low unit cost. Battery adapted to this vehicle model is Panasonic NCR 18650B
with Li-Ion chemistry. The battery model is formed by 96 cells in series and 29 series in parallel, the nominal
voltage is 345 VDC. Each cell has 3.60 V nominal voltage and 3200 mAh capacity (Sanyo Energy Corporation,
2012).

Figure 3. Battery Model

2.1.3. Range Extender Model
Range Extender (REX) in a hybrid electric vehicle is formed by a small internal combustion engine which
navigates an alternator to produce electrical energy. Since this study does not primarily focus on the internal
combustion engine, a detailed model is not created. Through literature review, speed and rpm values of W20
Engine is retrieved and adapted to range extender model ( URL1). The torque-speed characteristics of the engine
are given in Figure 4.
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Figure 4 Torque-Speed Characteristics of the Engine

Figure 5. Range Extender Model

2.1.4. Road Model
The distance which the modelled vehicle is expected to travel is between Istanbul and Ankara through toll road,
TEM. This distance corresponds to 450 km. To model the grade of the road, height of the road at every kilometer
section is necessary. These values are retrieved from Google Earth by sampling (Google Earth, 2017). For 450 km
distance, height values from 453 different sections are gathered. This sampling corresponds to height measurement
in every 993 meters of the route. The height representation given in Google Earth can be seen in Figure 6 and
height graph sketched with the help of altitude data is given in Figure 7. Since altitude value of every kilometer is
known, corresponding road grade could be calculated approximately for that distance. To embed these values into
the model, a Simulink block named look up table is used. Diagram of the road model can be seen in Figure 8.
Figure 6. Height Alteration throughout the Route
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Figure 7. Height Alteration Graph throughout the Vehicle Route

Figure 8. Road Model

2.1.5. Motor Model
Electric motors can be seen as the heart of the electric propulsion systems. There are several expectations from an
electric propulsion system. For instance, high efficiency, low cost, high performance. Motor model in this study is
formed via taking values of a brushless DC electric motor into account. Parameters of the electric motor are
embedded in simulation via a m file and used in model respectively. Model of electric motor can be seen in Figure
9.

Figure 9. Motor Model

2.1.6. Velocity Controller Model
Velocity controller is a logical construction to lead the vehicle through its miscellaneous operating conditions and
a dynamic control strategy related with each operating mode to indicate the vehicle demands (Phillips et al., 2000).
For this study, a PI controller is used for velocity control. As a design parameter, the vehicle is wanted to
accelerate from 0 km/h to 100 km/h in 10 seconds. To fit this constraint, necessary Kp and Ki values are calculated
with parameter estimation toolbox in the MATLAB. By using this controller, vehicle can be driven at constant
speed. Simulink model of velocity controller is given in Figure 10.
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Figure 10. Velocity Controller

3. RESULTS
For the analysis of the model, a simulation is created with the help of MATLAB/Simulink at various velocity
values. After each simulation, fuel consumed for that trip and overall trip cost is presented. For cost calculations,
fuel cost per liter is assumed as 5.5 Turkish Liras and electricity price is assumed as 0.2 Turkish Liras per kWh. In
this chapter findings from simulation is presented.
Developed energy management system switched propulsion between battery, range extender and electric motor
during cruise. During modelling and simulation processes, the vehicle assumed as starting from Istanbul and
heading to Ankara without stopping on the road with no traffic junctions or heavy traffic. For the first step of
simulation, it is assumed that the vehicle has 115 km/h average velocity. The maximum velocity capability of the
vehicle is calculated as 131.76 km/h based on gear ratio and maximum electric motor speed. This amount of
maximum value is acceptable for a mid-size family sedan HEV since the admissible maximum velocity value in
paid route, TEM is 120 km/h (Turkish General Directorate of Highways, 2017). The vehicle achieved 113.7 km/h
during the trip finished the Istanbul-Ankara route in 3 hours 57 minutes. Alteration in loads acting on vehicle
during the cruise is given as a graph in Figure 11. For 115 km/h a comparison for energy provided by REX, energy
provided by the battery and remaining energy in battery is retrieved. The related graph of cumulative energy
comparison for 115 km/h can be observed in Figure 13. Parameters used for simulation are presented in Table 2.
It is important to emphasize that the battery capacity is assumed as 33 kWh and depth of discharge (DOD) is
assumed as 85% during the simulations. In each simulation REX started to operate when SOC dropped below
80%
Table 2. Parameters Used in Simulation

Parameters

Value

Unit

Battery Capacity

33

kWh

Depth of Discharge

85

%

Battery Nominal Voltage

345

V

Fuel Price

5.5

TL/liters

Electricity Price

0.2

TL/kWh

Mass

1650

kg

Coefficient of Rolling Resistance

0.015

-

Drag Coefficient

0.3

-

Frontal Area

2.33

m2

Air Density

1.293

kg/m3

Tire Radius

0.3

m

Gravity

9.81

m/s2

Number of Wheels

4

-
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Figure 11. Alteration in Each Load Concerning Covered Distance

Figure 12. Cumulative Energy Spent During the Trip Due to Each Load Concerning Covered Distance

Figure 13. Cumulative Energy Comparison for 115 km/h
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For cruising with 115 km/h, range extender consumes 22.42 liters of fuel to provide energy. When calculated this
trip costs 124.80 Turkish Liras to the driver. If the driver used a conventional vehicle with an average of 7.0
liters/100 km fuel consumption. He/She would have consumed 31.5 liters of fuel and paid approximately 170
Turkish Liras. Simulation is carried out for different velocity values in order to see the change in fuel consumed by
REX and alteration in total trip cost. Fuel usage and trip cost for multiple velocity values can be seen in Table 3.

Table 3. REX Fuel Consumption and Total Travel Cost Comparison for Different Velocity Values
Velocity[km/h]

Fuel Usage [lt]

Cost of Travel[TL]

75

14.36

80.30

80

15.21

84.97

85

16.11

89.94

90

17.06

95.16

95

18.07

100.70

100

19.12

106.50

105

20.23

112.60

110

21.38

118.90

115

22.42

124.80

120

23.82

132.30

This outcome is plausible since with increase in velocity, values of loads acting on vehicle increases and to
provide propulsion to vehicle at given speed vehicle consumes more and more energy. Consumed energy when the
velocity is altered is given in Figure 14. To see the alteration in cumulative energy consumption, the comparison is
also carried out for select velocity values. Related graphs can be seen in Figure 15, Figure 16 and Figure 17.

Figure

14.
Cumulative Consumed Energy in Case of Different Velocity Values
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.

Figure 15. Energy Comparison for 75 km/h

Figure 16. Energy Comparison for 110 km/h

Figure 17. Energy Comparison for 120 km/h
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4. DISCUSSION
In this paper, modelling and simulation of a series hybrid electric vehicle are carried out. It is shown that fuel
consumption and total trip cost of a series hybrid electric vehicle alter with change in velocity. The simulation
results show that, with an increase in velocity, loads acting on the vehicle also increase and total energy need of
vehicle rises, as well. There are studies from literature done on the relationship between velocity and its effect on
fuel economy. For instance, fuel consumption is lowest during steady-speed driving at a moderate speed, with the
alteration of vehicle speed fuel consumption changes (Berry, 2010). Moreover, the better fuel economy of hybrid
electric vehicles enhances by decreasing average load of the test cycle (Paykani and Shervani-Tabar, 2011). A
study was done on real time control strategy for fuel economy and emission optimization. During this research, a
sample HEV is modelled. The model is tested on HWFET, FTP and NEDC cycle simulations and as the result of
this paper it is found that, fuel economy is highest at HWFET as much as 50%. By this outcome it is interpreted
that performance of a HEV is highly dependent on drive cycle since fuel economy in this research varies by 29%
when drive cycle is altered (Johnson continued, 2000). When outcomes of this paper are compared to the presented
studies from literature, it can be interpreted that the simulation process works conveniently and the relations
between velocity and hybrid electric vehicle fuel consumption and total trip cost are observed.

5.CONCLUSION
For this study a series hybrid mid size family sedan is modelled and simulated in the route between Istanbul and
Ankara. Throughout the research the loads acting on the vehicle, battery, electric motor, route, REX and velocity
controller are modelled. It is so designed that range extender only gets activated once SOC drops below 80%, so
overcharging is eliminated. Alteration in behavior of the vehicle when the velocity is changed is observed via
simulation and related outcomes are presented with graphs. It is a known fact that until a breakthrough in battery
chemistry, HEVs are the next best thing humankind can benefit to reduce carbon footprint and minimize fuel
consumption. Hence it is inevitable that there will be several new upcoming studies and industrial projects on this
subject. So that this research aims to implement a solid ground on this subject and proceed forward on how to
optimize fuel consumption in case of velocity alteration in future studies. In the following studies, this research
can be elaborated in many ways. For instance along with the simulation, a sample HEV, which is similar to the
modelled one, can be run between Istanbul and Ankara and simulation results can be compared to real world
measurements or the model can be run on different drive cycles. Moreover, a communication interface can be
designed so that the driver can select the mode he or she wants to continue his trip as in economic, fast or
moderate so that the vehicle can adapt provide such propulsion.
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ÖZET
Bir mekanik parça, istenilen bütün statik gereklilikleri sağlasa bile titreşimden kaynaklanan yorulmalardan
kaynaklı parçada tahribatlar meydana gelebilmektedir. Bir parçanın maruz kaldığı yükler vesilesiyle uyarılması
çok sık görülen bir durumdur. Bu durumda test öncesi, parçanın bütün dinamik özelliklerini gözeten yöntemlerle
yorulma analizinin yapılması gerekmektedir. Titreşim faktörüne ek olarak yorulma direncini etkileyen basınç ve
sıcaklık gibi diğer parametreler de test simülasyonunda yer almalıdır. Bu çalışmada amaç, tasarımcıların, tasarım
mühendislerin ve test mühendislerinin, motor bölümünde yer alan akışkan transfer sistemi tasarımlarına ait
(besleme, tahliye, soğutma ve yakıt boruları gibi) yorulma performansı, tasarım ve doğrulama testinin mevcut test
metodolojisini ve stratejisini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktır. Örnek bir titreşim yorulması test cihazı
tasarımı, yorulma direncini etkileyen sıcaklık ve basınç gibi prototip ürüne özel diğer faktörler baz alınarak
tasarlanmıştır. Söz konusu cihaz ile test edilen örnek bir test çalışması ve sonuçları aşağıda paylaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akışkan transfer sistemi, Yorulma testi, Yakıt hattı, Soğutma hattı.

VIBRATION, TEMPERATURE AND PRESSURE PARAMETERS BASED FATIGUE
TEST IN FLUID TRANSFER SYSTEM DESIGN PROCESS
ABSTRACT
Even if a mechanical part provides all the static requirements, vibration caused fatigue can cause damage on the
part. It is very common for a piece to exposed similar loads. Because of that, before testing it is essential to
perform fatigue analyzes with all the dynamic properties of part together. In addition to the vibration factor, other
parameters such as pressure and temperature that affect the fatigue resistance should be also included in the test
simulation. The aim of this work is to help designers, design engineers and test engineers to understand better the
existing test methodology and strategy of fatigue performance design and verification testing of fluid transfer
designs (such as feed, drain, cooling pipes). An exemplary vibration fatigue test designed based on the factors that
affect fatigue resistance such as temperature and pressure. An exemplary study results with performed on
mentioned device are shared below.
Keywords: Fluid transfer system, Fatigue test, Fuel line, Cooler line.

1. GİRİŞ
Malzeme ve parçalar üzerindeki yük dağılımı araçlar hareket halindeyken karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu
kapsamda akışkan tüp/boru ve hatları da araç hareket halindeyken çeşitli termal ve mekanik yorulma yüklerine
maruz kalmaktadır. Çalışma kapsamında kullanılan bu mekanik ve termal test sistemi ile beraber transfer
tüp/borusu ve bağlantı elemanlarının tasarımı kaynaklı oluşabilecek riskler mininize edilmektedir. Titreşim
kaynaklı yorulma, bir bileşenin veya sistemin titreşim girdilerine dayanıklılığının değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi ile ilgili bir alandır. Çalışmanın konusu besleme, tahliye, soğutma ve yakıt boruları bileşenlerine ait
yorulma mekanizmasını basınç ve sıcaklık parametreleri baz alınarak titreşim girdisi ile beraber birebir simüle
edilmesine dayanır. Besleme, tahliye, soğutma veya yakıt borularına ait bir bileşenin veya sistemin titreşim,
basınç, sıcaklık kaynaklı yorgunluğunun dayanıklılığını artırabilecek geliştirme ve revizyon çalışmaları söz
konusu test çıktıları doğrultusunda gerçekleştirilebilmektedir.
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Yorulma tasarımı pratikteki mekanik hasarlanmalarda gözlemlenen bir numaralı etkendir. Bu yüzden yorulma,
uçaklar, köprüler, binek araçlar, araç süspansiyonu, araç gövdesi gibi yapılarda en önemli tasarım parametresi
olarak dikkate alınmaktadır. Bu tür yapılarda dizaynın yetersiz kalması durumunda tekrarlı yüklemelerin yorulma
hasarına yol açtığı gözlemlenmiştir (Richard vd., 1988). Şekil1’de temel yorulma tasarım çevrimi görülmektedir.

Şekil 1. Temel yorulma tasarım çevrimi (Richard vd., 1988)

Otomotiv üreticileri ya da tedarikçileri servis durumunda herhangi bir hasarla karşılaşmamak için parça testlerine
hem ağırlık azaltmak hem de üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla ihtiyaç duymaktadır. Genel olarak yorulma
davranışını zaman bazında yorulma ve frekans bazında yorulma olarak iki gruba ayırmak mümkündür (URL1 ve
Sherrat, 2000).
Bir yapıya etkiyen yükler statik değil de dinamik ise yapının davranışını incelemek için yapının dinamiği göz
önünde bulundurulmalıdır. Eğer yükleme frekansı geniş bantta ise yapının rezonans frekansında titreşmesi
muhtemeldir. Bu durum oluştuğunda yükleme sonucu yapının verdiği cevabın doğrusal olarak değişeceği
varsayılamaz. Bu nedenle bu tarz problemlerin üstesinden gelinmesi için yapının dinamik özelliklerini de göz
önünde bulunduran frekans bazında yorulma analiz metotlarına ihtiyaç duyulur. Frekans bazında yorulma analiz
kavramı bir yapıdan elde edilen rastlantısal gerilme ve birim uzamaların istatistiki metotlar ışığında
değerlendirilerek yorulma yaklaşımının yapılmasını kapsamaktadır. Frekans bazında yorulma yaklaşımı spektral
yorulma analizi ya da titreşim kaynaklı yorulma analizi gibi tanımlarla da ifade edilmektedir. Geleneksel olarak
yapıların ve parçaların tasarlanmasında zaman bazlı yapısal analizler ve yorulma analizlerinden
yararlanılmaktadır. Frekans kaynaklı yorulma yaklaşımının geliştirilmesi ile daha optimize olmuş yorulma çevrimi
döngüsünde yapılara etkiyen rastlantısal gerilme ve birim uzamaların verdiği hasarlar yapılar arasında doğru
şekilde karşılaştırılmaktadır. Aynı zamanda bu yaklaşım ile yapının tamamının ya da alt parçalarının rastlantısal
yükler altında nasıl davranacağı belirlenir. Bir diğer avantaj ise yapıların basitleştirilerek davranışlarının
belirlenmesinden ziyade tüm sistemin gerçek davranışı zaman bazında yorulma yaklaşımlarına göre daha efektif
bir zaman aralığında sonuçlara ulaştırmasıdır. (URL1 ve Woodward, 2000)
Motora monte edilen bileşenler, motor ateşlemesinden kaynaklanan periyodik uyarıları ağırlıklı olarak
taşımaktadır. Bu nedenle, motor bölümüne monte edilen parçaların arızalarını incelenirken ilk odaklanılması
gereken motor düzeni titreşimidir. Titreşim kaynaklı yorulma analizi için sistemin sonlu eleman modeli
oluşturulur, sistemin doğal frekansları ve modları belirlenir. Motordan gelen frekansların etkinliğinin fazla oluğu
frekans (Hz) aralığı belirlenir. Bu frekans değerleri baz alınarak test gerçekleştirilir. (Wang vd., 2017)
Dünyada artık bütün malzemelerin testlerinde ağırlıklı olarak yorulma testlerine yönelenmiş bulunmaktadır. Çoğu
zaman bu testler her ürün için farklı özelliklere sahip olduğundan standart cihazlarla yapılamamaktadır.
Dolayısıyla artık test cihazları proje bazlı değerlendirilmekte ve doğal olarak Ar-Ge gerektirmektedir. Araçlardaki
akışkan transfer sistemlerinin testi de ürünün ömrünü basınç/sıcaklık/titreşim parametreleri ile belirleyen bir
yorulma testidir. Özellikle çok katmanlı plastik, paslanmaz çelik boru ve tüpler çalışma şartlarına göre ömrünü
etkileyebilecek ölçüde yorulan malzemeler olduğundan zamanla değişen ve/veya sabit basınçta belirli bir süre test
edilen malzemelerdir. Bu cihazlarda farklı karakterde farklı yorulma testleri sürdürülmektedir.
Çalışmada kullanılan spesifik test cihazında motor bölümünde yer alan besleme, tahliye, soğutma ve yakıt boruları
test edilebilmektedir. Akışkan sıvı olarak ise, petrol bazlı yakıtlar, antifriz, spesifik motor yağları
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kullanılabilmektedir. Çalışmada, akışkan transfer sistemi parçası olarak tahliye borusu ve akışkan olarak ise
tanımlı motor yağı kullanılmıştır.
Literatür çalışmaları değerlendirildiğinde, Abdelkader vd. çalışmalarında yüksek yoğunluklu polietilen
malzemelerin sabit ve çift-blok yük yöntemiyle yorulma ömürlerini incelemişlerdir. Rafiee yaptığı çalışmada cam
elyaf katkılı polimer boruların stokastik yorulma ömürlerini analiz etmişlerdir. Rafiee ve Elasmi yaptıkları
çalışmada kompozit boruların yorulma fenomenini teorik olarak modellemeye çalışmışlardır.
Test edilecek transfer sistemlerinde özel motor yağı ve test parametreleri belirlenerek (sıcaklık-hidrolik basınçtitreşim) araçta takılacağı yeri simüle eden bir mastar/fikstür üzerine montaj edilmektedir. Klimatik kabin
içerisindeki akışkan transfer sistemi servis şartları birebir simüle edilerek ilgili dış sıcaklığa maruz bırakılarak
sürekli basınç ve titreşim çevrimi ile standartta belirtilen zaman boyunca test edilecektir. Kaçak-kırılma-çatlamarenk ve şekil değişimi parametreler boyunca izlenecektir. Bu testin amacı ürünün araç içerisinde ki pozisyonunda
belirtilen etkilere maruz bırakılarak parçada etkilerinin izlenmesidir.

2. BASINÇ DAYANIMI VE ÖMÜR TEST CİHAZI
Araç pozisyonunu sağlamak adına kullanılan fikstür üstüne yerleştirilen 1 adet boru/tüp belirli bir süre boyunca
değişken basınç, sıcaklık ve titreşim parametrelerinde koşturularak borunun uzun vadeli çalışma koşullarının
simüle edilmesi sağlanmaktadır.
Böylece hem içinden belirli bir basınç ve sıcaklıkta akışkan geçen boru, hem de dış kısmında farklı sıcaklık ve
ortamın oluşturulduğu bir test ortamı oluşturulmuştur. Sistemde soğuk, sıcak ve çevrim miktarı değişirken aynı
zamanda farklı zamanlarda farklı basınçların ve düşük frekansta titreşimin uygulandığı bir çevrim testi
gerçekleştirilmektedir. Sistemde ayrıca uluslararası güvenlik kurallarına uygun olarak kabine ve yakıt bölümüne
kuru kimyevi toz, kimyasal ve köpük püskürtmeyi içeren bir güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bütün sistem hassas
bir kontrol sistemi ile donatılmıştır ve veri toplamayı işlemi bu sistem için geliştirilen PLC kontrol uygulaması ile
yürütülmektedir. Dokunmatik bir operatör paneli kumanda amaçlı kullanılmaktadır. Her yeni araç tasarımı ile
beraber akışkan transfer sistemi de tasarımları da yenilenmekte olup ürünün dayanımını etkileyen basınç, sıcaklık
ve düşük frekans titreşim etkileri değişmekte ve test edilmektedir. Basınç dayanımı ve ömür test cihazı tasarımına
ait şema Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2. Basınç dayanımı ve ömür test cihazı tasarımına ait şema.
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Sistemin yorulma direncine ağırlıklı olarak aşağıdaki parametrelerin büyüklük etkisi sıralanarak belirtilmiştir.
Kullanılan spesifik test sisteminin tasarımında aşağıdaki parametreler dikkate alınmıştır.
- Dış ortam yüksek sıcaklık
- Termal Şok
- Dış ortam düşük sıcaklık
- Çevresel etki
- Titreşim,
- Basınç
- Akışkan sıcaklık
- Akışkan- parça malzeme uyumu

2.1. Tahliye akışkan transfer borulana ait örnek test uygulaması
2.1.2 Test girdileri
Tahliye parçaları test fixtürü üzerine 3 eksenli olarak montajlanmakta olup, boru içerisinde çevrimi gerçekleşecek
akışkanın ilk basıncı değeri girdi olarak tanımlanır. Çikiş basıncı PLC üzerinden kontrol edilir. Bu sayede tüm
sistemdeki basınç kaybı P2-P1gözlemlenmiş olur. Akışkan sıcaklık değeri girilir. Soğutma ve ısıtma kabinlerinin
kullanım süreleri ana sanayi müşteri şartnamesi baz alınarak belirlenilir. Titreşim paremetreleri sisteme girilir.
Tasarım doğrulama ve test çalışmalarında öncelikle parça da tarama analizi yapılarak her bir eksendeki en yüksek
rezonans frekansı bulunur ve çıkan rezonans frekanslarına göre şartnameden herbir eksen için ayrı uygulanacak
genlik değerleri seçilir.

2.2. Örnek Test Uygulaması
Otomotiv endüstrisinde akışkan transfer sistemleri gibi fonksiyonel parçaların tasarım ve tasarım doğrulama
çalışmalarında ana sanayinin her yeni nesil aracı için hazırladığı şartnameler ve spesifikasyonlar referans
alınmaktadır.
Tasarım doğrulama ve test çalışmalarında öncelikle parça da tarama analizi yapılarak her bir eksendeki maximum
rezonans frekansı bulunur ve çıkan rezonans frekanslarına göre her eksen için ayrı uygulanacak genlik değerleri
aşağıdaki Tablo1 referans alınarak seçilir. Son olarak test girdileri, sonuç kıyas verileri kullanılarak yorulma testi
gerçekleştirilir. Sonuç raporları oluşturulur.
Tablo1. Frekans & Genlik Tablosu

Referans Değerleri
(Hz)
25-100
100-160
160-500
500-1000
1000-2000

Genlik Değerleri (m/s2)
X
0,5 G
3G
3,5 G
4G
4,5 G

Y
1G
2G
3G
3,5 G
3,5 G

Z
2G
2,5 G
2,5 G
3G
3,5 G

Şekil 3, 4, 5’te her bir eksen için rezonans frekans değeri içinde maksimum parçanın hareket mesafesi
gösterilmiştir.
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Şekil 3. Y ekseni Mesafe & Rezonans Frekansı Grafiği

Şekil 4. Z ekseni Mesafe & Rezonans Frekansı Grafiği

Şekil 5. X ekseni Mesafe & Rezonans Frekansı Grafiği

Örnek uygulama otomotiv ana sanayi şartnamelerden biri baz alınarak gerçekleştirilmiş olup, 135 ° C' de 2 bar
akışkan girdisi altında, test edilen tasarım, Y,Z,X ekseni araç pozisyonunda olacak şekilde ve tanımlı sürelerde
soğutma ve ısıtma kabinlerinde iklimlendirilerek test edilmiştir
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Şekil 6.A’da titreşim kaynağı olarak sarsıcı, sarsıcı üzerinde ise tahliye borusu prototipinin motor bölümündeki
hacim ve konumuna göre fikstüre montajlanmış test öncesi görseli görülmektedir. Prototipe özel tasarlanmış
fikstürün ve test prototipinin Y ekseninde montajlanmış hali yakınlaştırılmış görseli ise B’de görülmektedir.

Şekil 6. Y ekseninde gerçekleştirilen test

Şekil 7.A’da titreşim kaynağı olarak sarsıcı, sarsıcı üzerinde ise tahliye borusu prototipinin motor bölümündeki
hacim ve konumuna göre fikstüre montajlanmış test öncesi görseli görülmektedir. Prototipe özel tasarlanmış
fikstürün ve test prototipinin Z ekseninde montajlanmış hali yakınlaştırılmış görseli ise B’de görülmektedir.

Şekil 7. Z ekseninde gerçekleştirilen test.

Şekil 8.A’da titreşim kaynağı olarak sarsıcı, sarsıcı üzerinde ise tahliye borusu prototipinin motor bölümündeki
hacim ve konumuna göre fikstüre montajlanmış test öncesi görseli görülmektedir. Prototipe özel tasarlanmış
fikstürün ve test prototipinin X ekseninde montajlanmış hali yakınlaştırılmış görseli ise B’de görülmektedir.

Şekil 8. X ekseninde gerçekleştirilen test görseli.

Yorulma testi sonrasında yüzeysel veya dışa açılan bir süreksiz, kırık hasar olup olmadığı, gözle muayene
edildikten sonra test numunesi su altında, hava basıncı kullanılarak sızdırmazlık testine tabi tutulur. Herhangi bir
mikro kaçak sonucu oluşan hava kabarcıkları raporlanır. Şekil 9’da yorulma testi sonrası gerçekleştirilen
sızdırmazlık testi görseli görülmektedir.
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Şekil 9. Yorulma testi sonrası gerçekleştirilen sızdırmazlık testi görseli.

3. TEST SONUÇLARI VE YORUMLAR
Titreşim kaynaklı yorulmanın getirebileceği tahribat, motor bölümünde yer bir alan akışkan transfer sistemi
tasarımı üzerinde yorulma direncini etkileyen basınç ve sıcaklık gibi diğer parametreler ile beraber test edilmiştir.
Yorulma testinden çıkan prototipte, yüzeysel veya dışa açılan bir süreksiz, kırık, hasar olup olmadığı, gözle
muayene edilmiş ardından test numunesi su altında, hava basıncı kullanılarak sızdırmazlık testine tabi tutulmuştur.
Herhangi bir mikro kaçak sonucu oluşan hava kabarcığına rastlanmamış beklemen yorulma dayanımını test
prototipi sağlamıştır.
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ÖZET
Bu çalışmada sac metal şekillendirme sonrası elde edilmiş karmaşık geometrilerin bilgisayar ortamında
karşılaştırma prosesleri incelenmiş ve yeni bir yöntem önerilmiştir. Karmaşık geometrilerin bilgisayar ortamında
genellikle tarama sonucunda aktarıldığı ve bu durumun ya lazer ya da optik tarama ile ger.çekleştirildiği
bilinmektedir. Ürün geometrilerinin bilgisayar ortamına aktarılma amacı özellikle sonlu elemanlar sonuçlarının
doğrulanması için bir referans elde edilmesidir. Literatür araştırmaları sonucunda yüzey karşılaştırmalarında
genellikle yüzeylerin kontrol noktaları kullanılarak, katı tasarım yazılımlarının içerisinde bulunan konumlandırma
komutlarının kullanımı ile ya da koordinat sistemlerinin çakıştırılması sonucunda gerçekleştirildiği görülmüştür.
Önerilen yöntemde ise yüzeylerin alan ağırlık merkezlerinin çakıştırılması sonucu konumlandırma işlemi
gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemin uygulaması gerçekleştirildiğinde literatürdeki diğer yüzeylere göre daha hassas
sonuç verdiği tespit edilmiştir. Bu hassasiyet artışı özellikle geri esneme telafisinde zaman kazancı sağlaması adına
oldukça önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sac metal şekillendirme, Karmaşık yüzey, Konumlandırma, Hassasiyet, Geri esneme.

LOCALIZATION OF COMPLEX SURFACES IN SHEET METAL FORMING
PROCESSES
ABSTRACT
In this study, localization of complex surfaces obtained by sheet metal forming processes are investigated in
computer environment, and a new methodology is presented. Complex surfaces are generally transferred to
computer environment using scanning methods like laser or optical. Purpose of these scanning processes is to
obtain a reference surface for finite element analysis results. In literature, generally control points, or coordinate
systems are used for localizing these complex surfaces for comparison. Presented methodology, is localize
surfaces using centroids of complex surfaces. A roof stiffener part is used for determining the performance of
presented method. As a result, presented methodology localized complex surfaces more accurately than other
localization methods.
Keywords: Sheet metal forming, Complex surface, Localization, Accuracy, Springback.

1. GİRİŞ
Karmaşık yüzeylerin karşılaştırma için gereken kontrol işlemi temaslı ya da temassız olmak üzere iki farklı şekilde
yapılabilmektedir. Temaslı ölçümler koordinat ölçüm cihazlarında (CMM) yapılmaktadır. Şekil 1’de temaslı
ölçümü gerçekleştirilen karmaşık yüzeyli bir kalıp geometrisi verilmiştir. CMM cihazları vasıtası ile yapılacak
ölçümlerde cihaza ait bir koordinat sistemi ve karşılaştırma yapılacak tasarım geometrisinde ise bilgisayar destekli
tasarım yazılımın çalışma uzayına ait bir koordinat sistemi bulunmaktadır. Karşılaştırma için bu iki koordinat
sisteminin çakıştırılması gerekmektedir. Şekil 2’de örnek bir geometri üzerinden koordinat sistemleri
görülmektedir. İki koordinat sisteminin çakıştırılması ile parçalardan birisi “r” vektörü kadar ötelenmiş ve bir
miktar da döndürülmüş olmaktadır. Böylelikle iki geometrinin karşılaştırması mümkün olmaktadır. Fakat bu
yöntem karşılaştırılacak yüzeyler aynı geometriye sahipse geçerlidir.
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Şekil 1. CMM ve tasarıma ait parca koordinat sistemlerinin şematik gösterimi (Savio v.d., 2007)

Şekil 2. Temaslı ölçümlerde karşılaştırma prosesinin şematik gösterimi (Li ve Gu, 2004)

Şekil 3. Lazer tarama sistemi (URL 1)

Temaslı ölçüm yöntemleri ne kadar kullanışlı olsalar da yüzey üzerinde yalnızca belirli noktaların koordinat
bilgisini verebilmektedirler. Yüzeyin tamamı hakkında bilgi edinilmek istenirse temassız ölçüm yöntemleri
kullanılarak yüzeyin taranması gerekmektedir. Temassız ölçüm yöntemlerinin birçok çeşidi bulunmakla birlikte en
sık kullanılan çeşitleri lazer ve optik tarama yöntemleridir (Bozkurt, 2009). Temassız tarama sistemlerinden lazer
taramalı sistemlerde, parça yüzeyinin üzerine bir lazer kesiti yansıtılır ve bu kesit yüzey üzerinde hareket ettirilir.
Ölçüm, lazer kesitinin yüzey üzerinde deformasyona uğraması ve bu deformasyon bilgisinin CCD dijital kamera
vasıtası ile alınması şeklinde gerçekleştirilir (Bozkurt, 2009). Örnek bir lazer tarama sistemi Şekil 3’te
gösterilmektedir. Optik tarama sistemlerinde ise yüzey ölçümleri yine CCD kameralar vasıtası ile gerçekleştirilir.
Yüzey üzerine yansıtılan ışıkların yüzeyin şeklini alması ile yüzey bilgisi elde edilir (Şekil 4).
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Şekil 4. Optik tarama sistemi (URL 2)

Şekil 5. Stl formatında ornek bir yuzey

Yüzey bilgileri tarama sistemlerinden nokta bulutları şeklinde ya da üçgenleme yöntemi (triangulation) ile elde
edilir. Bu veriler taranan yüzeyi temsil etmektedir. Tarama sistemlerinden elde edilen yüzeyler “.stl” formatında
bilgisayar ortamına aktarılabilmektedir. Stl (Stereolithography) formatı hemen hemen tüm bilgisayar destekli
mühendislik yazımları tarafından okunabilen bir dosya uzantısıdır. Bu formatta kaydedilen geometride yalnızca
yüzey bilgisi bulunmaktadır. Bir stl dosyasında geometri, yüzey normali ve sağ el kuralı ile belirlenen, üç boyutlu
kartezyen koordinat sistemi kullanan köşelerden oluşan üçgen elemanlarla temsil edilir. Stl formatında örnek bir
yüzey Şekil 5’te gösterilmiştir.
Stl dosyaları ASCII (American Standard Code for Information Interchange) (URL 3) ve binary olmak üzere iki
farklı çeşitte kullanılabilmektedir. ASCII dosyalar metin editörleri ile düzenlenebilen, İngiliz alfabesine göre
yazılmış metin dosyalarıdır. Binary dosyalar ise metin dosyası olmayıp herhangi bir türde veri barındırabilen
(resim, video v.b.), ikili sisteme göre yazılmış olan dosyalardır. ASCII dosya boyutları, binary dosyalara göre daha
büyüktür fakat düzenlenebilir ve anlaşılabilir olması açısından önem arz etmektedirler (Kayır ve Gülesin, 2005).
ASCII formatında bir stl dosya da bir metin düzenleyicisi vasıtası ile açılabilmektedir. Şekil 6’da metin
düzenleyicisinde açılmış bir ASCII stl dosya görülmektedir. Burada “facet normal” kodunun yanında bulunan 3
sütundaki veriler yüzey normalinin koordinatlarını göstermektedir. “vertex” ifadesinin yanındaki sütunlar ise ilgili
köşe noktasına ait koordinatları belirtmektedir. “Outer loop” ve “endloop” ifadelerinin arasında bulunan
“vertex”ler o üçgeni oluşturan köşe noktalarıdır ve her bir çevrim bir üçgen elemanı temsil etmektedir. ASCII-stl
dosyası kaç adet üçgenden oluşuyorsa, dosyada da o kadar çevrim bulunmaktadır.
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Şekil 6. Metin duzenleyicisinde acılmış bir ASCII-stl dosyası

2. KARMAŞIK YÜZEYLERİN KONUMLANDIRILMASI
Günümüzde bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar destekli tasarım yazılımları da geometri
karşılaştırmaları için uzayda konumlandırma yapabilmektedir. Genellikle yazılımlar karşılaştırılacak geometrileri
uzayda her bir geometriyi kendi yerel koordinat sistemine göre konumlandırır ve kullanıcı bu koordinat
sistemlerini çakıştırarak karşılaştırma yapabilmektedir (URL 4).
Literatürde karşılaştırılacak iki geometrinin uzaydaki ortak konumlandırılmasına pozisyonlama denilmektedir.
Eğer karşılaştırılacak iki yüzey farklı geometrilere sahipse karşılaştırma prosesi daha da karmaşık bir hale
gelmektedir. Şu ana kadar anlatılan yöntemlerde ölçüm noktaları tasarım yüzeyinden alınmakta idi. Bu
yöntemlerle geometriler arasında noktadan noktaya şeklinde bir ilişki kurulabilmekte ve bu tarz bir ilişki
hesaplamaları basitleştirmektedir. Bu yöntemler, genellikle prop tipli koordinat ölçme makinelerinde (CMM)
kullanılmaktadır. Bununla beraber, bir yüzeyi her zaman orijinal modeline göre ölçmek mümkün olmayabilir.
Örneğin, bir geometriyi bilgisayar ortamına aktarmak için lazer tarama yöntemi kullanılırsa veri yoğunluğu
oldukça fazla olmakta ve ölçüm noktaları orijinal yüzey modeli yerine belirlenen mesafelerden alınmaktadır. Bu
durumda, ölçüm yüzeyi ile orijinal yüzey arasında açık bir ilişki bulunmamaktadır.
Bir diğer yüzey işlemi olarak elde edilen verilerden bir parametrik yüzey (B-spline eğriler, nurbsler v.b. ile)
oluşturulabilmektedir fakat bu parametrik model orijinal yüzeyden farklılık gösterebilir (Şekil 7). Karmaşık bir
yüzey modelinin kontrolü kontrol noktalarına bağlıdır. Eğer kontrol noktası olarak farklı noktalar seçilirse, bu
noktalar aynı yüzeyde olsa bile parametrik yüzeyler farklılık gösterecektir. Parametrik anlamda, referans yüzey ve
ölçülen yüzey ne kadar benzer olsa da aralarında direk bir ilişki kurulamamaktadır. Karmaşık yüzeyler için,
yapılacak tahminler geometrilerdeki karşılıklı noktaları bulmak adına başarısız olacaktır. Böyle durumda şu ana
kadar anlatılan yöntemler geçerliliklerini yitireceklerdir. Böyle bir problemde, ölçüm yüzeyindeki noktalara
referans yüzeydeki en yakın noktalar bulunmaya çalışır. Sonrasında bu noktalar arasındaki mesafe tespit edilir ve
bu mesafe minimize edilir. Bunun için bir optimizasyon yaklaşımı kullanılabilir. Aynı zamanda çeşitli bilgisayar
destekli tasarım yazılımları vasıtası ile geometrilerin en az üç noktası çakıştırılarak karşılaştırılmalar yapılabilir
(URL 4). Literatürde karmaşık yüzeylerin uzayda konumlandırılması adına yapılan çalışmalar incelendiğinde
genellikle karşılaştırılacak yüzeylerin belirlenen referans noktalarda çakıştırıldığı görülmektedir (Ingarao v.d.,
2009; Ingarao ve Di Lorenzo, 2010). A. Andersson yaptığı çalışmada (Andersson, 2005), Trip 700 malzemesine
sahip bir araç gövde parçasının formlama işleminde meydana gelen geri esneme davranışını nümerik ve deneysel
olarak incelemiştir. Bu kapsamda sonlu elemanlar analizi sonuçlarını karşılaştırmak adına deneysel yüzeyler
bilgisayar ortamına aktarılmış belirlenen kontrol noktalarından yüzeyler çakıştırılarak seçilen kesitlerde geri
esneme incelenmiştir. Şekil 8’de geri esnemenin kesitler ve kontrol noktaları ve Şekil 9’da ise karşılaştırma
sonuçları verilmiştir.
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Şekil 7. Referans bir yüzeyden kontrol noktaları kullanılarak oluşturulan bir parametrik yüzey (Mizuno ve Sugiyama, 2013)

Şekil 8. Geri esnemenin karşılaştırıldığı kontrol noktaları (Andersson, 2005)

Şekil 9. Karşılaştırma sonuçları (Andersson, 2005)

Şekil 10. Karmaşık geometrili cekme prosesi ve calıştırma (P1-P4) ve geri esneme olcum (A1-E2) noktaları (Asgari v.d., 2008)

Şekil 11. Parca uzerindeki kontrol noktaları ve formlama kalıpları (Tang, Wang, Li, 2013)
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Bir diğer çalışmada S.A. Asgari ve diğerleri çalışmalarında (Asgari v.d., 2008), Trip malzemesinden oluşan
karmaşık geometrili bir çekme prosesini incelemişlerdir. Sonlu elemanlar analizi sonuçlarını deneysel yüzeylerle
karşılaştırmak adına yüzeyleri seçilen dört noktadan çakıştırmış ve belirlenen 10 noktadan geri esneme ölçümleri
yaparak karşılaştırma işlemini gerçekleştirmişlerdir. Seçilen noktalar ve parça geometrisi Şekil 10’da verilmiştir.
L.Tang ve diğerleri çalışmalarında (Tang, Wang, Li, 2013) AHSS malzemesine sahip bir formlama işleminde geri
esneme davranışını incelemişlerdir. Bu kapsamda preste formlanan parçalar bilgisayar ortamına aktarılarak sonlu
elemanlar sonuçları belirlenen kontrol noktalarında çakıştırılarak karşılaştırılmıştır. Şekil 11’de parça geometrisi
üzerinde kontrol noktaları ve kalıp yüzeyleri görülmektedir. Bir diğer çalışmada X.Peng ve arkadaşları
çalışmalarında (Peng, Shi, Hu, 2013) DP600 malzemesine sahip bir endüstriyel formlama işleminde geri esneme
davranışını incelemişlerdir. Preste formalanan parçalar optik tarama ile bilgisayar ortamına aktarılarak sonlu
elemanlar analizi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Şekil 12’de konumlandırma sonrası karşılaştırma işlemi
görülmektedir.

Şekil 12. Parca tarama ve sonlu elemanlar analizi sonucları ile karşılaştırma işlemleri (Peng, Shi, Hu, 2013)

Karşılaştırılacak yüzeylerin uzayda konumlandırılması sonrasında belirli noktalardan ölçümlerle karşılaştırma
yapılabildiği gibi her iki yüzeyin birbiri ile ne kadar uyumluluk gösterdikleri de tespit edilebilmektedir. Bu
karşılaştırma yüzey uyumluluk analizleri ile gerçekleştirilmektedir.

2.1. Yüzey Uyumluluk Analizleri
Sac metal formlama işlemlerinde meydana gelen şekil bozukluğunun ana sebebi geri esnemedir fakat bunun yanı
sıra pres rijitliği, kalıp esnemesi, montaj durumu ya da boyut faktörleri de etki etmektedir. Fakat bu
parametrelerden hem etki ağırlığı olarak üstün olması hem de çalışma kolaylığı açısından geri esnemenin etkisi
incelenmektedir. Diğer parametreler pres ya da kalıp imalatçısına, presin montaj durumuna ve rijitliğine bağlıdır
ve bu parametrelerin tespit edilmesi oldukça zordur, bu nedenle tez çalışması kapsamında bu parametreler ihmal
edilerek yalnızca geri esnemenin etkisi incelenmiştir.
Yüzey karşılaştırmaları yapılırken ihmal edilen parametrelerden dolayı bir tolerans aralığı belirlenmesi
gerekmektedir. Yüzey karşılaştırmalarında bu tolerans endüstriyel tolerans bantları vasıtası ile sağlanmaktadır
(Şekil 13). Presten çıkan parçalar yüksek oranlarda bu bandın içerisinde yer aldığı sürece parça boyutları kabul
edilebilir olarak tespit edilmektedir. Bu bant sac metal şekillendirme proseslerinde  sac kalınlığı (mm) olarak
kullanılmaktadır.
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Şekil 13. Endüstriyel bant şematik gosterimi

Şekil 14. Yüzey uyumluluk analizi şematik gosterimi

Endüstriyel tolerans bantları yüzey uyumluluk analizlerinde karar verme kriteri olarak kullanılmaktadır. Yüzey
uyumluluk analizleri karşılaştırılan iki parçanın endüstriyel tolerans bantları içerisinde ne kadar uyumlu
olduklarını tespit etmek amacıyla kullanılırlar. Karşılaştırılan parçalar sonlu elemanlar analizlerinden elde edilen
formlama sonrası parça yüzeyi ve geri esneme sonrası parça yüzeyi olabileceği gibi, yine sonlu elemanlar
analizlerinden elde edilen geri esneme yüzeyleri ile tarama sonrası elde edilen deneysel parça yüzeyleri
olabilmektedir. Sonlu elemanlar analizleri ve optik tarama sonrası elde edilen yüzeyler düğüm noktaları ve
elemanlardan oluşmaktadır, İki yüzey endüstriyel tolerans bantları vasıtası ile karşılaştırıldıklarında geometrileri
meydana getiren noktaların ne kadarının bantlar içerisinde kaldığı tespit edilir ve elde edilen sonuca göre yüzey
uyumluluk analizi sonucu elde edilir. Örneğin 1000’er düğüm noktasından oluşan iki parçanın 600 ortak noktası
tolerans bantları içerisinde, 400 nokta ise dışında kaldığında bu iki yüzeyin uyumluluğu %60 olarak belirlenir.
Yüzey uyumluluk analizinin şematik gösterimi Şekil 14’te verilmiştir. Sac metal şekillendirme proseslerinde kalıp
tasarımının üretim aşamasına aktarılabilmesi için sonlu elemanlar analizi sonrasında elde edilen yüzeyin, istenilen
parça yüzeyi ile uyumluluğu belirli bir yüzdenin (yaklaşık %80 ve üzeri) üzerinde olması istenmektedir. Örnek bir
yüzey uyumluluk analizi sonucu Şekil 15’te verilmiştir.

Şekil 15. Örnek bir yüzey uyumluluk analizi
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3. ÖNERİLEN KONUMLANDIRMA YÖNTEMİ
Sac metal formlama işlemleri için karşılaştırmalar, referans yüzeyler ile sonlu elemanlar analizi sonuçları ile
yapılabildiği gibi geri esneme dağılımını elde etmek adına sonlu elemanlar analizlerinin formlama ve geri esneme
yüzeyleri ile de yapılabilmektedir. Bu kapsamda karşılaştırılacak yüzeylerin çalışma uzayında konumlandırılması
gerekmektedir. Genellikle yazılımlar karşılaştırılacak yüzeyleri uzayda her bir geometriyi kendi yerel koordinat
sistemine göre konumlandırır ve kullanıcı bu koordinat sistemlerini ya da yüzeyler üzerinde belirlenen düğüm
noktalarını çakıştırarak karşılaştırma yapabilmektedir. Bu yöntemler sıklıkla kullanılsa da aslında efektif bir
yöntem değildir çünkü yüzey uyumluluk analizleri için endüstriyel tolerans bantları içerisine ne kadar noktanın
girdiğini efektif olarak hesaplayamamaktadır. Aynı zamanda koordinat sistemlerinin ya da düğüm noktalarının
çakıştırılması kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği için yüzeylerin konumlandırılması zaman kayıplarına neden
olmaktadır.
Efektif bir karşılaştırma yapabilmek adına yapılan çalışmada serbest formlu yüzeyleri uzayda konumlandıran bir
ara yüz geliştirilmiştir. Geliştirilen arayüz vasıtası ile karşılaştırılacak yüzeyler uzayda geometrik ağırlık
merkezlerine göre konumlandırılmaktadır, böylelikle her iki yüzey de koordinat sistemlerinin çakıştırılması
sonucu yapılan konumlandırmaya göre daha doğru pozisyonlanmış olmaktadır. Karşılaştırılacak yüzeylerin
orijinleri aynı olmayabilir ve böyle bir durumda geleneksel yöntemlerde koordinat sistemlerinin çakıştırılması iki
yüzeyin de uzayda yanlış konumlandırılmasına neden olur. Bu durumun düzeltilmesi için yapılacak her işlem
ekstra zaman kayıplarını beraberinde getirmektedir. Geliştirilen ara yüz hem bu işlemleri otomatik olarak
yapmakta hem de referans olarak yüzeyler alındığı için koordinat sistemleri farklı olsa dahi konumlandırma doğru
bir şekilde gerçekleşmektedir. Geliştirilen ara yüz FFST (Free Form Surface Translation Toolbox) olarak
adlandırılmıştır.
FFST ara yüzü ASCII-stl dosyalar ile çalışabilmektedir. Geometrilerin alan ağırlık merkezleri yüzeylerin ağ
yapıları kullanılarak hesaplanmaktadır. FFST ile elemanların üçgen ya da dörtgen eleman olması ya da
karşılaştırılacak yüzey geometrilerinin ya da ağ yapılarının farklı olması durumunda da konumlandırma işlemi
yapılabilmektedir. Bu önemli bir özelliktir çünkü farklı ağ yapılarına sahip geometrilerin konumlandırılması zor
bir prosestir (Savio v.d., 2007) . FFST, yüzey karşılaştırmalarının sıklıkla yapıldığı özellikle otomotiv ve havacılık
sektöründe efektif bir şekilde kullanılabilmektedir. Pozisyonlama için kullanıcının ihtiyaç duyduğu
konumlandırma prosesi otomatik olarak FFST vasıtası ile yapılabilmektedir. Böylelikle endüstrinin en büyük
ihtiyaçlarından olan zaman kazancı da sağlanmış olmaktadır. Farklı geometrilerle ve farklı ağ yapıları ile de
çalışılabilmesi yine ara yüzün önemli özelliklerindendir. Sac metal şekillendirme proseslerinde sonlu elemanlar
analizleri sonrasında elde edilen yüzeylerin referans geometrilerle karşılaştırılarak tahmin doğruluğunun
hesaplanması için ya da şekillendirme sonrası meydana gelen şekil bozukluğunun hesaplanabilmesi için yüzey
pozisyonlama işleminin doğru olarak yapılması gerekmektedir. Pozisyonlama doğru yapılmadığında yüzey
uyumluluk analizi sonuçları da doğru olmayacaktır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda pozisyonlama
yanlışlığından dolayı düşük yüzey uyumluluğu elde edilmesi sonucunda kullanıcı tarafından sonlu elemanlar
analizleri üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılarak yüzey uyumluluk oranı yükseltilmeye çalışılmaktadır. Fakat
doğru pozisyonlama ile yüzey uyumluluğu sonuçları daha hassas elde edileceğinden tahmin doğruluğunun
arttırılması için gereken iş yükü daha az olacaktır. Ayrıca FFST, kullanıcının ihtiyaçlarını kolay bir şekilde
karşılayabilmesi için bir kullanıcı dostu bir ara yüze sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. FFST ara yüzü Şekil
16’da verilmiştir. Tasarlanan ara yüz vasıtası ile kullanıcı referans ve karşılaştırma geometrilerini kolaylıkla
yazılıma aktarabilmektedir ve tek bir buton vasıtası ile hesaplamalar yapılmakta ve referans yüzeye göre
konumlandırılan geometri yazılım tarafından yine ASCII-stl dosya olarak yazılabilmektedir.
Örnek bir karmaşık yüzey geometrisi konumlandırması literatürdeki geleneksel yöntemlerle ve geliştirilen arayüz
ile yapılmış ve sonuçlar yüzey uyumluluk analizleri ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde geliştirilen
arayüzün geleneksel yöntemlere göre çok daha hassas sonuç verdiği tespit edilmiştir.
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Şekil 16. FFST ara yüzü.

Şekil 17. Konumlandırma işlemine göre yüzey uyumluluk analizi sonuçları

4. TARTIŞMA
Günümüzde sac metal parçaların birçoğu karmaşık yüzeylere sahip olduğundan tasarım aşamasında elde edilen
modelleme yüzeylerinin deneysel yüzeylerle karşılaştırılması metot mühendisliği açısından karar verme
mekanizmalarında kritik rol oynamaktadır. Yapılacak karşılaştırmaların hassas bir şekilde gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Sac metal formlama endüstrisinde karmaşık yüzeylerde şekil bozukluğu yalnızca belirli
bölgelerden oluşmamakta, bir dağılım davranışı sergilemektedir. Bu nedenle karşılaştırmalar iki yüzeyin tamamı
ele alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda parça toleransları dikkate alınarak endüstriyel tolerans bantları
kullanılmaktadır. Sac metal formlama endüstrisinde karşılaştırmalar olarak yüzey uyumluluk analizleri ile
yapılmaktadır. Bu karşılaştırmaları etkileyen en kritik parametre ise yüzeylerin konumlandırılmasıdır. Literatür
çalışmalarından görüldüğü üzere bu konumlandırma yüzeylere ait belirli noktalardan yapılabildiği gibi yüzeylerin
yerel koordinat sistemleri çakıştırılarak da yapılabilmektedir.
Yapılan çalışma kapsamında karmaşık yüzeylerin karşılaştırılması yüzeylerin ağırlık merkezleri hesaplanarak bu
noktalardan çakıştırılarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla karşılaştırılacak yüzeylerin ağırlık merkezlerini
hesaplayan ve uzayda pozisyonlama işlemini gerçekleştiren bir ara yüz geliştirilmiştir. Bu ara yüz vasıtası ile
pozisyonlama işlemi geleneksel yöntemlere göre daha hassas ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
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ABSTRACT
In this paper the hinge mechanism of the side flap of a MAN bus is investigated to determine the best design to
avoid unwanted collision with the bus body. The mechanism is modeled as a four-bar linkage on which the flap is
attached. The trajectory of the flap is computed by solving a non-linear system of equations given as a function of
the opening angle. The sweeping path of the trajectory of the flap profile is then used to generate a convex threedimensional volume. Collision is detected by checking the intersection of the sweeping volume and the bus body.
Keywords: Hinge, flap, mechanism, optimization, coach, bus.

1. INTRODUCTION
Nearly 10% of the surface of buses comprised of flaps. Flaps vary depending on their duties, sizes, and
placements. Flaps are moving parts which are placed on the surface of buses can cause problems for the form of
the surface of buses. Thus, their motion is highly important. Desired motion of flaps should be provided by
optimization methods.
Buses have roughly nine flaps of their surfaces. Each of that flaps have different dimension, shape, weight,
purpose with respect to these variables diverse types of mechanisms are used. Hereby, increasing number of
problems could be expected. Usually four bar mechanisms are chosen. Four bar mechanisms are commonly used
in mechanical devices because of their simple structure. Depending on that property the parameters on four bar
mechanisms can be determined and rearranged easily.
First the mechanisms and the root of the problems were observed on site. After that observation, avoidance from
surface deformations, undesired oscillations, increasing the luggage capacity, decreasing the workspace of the
mechanism were determined as the purpose of the study. Before the determination of the method for the solution,
literature review was completed.
The studies on optimization of mechanisms on buses are very few. However, studies on synthesis and optimization
of mechanism variables are increasing over years. Budniak and Bil studied on a kinematic analysis of a four-bar
model for the four-bar spatial linkage was worked in 2012. A vital aim of the study presented was to obtain correct
mathematical model for the four-bar spatial linkage. There were numerical solution and CAE modelling about
four-linkage bars (Budniak and Bil, 2012). Study of Thom and Gosselin is about two structures of redundant
planar parallel mechanisms. Kinematic models were created. In the model, an analytic workspace determination
method was used. The trajectory planning algorithm was obtained. Mechanical limits of this system were forced,
and optimal values of degree of freedom were reached. In the solution, Jacobian matrices were derived and solved.
As a result, information about effectiveness is estimated (Schreiber and Gosselin, 2017).
Purpose of the study of Kim and Seo was to obtain a mechanism without unintended trajectory. Their optimization
has two steps. The main idea is by using root mean square error (RMSE) between first order derivative of coupler
point and target trajectory minimizing that RMSE. After minimizing RMSE, value the intersectional points on
trajectory could be vanished and desired trajectory could be obtained (Kim continued, 2015). The optimal
synthesis of four bar path generator linkages are obtained in another research (Kafash and Nahvi, 2017). Chosen
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point on the coupler plane considered as moving link and by using Curricular proximity function with lowest
number of optimization variables desired path is generated.
Figure 1 shows the flap on the left front side of bus. As a first step of the solution, one of the hinge mechanism
was chosen for the main study shown below. Mechanical and geometrical properties of the flap were obtained
from the engineer in charge. These properties were used on the kinematic model. This model should be made
easier the following studies on that flap. After completing the model, the simulation of the flap motion was done
and kinematic analysis was completed.

Figure 1. Flap on the left front side of bus (L1 flap)

2. THEORY AND METHOD
The body of the study should be adaptable to other types of mechanisms. This condition was crucial for study. The
solutions of the problems must be based on that approach. All study was based on conventional mechanism
techniques. Kinematic analysis was the first step of the study. The theory and the method were discussed in detail
below.

Figure 2 shows the kinematic diagram of the mechanism of current L1 flap. It consists of a type of four
bar mechanism. The main problem for the flap is deformation depending on dashing with surface of the
bus. All joints are revolute joint. Dimensions of all links were taken from Catia model and verified from
real measurements. The reference frame was chosen properly. The kinematic diagram of the mechanism
shown below. The joints represented as points.The coordinates of point “p1” set as origin [0 0]. The
links are respresented as lines like l1,l2.l3,l4. The link l4 represented the ground so theta4 was an fixed
angle. All link lenghts and angle theta3 ,theta4 was considered as known variables. Therefore,theta1 and
theta2 must be calculated. The kinematic diagram variables was transferred to the MATLAB for further
calculations and simulations.

Figure 2. Kinematic Diagram of the Mechanism (top view)
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Degree of Freedom of the mechanism and the classification of the mechanism with respect to “Grashof Theorem”
were found as following (Myszka, 2012).
M = degrees of freedom = 3(n - 1) - 2jp – jh.

(1)

Where, n is the total number of links in the mechanism, jp is the total number of primary joints (pins or sliding
joints) and jh is the total number of higher-order joints (cam or gear joints). Therefore, the degree of freedom of the
system is 1. The Grashof theorem is used for determination of the characteristics of the four bar mechanism which
is depending on the link dimensions. The mechanism satisfied the condition of
l+s>p+q

(2)

“l” is the longest lenght which is 103mm,s is the length of the shortest link which is 20mm and the intemediate
lenghts are 57mm and 63mm. The mechanism is a kind of double rocker with respect to Grashof theorem. The
general procedure is given here as an algorithm which is employed via a MATLAB pseudocode as:











Open file.
Initialize the link coordinates and lengths.
For θmin < θ < θmax. with respect to previous configuration, compute new link locations and angles by
fsolve.
Construct convex geometry of the flap and obstacle.
Merge the mechanism and Flap.
Determine vertex points of the flap and the obstacle.
Create plot of the mechanism, the flap, and the obstacle.
Check if no collision θ=θ+Δθ.
If collision stop the code.
End.

Also, the analysis of mechanism for avoiding from collision is presented as flowchart which can be seen in figure
3.

Start

Obtain
Dimensions
From CAD
Model

Transfer
Them to the
MATLAB

Construct the
Simulation of
Mechanism

Analyze data
Graphically and
Mathematically

Determine new link
lengths for mechanism

Yes

Is there a
collision?
No
Check the mechanism
Statically

Report
the
results

Figure 3. Flowchart of mechanism analysis for avoiding from collision
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3. SIMULATION
Figure 4 shows the solid model of the mechanism after determination. The position analysis was done with respect
to Euler’s theorem. By Euler’s theorem the general displacement of a rigid body with one fixed is a rotation about
some axis. For any one-DOF linkage, only one parameter is needed to completely define the position of all links.
The parameter usually chosen is the angle of the input link. The non-linear equations have been drived and solved.
For the determination of unknown variables, the MATLAB function ”fsolve”, was used. The algorithm
implemented in fsolve has the following properties:
1) It works iteratively i.e. improving the solution of the system of equations at each iteration. For the first
iteration, the user must provide an initial guess at the solution.
2) If a system has multiple solutions, the one found by the algorithm is determined by the initial guess
supplied by the user. Moreover, it's possible that a bad initial guess can cause the algorithm to fail even if
the system has a solution.
Two unknown variables theta1 and theta2 were determined by this way. The starting point for iteration was chosen
properly for obtaining the true intervals of the angles.

Figure 4. The Solid Model of the Mechanism (closed, top view)

The kinematic diagram was constituted in 2D at first. By kinematic diagram, the trajectory of the mechanism
should be determined. It is observed that motion of l3 is fully collaborated with the motion of the flap. This
relation was used for specifying the motion flap. In 3D, the motion of the flap and the point set which is measured
from the reference point on the flap were used for simulation of the flap.
The dashing surfaces of the bus was represented by red thin curve in the Figure 5. Which is given below. The area
which is filled in color magenta represented the flap of L1. The simulation was completed like that.
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Figure 5. The Simulation of The Flap in MATLAB (front view)

Figure 6 shows the meshed system. Following step is constitution of the algorithm which is used for determination
if there is any intersection or not. As mentioned before the red thin curve which was called “obstacle” and the flap
were drawn by point sets. A kind of meshing operation was applied for defining these point sets as a geometry in
MATLAB and by these geometries the intersection was examined. The intersection of the obstacle and flap could
be observed by eye at a first glance after calculations the results were obtained certainly.

Figure 6. Meshed System

Two different intersection sets were used for the system first one was intersections in obstacle and the second one
was intersection points in flap. During the whole simulation it was observed that these two intersection sets were
empty.
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4. RESULTS
A code is implemented allowing kinematic solution of four-linkage hinge mechanisms for distinctive design
parameters. One of the hinge mechanism was handled in the study. To solve the problem, the code of kinematic
model of hinge mechanism is constituted and simulations were done by MATLAB. The results showed that there
is not any intersection between the flap and the surface with respect to kinematic approach. After completing the
kinematic analysis, the static and the dynamic analysis should be done based on previous study for deal with
problems in all parts. The code could be used in any four-bar mechanism and that was the vital condition. The
code gave consistent results in other simulations.

Figure 6 Collision detection: Left: an obstacle is defined in the plane of the mechanism. Right: Collision is detected when the
links forming the mechanism intersect with the obstacle.

The simulation is shown in Figure 6. The imaginary obstacle was drawn, and the mechanisms was triggered. After
a while the distinct color was observed for joints of mechanism which was set as an intersection of the obstacle.
The coordinates of the intersection points were obtained in the set of intersection. This shows that the code could
be used in distinct types of the bus flap mechanism. This will provide the detection of early problems during the
manufacturing.

5. CONCLUSION AND FUTURE WORK
The hinge mechanism of a commercial bus has been investigated and modelled. Finding of the best design was the
scope of this study. However, there are several issues which should be considered. Among them, the full
modelling of door mechanism was a real challenge. The kinematic analysis of the mechanism was completed. The
mechanism should be analyzed statically whether the forces affect the trajectory of motion or not. Also, by the
way of the static analysis more suitable material could be chosen for mechanism considering the mass and center
of gravity of the flap. Recent code which had been written already can detect if there is a collision between the flap
and the obstacle. The next step should be determined the new link lengths with respect to desired trajectory.
Desired trajectory could be constructed to consider obstacle avoidance. Hereinbefore, there are problems for other
flaps so, the code should be enhanced for extensive usage. Several simulations were performed to find the possible
defects. The design optimization procedure is still in progress. The goal is to produce a new door mechanism
which allocates less volume of baggage room.
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ABSTRACT
This study mainly focuses on modelling a HPS system for a 10 tones class armored vehicle and simulating that
model with different scenarios about vertical dynamics of that vehicle. Main calculations for a HPS system for that
armored vehicle are made with respect to the desired springing and damping characteristics.
HPS system model is created using MATLAB-Simulink toolbox and “Simscape” sub-toolboxes. Thus, a simple
and an understandably visualized block diagram of the suspension system is utilized for further developments.
Since the comfort dynamics of the vehicle is directly related to the seat dynamics, a seat model with constant
springing and damping coefficients is created using “Simscape” toolbox blocks. This model is integrated to the
vehicle model by making necessary adjustments in both IPG TruckMaker graphical user interface and the
Simulink model of the suspension model. All testing scenarios are carried out by IPG TruckMaker-Simulink cosimulations.
Two NATO standard test procedures are applied to the vehicle with HPS system. The first one is called the half
round obstacle technique, that is done by running the vehicle over a half round cylinder geometry at different
speeds and control if the vertical seat acceleration reaches 2,5 g. Two obstacle geometry with radii of 4 and 8
inches are created and simulated for this test. The second simulation type for vertical dynamics is the absorbed
power technique, which regards the power absorbed by a human subjected to ride vibration as ride quality. In this
test, vehicle is driven over three predefined road profiles which are designated by APG-11, APG-29a and APG-IV
at different speeds in order to define the cruising speed at which the absorbed power on the driver is reached to 6
W.
Keywords: Hydropneumatic Suspension System Modeling, Vertical Dynamics, Co-simulation, IPG TruckMaker,
Simulink-Simscape

1. INTRODUCTION AND MAIN SECTIONS
Suspension system is one of the most important vehicle subsystem that affects the ride and handling performance
of ground vehicles. In a typical hydopneumatic suspension (HPS) system, springing characteristics are maintained
by gas filled accumulators whereas damping is provided by the friction and local losses of hydraulic components.
HPS systems enable the control of ground clearance and ride hide particularly needed for high performance offroad and military vehicles. Modelling and simulation of the suspension systems which define the ride comfort and
handling characteristics of a vehicle, has a key role in research and product development studies in the automotive
industry since the development time, the number of proving ground tests and the cost can be reduced significantly.
Although HPS systems have been in use for almost a hundred year, modeling and simulation of vehicles with this
type of suspensions have always been a challenge.
This type of systems can be modeled with multi-disciplinary mathematical models that includes multibody, fluid
and gas dynamics altogether. Since current vehicle dynamics software alone do not have the capability of
simulating such complex subsystems, studies about modeling and simulation of HPS systems are very scarce in
the literature. However, some vehicle dynamics software packages provide an interface for researchers to
implement their own vehicle subsystem models by the help of a secondary software such as MATLAB or
Simulink and the co-simulation of two software packages become a powerful tool for accelerating the progress of
the studies about HPS systems.
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Becker et al. (1996), designed a HPS system for a coach and adjusted the damping of the HPS system via a
controlled throttle valve and improved the vehicle’s ride, pitch and roll dynamics both in simulations and
experiments. Giliomee and Els (1998) changed the flow of the fluid that comes from the hydraulic cylinder of the
system by using valves and bypass lines in order to change both springing and damping characteristics of their
designed system. Their design included two orifices for soft and hard damping and two accumulators for soft and
hard springing and they altered the behavior of the system by controlling the valves and bypass lines between two
sets. Their results showed significant improvements on both displacement and acceleration of the system.
Westhuzien and Els (2013) co-simulated a previously validated full vehicle MSC Adams Car model of an SUV
with their HPS model. They successfully matched the experimental results with the simulation of a double lane
change maneuver at 60 km/h vehicle speed.
Later, Westhuzien and Els (2014) compared four gas models including isothermal, isentropic and the BWR
(Benedict Webb Rubin) and BWR – EE (Benedict Webb Rubin model with energy Eq.) for different maneuvers
using a previously validated MSC Adams Car model of an SUV. Results have shown that at relatively calm
motions of the suspension system, isothermal gas model can be usable to model the accumulator behavior,
however at relatively high frequency excitations of the suspension system, best matching with the experimental
results are provided with the BWR – EE gas model. Küçük et al. (2016), optimized the HPS system parameters for
an 8x8 heavy duty vehicle on a quarter car model using Genetic Algorithms method, then prepared a full vehicle
model using those optimized suspension system parameters. Their simulation results have shown that the
optimized model had been significantly improved in terms of vibration comfort.
The survey showed that there is a lack of high fidelity full vehicle models for HPS systems in the literature and
development of multi physics full vehicle models is required in the design of future hydropneumatic suspension
systems having complex fluid and control circuits. This situation motivated the authors to model a basic HPS
system for a generic military vehicle to provide a foundation for further advanced functions of that system. In
order to do that, an independent HPS model is created by using Simscape sub-toolbox of the MATLAB-Simulink
software, which is known to be a proven tool for simulating hydraulic system physical modeling toolbox. Then
this model is integrated to the generic military vehicle model created in IPG TruckMaker software and the
simulations are done by co-simulation of these two software packages.

2. MODELING OF THE HPS SYSTEM
Before modeling the system in Simulink software, preliminary calculations of the HPS system with double acting
cylinder parameters for the desired springing and damping characteristics are made by following the procedure
described by Bauer (Bauer, 2011). In order to calculate the HPS system parameters, geometric, mass and natural
frequency properties of the generic vehicle is determined and given in Table 1.
Table 1. Basic properties of the generic military vehicle.
Property
Sprung mass
Unsprung mass (front –rear)
Wheelbase
Distance between COG and front axle
Height of COG
Sprung mass natural frequency (front – rear)
Tire radial stiffness
Tire radial damping coefficient

Abbreviation
ms
mus,f – mus,r
l
lf
h
fs,f – fs,r
ktire
ctire

Value
9000
450-450
4
1,91
1,1
1,4 – 1,4
1000000
7500

Unit
kg
kg
m
m
m
Hz
N/m
Ns/m

2.1. Parameter Calculation of the HPS System
In order to determine the main properties of the HPS system structure, some parameters of the system are
predefined and the remaining are calculated. Predefined parameters are given in Table 2.
Table 2. Predefined parameters of the HPS system
Property
Pump pressure
Pressure loss of the system (approximate)
Available system pressure
Hydraulic cylinder stroke
Preload pressure ( front – rear )
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Abbreviation
pp
pk
psys
hs
pV,f – pV,r

Value
20
1
19
0,3
10

Unit
MPa
MPa
MPa
m
MPa
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Following formulas adopted from Bauer (2011) are used to determine the remaining parameters of the system.
“ax” abbreviation in the indices of the parameters means that those parameters are separately calculated for both
front and rear axles. Eq. (1) and (2) are used to calculate the static axle loads of front (
) and rear (
) and
the maximum static axle load limits (
) are calculated as the 1,5 times as much the static axle load in Eq.
(3). HPS system preload forces
) are determined as one third of the maximum axle loads according to Eq.
(4).
(1)
(2)
(3)
(4)
After calculation of the static axle forces and HPS system preload forces, hydraulic cylinder piston diameters
(
) can be calculated by using Eq. (5) considering the available system pressure to fill up the accumulators
under the maximum load case. Then, piston rodside area (
) is calculated using Eq. (6).
(5)

(6)
Rodside accumulator volumes (
) are calculated as 3 times as much as the hydraulic cylinder stroke volume
as a rule of thumb according to Eq. (7).
(7)
Rodside accumulator precharge pressure (
) values are calculated by considering the gas dynamic behavior
from precharge to preload states as isothermal. As a general rule, during static equilibrium point of the vehicle,
hydraulic cylinder pistons are designed to be at half stroke positions while both of the accumulators must be
filled half with gas and half with fluid. Rodside accumulator precharge pressure is then calculated according to
Eq. (8).
(8)
Considering the designed sprung mass natural frequency and other things above, production of the piston side
accumulator precharge pressure and the accumulator volume (
), which is directly proportional to the
gas mass in the accumulator, is calculated according to Eq. (9). Piston side preload or static equilibrium pressure
) are calculated with respect to the summation of the static axle load and the preload force together
values (
according to Eq. (10). Then the piston side precharge pressure values (
) are calculated assuming the gas
behavior between precharge and preload states as isothermal, according to Eq. (11). Finally, pistonside
accumulator volume (
) is calculated by dividing the left handside of the Eq. (9) by the calculated pistonside
precharge pressure according to Eq. (12).
(9)

(10)
(11)
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(12)
From these calculations, necessary parameters that were used in the simscape blocks are given in Table 3.
Table 3. HPS system basic parameters.
Parameter ( for front and rear axles )
Abbreviation ( front – rear )
Value ( front – rear )
Rodside accumulator volume
V0R,f - V0R,r
0,001 – 0,00095
Rodside area
AR,f - AR,r
0,0011 – 0,0011
Pistonside area
AK,f – AK,r
0,0033 – 0,0030
Pistonside preload pressure
p1K,f – p1K,r
10,42 – 10,47
Pistonside accumulator volume
V0K,f – V0K,r
0,0020 – 0,0019

Unit
m3
m2
m2
MPa
m3

2.2. Modeling of the HPS System Using Simulink - Simscape
Simulink model of the HPS system is set up with the Simscape sub-toolbox of the software. Simulink-Simscape
blocks used in the model and their short descriptions are given in Table 4.

Table 4. Simulink-Simscape blocks used in HPS system model (Simscape blocks in simscape, n.d.).
Block Name

Block Icon

Double acting hydraulic cylinder
Gas charged accumulator
Check valve

Description
Converts the energy of the fluid inside to mechanical
energy in the form of kinetic energy.
It consist of a previously charged gas volume, liquid
volume and a diaphragm separating these two.
Provides one-way fluid flow.
Measures the relative position and the velocity
between its two mechanical ports.
Generates an input signal between its mechanical
ports wrt. the signal at its S port.

Ideal translational velocity sensor
Ideal translational velocity source
Ideal force sensor

Measures the force between two mechanical ports.

Ideal translational force source

Applies translational force between two mechanical
ports

Input

Describes input to a system or subsystem.

Output

Describes output from a system or subsystem.

Physical connection

Describes input or output of a physical block.
Converts physical signal to numerical signal. Provides
link between Simulink and Simscape block.
Converts numerical signal to physical signal. Provides
link between Simulink and Simscape block.

PS - S
S- PS
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Figure 1. Front left HPS system unit block diagram

Simscape block’s parameters are adjusted according to the calculations given in section 2.1 and the following
block diagram structure is obtained in Figure 1. Since the total suspension force which consists of springing and
damping forces is carried by the two mechanical ends of the hydraulic cylinder, suspension force output of the
system is sent to the IPG Truck Maker Simulink model as “total force” as shown in the figure.
Since the damping of the system is provided by the check valves between the hydraulic cylinders and the
accumulators, check valve parameters are adjusted after driving the vehicle over a ramp (5 cm in height and
length) type road obstacle. Damping ratio is calculated with logarithmic decrement method using the vehicle
center of gravity position and check valve parameters are adjusted until the damping ratio of the system became
= 0,22. Different check valve parameters are set for jounce and rebound motion of the suspension for both
decreasing the vertical acceleration output of the system and good overall damping ratio. In order to ensure the
vehicle body natural frequency to be around 1,4 Hz near the static equilibrium point, FFT of the acceleration of
vehicle COG is plotted and given in Figure 2. It shows that the sprung mass natural frequency around the static
equilibrium point matches with the design value. Vehicle body COG position is also given in Figure 3 and the
used points for logarithmic decrement method are highlighted in that figure.

Figure 2. Vehicle COG vertical acceleration amplitude
during driving over a ramp type road obstacle.

Figure 3. Vehicle COG vertical position during driving
over a ramp type road obstacle.
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Using Simscape Hydraulics’ blocks provides a simple and visually understandable block diagram of the system,
however modeling of some components are restricted with the default parameter set of the concerned Simscape
block. Simplifications and assumptions of the HPS model can be listed as following:




Gas model used in the accumulator is the polytrophic model with a polytrophic exponent of 1,3.
Damping only occurs in the check valve subsystems between the hydraulic cylinder and the accumulators.
Hydraulic friction of linings, piston-cylinder friction and the local losses other than the check valves are
neglected.
Elastic deformations of both hydraulic and mechanical components of the system are neglected.

Since the used version of the IPG TruckMaker software doesn’t feature a seat model, a seat model of constant
stiffness and damping coefficients is constructed using Simulink. Acceleration input of the seat connection point is
taken from the sensor placed to the full vehicle model of IPG TruckMaker software. The force between the seat
and the vehicle is also counteracted to the vehicle body. Seat parameters are as following: seat and driver total
mass is 100 kg, seat vertical spring stiffness is 10 kN/m and seat vertical damping is 1000 Ns/m.

3. SIMULATIONS AND RESULTS
3.1 Half Round Cylinder Type Obstacle Tests
In this test, vehicle is driven over a half round cylinder obstacle with increasing speed to calculate the speed at
which the seat vertical acceleration exceeds 2,5 g (24,52 m/s2) according to Aberdeen Test Operations Procedure
(2005). Since the software uses only point follower type of tire and road contact model, the tire enveloping
characteristics are included in the analysis by simply adding radiuses to the leading and trailing sides of the half
cylinder profile as shown in Figure 4, so that numerical problems arising during the simulations can be avoided.

Figure 4. Half round cylinder obstacle geometry.

This test is carried out for 4 speeds (10, 20, 30, 50 km/h) and for 2 obstacles (r=4 inches and r=8 inches). Figure
5,6,7 and 8 shows the test results corresponding to the four speeds. General results are also summarized in Figure
9.

Figure 6. Half round cylinder test results at 20 km/h.
speed.

Figure 5. Half round cylinder test results at 10 km/h.
speed.
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Figure 8. Half round cylinder test results at 50 km/h.
speed.

Figure 7. Half round cylinder test results at 30 km/h.
speed.

Figure 9. Half round cylinder test general results.

Among the test conditions, the only violation of the 2,5 g criterion occurred at 20 km/h cruising speed over 8 inch
half round cylinder obstacle. This condition is calculated to be the speed at which the frequency of the vehicle
exposed to the obstacle via its tires is around 1,4 Hz by simply dividing the vehicle speed with the wheelbase
((20/3.6)/4 = 1.39). This frequency is the body natural frequency of the vehicle which is determined in section 2.1
and corrected with the simulation result in Section 2.2. At speeds lower or higher from that speed, maximum value
of the seat vertical acceleration is decreased as it is expected. It is worth noting that the first peaks of the
acceleration signals increase with the cruising speed over the obstacle and this can lead the vehicle to violate the
2,5 g criterion at speeds higher than 50 km/h. It shall also be noted that the seat vertical accelerations over 4 inches
half round obstacle tests are all lower than that of 8 inches half round obstacle tests.

3.2. Absorbed Power Tests
In this test, the vehicle is driven over three predefined road profiles (APG-11, APG-29a and APG-IV) having
different average mean square (rms) roughness values which are included in NATO Reference Mobility Model at
different speeds in order to define the cruising speed at which the absorbed power on the driver reached to 6 W.
Absorbed power on driver’s body is calculated as following (Aberdeen Test Operations Procedure, 2005):

(13)
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Where,
P : Absorbed power in [W]
Ai : RMS value of the seat vertical acceleration at ith spectral band in [ft/s]
Ci = K1K0(F1F4-F2F3)/(F32+WiF4) : Filter coefficients
Wi : Frequency in [rad/s].
Figure 10 shows the road profiles used in simulations. RMS roughness’s of the road profiles are, APG-11 : 1.32
inches, APG 29 : 2.23 inches and APG-IV : 3.43 inches.

Figure 10. Used road profiles in absorbed power calculation tests.

While driving the vehicle over the road profiles, there have been some deviation from the predefined cruising
speeds. Therefore, test speeds are taken as the average speeds of the simulation of each tests. Figure 11, 13 and 15
show the acceleration amplitudes of the vehicle seats over the road profiles APG-11, APG-29 and APG-IV in
order. Figure 12, 14 and 16 shows the cumulative absorbed power in [W] for each frequency. Figure 17 shows the
general results for the absorbed power technique tests.

Figure 11. Absorbed power technique test on APG-11
road profile, seat vertical acceleration results.

Figure 12. Absorbed power technique test on APG-11
road profile, absorbed power results (Cumulative).
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Figure 13. Absorbed power technique test on APG-29
road profile, seat vertical acceleration results.

Figure 14. Absorbed power technique test on APG-29
road profile, absorbed power results (Cumulative).

Figure 15. Absorbed power technique test on APG-IV
road profile, seat vertical acceleration results.

Figure 16. Absorbed power technique test on APG-IV
road profile, absorbed power results (Cumulative).

Figure 17. General results of the absorbed power technique tests.

The exact value of the comfortable cruising speeds on the road profiles couldn’t be specified because the vehicle
speeds couldn’t be maintained strictly around the preset value which leads to significant absorbed power
calculation result variations between some speed intervals. Therefore, simulations are made for 3 average speeds
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per road profile and the comfortable cruising speed intervals can be seen in Figure 17. Those speed intervals are;
between 39.5 km/h and 53 km/h for APG-11, between 24.8 km/h and 25.8 km/h for APG-29 and between 28.7
km/h and 32.7 km/h for APG-IV. These results show that a road with lower RMS roughness (i.e, APG-29) can be
more uncomfortable than a road with higher RMS roughness (i.e, APG-IV). This is because of the input frequency
components as a result of the cruising speeds on the road profile can get near to the natural frequency of the sprung
mass free from the road RMS roughness.
Figure 11, 13 and 15 shows that the seat vertical acceleration amplitudes increases as the average cruising speeds
increases as it is expected. Figure 12,14 and 16 shows that the frequency components higher than 50 Hz, doesn’t
have significant effects on the absorbed power in human body.

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
In the scope of this work, a HPS system model was created in Simulink software in order to use it in a full vehicle
model created in IPG TruckMaker software. HPS system parameters were adjusted with respect to the vehicle
body natural frequency and damping ratio targets near the static equilibrium point of the vehicle. These targets
were validated by a simulation in which the vehicle was driven over a ramp type road obstacle and inspecting the
sprung mass vertical motions.
Primary objective of this work included the half round cylinder and the absorbed power technique simulations
which are standard NATO test procedures for both wheeled and tracked vehicles. Half round cylinder tests have
shown that 2,5 g seat vertical acceleration criterion can be violated if the cruising speed and the wheelbase of the
vehicle perfectly matches with the vehicle body natural frequency even at relatively lower speeds. In the absorbed
power technique tests, increasing average vehicle speeds on road profile increased the seat vertical acceleration
amplitudes. It was also obtained that on a real road profile, the main factor that violates the absorbed power
criterion may be the frequency of the input components from the road approaching the natural frequency rather
than the road RMS roughness.
In conclusion, co-simulation of the two software packages provides a good tool for simulating a full vehicle model
with HPS systems with standard test procedures. In order to create a more realistic HPS system model, Simscape
block parameters can be adjusted with catalog values of the real hydraulic elements using optimization methods in
Simulink environment. Simscape-Hydraulics toolbox involves useful element blocks such as spool valves, valve
actuators, pumps, reservoirs etc. in order to simulate more advanced HPS system functions such as leveling or
active roll stabilization which can be the next phase of this work.
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ABSTRACT
This work focused on an optimum design of connecting rods to save material, reduce cost and enhance quality.
Optimization has been realized on existing connecting rod component that used in Renault 1.5 dCi engines and
design of this connecting rod has been changed. Optimization is very significant in terms of finding out better
designs: less material, less cost and providing desired conditions. Topology optimization is a type of optimization
and is increasingly being used in automotive industry. In this research, it is aimed to create an optimum design of
connecting rod component and use this component in diesel engines of automobiles to comply with new emission
regulations. An analysis was made on existing model of connecting rod with using mathematical data obtained
from numerical formulas to examine if the part is suitable for topology optimization. According to results,
topology optimization was realized on existing model and a new design was created. The new design was
compared with the existing model: and it was observed that the mass of the model was reduced by 18%, while
expectations are also met as it is in the existing model.
Keywords: Optimum Design, Topology Optimization, Connecting Rod, Weight reduction

1. INTRODUCTION
Automotive sector is a very fast growing and developing sector. Making innovations such as cost reduction,
quality improvement, optimum design are very significant factors to compete in this sector. R&D projects and
academic research are made frequently in these topics. Engine is one of the basic components of vehicles and
making innovations in engines have influence on emission and performance of automobile directly. New designs
for engine components are generally made to decrease weights, and reduce cost by providing desired conditions.
The optimum design contains sizing, shape and topology optimization and contributes to cost, material and time
savings (Yildiz 2009).
Structural optimization is divided into three groups: size, shape and topology optimization; topology optimization
is most common type of structural optimization and is used for finding optimum material distribution and voids
(Reddy et al. 2014). Topology optimization has been used more than a hundred of years; furthermore, weight
reduction and quality improvement can be achieved with this method (Yang and Chahande 1995). The topology
design optimization is a method based on material distribution for manufacturing more light and durable
components (Yildiz 2008). This method is used to place material optimally in the design space (Norberg and
Lövgren 2011). The principle of topology optimization is based on the principle of making material reduction
from some areas of part by providing same rigidity and without any change in the external dimensions of the part
to be applied (Yildiz 2017). Topology optimization is a mathematical technique which optimizes material layout
by taking into account loads, boundary conditions, design objectives and design space (Sudin et al. 2014).
Topology optimization method has the following benefits: to change material distribution and shape within a
defined space under certain constraints which are defined by optimization software user (Doundkar et al. 2011).
In this paper, topology optimization method was used to reduce weight of connecting rod by creating an optimum
design and providing essential criteria and conditions. Initially, the forces effect on connecting rod was calculated,
these forces were simulated on the existing part model by Hypermesh, a new design was created by applying
topology optimization and this new model was analyzed to investigate whether the conditions and criteria have
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been met. As a result, new model is considered as suitable because the requested conditions are satisfied and the
main objectives (cost reduction, saving of material) of this study are achieved.

2. PRODUCT SPECIFICATIONS

Connecting rod is an engine part and is used to transmit motion from the piston to the crankshaft (see Figure 1).
The big end of connecting rod is assembled to the crankshaft via crank pin and the small end of connecting rod is
assembled to the piston via piston pin (Rajput 2007).

Figure 1. The connecting rod component

Boundary conditions have been identified. The objective of these boundary conditions is designing and
manufacturing connecting rods that resist combustion pressures and piston moves. The forces generated due to
inertia of the crankshaft and combustion chamber pressure have been calculated for 1.5 dCi engine to determine
boundary conditions.
The formulations used for this calculation are explained below in detail (Reddy and Sachidhanandam 2015):
Gas force on the piston (Fg) is equal to surface area of the piston multiply by gas pressure:

 D2
Fg   π
 4


P


Connecting rod ratio (n) is equal to length of connecting rod (l) divided by crankshaft radius (r):
l
n=
r
Maximum inertia force on the piston (Fi) is calculated as below;
 1 
Fi  mω2 r 

 1 n 

(1)

(2)

(3)

here m is mass of connecting rod, “ω” is angular velocity.
Angular velocity (“ω”) can be obtained as;

ω
here

2πN
60

(4)

is engine speed.

Net resultant force (F) acting on connecting rod is equal to gas force minus maximum inertia force because these
forces effect on connecting rod in the opposite direction. While the gas force pushes the connecting rod, inertia
force has a pulling effect on the connecting rod:
(5)
F = Fg - Fi
By examining the obtained results, it has been decided to perform the static analysis of the part with the forces
acting on the top dead center because the resultant force on the top dead center is higher than the bottom dead
center. It has been observed that the maximum resultant force F = 72160 N acts on the part when the engine works

430

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

at 4000 rpm. Thus, this maximum force acting on the part has been used for structural analysis. To obtain more
realistic analysis results, piston pin is also added on structural analysis (see Figure 2).
The degree of freedom has been restricted by considering the effect of the force on the top dead center and all the
degree of freedoms has been restricted for other part. The connecting rod has only been released in the vertical
axis.

Figure 2. Model of existing connecting rod with pin

3. TOPOLOGY OPTIMIZATION OF CONNECTING ROD
In automotive industry, there is a need to utilize design software and finite element technique effectively. To
design of optimum connecting rod component that has less weight and material but has similar resistance
characteristic with the existing one, multiple computer software was used in this study. An existing connecting rod
model is shown in Figure 3 and is designed using CATIA software. Two holes can be seen at the ends of
connecting rod: one of them for crankshaft connection and the other for piston connection. Moreover, two screws
are available because of production method of connecting rod.

Figure 3. Existing connecting rod model

The maximum resultant force that was explained in Section 2 has been applied on two reference point as seen
Figure 4. These reference points have been connected on pin surface. Inner surface of connecting rod that contacts
with crankshaft was connected another reference point so that the part is fixed at the top dead centre.

431

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Loads

BCS

Figure 4. Finite element model of existing connecting rod

In addition, the model has been analyzed and the maximum stresses and displacements were obtained as seen in
Figure 5. According to analysis results, maximum stress on existing connecting rod was 420.6 MPa and the
maximum displacement was 0.119 mm. It was observed that the stress on part is lower than the maximum
allowable limit (yield strength) of the part material so the next step (topology optimization) can be applicable for
this situation.

a.
b.
Figure 5. Static analysis results; a.Stresses on component b. Displacements on component

For topology optimization; connection, function and contact criteria have been also taken into account and meshes
marked with grey were evaluated as non-design areas because these areas should not be removed from part (see
Figure 6a). In topology optimization, compliance minimization of the component and density of each elements
were chosen as objective function and design variables, respectively. In this case, topology optimization result has
been obtained as in Figure 6b.
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a.
b.
Figure 6. Topology optimization; a.Non-design areas b. Topology optimization result

In the topology optimization result, the meshes shown with blue represent the regions where densities are lighter
and the meshes shown with red represent the regions which are should be kept. So blue regions can be considered
as removable material areas when only the topology optimization is taken into account. The new connecting rod
component model which was obtained after material reduction from initial model was designed in CATIA
considering manufacturability (see Figure 7).

Figure 7. The new model of connecting rod

The new model of connecting rod is compared with the existing model in Figure 8. While the grey ones are
existing model, the yellow ones are new model.

Figure 8. Comparison of new model with existing model
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The new design was also analyzed using 210419 tetra elements and 50150 nodes with the same loading and
boundary conditions of initial design (see Figure 9).

a.
Figure 9. Static analysis results after topology optimization;
a. Stresses on component b. Displacements on component

b.

At the end of this analysis, maximum stress on the optimum design was obtained as 413.4 MPa and the maximum
displacement was observed as 0.128 mm.

4. CONCLUSION
The methodology of this study can be summarized as shown in Figure 10:

Figure 10. Methodology of optimum connecting rod design

The results which were obtained for initial and optimum design of connecting rod models are summarized in Table
1. While displacements and maximum stresses are almost the same for initial and optimum design, the mass of the
connecting rod component is decreased by 18% thanks to the topology optimization.
Table 1. The results of static analysis for connecting rod component models
Model
Initial design
Optimum design

Mass
[kg]
0.544
0.446

Maximum Stress
[MPa]
420.6
413.4

Maximum Displacement
[mm]
0.119
0.128

With this study, a new design of connecting rod has been created which is lighter than the initial model and meets
expectations by applying optimization effectively. For further studies, manufacturing prototypes of connecting rod
and testing these prototypes in engine test laboratories and real road conditions will be useful.
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ABSTRACT
Lightweight design is the main goal of all automotive industries and they are always looking for more weight
saving replacements. The objective of this paper is to understand how to design a lightweight front underrun
protection of heavy duty trucks for impact loading using CAE and optimization tools. Front underrun protection
device is crucial for truck front impact and front under-running of the passenger vehicles to the heavy duty trucks.
In order to minimize the design iteration phase of the heavy duty truck FUP, a finite element model have been
constructed for the necessary impact loading conditions via RADIOSS software.For this purpose, first load path
concept study is carried out to find out effective FUP to chassis attachment strategy for lightweight front underrun
protection. Then FUP beam section and thickness optimization is performed using DoE optimization. The
proposed design is verified with finite element models for Regulative impact loads.
Keywords: Lightweight design, Front Underrun Protection, Finite Element, RADIOSS, ECE-R93

1. INTRODUCTION
Front underrun protection device is a rigid part located on the front most of a heavy duty truck in order to protect
the passenger cars under-running as seen in Figure 1. Safely designed FUP helps to avoid the fatal and injury
crashes of passenger cars and their underride collisions to the truck front sides. It has been revealed that when a
passenger car travels at a speed of 70 km/h and hits to a standing heavy duty truck with zero speed from the full
head on, the passenger car will feel a deceleration of 35g or more which will also translate to the passengers
inside. This possible life threatening declarative impact increases directly to 46g or more when the passenger car
speed increases from 70 to 100 km/h. Average of around 20g results in fatal outcomes (Lambert and Rechnitzer,
2002).

Figure 1. FUPD on a heavy duty truck chassis

Front underrun has two major effects on the outcome of crashes:
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 Firstly underrun can expose light vehicle occupants to direct contact with rigid structural parts of the vehicle
before the light vehicles crashworthiness has fully come into play,
 Secondly, components of the heavy vehicle (e.g. Front axle) can be compromised to the degree that, the vehicle
is not controllable in coming to a stop or the vehicle cannot be moved after the collision.
In order to understand the design requirements of front underrun protection, crash situations of the front impacts
should be understood clearly. Front impact types can be divided into two types: full frontal crash (See Figure 2a)
and offset frontal crash (see Figure 2b).

a.

b.

Figure 2. Front end crash types: a. Full frontal crash, b. Offset frontal crash (Lambert and Rechnitzer, 2002).

Since August 2003, due to Directive 2000/40/EC, manufacturers of heavy goods vehicles (HGVs) are required to
equip HGVs with front underrun protective device (FUP) according to Regulation No. 93 of the Economic
Commission for Europe (ECE-R93). The FUP should prevent the truck overriding the car in truck-to-car collisions
and therefore decrease the severity of frontal crashes. Studies performed by EEVC WG 141 have shown that a
crash with a closing speed of 75 kph and 75% horizontal overlap (referred to as a typical accident crash
configuration) is survivable for the occupants of passenger cars in most cases if the truck is equipped with a FUP
(Krusper and Thomson, 2010). It is shown that survival zone comparison of the crashed vehicle equipped with
FUP (see Figure 3a) and without FUP (see Figure 3b).

Figure 3. Front end crash: a. with FUP, b. without FUP

2. GENERAL INFORMATION
2.1. ECE. R-93 Requirements
The current regulation standard for the FUP is ECE-R93 (URL1). According to ECE-R93, the distance between
lower edge of the FUP and ground should not exceed 400 mm, the distance between the front of the FUP and
foremost of the vehicle not exceed 400 mm, the width of the FUP should not be smaller than 100 mm (per side)
than the outer side wall. Bumper beam section height should not be smaller than 120 mm, while sharp edges
should be avoided for the total design (see Figure 4).
The testing of the FUP can be either conducted on a vehicle, on a part of the chassis, on a test bench, or via a
correlated CAE analysis technique. Test forces should be applied as rapidly as possible and the device or vehicle
shall withstand the forces at least 0.2 seconds where P1 is 80 kN, P2 is 160 kN, and P3 is 80 kN. The load
application regions are well defined in ECE-R94 standards, see Figure 4.
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Figure 4. ECE-R93 requirements (URL 1)

2.2. CAE Methodology
Experimental testing of FUP has been widely used to verify the crashworthiness of these parts. It has been studied
the assessment of dynamic crash tests of a passenger car and a stationary heavy truck fitted with and without FUP
(Raj, 2007). They have conducted a series of experiments and LS-DYNA simulations and concluded the necessity
of the FUPs. Haenchen et.al developed the deformation energy needed for a car-to-truck collision and pointed out
that, there must be an agreement between passenger car manufacturers and truck manufacturers on an adequate
height for structural interaction, so that the passenger car and FUP should have similar heights from the ground.(
Haenchen,2004)

Finite element studies of underrun protection have been studied by a number of researchers (Raj, 2017 Haenchen, 2004). Glavac et.al. presented a new finite element method at which it is possible to design a underrun
protection which confirms to ECE Regulations (Glavac and Ren, 2002). They used Nastran software with nonlinear material modeling and contact elastic and elasto-plastic analysis. Load is applied quasi-statically as pressure
in their FE model. Joshi et.al. developed an explicit LS-DYNA FE model in order to reduce the number of
iterations during the FUP design phase, for impact loading (Joshi 2012). Joseph et.al. have studied the
optimization of the FUP by using LS-DYNA FE analysis (Joseph,2013).
Therefore with this study, an optimum front end protection design developed in terms of weight and cost
perspective with using FE models and optimization tools. In order to analyze the structural integrity of the FUP
attachment, a non-linear finite element model is prepared using the commercially available code RADIOSS, which
is widely used in automotive industry. The model is composed of a relevant portion of the stiffer truck chassis, on
which the FUP is mounted. The chassis portion is fixed for every DOFs and non-linear material modeling are
used.

Figure 5. CAE model
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3. DESIGN AND OPTIMIZATION
3.1. Load Path of The System
Load path is most critical factor of a structural design. Benchmark study showed that two different load paths
types are commonly used to transfer load to the rigid chassis parts. Figure 6a shows that, steel FUP beam attached
to chassis with one longitudinal part. Steel beam material stiffness of the beam can allow to stand the P1 load.
Aluminum materials has one-third of the elastic modulus of steel. This will need an additional diagonal attachment
to chassis shown in figure 6.b. In this study aluminum is used as the material of the front underrun protection
design. Therefore second load path type is selected for FUP design as shown in figure 6.b.

a.

b.
Figure 6. FUP load paths.

3.2. FUP to Chassis Attachment
Attachment strategy plays an important role for transferring loads from FUP to rigid chassis parts. Various FUP to
chassis attachment designs are produced in this study. Four of them are shown in figure 7.After load path design is
decided for this study first finite element models are developed.
Initial FUP finite element models showed that, design 2 has higher moment in z direction while design 4 has in Y
direction shown in figure 7. Higher moments leads insufficient load paths to chassis part. Design 3 has higher
loads on the attachment tools. Therefore design 1 is chosen for FUP to chassis attachment according to load path
and attachment strategy.

Figure 7. FUP attachment design alternatives
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3.3. Efficient FUP Beam Section and Material Selection
To perform a design of experiments, a DoE matrix (27 cases) is produced by considering three control factors.
Control factor A has three beam section shown in figure 8 while control factor B has 3 different thickness of
section walls. Control factor C shown in table1 has three aluminum material with higher and lower grade. The
section of the beam can be manufactured with extrusion method. Therefore the main material is selected as
aluminum. The control factors are determined based on a study of vehicle package and material availability in
industry.

Figure 8. Design of experiments; control factor A.
Table 1. Design of experiments; control factor C.

The results are shown in table 2. DoE number 23 is selected according the cost and weight perspective. All cost
and weight values is normalized using the selected DoE.
Table 2.Design of experiments Results
DoE Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Design
Design 1
Design 1
Design 1
Design 1
Design 1
Design 1
Design 1
Design 1
Design 1
Design 2
Design 2
Design 2
Design 2
Design 2
Design 2
Design 2
Design 2
Design 2
Design 3
Design 3
Design 3
Design 3
Design 3
Design 3
Design 3
Design 3
Design 3

Thickness (mm)
3
3
3
4
4
4
5
5
5
3
3
3
4
4
4
5
5
5
3
3
3
4
4
4
5
5
5

Material
AL 5251
AL 6082
AL 7075
AL 5251
AL 6082
AL 7075
AL 5251
AL 6082
AL 7075
AL 5251
AL 6082
AL 7075
AL 5251
AL 6082
AL 7075
AL 5251
AL 6082
AL 7075
AL 5251
AL 6082
AL 7075
AL 5251
AL 6082
AL 7075
AL 5251
AL 6082
AL 7075
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Cost
0.71
0.75
0.95
0.81
0.85
1.10
0.90
0.96
1.26
0.76
0.80
1.03
0.87
0.93
1.21
0.99
1.05
1.39
0.81
0.86
1.11
0.94
1.00
1.31
1.07
1.14
1.52

Weight
0.64
0.64
0.64
0.79
0.79
0.79
0.95
0.95
0.95
0.71
0.71
0.71
0.89
0.89
0.89
1.07
1.07
1.07
0.79
0.79
0.79
1.00
1.00
1.00
1.21
1.21
1.21

Results
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
OK
NOK
OK
OK
NOK
NOK
NOK
NOK
OK
OK
OK
OK
OK
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3.4. Final Design
According the DoE results design 3 selected for FUP beam section. The beam thickness is 4 mm for all extrusion
profile walls. Design 3 with a thickness of 4 mm result is not sufficient for structural integrity with aluminum 5251
series. Therefore DoE number 23 is selected which has AL 6082 series material, design 3 section beam with 4 mm
thickness. Final design of Front underrun protection is shown in figure 9.

Figure 9. FUP final design

The comparison between current and new FUP design is shown in figure 10. The previous FUP material was steel
whereas new FUP material is Aluminum. The weight of the new FUP is 48% less than current FUP design. This
would makes the assembly process easier on the production line. Weight decrease will also help to overall vehicle
fuel economy targets.

a. Current FUP

Figure 10. FUP comparison

b. New FUP

3.5. Final design simulation for regulative load cases
To verify the new FUP design, finite element analysis are performed for all load cases. Plastic strain result is one
of the parameter to check the structural integrity. The plastic strain contours are shown in figure 11. Plastic strain
values meet the target for all three load cases.

Figure 11. Plastic strain contour for all load cases
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4. CONCLUSION
The purpose of this paper was to obtain an optimum concept design for front underrun protection component.
Firstly FUP to chassis attachment concepts are developed. Then FUP beam section and thickness optimization is
performed using DoE optimization methods. Current Front underrun protection parts material is steel. The
optimization and concept changes are allow us to make a weight decrease with 48 %.
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ABSTRACT
This article is related with optimum design of particle sensor system in diesel engines. With the adoption of the
Euro 6c emission norms, it has become necessary to introduce a continuous particle measuring system that
integrated with the vehicle exhaust system. Thanks to this system, feedback data obtained and sent to engine brain
instantly. According to this data, car users will be directed to the service when necessary. The vehicles will be
upgraded with Euro 6c emission normative adaptation with using design software, finite element analysis and
innovative optimization methods such as topology and topography. Optimization methods allow for design
improvements by providing material and cost savings. Topology and topography optimization are new but
important optimization methods for automotive industry. With this study, it is intended to make an optimum
design of particle sensor system and utilize this system in automobiles to provide new emission values which are
stated in Euro6c regulations. Within the scope of the optimization study, the particle measurement system foreseen
to be used in Renault 1.5 dCi engines has been optimized and the mass of the system was reduced by 26.7%.
Keywords: Optimum Design, Topology Optimization, Particle Sensor System, Material and Cost Savings

1. INTRODUCTION
Automotive industry is a very competitive and changeable sector. It is very important to keep up with the
developments in this sector. To maintain its own presence, companies should invest in R&D studies and
contributes to innovation. On the other hand, academic researches should be conducted with cooperation of
companies and universities. It is primary purpose to develop high quality parts that meet the required requirements
and that provide both weight and cost advantages. It is aimed to decrease the emissions by means of this instant
particle measurement system on the exhaust line. New exhaust emission regulations requires less particle emission
in diesel exhaust. The automotive companies develop new methods such as different combustion concepts, using
particle filters and catalysts (Beck et al. 2003). In diesel vehicles, there will be a necessity to use particulate filters
in accordance with the new norms. Particle emission limits have been decreased lately so particle detection and
measurement is a significant aim for automotive manufacturers. According to European emission regulations,
detection of particle amount in unit volume was recently applied (Lutic et al. 2010). With a negative effect on
human healths, for diesel engine emissions particle substance is the most important pollutants. Complete
measurement and check of diesel engine particles is an obligation (Petrovic et al. 2011).
In recent years, with the observing effects of particulate matter levels on health, particulate emissions from
vehicles have become increasingly prevalent. For this reason, numerous alteration were made in emission
regulations which has more strict norms and adopted new metrics. These alterations causes to develop new tools
which have real time measurement property with enhanced sensitivity for vehicle companies (Giechaskiel et al.
2014).
According to new Euro-6 regulation introduced in September 2014, particle number of direct injection gasoline
vehicles is limited as 6.1012 particles/km. This number is reduced to 6.10 11 particles/ km in 2017 as already for
diesel vehicles. With Euro 6-c regulations planned for 2017, Real Driving Emissions which include diesel NO x
and possibly particle number for later stage are studied and developed by EU Commissions (Gallus et al. 2015).
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The internal combustion engines are one of the most important reasons of environmental pollution. Developed
countries are attempting to launch the particle measurement program to provide measurement accurately and
precisely. There is a need to application which is inexpensive, lightweight, compact and has less maintenance cost
(Ninawe 2015). To achieve designing such an application, optimization methods come into play.
Reducing the part cost in automotive industry interests increased to decrease emissions and provide fuel efficiency
with mass reduction. The fundamental aim of the optimization is reaching best design under given conditions.
Topology optimization is used to define optimum material distribution for all shape type and size taking into
account constraints and loads. Topography optimization can be defined as an improved shape optimization. On a
certain design area of a part reinforcement is aimed (Kong et al. 2016).
Recently, a multi-component topology optimization method has been developed by Yıldız and Saitou (2011), an
important milestone in bringing a challenging new perspective to topology optimization research efforts for those
eager to effectively design vehicle components. With respect to the current (one-component) topology
optimization methods inherent in well-known FEA software, only compliance and natural frequency can be
defined as the objective function. By contrast, Yildiz and Saitou’s multi- component topology optimization
method deals with four different objective functions such as stiffness, weldability, weight, and costs. These are
automatically comprised in the sheet metal costs of the parts manifest after the topology has been optimized. In
this method, the juncture of the parts are determined in accordance with the objective functions and the parts are
designed as multi-components (Yıldız and Saitou 2011).
Just a single optimization method may not be enough for all structures so multiple optimization methods have
been developed to solve all design problems which include different structures. Topology optimization is a type of
optimization determining optimum structure and has a large degree of freedom. Thanks to topology optimization
method, new forms which are completely different from initial design area or current part. Elements are
categorized according to their contribution to rigidity of part and unnecessary ones are eliminated. In topography
optimization, constraint conditions and objective functions are defined to create convex and concave form
(Chuman et al. 2015).
In this paper, topology and topography optimization approaches have been used. Topology optimization method
was mainly used to reduce weight of particle sensor system while the topography optimization method was applied
for increasing rigidity of the system.

2. PRODUCT SPECIFICATIONS
Particle sensor system is a system which contains three main parts (sensor, bracket and heat shield) and connection
elements. The main objective of the system is measuring the particle instantly and continuously on the exhaust line
of the vehicle and warn the car user if there is a problem related with emission values. Location of the particle
sensor system is determined according to the conditions of vehicle architecture (see Figure 1).

Figure 1. Location of the particle sensor system on vehicle

Heat shield must be placed between particle sensor and exhaust line to protect the sensor from heat that is
transferred from the exhaust line. Bracket should also be located engine subframe and is used to support particle
sensor. Particle sensor is fixed on bracket via connection elements and engine subframe. Heat shield is above of
the particle sensor.
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The first boundary condition to be considered is creating total design volume which does not enter oscillation data
of the exhaust and exhaust components and the second boundary condition for total design volume is meeting the
requirement that the particle sensor system must not descend under the virtual ground height specified according
to architectural and safety conditions. Based on these conditions, the total design volume was defined (see Figure
2).

Exhaust Oscillation Volume

Virtual Ground
Yüksekliği

Figure 2. The total design volume

It has been decided to the bracket is positioned on the engine subframe using the following connection points (see
Figure 3.a). It has also been decided that the heat shield should be mounted on this bracket from three points so as
to create minimum degree of freedom. To mount the sensor on the bracket there need to two welded studs on
bracket (see Figure 3.b). To ensure the installation of the sensor electrical cables, holes should be created on the
bracket and heat shield where the clips could be mounted (see Figure 3.c).

a.

b.
c.
Figure 3. Connection points;
a. The bracket connection points b. The sensor connection points c. The sensor cable connection points

Considering the design input and boundary conditions of the particle sensor system, the initial heat shield and the
bracket design areas have been generated (see Figure 4).

a.

b.
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Figure 4. The initial design areas;
a. The heat shield b. The bracket

Since the primary objective of the optimization is to use the least amount of material and design the lightest piece,
the first objective function is defined as the minimum volume. The second objective function is to reach minimum
100 Hz natural frequency value to prevent the resonance problem while the vehicle is running.

3. TOPOLOGY AND TOPOGRAPHY OPTIMIZATIONS
The importance of using optimization methods in the automotive sector is increasing day by day. At first stage, it
was decided to perform topology optimization to develop the design of particle sensor system. In this way, the
initial design area of the heat shield and bracket designed in Catia software was transferred to Hypermesh
software. The mesh structures of the parts were created and objective and boundary conditions, material properties
were defined. It is aimed that design of new parts has less material but has required characteristics. The fixing
points were defined as non-design domains for the heat shield optimization (see Figure 5).
1st fix
point

2nd fix
point

3rd fix
point

Figure 5. The fixing points of heat shield

The middle zone of the heat shield that is required to protect the heat shield from heat effect of exhaust line was
also defined as unchangeable area for topology optimization of heat shield. As a result of topology optimization of
the heat shield, an output was obtained (see Figure 6). The red areas represent unchangeable areas, which are
necessary for the parts to perform its function and contain the connection points; while blue areas represent areas
where material can be reduced and can be modified.

Figure 6. Topology optimization output for heat shield

According to topology optimization output, the parts were redesigned in Catia software (see Figure 7). Heat shield
part are placed on the bracket part so this new design of heat shield was used as an input data for bracket
optimization.
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Figure 7. Redesigned heat shield after topology optimization

Optimization of bracket topology was also performed on Hypermesh by applying the weight of the topologyoptimized heat shield on the bracket from the connection points. The fixing points were defined as non-design
domains for the bracket optimization (see Figure 8).
1st fix
point

2nd fix
point

3rd fix
point

Figure 8. Topology optimization output for bracket
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As a result of bracket topology optimization, Hypermesh output was obtained (see Figure 9).

Figure 9. Topology optimization output for bracket

Taking into account the topology optimization output, the bracket was also redesigned in Catia software (see
Figure 10).

Figure 10. Redesigned bracket after topology optimization

As an output of topology optimization, a design model prepared in Catia software was used as an input for
topography analysis on Hypermesh at this stage. In this analysis, the objective function is to maximize natural
frequency value. As applied in the topology optimization, topography optimization is performed on the bracket
first after the heat shield. As a result of topography optimization of the heat shield, an output was obtained (see
Figure 11). While red areas on this output represent that can be formed as convex form to increase the rigidity,
blue areas shows unchangeable areas because of connection points and functionality of part.

Figure 11. Topography optimization output for heat shield
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The optimum heat shield component model was redesigned by taking into account topography optimization output
data in CATIA (see Figure 12).

Figure 12. Optimum heat shield design after topography optimization

Topography optimization of bracket has been realized after heat shield optimization. As a result of topography
optimization of the bracket, an output data was obtained (see Figure 13).

Figure 13. Topography optimization output for bracket

The optimum bracket component model was redesigned by considering topography optimization output data in
CATIA (see Figure 14).

Figure 14. Optimum bracket design after topography optimization

Since a particle sensor is placed on the top of the bracket, no change is allowed on the top of the bracket, only the
bottom side changes are allowed.
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4. CONCLUSION
The steps followed during this research can be outlined as described in Figure 15:

Figure 15. Optimum design steps for particle sensor system

Firstly, initial design definition has been created for both heat shield and bracket components. Then topology
optimization method was applied for heat shield and bracket respectively to reduce the masses. Topography
optimization method was also applied in the same order to increase the rigidity and natural frequency value. At the
end of optimization studies, particle sensor system design has been finalized as optimal.
The results which were obtained before and after topology optimization for particle sensor system are summarized
in Table 1. The mass of the heat shield component is reduced by 25.8% and the mass of the bracket component is
reduced by 33.6% thanks to the optimization methods. In this way, total mass of the particle sensor system is
reduced by 26.7%. In addition to, other requirements expected from the system were met.
Table 1. The results for particle sensor system
Mass
[kg]

Heat Shield

Bracket

Sensor

Initial design

0.093

0.720

0.182

Optimum design

0.069

0.478

0.182
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ABSTRACT
The lightweight construction is in great demand in the 21 st century with the increasing need for fuel saving, safety
concerns and customized material properties. For its high specific strength and customizable material properties,
the composite materials have found its place as a major lightweight material in aerospace, marine and automotive
industries. One fastening technique to join these composite parts to other components is bolted joining which
requires drilling to form the holes. Nevertheless, drilling weakens the properties of the composite enormously. For
a safe design, the bearing response of drilled composite should be characterized. In this work, glass/epoxy
composite specimens with two-pin loaded holes that represent a bolted joint region of a Mercedes-Benz Truck rear
cab suspension component were designed. The PWTC specimens were tested under quasi-static pin pull-through
loading condition. Moreover, the pin pull-through tests were analyzed with commercial Abaqus FEA software
Standard solver. The stiffness error between experiment and FE analysis results is 5%. The FE results illustrate the
stress directions during the bearing damage.
Keywords: Composite materials, bearing failure, Finite Element Analysis, pinned joint

1. INTRODUCTION
Due to the increasing fuel prices and CO2 emission regulations of governments, car manufacturers are forced to
improve fuel efficiency. The fuel consumption is directly related to the vehicle weight. The fuel is consumed for
accelerating the vehicle and to overcome the friction between the tire and the road. Reducing the vehicle weight
lessens the fuel consumption significantly (Mallick, 2010, p.1-2). Therefore, car manufacturers seek methods to
reduce the vehicle weight. According to the Brooke and Evans, the fuel efficiency can be increased up to 8% by
reducing the weight of the vehicle by 10% (as cited in Mallick, 2010, p.2).
One method to reduce vehicle weight is to use lightweight materials such as composites. According to Kaw (2006,
p.39), the weight of the composite parts in an automobile is only 8% of the total weight of the vehicle. In the
automotive applications E-glass fiber (short) reinforced polymer matrix composites (PMC) are widely used. The
short fiber E-Glass is preferred because of its low cost and suitability for mass production with injection molding
and compression molding. Some thermoplastic PMC automotive parts are: inner door panels, bumper beams and
seat backs (Mallick, 2010, p.18). The thermoplastics used at these components are polypropylene (PP),
Polyamide-6 and polyamide 6, 6. The common used thermoset PMCs in automotive industry are sheet molding
compounds (SMCs). Its structure is random-oriented discontinuous E-Glass fibers inside a polyester or vinyl ester
resin. Some SMC automotive parts are door and roof frames, hoods and radiator support (Mallick, 2010, p.18).
The advantages of producing leaf springs from composite material are unlikeliness of catastrophic failure, ride
comfort and longer fatigue life (Kaw, 2006, p.39).
Drilling weakens the composites drastically since it violates the continuity of the fibers and creates notch effect.
As the main load carrying component is the fiber, where the damage on it’s tows causes serious stiffness and
strength reduction of the composite. Therefore, the strength of open hole composite coupon (drilled composite) is
much lower than non-drilled composite coupon. According to the extended literature search, the bolted composites
generally fail at the bearing area by local compressive stresses in front of the bolt (Bergmann & Heimbs, 2017,
p.300).
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Figure 1. Failure modes at drilled and fastened composites. Retrieved from (Pakdil et al., 2011, p.124)

Under bearing mode failure (Figure 1) fastened composite acts as a good impact energy absorber. When the bolt is
pulled through the length of the composite, it shows a relatively constant rate of progressive failure. As the bolt
pulled through the composite, it crushes the fiber bundles and the matrix sequentially along the way. This allows
for absorption of high amount of energy. Therefore, bearing mode failure of composites can be used as high
weight specific energy absorption (SEA) materials for the above-mentioned purposes. Under progressive crushing,
woven FRP absorbs more energy than unidirectional FRP according to Kim et al. (2009).

2. EXPERIMENTAL SETUP AND RESULTS
The Mercedes Benz-Truck component of interest is a bracket (Figure 2) at rear cab suspension unit. The design of
the composite specimens was realized according to the connection area of current Cab rear suspension bracket to
the chassis. This bracket is fastened to the chassis with two M18 bolts. The component is produced from steel and
would like to be replaced to composite material within the scope of cost & weight reduction.

Figure 2. The rear cab suspension bracket

The bracket is designed as an U shape, that has two flat surfaces at its both ends and these two flat surfaces (Figure
2) are located on the chassis. The steel bracket and the air springs damp together the impacts on the cabin. This
paper focuces just on the connection surface between the composite structure and the steel frame, that means other
related parts such as dampers, upper connection elements will be remained as the same.

2.1. Test Setup
In this experimental setup, the specimens represent the flat surfaces of the rear cab suspension bracket (Figure 3).
The pinned joint was used although the Mercedes Truck rear cab suspension bracket is fastened with bolts and
nuts. The reason for using pinned joint is that the failure mode does not vary significantly between pinned and
bolted joints according to Pakdil (2011) and the nuts at bolted joint would prevent the visual inspection of the
bearing failure (Figure 4). The rear cab suspension bracket unit is mainly under compressive loading in –z
direction, as the bracket is positioned under the driver cabin.
However, under some lateral loading conditions, the loads in +-y direction become critical. Therefore, the fastener
region of the rear cab suspension bracket undergoes loadings y direction (Figure 5.2). As the flat surfaces of the
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bracket is fastened with bolts, the in-plane loads apply pressure on the bearing area. The designed experiment
setup aims to represent the pressure on the bearing area.

(A)

(B)

(C)

Figure 3. (A) Specimen with pins, (B) specimen with clamps and (C) clamping device located at the bracket

(A)

(B)
Figure 4. Experiment ready setup. (A) front view and (B) back view.

The machine used for quasi-static pin pull-through experiments are Zwick 100kN device. It can apply up to 100kN
force. The tests were performed at 2mm/min displacement rate until 10 mm pin displacement (Figure 5). For every
specimen type, three tests were performed.

Figure 5. Dimensions of the specimens and pin pull-through direction

The fibers of the specimens are plain weave E-glass textile fabric and the matrix is bi-resin epoxy system. It can be
interpreted that all inserts were able reinforced the bearing area. That means the inserts hindered the damage by
crushing up to a certain extent.
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2.2. Test Results
The reference specimens were abbreviated as ‘W’. The force displacement plots of the reference specimens can be
seen in the Figure 6. It is observed that after the elastic deformation, the bearings start to crush and fail
progressively (Figure 6 & 7). The scattered region at the force-displacement curve represents the progressive
failure region.

Figure 6. The crush of the composite around the hole as the pin moves through

Figure 7. Failure at reference specimens

Figure 8. Force - hole displacement plots of the reference specimens

It can be observed at the Figure 8 that the stiffness values of the reference specimens vary from each other. Such
stiffness variations at experiments can also be found in the literature. In these experiments, Vangrimde & Boukhili
observe variations in the bearing stiffness values (2012). He reports that the experimental bearing stiffness values
variates from each other up to 16.1%. In this work, the experimental stiffness variation was found to be 12.7%.
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Vangrimde & Boukhili (2012) suggests that the variations in the bolt-hole clearance is the cause of the stiffness
variations. Similarly, the pin-hole clearance variance is one of the reasons of the stiffness variations in this work.
The other reasons for the variation of the experimental stiffness results at this work are the elastic deformation of
the clamping device, the small sliding of the specimens between the fixture clamps and the elastic deformation of
the non-bearing composite regions.
The stiffness corresponds to the slope of the linear region of the force-displacement curve. The first drastic load
drop is named as knee point. The knee point is considered as the damage initiation point which is the starting point
of the non-linear bearing response. On the specimen, the elastic response can be seen up to 1mm hole
displacement. After the knee point, the scattered region is the non-elastic response. During the non-elastic
response, the composite undergoes permanent damage and its stiffness drops. Despite the stiffness drop, the
bearing can still carry load after the failure. The ultimate load capacity of the bearing is observed at the
progressive failure region of the curve (Table 1).
Table 1. Bearing Response of reference (no insert) specimens
Specimen Type

Stiffness [kN/mm]
12.1
11.9
9.6
1.4

Ultimate Bearing
Load [kN]
14.94
16.28
12.50
1.9

Bearing Load at
damage onset [kN]
10.02
12.94
7.43
2.80

W1
W3
W5
Standard
Deviation
Coefficient of
Variation
Average

12.7%

13.1%

27.7%

11.2

14.57

10.10

2.3 Material Properties
The bearing strength was obtained from stress-strain plots. The force-displacement curves of reference laminates
are converted to stress-strain curves using Equation 1 and Equation 2. And then from the linear region of the
obtained stress-strain curve, the elastic constant in pin movement direction is calculated. The first drastic stress
drop was considered as the bearing strength. The calculated bearing strength and elastic modulus values are used
at the FE simulations.
According to Karakuzu et al. (2008, p.4), bearing stress at one of the two parallel pin-loaded holes is
(1)
where σ is the bearing stress at each hole, F is the applied load, t is the thickness of the laminate and D is the
diameter of the hole. According to Liu et al. (2014, p.967) bearing strain for two parallel pin-loaded holes is
(2)
where ε is the bearing strain and

is the bolt displacement.

The evaluated material properties are the stiffness, ultimate bearing load and bearing strength. In addition to these
three parameters, the effective bearing elastic moduli and bearing strength are calculated from stress-strain plots of
reference specimens. The calculated effective bearing elastic moduli and bearing strength values are used in the
finite element simulations.
The force – displacement plot of reference specimens was converted to bearing stress – strain plots using the
formulas (Equation 1 & 2). The slopes of the elastic regions of stress-strain plots stand for the effective bearing
elastic modulus for each reference specimen. The calculated elastic moduli values can be seen in the Table 2.
Table 2. Calculated elastic modulus and bearing strength values.
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Specimen name
W1
W3
W5
Average

Bearing Strength [MPa]
87.96
113.58
64.40
88.65

Elastic Modulus (MPa)
1993.26
2026.78
1566.17
1862.07

3. FINITE ELEMENT MODEL
The FE model of pin pull-through test consists of 3 parts: the laminate and two pins (Figure 9). The 3D geometries
of the parts of the clamping system was not included in the model in order to reduce the computation time since
less mesh elements and less contact definitions were used.

Figure 9. Pin pull-through assembly of reference specimen in with two pins and composite

The mesh element type of pins is 3D hexahedral solid element of C3D8R type. The mesh element type of the
laminate part is SC8R continuum shell elements. In total 10 layers of mesh elements were used in the thickness of
the laminate (z – direction). Each element layer represents one ply of the composite laminate.
At the hole-pin interface there is no gap between composite mesh elements and the rod mesh elements for an
accurate contact interaction. An accurate contact interaction reduces the computation time and eases the
convergence.
At the bearing region, contact definition between the pins and the inner surface of the hole on the laminate is
defined as surface-to-node contact formulation. 10mm displacement in +y direction was applied to a rigid body
element. All the nodes of the pins are connected to the rigid body element with kinematic coupling interaction
(Figure 10). The kinematic coupling transfers all the degree of freedoms of the rigid body element to the nodes of
the pins.

(A)

(B)

Figure 10. (A) Kinematic coupling between rigid body node and pins and (B) encastre boundary condition at the bottom 30mm
of the laminate

The first 10 rows of composite mesh elements at –y direction was constraint with encastre boundary condition
which limits the motion at every degree of freedom (Figure 10). This encastre boundary condition represents the
clamping of the laminate. Additional boundary conditions were applied on the top edge of the composite in +y
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direction in order to prevent the displacement in +y direction. The material properties of the glass /epoxy
composite that is used at the simulations can be seen in the Table 3&4.
Table 3. Elastic Material Properties of glass/epoxy laminate
Parameter
Ex=warp=x
Ey=weft
Ez=out-of-plane
Vxy, Vyz, Vxz
Gxy, Gyz, Gxz

Unit
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[-]
[MPa]

Value
1862 (1)
1862 (1)
1011 (5)
0.096 (2)
473 (2)

Description
Elastic modulus at first principle direction
Elastic modulus at second principle direction
Elastic modulus at third principle direction
Poisson ratios
Shear Modulus

Table 4. Non-Elastic Material Properties of glass/epoxy laminate
Parameter
Xt
Xc
Yt
Yc
Sxy
GIc
GIIc

Unit
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[kJ/m2]
[kJ/m2]

Value
245.01 (6)
88.65 (1)
245 (6)
88.65 (1)
56.19 (3)
45 (4)
40 (4)

Description
Tensile strength at x (longitudinal) direction
Compressive strength at x (longitudinal) direction
Tensile strength at y (transverse) direction
Compressive strength at y (transverse) direction
Shear Strength at x-y plane
Intra-laminar tensile fiber fracture energy
Intra-laminar compressive fiber fracture energy

(1)

Pin pull-through tests on reference inserts (See Table 5.2), (2) Data from Kadhim. (2010, p.6022), (3) Data
retrieved from (Cai et al., 2017, p.148), (4) Data from Kaddour (as cited in Lee, 2015, p.56), (5) Estimated from pin
pull-through tests of this thesis work, (6) Tensile coupon tests at TU Dortmund

3.1. Comparison of FE Results and Experiments

Figure 11. Force-Displacement Curve Comparison of simulation and experiments

The stiffness error on the elastic region between tests and simulations is 5% (Table 5).The correlation of forcedisplacement curves can be seen in the Figure 11. It can be interpreted that the simplified FE model is able to
properly represent the elastic deformation at the pin pull-through test. In addition, the use of characterized material
constants contribute to the accuracy of the simulation.
After elastic region, the stiffness difference between test and simulation result increase up to 25 %. It is observed
that the simplified FE model is able to represent the elastic response better than the damaged (plastic) response.
Table 5. Comparison of properties obtained at tests and simulations
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Specimen Type

Stiffness [kN/mm]

Ultimate Bearing Load [kN]

Bearing Strength [MPa]

Pin pull-through tests

11.2

14.57

88.65

Simulation

11.8

12.6

110.9

Error

5%

13.5%

25%

The progressive failure of the composite was not represented in the simulation. In the tests, the force displacement
curve at the damaged area has sudden force drops and peaks. However, the stiffnesses of the mesh elements in the
simulation continously drops after the damage initiation, force-displacement curve of simulation shows a decline
(Figure 11). There are two reasons for the difference after damage initiation. Firstly, the damage propogation
properties (intra-laminar fracture toughness) of glass/epoxy specimens at the thesis work are not characterized.
The fracture values of another glass/epoxy specimen from literature were used in the simulation. The damage
propagation, the fracture toughness values should be characterized in order to simulate accurately. Beside, the
microstructure of the composite is not represented in the FE model. In the test, when a fiber tow fails the force
value shows a sudden drop. The force value grows again when the next undamaged fiber tow resists the
displacement of the pin. In the simulation, the mesh elements that has direct contact with the pin undergo a
continuous stiffness degredation which doesn’t occur directly as in the reality.

Figure 12. The tearing of the fibers due to fiber tension (right) out-of-plane bending of the fibers

As a sequence principal stresses were examined to get the idea for the damage initiation and propagation
respectively. Main purposes by performing principal stress result; not to have an accurate damage calculation, to
detect limit compression stress and its direction and to identify the progression of the damage, which occurs on
various position around the hole.

Figure 13. Instances from the F-X plot
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B

A

Figure 14. Absolute Principal Stresses at elastic region points (A) and (B) point C. Blue colors represent compression. Green
and red represent tension.

As can be seen in Figure 13 and 14, during elastic deformation there is mainly compressive stresses (points A and
B). The light blue, blue and dark blue colors represent the negative principal stresses (compressive stress). After
the damage initiation (point C), the stiffness of the mesh elements starts to degrade. Tensile stresses emerge at the
top periphery of the pin-composite interface due to the stiffness degradation. The positive principal stresses
(tensile stress) starts with the damage initiation Figure 15. Tensile stresses are represented with red, yellow and
green colors.

C

D

E

F

Figure 15. After the damage initiation, tensile stresses in x-direction emerges.

4. CONCLUSION


The simulation results of reference specimens have 5% stiffness error, 13.5% ultimate load bearing capacity
error and 25% bearing strength difference from the experiment results (Table 1).



It is observed that the main failure mode at all specimen types is bearing mode failure (Figure 7 & 8). This
failure mode is local crush of the composite around the hole under compression by the pin.



In the experiments, it is observed that even though the composite is crushed, it can still bear load. The failure
is a progressive, local fiber and matrix failure. This kind of failure has an advantage since it is not a sudden
ultimate failure of the material. Therefore, under this type of failure mode, multiple impacts can be absorbed
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by the composite. This impact energy absorption capability of composites was already studied by Bergmann
and Heimbs (2017) at their pin-pull through tests.


The elastic response of specimens is represented at simulations relatively good. However, the non-elastic
response and progressive failure of composite specimens are not properly represented in simulations.



During the crush of the bearing region, the fiber tows breaks due to tensile stresses and pushed in out-of-plane
direction by the pin. This deformation behavior was show in both FE models.
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ABSTRACT
In this study, types and characteristic of electric vehicles were identified firstly and the differences between these
types were explained. Afterwards FMVSS 305 and ECE 100, which are legal crash safety requirements for electric
vehicles, were mentioned. The most important feature of an electric vehicle is its range which is affected by the
vehicle weight. So the study's main purpose was to optimise the design and reduce the weight of the structural
members defined for High Voltage (HV) battery system. The CAE study was based on thickness optimisation of
the HV battery brackets. The study to be performed in high speed front crash according to the legal requirements.
Therefore a DOE matrix was created on selected electric vehicle’s battery carrier system. This matrix was
analyzed using the finite element method. Battery carrier system total weight was reduced by thickness
optimization on the carrier brackets without compromising vehicle crash safety performance. Finally, battery
carrier system weight was reduced for a lightweight design.
Keywords: Optimization, lightweight, electric cars, hybrid car, finite element, legal requirements

1. INTRODUCTION
Electric vehicle development has been going on for many years, but It did become less important for a while
because the oil fields did not appear to end. Nowadays, people become aware of the decline of oil reserves and the
necessity of global climate and environmental protection.
In addition, electric motors have a high degree of efficiency of up to 96% compared with internal combustion
engines that have an efficiency of 35–40%. So the fuel consumption of electric vehicles is less than that of
conventional petrol vehicles. As a result electric vehicles are becoming important increasingly. (Carley, 2014)
There are 3 types of electric vehicle: Hybrid Electric Vehicle (HEVs), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEVs),
Battery Electric Vehicle (BEVs).
Hybrid Electric Vehicle (HEVs); A hybrid electric vehicle (HEV) combines a conventional internal combustion
engine with a fuel tank and an electric propulsion engine with a battery (shown on figure 1). HEVs are powered
by both petrol and electricity. Both the engine and the electric motor can turn the transmission and the
transmission turns the wheels. HEVs cannot be recharged from the electricity grid. The electric energy comes from
regenerative braking and combustion engine to recharge the battery.
HEVs start off using the electric motor for travelling at low speed, then the petrol engine steps in at high speed.
The two motors are controlled by an internal computer which ensures the best economy for the driving conditions.
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEVs); PHEVs use an electric motor and battery that can be plugged into the
power grid to charge the battery. A PHEV shares the characteristics both of a conventional hybrid electric vehicle,
having an electric motor and an internal combustion engine and of an all-electric vehicle, having a plug to connect
to the electrical grid.
These vehicles have a limited range when they use in just electric power mode, but when the electric motor is
unable to provide power anymore, traditional fuel power steps in. The average range for these PHEVs are around
35 miles when they are being used in electric mode. While the vehicle is being used in electric power mode, there
are no tailpipe emissions.
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Battery Electric Vehicle (BEVs); A battery electric vehicles (BEVs) are fully electric vehicles, meaning they are
only powered by electricity and do not have a petrol engine, fuel tank or exhaust pipe. BEVs run entirely using an
electric motor and battery without the support of a traditional internal combustion engine. Like all electric
vehicles, BEVs can also recharge their batteries through a process known as regenerative braking, which uses the
vehicle’s electric motor to assist in slowing the vehicle, and to recover some of the energy normally converted to
heat by the brakes.

Figure 1. Types of Electric Vehicles (Berry continued, 2009)

2. GENERAL INFORMATIONS
There are the different types of rechargeable batteries. The most common rechargeable batteries are nickel-metal
hydride and lithium-ion batteries.
Lithium-ion batteries have lithium metal oxides and graphite for electrodes. Lithium-ion batteries are used if highenergy density and lightweight need. Lithium ion batteries do not have a memory effect. Disadvantage of lithiumion batteries are low impact resistance.
Nickel-metal hydride batteries have nickel and another metal compounds for the electrodes. Ni-MH batteries are
used if long life and low price need. Disadvantage of Ni-MH batteries are low energy density. (Jayam and
Ferdowsi, 2008)
Hybrid type vehicles have electric propulsion engine with battery and conventional internal combustion engine
with fuel tank. This two engine systems increase the weight of the vehicle. So reducing the total vehicle weight is
much important without reducing crash safety.
There are some requirements for crash safety. One of these is FMVSS 305 for North America market and the other
one is ECE 100 for Europe market.

2.1. FMVSS 305
FMVSS No. 305 includes performance requirements for limitation of electrolyte leakage, upholding battery
system and electrical of structural system from the high voltage system during the collision (shown table 1).
The standard is applicable to passenger cars, multipurpose passenger vehicles, trucks and buses with a gross
vehicle weight rating (GVWR) of 4536 kg or less, that use more than 48 nominal volts of electricity as propulsion
power and whose speed, attainable in 1.6 km on a paved level surface, is more than 40 km/h.
When vehicles tested to the procedures, the requirements are as below:
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Propulsion battery electrolyte shall not spill more than 5 liters of outside the passenger compartment and
no visible trace of electrolyte shall spill into the passenger compartment. Leakage is measured from the
time the vehicle ceases motion and throughout any static rollover until 30 minutes thereafter.
Propulsion battery system component located inside the passenger compartment shall not move from the
location in which they are installed.
Propulsion battery system component located outside the passenger compartment shall not enter to the
passenger compartment.
Less than 500 ohms/volt electrical isolation shall provide between the propulsion battery system and the
vehicle’s electricity-conducting structure
Table 1. General Requirements for FMVSS 305

Vehicles will be tested to the requirements of FMVSS 305 in conjunction with testing to FMVSS 208, 214
(dynamic side impact requirements) and FMVSS 301 (frontal or rear impact requirements). Table 1 show other
dynamic standards. The vehicle must be able to meet the requirements of this standard. The test facility must be
adequate for weight capability, speed measurement systems, test surface, tow-road, abort system, barriers, and all
other requirements.

2.2. ECE 100
ECE 100 safety requirements are applicable to electric power train of road vehicles of categories M and N1, with a
maximum design speed exceeding 25 km/h, equipped with one or more traction motor(s) operated by electric
power.
Vehicles have been subjected to vehicle crash tests in accordance with Regulation No. 12 or Regulation No. 94 for
frontal impact, in accordance with Regulation No. 95 for side impact.
There shall be no electrolyte leakage into the passenger compartment from battery system until 30 minutes
thereafter after the impact test. Battery electrolyte capacity shall not spill more than 7 per cent to the outside of the
passenger compartment from battery system (for open type traction batteries a limitation to a maximum of 5 litres
also applies).

3. ANALYSIS
The key feature of an electric vehicle is its range which is affected by the vehicle weight. In hybrid type vehicles,
the combination of internal combustion and HV electric systems increase the total weight and affect the vehicle
range negatively. So the main motivation of this study is to optimise the design and reduce the weight of the
structural members defined for HV battery system.
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The CAE study is based on thickness optimisation of the HV battery brackets. During Finite Element analysis,
HyperCrash as pre-processor, Hyperview as post-processor and as solver Radioss, programs are used.
According to the legal requirements, the assessments to be performed in high speed front, side and rear impact
modes. In the initial CAE results, no contact to battery captured and due to the accelerations on the HV battery, the
frontal impact deemed to be the worst case in terms of kinematics.
The CAE evaolutions are based on the battery displacement, accelerations, any contact to HV battery system and
the plastic strain of the brackets in order to assess related items in the requirements such as electrolyte spillage and
integrity of the HV battery.

For the CAE calculations;
-

Five measurement points (MP) are defined on battery housing surface, movement of each node tracked
and an average value is calculated. The change in the battery kinematics (%) is used for the evaulations.
Three accelerometers are defined on battery housing (front-center-rear) to track the battery movement,
aiming 5% change in the results. As all the calculated values are in range (<5%), not listed in below
tables.
The plastic strain level and joint stiffness of the brackets are tracked, targeting no plastic strain and no
failure at the fixing.

The HV battery frame is connected to the vehicle body structure with eight brackets, see below Figure-2. The
bracktes have an initial design assumption of 3.0mm thickness.

Figure 2. Battery System

The CAE study is devided in to four phases;
1.
2.
3.
4.

To identify the sensitivity of each bracket in terms of battery kinematics (Phase I)
Perform DOE study on the least effective (<%5) brackets (Phase II)
Perform DOE study on the mid effective (%10, ±5) brackets (Phase III)
Perform CAE analysis in side and rear high speed impact modes with final design verification (Phase
IV)

In the first step, in order to identify the part sensitivity, each bracket is removed from the model separately and
battery kinematics is calculated.
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Table 2. CAE Iterations – Phase I
HV Battery Housing Kinematics
Model Information

Removed Bracket

Base Model w/ all brackets
Bracket-01
Bracket-02
Bracket-03
Bracket-04
Bracket-05
Bracket-06
Bracket-07

% Displacement Change
(Average)
-1.31
3.07
13.05
9.30
9.36
43.78
29.80

Bracket-08

22.53

The phase-I CAE results show; (see Table 2)
-

Brackets #1 & 2 have least effect (<%5) on the battery kinematics
Brackets # 3, 4 & 5 have minor effect (%10, ±5) on the battery kinematics
Brackets # 6, 7 and 8 have major effect (>%15) on battery kinematics.
No failures and plastic strains calculated at any brackets.

According to the phase-I CAE results, brackets #1 & 2 are calculated as least effective parts for battery kinematics
and selected for the phase-II CAE to identify thickness opportunity.
In the phase-II CAE, a DOE matrix is created based on the thickness of brackets (#1&2). Regarding to the
feedback from other related attributes such as durability and nvh, it is not allowed to donwgauge less than 2.0mm.
Therefore, the thickness values; 2.0mm, 2.5mm and 3.0mm are selected in the iterations list.
Table 3: CAE Iterations – Phase II
HV Battery Housing Kinematics
Based on Gauge Iteration of Brackets - 01 & 02
Model ID
Base Model
A01
A02
A03
A04
A05

Model Details
%
Total Bracket Total Mass
Thickness of Bracket- Thickness of Bracket-02 Displacement
Mass [kg]
Gain [kg]
Change
01 [mm]
[mm]
3
3
1.67
2.5
2
2
1.19
0.48
2.5
3
0
1.59
0.08
2
2
-1
1.11
0.56
2
2.5
8
1.31
0.36
3

2.5

-1

1.47

0.20

A06

3

2

2

1.27

0.40

A07

2.5

2.5

0

1.39

0.28

A08

2

3

2

1.51

0.16

The phase-II CAE results show; (see Table 3)
-

All thickness values are OK and within target limits
The major mass gain occurs with 2.0mm thickness, 0.56kg.
No failures and plastic strains calculated at any brackets.

According to the phase-II CAE results, the thickness of the bracktes are selected as 2.0mm for the next CAE
phase. Even tough, there is more opportunity for the thickness reduction, due to meet other attributes’ targets,
2.0mm is the minimum defined level.
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In the phase-III CAE, a DOE matrix is created again based on the thickness of brackets #3, 4&5. Regarding to the
feedback from other related attributes such as durability and nvh, it is not allowed to donwgauge less than 2.0mm.
Therefore, the thickness values; 2.0mm, 2.5mm and 3.0mm are selected in the iterations list.
The phase-III CAE results show; (see Table 4)
-

The major mass gain occurs with model A31, but it does not meet the target (≥%10).
The major mass gain occurs with model A09 and within target limits (≤%10).
No failures and plastic strains calculated at any brackets.

According to the phase-III CAE results, the thickness of the brackets #3&4 are selected as 2.0mm and the
thickness of the bracket #5 are selected as 3.0mm. Downgauging thickness of the brackets #3&4 to 2mm reduce
the weight by 0,51 kg. 2.0mm is the minimum defined level because of other attributes’ targets.
0,56 kg is achieved by optimization of the brackets #1&2 and 0,51 kg is achieved by optimization of the brackets
#3 & 4, so total weight reduction of 1.07 kg was achieved.
In the phase-IV CAE, final thicknesses are implemented in side and rear high speed impact modes and the results
meet legal requirements.

Table 4. CAE Iterations – Phase III
HV Battery Housing Kinematics
Based on Gauge Iteration of Brackets - 03 & 04 & 05, While Brackets 01 & 02: 2mm
Model Details
Thickness of
Bracket-03
[mm]

Thickness of
Bracket-04 [mm]

Thickness of
Bracket-05
[mm]

% Displacement
Change

Total Bracket
Mass [kg]

Total Mass
Gain [kg]

Base
Model

3

3

3

-

1.82

-

A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35

2
2.5
2.5
3
2
2
3
2.5
2
2.5
3
2
2
2
3
3
2
2.5
3
2.5
3
2.5
2
3
3
2.5
2.5

2
2
2.5
2
3
2.5
2
2
3
3
2.5
2
3
2.5
3
2.5
2.5
2.5
2.5
3
3
3
2
2
3
2.5
2

3
2
2
2
3
2
2.5
2.5
2
3
3
2.5
2.5
2.5
3
2.5
3
2.5
2
2
2.5
2.5
2
3
2
3
3

10
16
12
13
9
15
5
14
13
5
6
14
10
10
0
7
10
9
12
11
6
4
18
8
10
11
11

1.31
1.3
1.47
1.38
1.66
1.39
1.42
1.34
1.56
1.74
1.65
1.26
1.61
1.44
1.82
1.6
1.49
1.52
1.55
1.64
1.77
1.69
1.21
1.47
1.72
1.57
1.39

0.51
0.53
0.35
0.45
0.16
0.43
0.4
0.48
0.26
0.08
0.17
0.56
0.21
0.38
0
0.22
0.34
0.3
0.27
0.18
0.05
0.13
0.61
0.35
0.1
0.25
0.43

Model ID
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4. CONCLUSION
The purpose of this paper was to obtain an optimum thickness for battery housing brackets using finite element
method. Five measurement points are defined on battery housing surface and an average displacement value is
calculated. In the first step, DOE matrix created and each bracket is removed from the model separately to identify
the part sensitivity. According to the phase-I CAE results, brackets #1 & 2 are calculated as least effective parts for
battery kinematics. So thickness optimization is implemented to brackets #1 & 2 at phase-II CAE. After deciding
the thickness of the brackets #1 & 2, thickness optimization is implemented to brackets #3, 4 & 5 in the phase-III
CAE. Model which gain the most weight saving and meet the target, selected. As a final step, final thicknesses are
implemented in side and rear high speed impact modes in the phase-IV CAE. According to all analyses result, total
weight reduction of 1.07 kg was achieved.
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ABSTRACT
Today, car crashes are unavoidable and these crashes even which happen at low speed can result to injury
seriously for human health. The regulation ECE21 has been created as a safety regulation to protect occupants in
the event of vehicle crash from interior parts which cannot absorb impact energy and have dangerous sharp edges.
Annex4 is one of the dynamic requirements in this regulation, and Annex 8 also has been declared with
developing and standardizing restraint and airbag systems. In Annex 4 evaluation, impactor which is nondeformable headform forces to assigned head impact points on determined reference zone of instrument panel (IP)
with specified speed and angle. In annex8 evaluation, interactions between dummy and interior compartments in
vehicle have observed dynamically even at different seat and dummy types on vehicle during car crashes. In this
paper, ECE21 Annex 8 is signed off with CAE studies for validation by reducing the number of the tests.
Keywords: Dummy, Crash, ECE21, Instrument Panel, Safety

1. INTRODUCTION
Nowadays, traffic accidents are inevitable and these accidents even which occur at low speed have high risks in
terms of human health. For this reason, The Economic Commission for Europe (ECE) has defined plenty of
regulations in order to protect pedestrians, and occupants during accidents.
Objects that hit passengers at the time of accident are one of the things which are encountered during the accidents
and they cause people to get injuried; another thing is acceleration on people that appeares as a result of the sudden
decceleration (G) of cars. Moreover, sharp corners which can be happened in a crash have hurt to occupants.
Therefore, ECE21 for Europe, and FMVSS201 for US has introduced in order to minimized passengers’ getting
injured. By forcing the interior compartmant design of the cars, and helping of restraint systems, it aims to make
the passengers get over the accidents with the least damage. O’Neill (2009) stated that lives of many people had
saved with improvements of instrument panel, belts and, airbag systems;
Table 1. Lives saved by federal motor vehicle safety standard and other vehicle safety technologies, 1960-2002 (O’Neill, 2009)

Standard
208
203/204
208
206
214
201
105
221
Total

Technology
Safety belts
Energy absorbing steering assemblies
Frontal Airbags
Improve door locks
Side door beams
Instrument panels improvements
Dual master cylinder and disk brakes
Adhesive windshield bonding
All technologies

All years (Lives saved)
168,524
53,017
12,074
28,902
14,703
21,043
13,053
6,710
328,551

ECE21 regulation applies to the interior fittings of category M1 vehicles. For example, the interior parts of the
passenger compartment (except the rear-view and other mirrors), the arrangement of the controls, the roof or
opening roof, the seat-back and the rear parts of seats, the power-operation of windows, roof panels and partition
systems (ECE-R21 Requirement, 2003)
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ECE21 regulation (ECE-R21 Requirement, 2003) consists of 10 Annex which contains static and dynamic
requirements. Static requirements contain the Annexes that the passengers can access before an accident that
affects the design of inner compartment, while dynamic requirements contains the Annex rules that includes the
values of injuries during the accident. Annex8, is one of the dynamic requirements and aims the passengers’ heads
on the front seat not to touch any part of the inner compartment of the vehicle.
Since brain is an important part of the nervous system, the head injuries and traumas occurring during an accident,
may cause permanent damage on the brain tissue. The Figure 1 indicates the biomedical limit of our body (Vetter,
2000). Dynamic requirements of ECE21 regulation are regulated based on biomedical limit of human body.

Figure 1. Graphic of Biomedical Limit of Human Body (Vetter, 2000)

The regulation of ECE21’s validation was being done according to the head impact criteria stated in the Annex4.
Determined head impact points on instrument panel (IP) is exerted by impactor which is rigid headform with
specified angle and speed. According to the Annex4, measured acceleration value on the impactor should be below
80g for more than 3ms and there must not be any sharp edge on the head impact zone (ECE-R21 Requirement,
2003). Therefore, in-car compartment materials need have energy absorber properties (made of energydissipating).
Nowadays, with the development of technology, vehicle companies wanted to use new modules such as screens,
docking devices etc. to increase comfort of the passengers. In addition to this, potential risks during accidents has
decreased by developed and standardized new design airbag and restraint systems which are be able to protect the
occupants on all seating positions. Hence, Annex 8 validation requirements have been defined beside Annex 4. It
is aimed that occupant interactions with interior fittings have evaluated dynamically for different seat and dummy
types on vehicle liable accidents by Annex 8 requirements.

2. GENERAL INFORMATION
Developing passive safety items such as retractors and airbags leads to avoid dummy to IP interaction during
accidents. In order to validate dummy kinematic in crash, two different test options are presented to company with
Annex 8 (ECE-R21 Requirement, 2003);
2.1. Full Vehicle Test
So as to observe movements of 5th percentile female, 50th percentile male and 95th percentile male dummy types
on account of the safety system such as airbag and restrain system on vehicle. As shown in Figure 2 (Safety
Companion, 2017), the tests are performed with the non-deformable fixed barrier of 0°, +30°, -30° and frontal
crash speed with 48.3 km/h ECE-R21 Requirement, 2003).
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Figure 2. (a) Barrier w/-30° (b) Frontal barrier (c) Barrier w/+30° (Safety Companion, 2017)

2.2. Sled Test
In this test in Figure 3, the movement of the dummy is observed due to the deceleration-time diagram. The
diagram in Figure 4 (ECE-R21 Requirement, 2003) presents the change of velocity 50 km/h. According to the test,
if the center line of the test object (i.e. body shell) covers the range of ± 18 degrees from longitudinal centerline of
the sled, the forward displacement of the dummy is accepted as satisfactory. So, the tests for 0, +18 and -18
degrees will be adequate.

Figure 3. Sled Mechanism

Pulse corridor can be seen in Figure 4 (ECE-R21 Requirement, 2003). The pulse that is needed to be applied to the
Sled buck, is given generically in ECE21 Annex8. Pulse to be applied, as in the green line that was given as in
Figure 4, needs to be between lower and upper limit, and the slope needs to be above the red line.

Figure 4. Annex8 Pulse Corridor (ECE-R21 Requirement, 2003)
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Due to the fact that sled tests are more efficient than full vehicle tests in terms of timing and cost, vehicle
companies have required to sign off with sled mechanism.

3. METHODOLOGY AND RESULTS
3.1. CAE Analysis Matrix
In this study, CAE models for Annex 8 evaluation have been done with typical variant of vehicle. At least 18 tests
based on Table 2 matrix are required for validation to safety of driver and passenger. The decrease of the number
the tests is possible by using CAE studies that is coherent with the tests. Therefore, all the test matrix system has
been fristly evaluated with CAE studies. CAE models created within Hypercrash programme and, analysis have
been completed within RADIOSS pogramme.
Table 2. Test Matrix

Driver

Passenger

-18,0,+18

-18,0,+18

5th

5th

50th

50th

95th

95th

3.2 CAE Analysis and Sled Test
During CAE analyses phase, many parameters are considered changing from airbag shape to seat belt force levels.
Primary task is to avoid head to interior compartments contact to show that restraints system is providing
sufficient support to avoid injuries. Once the development phase is completed, all driver and passenger model
CAE results (Figure 5 and 6) are deemed acceptable by the manufacturers, results can be reviewed with
homologation authority to agree on the physcial tests that needs to be done to show compliance.

Figure 5. Driver CAE Models

Figure 6. Passenger CAE Models
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Physical tests are performed as agreed with homologation authority. After test completion, homologation authority
checks test-CAE correlation quality and if there is sufficient correlation in Figure 7 between test results and CAE
analyses, CAE analyses results are accepted for all cases which are not tested physically.

Figure 7. CAE-Test Correlation

5. CONCLUSION
Annex 8 has emerged as a new opportunity to show compliance for ECE21 regulation. Using Annex 8 gives the
manufacturer more freedom in designing the instrument panel and adding new features to the vehicle. Advanced
restraints systems performance is demonstrated via Annex 8 that the protection offered to the customer is
sufficient to avoid injuries. Annex 8 verification requires many vehicle or sled tests wo show compliance for all
test modes and all occupant sizes. CAE can be used to guide interior and restraints systems development inline
with Annex 8 and additionally to reduce number of tests required for validation.
In this study, CAE tools have been used successfully to show compliance to Annex 8. CAE test was followed by
physical sled tests required by homologation authority for validation.
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ABSTRACT
Direct tire pressure monitoring systems (dTPMS) include a fixed battery as a power source, reducing the lifetime
of the sensor and the practicality of the use of dTPMS devices in vehicles. In this study, a novel energy harvester
mechanism for direct tire pressure monitoring systems is modeled, constructed and tested. Modeling includes
dynamic equations of coupled electro-mechanical systems and investigation of contact problems. For verification
of the model a prototype is constructed and tested. The test results are verified with numerical simulations of the
dynamic model. It is experimentally shown that even at speeds as low as 5 km/h the harvester generated around 7
mW of maximum power.
Keywords: Tire pressure monitoring systems, TPMS, energy harvesting, dynamic modeling

1. INTRODUCTION AND MAIN SECTIONS
Tire pressure monitoring systems (TPMS) are designed to monitor the air pressure inside tires of vehicles and
provide an early warning system in case of low or high tire pressure. TPMS technology is mandatory in many
developed countries, as part of the global effort for increasing energy usage efficiency (URL1). There are two
types of TPMS systems: indirect TPMS (iTPMS) and direct TPMS (dTPMS). iTPMS do not use pressure sensors,
instead they estimate the tire pressure using the angular velocity of the tire (URL1). dTPMS systems on the other
hand use pressure sensors placed inside the tire and transmit the pressure data wirelessly to the Electronic Control
Unit (ECU). Compared to iTPMS, dTPMS is advantageous, as they provide absolute pressure data. However,
dTPMS requires battery for operation, which limits their lifetime.
Various methods have been researched so far to harvest energy from a rotating body and to realize batteryless
dTPMS. A comprehensive review on the subject can be found in (Bowen and Arafa, 2015). One approach is to
place an inductor/antenna on the chassis, close to the wheel (Choi continued, 2009). By applying voltage to this
inductor from the accumulator, magnetic field is generated, which induces voltage on the harvester located within
the tire. It is cumbersome to install the antenna on the chassis, therefore this method is not considered to be a
convenient aftermarket solution.
The centrifugal force due to rotation can be utilized to generate energy (Manla continued, 2009; Manla continued,
2012; Gu and Livermore, 2012; Khameneifar continued, 2011). Manla et al proposed an energy harvester, in
which a sphere in a tube hits piezoelectric plates located at two sides of the tube, to harvest energy (Manla
continued, 2008). The system generated 4 mW of power at the speed of 800 rpm. In order to work efficiently, the
tube has to remain horizontal, which is sustained by a belt-driven pulley. Due to its complex structure, the
proposed system is not easily applicable to dTPMS. Gu et al from MIT proposed a self-tuning piezoelectric energy
harvester, which uses two cantilever beams located close and parallel to each other (Gu and Livermore, 2012). The
flexible cantilever beam hits the rigid, piezo-based beam at each cycle to produce electrical power. The device is
able to produce 123 µW at 15.2 Hz, which is not enough to power and wirelessly transmit signal from a batteryless
dTPMS.
Researchers also investigated obtaining inertia from a rotating environment using pendulum-type structures (Wang
continued, 2012; Chen continued, 2010). Usually, a rigid-link pendulum with permanent magnet tip mass is
located on the rotating structure, and energy is obtained by windings again located on the rotating structure in the
vicinity of the permanent magnet. The energy harvesting potential due to relative motion between the magnets and
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the windings has been investigated. The conclusion points out that at high speeds, the pendulum rotates
synchronously with the wheel, which results in deterioration of harvested energy (Wang continued, 2012). This
limitation can be overcome with increasing the tip mass weight, which makes the system infeasible to be used in
dTPMS.
The contact patch, which is the deformation of the tire due to its contact with the ground, can be exploited to
generate energy. Previous studies succeeded to harvest considerable power from contact patch, however the
devices proposed are hard to install inside the tire during a tire replacement process (Makki and Pop-Iliev, 2011a;
Makki and Pop-Iliev, 2011b; Makki and Pop-Iliev, 2012; Singh continued, 2012).
In this study, an easy-to-install energy harvester for tires, which utilizes the contact patch is proposed. In Chapter
2, the working principle of the harvester is explained. In Chapter 3, a detailed mathematical model of the harvester
is presented. The experimental setup is explained in Chapter 4 and the experimental results, in comparison with
model results are presented in Chapter 5. The conclusions are given in Chapter 6.

2. WORKING PRINCIPLE
The solid model of the proposed energy harvester is presented in Figure 1(a). The objective of this design is to
extract energy from periodic deformation of the tire during vehicle motion. This is achieved mainly by a rope,
which is held in tension via a conical and a torsional spring. One end of the rope is fixed to the end of the conical
spring, which contacts the inners surface of the tire via a rubber sphere. The other end of the rope is wound around
a shaft with a pulley. The torsional spring, located next to the pulley, keeps the rope tight by applying to pulley. In
the case of a flat tire, the conical spring axially compresses onto itself, thus protects the whole mechanism from
damage. The location of the harvester inside the wheel is depicted in Figure 1(b).

(a)

(b)

Figure 1. Main components of the designed energy harvester and the location of energy harvester inside the wheel.

The working principle of the proposed harvester is as follows. When the tire deflects the conical spring
compresses. Simultaneously, the torsional spring winds the rope around the pulley to keep it tight constantly.
During this interval there is no motion transferred to the generator, due to the use of the one way bearing.
When the tire starts restoring its initial shape, the conical spring decompresses, keeping its contact with the tire,
and thus the rope is unwound from the pulley. The coupling that connects the main shaft to the generator shaft
includes a one-way bearing. When the rope is wound around the pulley, the main shaft and the generator shaft are
disconnected, due to the use of one-way bearing. When the rope is unwound, the one way bearing engages and the
main shaft motion is transmitted to the generator. By using one-way bearing, torque is applied to the generator
shaft only in a one direction. This way, the generator rotates unidirectional. The aim is to generate a continuous
voltage with small fluctuation, which does not change polarity during operation. In order for the TPMS to work
efficiently, the rope should remain tight, and, the contact between the tire and the conical spring should be
sustained at all times. These conditions require careful design of system components.
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3. MODELING
To predict the motion and power generation of the system, accurate modeling is essential. In the developed model
it is assumed that the rope always remains tight with the help of conical and torsional springs. It is also assumed
that the tip of the conical spring never loses contact with the inner surface of the tire. Therefore, the deflection of
tire is directly converted to the angular motion of the pulley. The conversion of tire deflection to pulley angular
deflection is performed using simple kinematic relations.
After the pulley motion is determined, the state of one-way bearing is checked since all the kinematic properties of
the pulley are known. The appropriate generator model is used for open or closed circuits, and, according to the
one-way bearing state, the governing equations for the generator are solved and the harvested power is calculated.
A flowchart representation of the model is shown in Figure 2.

Figure 2. Flowchart representation of the model.

3.1. Tire Deflection Model
The deflected tire geometry is simplified by assuming that the only elastic deformation occurs in the contact
patch and the rest of the tire does not change its shape. The geometry of contact patch with this assumption is
shown in Figure 3. Here, Rout is the undeflected radius and r is the maximum deformation.

Figure 3. Simplified tire deflection model. The maximum deflection of the tire is r

The half of the contact patch angle β is expressed as
(1)
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The instantaneous radius x(t) can be expressed as a function of time t as
(2)

where ω is the angular velocity of the tire. Determining x(t) is important, as its time rate of change is related to the
main shaft angular velocity ωm as follows:
(3)
where rp is the pulley radius.
As an example, if a vehicle with tires of 22 cm undeflected radius and 2 cm maximum deflection, has a speed of
10 km/h, the tire deflection (Rout-Rin-x(t)) and its derivatives are plotted in Figure 4.

Figure 4. The tire deflection and its derivatives at 10 km/h.

3.2. Generator Model
A DC motor is used as a generator. DC generators are driven by an external torque and they are governed by two
coupled differential equations, one of which is for the mechanical part and the other is for the electrical part. These
equations are given below.
(4)
(5)
where i is the current and ω is the angular velocity of the generator and the parameters of the above equation are
J Inertia of the DC motor
b Viscous damping
k Motor Constant
L Inductance
R Total resistance which equals the summation of coil resistance and load resistance (if any, R=Rm+Rload)
M Driving torque
The coupled differential equations defining the DC generator can be solved using state space method where the
state vector of the system is given as
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(6)
Therefore, the system reduces down to the form given below
(7)
where the matrix A and vector f are
(8)

(9)
The solution to the vector differential equation is well known
(10)
To solve this equation, the parameters in the equation must be known which requires a generator characterization.
The details of generator characterization are given in Chapter 5.

3.3. One-way Bearing Model
A one-way bearing is used between the main shaft and generator shaft, to sustain unidirectional motion of the
generator shaft. The one-way bearing is engaged when the main shaft angular velocity reaches or exceeds the
generator shaft angular velocity. It is assumed that the pulley and the main shaft energy is very large, so that the
velocity of the pulley is not affected by the transfer of rotational energy via the one-way bearing to the generator.
Therefore, when the OWB is engaged, the generator shaft rotates with the same angular velocity of the main shaft,
which is determined with Eq. 3. In this case, there is no need to apply the dynamic equation (Eq. 4). The electrical
governing equation (Eq. 5) is applied, where ωp = ωs, and the harvested power is calculated from the RMS of i2R.
If the main shaft velocity is less than the generator velocity, then the one-way bearing is disengaged, and the
generator is floating, i.e. there is no torque transmitted from the main shaft to the generator shaft. In this case, the
dynamic and electrical governing equations (Eqs. 4 and 5) are solved together. It should be noted that the driving
torque M equals zero in this case, as the one-way bearing is disengaged.
Once the ratchet is engaged, the condition for disengage can be determined by checking the sign of main shaft
velocity. If the sign is negative, it means the OWB is disengaged. If it is positive, then the angular accelerations of
the main shaft and the generator shaft are compared. If the angular acceleration of the generator shaft is higher, it
means the physical contact between two shafts will be lost and the OWB will be disengaged. If the angular
acceleration of the main shaft is higher, it means the engaged condition will be preserved and both shaft angular
velocities are updated in the next time, according to Eq. 3. The summary of the one-way bearing model is
tabulated in Table 1.
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Table 1. Summary of the one-way bearing model

Engage

Disengage

Condition

OR

ωs

Calc. from Eq. (3)

ωg

Equate to ωs

Calc. from Eq. (3)
Solve the generator
dynamic model (Eqs. 4&5)

4. EXPERIMENTAL SETUP
An experimental setup is designed in order to test the TPMS energy harvester and to validate the numerical
simulations performed.
Due to the difficulties in data acquisition from a rotating equipment, it is decided to design a cam that simulates
the tire deflection, instead of placing the harvester inside a tire. The prototype is decided to be located outside the
cam. The experimental setup is shown schematically in Figure 5.
The basic sketch of the cam and the picture of manufactured cam is shown in Figure 6. The contact patch is
realized by a bar located inside the cylinder. The outer radius and maximum deflection are taken as 22 and 2 cm,
respectively. The cam is placed on a shaft, which is connected to a DC motor. A large scale prototype of the
harvester is assembled and fixed to the outer profile.

Figure 5. Components of the prototype (a) and the main structure (b)

bar

Figure 6. The tire deflection and its derivatives at 10 km/h.

Here a helical spring is used where a conical spring is supposed to be in the original design. This is due to when
experimenting the helical spring serves the same purpose in the original design.
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5. RESULTS AND DISCUSSION
5.1. Generator Characterization
Accurate generator characterization is crucial, since the model uses generator parameters to calculate the harvested
power. The generator to be characterized and used in the experiments is chosen as Mabuchi RS-360SH DC motor
(URL1). During the characterization process the motor is driven mostly by an external voltage source. Thus the
DC motor governing equations are applicable. The DC motor equations are given below, where only sign change
and forcing terms are different from the generator equations, given in Eqs. (4)-(5).
(11)
(12)

In Equations (11)-(12), Vin is the voltage applied to the terminals of the DC motor, k is the motor constant and M is
the load torque.
To determine the motor constant of the motor k, a voltage is applied using a power supply and steady state angular
speed and current is measured by using a data acquisition (DAQ) system. The relationship between the steady
state angular speed and voltage is given below.
(13)
The voltage vs. angular velocity graph is plotted and by using the slope of this graph the motor constant is
calculated. In order to avoid any undesired nonlinearity effects at low velocities, a linear regression is applied to
the data for 5-12 V range, with intercept at origin. As a result, the motor constant k is calculated from the slope of
the regression line as 0.0139 Vs/rad.
To determine the damping coefficient b, motor is operated at steady speed. At steady state with no load torque
applied, Eq. (11) is simply reduced to
. By measuring the steady state current at different angular velocity
values, damping graph is obtained and by applying a curve fit to the data, damping is obtained as a function of
angular velocity.
To find the inertia J of the DC motor, a rope with a known weight attached is rolled around the shaft of the DC
motor. The duration of the fall of the weight is directly related to the inertia of the motor. Therefore, measuring the
time of fall over a specified height enables calculation of the inertia. The mass moment of inertia is obtained as
. Finally, the inductance and resistace of the motor are measured as 13.73 mH and 22.9 Ω,
respectively.

5.2. Open Circuit Voltage
In order to validate the model, the open circuit voltage across the generator terminals is measured and compared
with model results. The experiment is made for two cam speeds: 67.4 RPM, corresponding to 5 km/h vehicle
speed, and 146.3 RPM, corresponding to 10.8 km/h vehicle speed. Higher speeds were avoided to protect the
harvester from damage. The cam is driven by a DC motor and after the cam speed reaches steady-state, voltage
data across the terminals of the generator is measured.
Figures 7 and 8 show the experimental and model results for vehicle speeds of 5 km/h and 10.8 km/h,
respectively. The peaks at each figure correspond to engagement of the one-way bearing, which is due to
restoring of the conical spring.
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(a)
(b)
Figure 7. (a) Experimental and (b) model results for the vehicle speed of 5 km/h.

(a)
(b)
Figure 8. (a) Experimental and (b) model results for the vehicle speed of 10.8 km/h.

The results plotted in Figures 7 and 8 are summarized in Table 2. As can be inferred from the table, the deviation
of the model results from the experimental results is small. For 5 km/h vehicle speed, the RMS voltage values
match, whereas the peak experimental voltage is slightly larger than simulation result. On the other hand, the
deviations at 10.8 km/h vehicle speed are -3.68% for peak voltage and -9.3% for RMS voltage, which are
acceptable. All these results indicate the validity of the proposed model for open circuit case.
Table 2. Comparison of the peak and RMS open-circuit voltages of the model and experimental results, at two different vehicle
speeds.

Veh. speed
Parameter

5 km/h

Vpeak (V)

10.8 km/h

VRMS (V)

Vpeak (V)

VRMS (V)

Experiment

0.95

0.17

2.72

0.43

Model

1.18

0.17

2.62

0.39

% Deviation

24.2

0.00

-3.68

-9.3

Two possible sources of the discrepancies between the model and experiments are identified. First of all, the
model assumes that the tire rotates with constant speed. However, it is observed that there are some fluctuations in
the cam speed due to the dynamic loads acting on it, which affects the open circuit voltage. In addition, it is
assumed that the one-way bearing works ideally. However, the negative voltages observed in the experimental
results reveal that one-way bearing cannot completely disengage and rotates the generator shaft in the negative
direction. In spite of these sources of discrepancies, the results obtained from the experiments and numerical
simulation can be said to be considerably close to one another.
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5.3. Harvested Power

To measure the harvested power, the generator is connected to a load resistance and the voltage across the
generator terminals is recorded while varying the load resistance. The experiment is conducted for 5 km/h vehicle
speed. he experimental results, together with model results are plotted in Figure 9. It is seen that the maximum
points of the numerical simulation result and the experimental results match and at around 50 Ω, the maximum
harvested power is close to 7 mW. This value is enough to power simple electronics, and at higher vehicle speeds,
the harvested power value will increase tremendously.

Figure 9. Maximum power obtained for experiment and model results

To assess the effect of vehicle speed on harvested power, the model is simulated for different vehicle speeds, and
the results are plotted in Figure 10. As can be seen, the harvested power is proportional to the square of vehicle
velocity, which makes the proposed harvester mode advantageous at high speeds. For instance, the average power
at 20 km/h is 2.2 mW, which is enough to power low-power electronic devices. However, an investigation of the
system natural frequencies is necessary to ensure proper functioning of the device at high speeds.

Figure 10. Average power model results vs. vehicle speed

6. CONCLUSION
In this study a novel energy harvester for direct Tire Pressure Monitoring Systems is modeled and performance
experiments are conducted on an assembled prototype system. The modeling includes vehicle tire deflection
modeling, one-way bearing modeling and modeling of the dynamical system. In order to validate the model, a
prototype is constructed and tested. It is found that the deviation of the RMS of open circuit voltage calculated by
the model, with respect to the experimental results is less than 10%, validating the model.
The closed circuit experiments revealed the maximum power output of the harvester at 5 km/h speed is as high as
7 mW, which matches with the model. By running the model while varying the vehicle velocity, it is found that
the average harvester power is proportional to the square of the vehicle speed. It is also revealed that at low vehicle
speeds (around 20 km/h) the harvester is capable of generating an average power of 2.2 mW. This is enough power
for a currently used TPMS to work properly.
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ÖZET
Dönüş kabiliyetinin arttırılması için özellikle düşük hızlarda kullanılan çok akslı taşıtlarda ön aksa ek olarak bir
veya birden fazla akstan da yönlenme işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada iki akstan yönlendirilebilen 6x6
ağır hizmet aracına ait yönlenme sistemi tasarımı amaçlanmıştır. Üç akslı bu taşıtın ön aksında direksiyon
kutusundan alınan yönlenme hareketi girdisine ek kuvvet sağlayan bir adet yardımcı hidrolik silindir, arka aksında
ise ön akstan alınan dönme açısı bilgisine göre yönlenme kuvveti sağlayan iki adet ana hidrolik silindir
bulunmaktadır. Taşıtın ön ve arka akslarında kullanılan trapez yön verme sisteminin tasarımına bağlı olarak
Ackerman hatası hesaplanmıştır. Araç park pozisyonundayken uygulanan direksiyon hareketi sonucunda ihtiyaç
duyulan maksimum yönlenme kuvvetine göre arka aks ana hidrolik silindirleri ve ön aks yardımcı hidrolik silindiri
boyutları belirlenmiştir. Bu çalışma ile ilave yönlenme sisteminin üç akslı bir ağır taşıtın arka aksında
kullanılmasına yönelik bir tasarım ve uygulama örneği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yönlenme sistemi, 6x6 ağır hizmet aracı, tasarım örneği

STEERING SYSTEM DESING EXAMPLE FOR 6x6 HEAVY DUTY VEHICLE WITH
TWO STEERABLE AXLES

ABSTRACT
Steering on one or more than one axles can be achieved in multi-axle vehicle additionally front axle especially
travelled with slow speeds to improve steering ability. The main aim of this study is to design a steering system for
6x6 heavy duty vehicle which has two steerable axles. This three axle vehicle have an assistant hydraulic cylinder
in fron axle that supplies additional steering force according to steering inputs from the steering box and two main
hydraulic cylinders in third axle that produces steering force according to steering angle inputs from the front axle.
Ackerman errors in first and third axles are calculated according to trapezodial steering system design.
Characteristics of the main and assistant hydraulic cylinders are determined depending on the maximum steering
force that is required by applying steering motion input when the vehicle is park position. A design and application
example is expressed in this study oriented additional steering system integration on third axle of a heavy vehicle
which has three axle.
Keywords: Steering system, 6x6 heavy duty vehicle, design example

1. GİRİŞ
Yönlendirme sistemi, direksiyon simidinden alınan dönme hareketini, direksiyon kutusunda doğrusal harekete
çevirip hareket kuvvetini arttırarak tekerleklere ileten sistemlerdir [1,2]. Aracın direksiyon kutusundan alınan
hareket sonucunda yönlenme sistemi mekanizması ile ön aksta yer alan her iki tekerleğin de istenilen yönde
dönme hareketi sağlanmış olur. Aracın düzlemsel hareketi ile birlikte düşük hızlarda dönüş esnasında taşıt
kararlılığını korumak ve minimum tekerlek aşınması sağlamak için tekerleklerin kaymadan yuvarlanması gerekir.
Bu koşul da bütün tekerlek dönüş yarı çaplarının tek bir viraj dönüş merkezinde toplanması ile mümkündür. Bu
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şekilde bir dönme hareketi sırasında tekerlek doğrultu normallerinin oluşturduğu geometriye Ackerman geometrisi
adı verilir. Temel direksiyon kinematiği tasarımında Ackerman koşulunu esas alınarak yönlendirme sisteminin
tasarımı yapılmaktadır. Günümüzde iki akslı araçlarda genellikle (bazı yol dışı araçlar, forklif vs. haricinde) ön
akstan yönlendirme uygulanmaktadır. Çok akslı araçlarda ise ön aks yönlenme sistemine ilave olarak diğer
akslarda da yönlendirme yapılmaktadır. Şekil 1’de sabit akslı bir 6x6 ağır hizmet aracı için yönlendirme sistemi
uygulaması gösterilmiştir. Çalışmaya konu üç akslı bu araçta birinci ve üçüncü akslardan yönlendirme
gerçekleştirilebilmektedir. Şekilde aracın Ackerman geometrisine göre dönüş hareketi, viraj merkezi (O),
tekerleklerin dönme açıları (δ1i, δ1o, δ3i, δ3o), ağırlık merkezi (C), araç iz genişlikleri (W) ve aksların ağırlık
merkezine göre konumları (a1, a2, a3) verilerek gösterilmiştir.
.

Hareket Yönü
r0

1i

1o

.

Şekil 1. 6x6 ağır hizmet aracı yönlenme sistemi şematik görünümü, dönüş geometrisi ve dönüş durumu genel görünümü

Ackerman geometrisine göre yapılan bir viraj hareketinde, viraj içinde kalan tekerleğin dönüş açısı parametre
kabul edilerek, birinci ve üçüncü aks dış tekerlek açısının (δ1o, δ3o) değeri aşağıdaki gibi bulunabilir.
(1)
(2)
Bu çalışmada, Ackerman hatası müsaade edilen sınırlar içinde kalacak şekilde birinci ve üçüncü aks yönlenme
sistemi tasarlanmıştır. Her iki aksta kullanılan yardımcı ve ana hidrolik silindirlerin kapasite değerleri belirlenerek
gerekli olan debi, piston çapı vb. değerler hesaplanmıştır.

2. MATERYAL ve METOT
Havaalanı acil müdahale aracı olarak özelleştirilmiş, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip, üç sabit akslı, iki
akstan yönlendirilen (1 ve 3. aks) ağır hizmet araçları, NFPA-414 standardına uygun olan yönlendirme sistemine
sahip olmalıdır. Bu durumda sistem, ackerman hata sınırları içinde kalmalı ve belirli bir kuvveti aşmayan
direksiyon simidi tepkisine sahip olmalıdır. Mevcut iz kolu parametreleri 3D olarak tasarlanmış ve pozisyon
analizi kullanılarak tekerlek açısı verileri elde edilmiştir. Teorik olarak bulunan ackerman açıları ile analiz verileri
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karşılaştırılmış, ackerman hatası bulunmuştur. Mevcut durum için bulunan ackerman verileri standart dışı kaldığı
için, sistem tasarımı kinematik olarak değiştirilmiş ve hata değeri kabul edilebilir hata değerleri elde edilmiştir.
Yönlendirme hareketinin olması için, lastik-yol arasındaki yüzey sürtünmesinin meydana getirdiği direnç
kuvvetinin aşılması gerekmektedir. Direksiyon sistemleri tasarlanırken direnç kuvvetinin en fazla olduğu aracın
park halinde olduğu pozisyon göz önüne alınır. Bu durumda lastik yol arası sürtünme kuvveti ve lastiğin yola
temas ettiği yüzey alanı maksimum değerdedir.

Şekil 2. Maksimum yönlenme momentinin kazıma momenti yaklaşımı ile belirlenmesi [5]

Bu durumda taşıt tekerleğinin, yuvarlanmadan yol üzerinde yönlenme hareketini gerçekleştirebilmesi için gerekli
moment (
) aşağıdaki şekilde elde edilir [4,5].
(3)
Günümüzde araç üreticileri, lastik temas yüzeyinde meydana gelen dirençleri karşılamak ve sürüş konforunu
arttırmak için yardımcı direksiyon sistemleri kullanmaktadırlar. Ön aks yönlenme sisteminde kullanılan yardımcı
sislindir için hidrolik devre şeması Şekil 3’de gösterilmiştir. Özellikle yüksek aks ağırlığına sahip araçlarda
hidrolik destekli direksiyon kutuları ve gerektiğinde yardımcı dönüş silindirleri kullanılır. İçten yanmalı motor
tarafından tahrik edilen hidrolik pompa (8), rezervuarda (1) bulunan hidrolik sıvıyı dönüş sisteminin ihtiyaç
duyduğu kuvveti oluşturmak amacıyla direksiyon dişlisi valf bloğuna (9) aktarır. Sistemin aktif olmadığı durumda
olduğu durumlarda, basınçlı sıvı direksiyon kutusunda bulunan ana dönüş valfi vasıtasıyla tekrar hatta aktarılır.
Sistemin sağlıklı çalışmasını ve devamlılığını sağlamak amacıyla, sistem sıvısı rezervuar giriş ve çıkışlarında
filtrelerden (2,3) geçirilerek temizlenir. Hidrolik pompanın çalışmadığı olağanüstü durumlarda aracın dönüş
kabiliyetini yitirmemesi için yedek bir hat sisteme entegre edilmiştir. Tekerleklerin dönüşü ile hareketlenen
transfer kutusu (7), üzerine tespit edilmiş yardımcı dönüş pompasını (6) tahrik ederek sisteme sürekli olarak
basınçlı hidrolik sağlanmasını garanti altına alır. Ana besleme hattının devrede olduğu durumlarda direksiyon
kutusunun içinde bulunan valf ile yardımcı hattan aktarılan hidrolik sıvı devamlı olarak rezervuara tahliye edilir.

Şekil 3. Ön aks yardımcı silindir hidrolik şeması

Sürücü tarafından direksiyon kutusuna sinyal gönderildiğinde, direksiyon kutusunun girişinde bulunan tahliye
valfi bypass edilerek dönüş yönüne göre sisteme basınçlı hidrolik sıvı aktarılır. Kutu içerisinde bulunan ve pitman
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koluna tespit edilmiş piston üzerine basınç uygulayan sistem, pitman koluna döndürme momenti etki ettirilerek
mekanik sistemi aktif eder. Kutu aynı zamanda yardımcı dönüş silindirlerini de basınçlı hidrolik sıvı ile besleyerek
bir ek mekanik kuvvet elde eder. Sistemde aşırı zorlanma meydana gelmesi halinde, koruma sağlamak amacıyla
entegre bir basınç ventili kullanılır.
Düşük hızlarda araç dönüş kabiliyetini arttırmak amacıyla dönüş sistemine ilave edilen arka aks dönüş sistemi,
elektro-hidrolik bir çalışma prensibine sahiptir. Bu sistemin devre şeması [14] Şekil 4’de gösterilmiştir. Aracın ön
ve arka aksları üzerinden gerçek zamanlı olarak alınan açı bilgileri, aracın anlık hızı, direksiyon açısı gibi bilgileri
işleyen yönetici ünite, arka aksın konumunu tekerlek başına birer adet direksiyon silindiri ile sürekli olarak
düzenlemektedir. İçten yanmalı motor üzerine harici olarak eklenen bir hidrolik pompa, sisteme gerekli kuvveti
sağlayacak basınçlı hidrolik sıvıyı temin eder. Elektronik kontrol ünitesi yönetiminde bulunan çapraz kontrol valfi
ünitesi, aldığı komutlar ile her iki silindire kumanda eder. Sistem rezervuar giriş ve çıkışlarında filtre edilir. Arka
aks dönüş sistemleri, yüksek hızlı seyir halinde
( > 40 km/h) veya sistemde meydana gelebilecek bir hata
durumunda güvenli sürüşü sağlayabilmek adına aksın yönlenmemiş konumunda sabit kalma yetisine sahip
olmalıdır. Bu nedenle bu tip ilave dönüş sistemlerinde kilitleme mekanizmaları kullanılır. Dönüş sisteminin
pasifleştirilmesi gereken durumlarda (yüksek hız, hata vb.) çapraz kontrol valfleri, silindirleri birbirlerine kuvvet
uygulayacak şekilde basınçlandırır. Bu sayede sistemde meydana gelen direnç kuvveti, tekerleklerin yan kuvvet
etkisi ile yönlenmelerini engeller.
Elektronik Kontrol
Ünitesi(ECU)

Sistem
Haberleşme Kanalı

Alarm Lambası

İYM
Tahrikli
Pompa

Yağ Seviyesi

Rezervuar

Direksiyon
Silindiri

v
Açı Ölçer

Çapraz
Hidrolik
v
Vallf Bloğu

Açı Ölçer
v

v

v
1. Aks

2. Aks

İçten
Yanmalı
Motor

Direksiyon
Silindiri
vv
3. Aks

Rezervuar

Şekil 4. Arka aks ana yönlenme silindiri hidrolik şeması

Birinci aksta yardımcı, üçüncü aksta ise ana hidrolik sislindirler ile yapılan iki akstan yönlendirmeli 6x6 ağıt
hizmet aracının ön aksı Şekil 5a, üçüncü aksı da Şekil 5b’de gösterilmiştir.

a)

b)

Şekil 5. Birinci aks (a) ve üçüncü aks (b) yönlenme sistemleri
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3.TARTIŞMA ve SONUÇ
Sabit akslı ağır hizmet araçlarında, dönüş sistemi kinematiğini direksiyon kutusu konumu, katı bağlantı elemanları
(pitman ve rot kolu) ve iz kolları ile sağlamak mümkündür. Direksiyon kinematiği ile elde edilen viraj içinde kalan
tekerlek açısı, konstrüktif nedenler ile ackerman koşulunun ön gördüğü iç tekerlek açısı ile uyuşmayabilir. Bu iki
açının, dış tekerlek açısının değişimine göre olan farkı ackerman hatası olarak tanımlanır. Şekil 6a’da taşıtın
Ackerman geometrisine uygun olarak bir yönlenme hareketi yapması sonucunda virajın içinde kalan ön tekerleğin
yönlenme açısına göre yönlenen tüm tekerleklerdeki ideal yönlenme açısı değerleri (Denklem 1 ve 2’ye göre)
gösterilmektedir. Ön aksta kullanılan trapez yön verme sisteminin iz kolunun bağlantı açısının 19, 20 ve 21 derece
olması durumları için Ackerman hatası (Δδ) Şekil 6b’de, arka aksta kullanılan trapez yön verme sisteminin iz
kolunun bağlantı açısının 45, 47 ve 49 derece olması durumları için Ackerman hatası (Δδ) ise Şekil 6c’de
verilmiştir. Her iki aksta da eşit uzunlukta iz kolu kullanılmış ve yön verme sisteminde r/j oranı 0.17 olarak elde
edilmiştir.
Delta_1i
Delta_1o
Delta_3i
Delta_3o

1,5

10

λ=47

λ=20

0,5

λ=21

1

Δδ

Açı

20
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0,5

λ=49

0
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0

0

0

5

10

15

20

25

30

35
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5
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-0,5

-0,5

-10
-20

1
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40

Açı

-1

δ1o

a)

-1

δ3o

b)
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Şekil 6. Ackerman geometrisine göre yönlenen tekerleklerdeki açı değişimi (a) ile birinci (b) ve üçüncü aks (c) Ackerman
hataları

Dümenleme işlemini gerçekleştirebilmek için gerekli kazıma momenti
hesapları yapılırken, lastik temas
yüzeyinin L uzunluğu ve B genişliğinde bir dikdörtgen alan olduğu kabul edilir. Bu alan, R B yarıçaplı bir dairenin
alanına eşdeğerdir. Bu alan üzerine etkiyen dik kuvvet
, sistemin aşması gereken kazıma momentini tanımlar.
Gerekli momentin oluşabilmesi için, hidrolik sistemin dakikada ihtiyaç duyduğu yağ miktarı
, silindirlerde
oluşturulması gereken kuvvet
ve silindir yüzey alanları
hesaplanmalıdır. Silindirlerin maksimum
çalışma basıncı (Pc), sistem güvenlik güvenlik katsayısı
belirlenir. Mil tarafı yüzey alanı
piston iç çapı

ve gerekli kuvvet değerleri ile silindir yüzey alanı ve
ise üreticilerinden temin edilen bilgiler ile

seçilen mil çapı (drod) değerine göre hesaplanır. Silindir güvenlik katsayısının
tayini için ise kullanılan silindir
malzemesinin çekme gerilmesi
ile korozyon payı
göz önüne alınır. Silindirin sahip olması gereken et
kalınlığı
dolayısıyla dış çapı
, seçilen silindir dış çapına
oranlanır. Hidrolik sislindir
boyutlandırılmasına dair parametreler, kullanılan sembol ve eşitlikler ile hesaplanan değerler Tablo 1’de yer
almaktadır.

Tablo 1. Birinci ve üçüncü aksta kullanılan hidrolik silindir özelliklerinin belirlenmesi
Değer
Parametre

Sembol-Bağıntı

1. Aks

Lastik Boyutları

-

445/95R25

445/95R25

-

Yüksüz Lastik Yarıçapı

742.5

742.5

mm

Silindir İz kolu uzunluğu

220

220

mm

1

2

-

6700

0

Nm

Silindir Sayısı

-

Direksiyon Dişli Kutusu Momenti
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Güvenlik katsayısı

1.45

1.7

-

Dönüş süresi

2

2

s

Açılma Stroku

103

35

mm

Kapanma Stroku

100

30

Lastik Başına Gelen Düşey Kuvvet

65000

65000

N

Kabul Edilen Lastik Yüzey Eni

442

442

mm

Lastik Yay Katsayısı

1610

1610

N/mm

Lastik-Yol Arası Sürtünme
Katsayısı

0.8

0.8

-

Lastik Çökme Miktarı

40.373

40.373

mm

Hesaplanan Lastik Yüzey Boyu

483

483

mm

Hesaplanan Lastik Temas Yüzeyi
Yarıçapı

231.25

231.250

mm

Hesaplanan Lastik Temas Alanı

0.168

0.168

m2

Lastik Temas Yüzeyine Etkiyen
Yatay Kuvvet

52

52

kN

8016.71

Nm

42.425

36.440

kN

160

160

bar

Piston Yüzey Alanı

38.447

38.717

cm2

Piston İç Çapı

69.96

70

mm

32

32

mm

8.042

8,042

cm2

3.961

l/dk

Açılma Debisi (Arka Yüzey)

3.138

l/dk

Kapanma Debisi (Ön Yüzey)

3.583

l/dk

2.839

l/dk

Kazıma Momenti
Dönüş İçin Gereken Kuvvet
Piston Çalışma Basıncı

Mil Çapı

Pc

drod

Mil Yüzey Alanı
Açılma Debisi (Ön Yüzey)

11.88

9.121
Kapanma Debisi (Arka Yüzey)
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Toplam Debi

21

6.8

l/dk

Çekme Gerilmesi

555

555

MPa

Korozyon Payı

1

1

mm

Boyuna Kesit Et Kalınlığı

1.504

1.506

mm

Dış Silindir Çapı

73.982

74.235

mm

Seçilen Silindir Dış Çapı

85

85

mm

Silindir Güvenlik Katsayısı

1.149

1.145

-

4. SONUÇ
Özel kullanım amaçlı 6x6 ağır hizmet aracının bu çalışma kapsamında ön ve arka aks yönlenme sistemi tasarımları
yapılmıştır. Tekerleklerin sürtünmeden yuvarlanma hareketi sonucunda yönlenmenin sağlanması için Ackemann
geometrisine göre yön verme sistemindeki iz kolu açılarının en uygun değeri belirlenmiştir. Kullanılan iz kolunun
uzunluğu ise her iki yönlenen aksta eşit ve 350 mm’dir. Elde edilen sonuçlara göre iz kolunun ön aksta 20, arka
aksta ise 49 derecelik iz kolu açısı (λ), Ackermann hatasının ±0.50 aralığında kalmasını sağladığı için uygun
bulunmuştur. Optimum iz kolu açılarında ön yön verme sisteminde u/r (sembollerin gösterimi Şekil 1 üzerindedir)
oranı 5.10, arka aksta ise 4.28’dir. Gerekli maksimum yönlenme momentine göre hidrolik silindirlerde ihtiyaç
duyulan debiler ve silindir boyutları hesaplanmıştır. Hesaplanan ve seçilen silindir çaplarına göre güvenlik
katsayısı ön ve arka aksta 1.14 değerinin üzerindedir. Bu çalışma ile ilave yönlenebilir aksa sahip araçlarda
hesaplama ve projelendirme için bir uygulama örneği ortaya konmuştur.
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KLİMATİK KONTROLLÜ TREYLER İÇERİSİNDEKİ HAVA AKIŞININ HOMOJEN
SICAKLIK DAĞILIMI ELDE ETMEK AMACIYLA OPTİMİZASYONU
Tayfun GÜLER*, Koray Emre ÖZCAN*, Muhsin KILIÇ**
*TIRSAN Treyler A.Ş., ISTANBUL
**Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, BURSA
ÖZET
Klimatik kontrollü treyler yaş meyve sebze, dondurulmuş ürün ve hayvansal gıdaların taşımacılığında önemli rol
oynayan araçlardan biridir. Bu treyler bir soğutucu ünite, izolasyonlu üst yapı ve şasiden oluşmaktadır. Değişen
piyasa koşullarında rekabetin artması ile birlikte son tüketiciye besin değerini koruyan, görünümü bozulmamış,
çürümemiş ve ilk üreticiden son kullanıcıya kadar olan süreçte ürün üzerinde yaratılan katma değerin erozyona
uğramadığı ürünler sunmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda araç içerisindeki hava akışının,
dolayısıyla soğuma performansının iyileştirilmesi hem sektörel olarak rekabet gücünü arttıracaktır hem de yakıt
tüketimini düşüreceği için doğaya salınan zararlı gazların da azaltılmasına imkan sağlayacaktır. Ayrıca, doğal
kaynakların hızla tüketildiği, milyonlarca insanın açlık ile karşı karşıya olduğu bir dünyada taşınan ürünlerin
yolculuk esnasında bozulmalarını önleyecektir. Bu sebeplerden dolayı, yapılan çalışmanın sektördeki gelişmelere
katkı sağlaması, hem ticari açıdan ülke ekonomisi için hem de doğal yaşamın sürdürülebilirliği için önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu çalışma kapsamında genellikle dondurulmuş ürünlerin taşınmasında kullanılan ağır
izolasyonlu sınıftaki bir treyler üzerinde çalışılmıştır. Standart olarak sunulan araç içerisindeki hava akışı
modellenmiş ve görülen eksiklikleri giderecek bir tasarım yapılmıştır. Daha sonra yapılan analizler gerçek araç
modelleri üzerinde yapılan testlerde doğrulanmıştır. Son olarak ilk yapılan tasarımda iyileştirme yapılmış ve farklı
bir hava dağıtım metodolojisi düşünülmüştür ve modellenmiştir. Sonuçlar birbiri ile kıyaslanmış ve araç içi hava
akışında elde edilen iyileştirmeler gösterilmiştir. Çalışma sonunda, havanın yeni tasarlanan kanallar vasıtasıyla
aktarılması sayesinde soğuma performansının arttığı ve araç içi sıcaklık dağılımının homojen hale geldiği
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Klimatik Kontrollü Treyler, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Hava akış optimizasyonu

OPTIMIZATION OF AIR FLOW IN REFRIGERATED SEMI-TRAILER TO OBTAIN
HOMOGENEOUS TEMPERATURE DISTRIBUTION
ABSTRACT
Refrigerated semi-trailers have the significant role on the transportation of fresh vegetables, foods, frozen products
and animal origin foods. A typical refrigerated semi-trailer consists of a cooler unit, isolated upper structure and
typical underframe. With the increasing competition in the market conditions, it has become a necessity to offer
the fresh and well preserved products to the customers. For this purpose, improving the air circulation inside the
semi-trailer will provide an opportunity against the other trailer builders and also performance of the air circulation
is directly proportional with the fuel economy of semi-trailer. In the World where natural resources are rapidly
consumed and millions of people are faced with starvation, it will also prevent the rot away of the transported
product during transportation. Because of these reasons, present work is important for the advancement of semitrailer sector and also for the environmental effect. The subject of the present work is a heavy isolated semi-trailer
which is generally used for the transportation of the frozen foods. Air circulation of the inside of the common
semi-trailer have been numerically modelled and inside of the semi-trailer have been re-designed to overcome to
deficiencies which are seen in the first analysis. Numerical analyses have been compared with the test results.
Finally, the new design also has been improved with the different air channel methodology. All results have been
compared with each other and improvements have been showed. Final results have showed that the air channels let
the homogeneous air distribution inside the refrigerated semi-trailer.
Keywords: Refrigerated Semi-Trailer, Computational Fluid Dynamic, Air Circulation Optimization
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1. GİRİŞ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yayınladığı bir araştırmada yaş sebze ve meyve sektöründeki gelişmelere ve
öngörülere yer verilmiştir. Bu çalışmaya göre yaş sebze ve meyve ihracatı sektörünün 2008 yılındaki
büyüklüğünün yaklaşık olarak 90 Milyar $ olduğu ve bu büyüklüğün 2023 yılına gelindiğinde yaklaşık 1.3 katına
çıkarak 120 Milyar $ olacağı öngörülmüştür. Türkiye’nin bu ihracat içerisinden aldığı pay ise 2008 yılında %1.9
iken 2023 yılında %8,2 ile 9.8 Milyar $ olacağı öngörülmüştür [URL 1].
Klimatik kontrollü treyler yaş meyve sebze, dondurulmuş ürün ve hayvansal gıdaların taşımacılığında önemli rol
oynayan araçlardan biridir. Sektörde beklenen büyümeye paralel olarak treyler üreticileri de ürünlerindeki kaliteyi
arttırarak bu pazardan daha fazla pay almak istemektedir. Üretilen ürünlerin kalitelerinin arttırılması amacıyla da
şirketler ar-ge ye ayırdıkları payları arttırmakta ve daha teknolojik ve rekabetçi ürünler ortaya koymaktadırlar.
Bu doğrultuda araç içerisindeki hava akışının, dolayısıyla soğuma performansının iyileştirilmesi hem sektörel
olarak rekabet gücünü arttıracaktır hem de yakıt tüketimini düşüreceği için doğaya salınan zararlı gazların da
azaltılmasına imkan sağlayacak. Ayrıca, doğal kaynakların hızla tüketildiği, milyonlarca insanın açlık ile karşı
karşıya olduğu bir dünyada taşınan ürünlerin yolculuk esnasında bozulmalarını önleyecektir. Bu sebeplerden
dolayı, yapılan çalışmanın sektördeki gelişmelere katkı sağlaması, hem ticari açıdan ülke ekonomisi için hem de
doğal yaşamın sürdürülebilirliği için önemli olduğu düşünülmektedir.
Klimatik kontrollü treylerler izolasyon özelliklerine göre 2’ye ve soğutucu ünite sınıflarına göre 4’e ayrılmakta ve
bu özelliklerine göre sertifikalandırılmaktadır. İzolasyon sınıfına göre araçlar:
IN (normal olarak izole edilmiş ekipman)
Bu sınıftaki araçlarda 0.70 W/m2K veya daha düşük ısı geçiş katsayısı olması gerekmektedir.
IR (çok iyi izole edilmiş (ağır izole edilmiş) ekipman), olarak sınıflandırılırlar.
Bu sınıftaki araçlarda 0.40 W/m2K veya daha düşük ısı geçiş katsayısı olması gerekmektedir.
Soğutucu üniteler ise, izolasyonlu aracın içerisindeki havanın sıcaklığını istenilen seviyeye getiren ve bu seviyede
tutmak için kullanılan ekipmanlardır. Araç dış gövdesinin +30°C olduğu düşünüldüğünde araç içerisindeki
sıcaklığı belirli seviyelere düşürebilme yeteneklerine göre soğutucu üniteler aşağıdaki gibi sınıflandırılır:
A sınıfı: azami +7°C
B sınıfı: azami -10°C
C sınıfı: azami -20°C
D sınıfı: azami 0°C
Sonuç olarak, sektörde kullanılan klimatik kontrollü treylerle kullanılan izolasyon sınıfı ve soğutucu ünite tiplerine
göre aşağıdaki gibi tariflenir ve sertifikalandırılır [URL 4]
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Tablo 1. İzolasyon Sınıfı ve Soğutucu Üniteye Göre Araç Sınıfları [URL 4]
Kod
Tanımı

Ekipman
Normal izole edilmiş ekipman
Ağır izole edilmiş ekipman
A Sınıfı soğutuculu, normal izoleli ekipman
A Sınıfı soğutuculu, ağır izoleli ekipman
B Sınıfı soğutuculu, ağır izoleli ekipman
C Sınıfı soğutuculu, ağır izoleli ekipman
D Sınıfı soğutuculu, normal izoleli ekipman
D Sınıfı soğutuculu, ağır izoleli ekipman
A Sınıfı, mekanik soğutuculu, normal izoleli ekipman
A Sınıfı, mekanik soğutuculu, ağır izoleli ekipman
B Sınıfı, mekanik soğutuculu, normal izoleli ekipman
B Sınıfı, mekanik soğutuculu, ağır izoleli ekipman
C Sınıfı, mekanik soğutuculu, normal izoleli ekipman
C Sınıfı, mekanik soğutuculu, ağır izoleli ekipman
D Sınıfı, mekanik soğutuculu, normal izoleli ekipman
D Sınıfı, mekanik soğutuculu, ağır izoleli ekipman
E Sınıfı, mekanik soğutuculu, normal izoleli ekipman
E Sınıfı, mekanik soğutuculu, ağır izoleli ekipman
F Sınıfı, mekanik soğutuculu, normal izoleli ekipman
A Sınıfı ısıtıcılı, normal izoleli ekipman
A Sınıfı ısıtıcılı, ağır izoleli ekipman
B A Sınıfı ısıtıcılı, ağır izoleli ekipman

IN
IR
RNA
RRA
RRB
RRC
RND
RRD
FNA
FRA
FNB
FRB
FNC
FRC
FND
FRD
FNE
FRE
FRF
CNA
CRA
CRB

Bu çalışma kapsamında ağır izolasyona sahip FRC sertifikalı bir araç incelenmiştir.
Treyler üst yapıları genel olarak Şekil 1’deki gibidir ve basitçe tanımlamak gerekirse altı adet araları izolasyon
malzemesi ile doldurulmuş panelin birleştirilmesinden oluşurlar. Treylerin ön tarafında soğutucu ünitenin geleceği
yerde hava girişi ve çıkışı için boşluklar bulunur. Bu boşluklar daha sonra soğutucu ünite tarafından kapatılır ve
aracın içi tamamen dış ortamdan yalıtılmış olur.

Şekil 1. Klimatik Kontrollü Treyler Üstyapı Komponentleri

Bu tür FRC sertifikalı araçlarda genellikle dondurulmuş gıdalar tanışır. Taşınacak ürünler genellikle 1200x800mm
ebatlarındaki Euro paletlerin üzerine yüklenir ve yardımcı araçlar vasıtasıyla treyler içerisine yüklenir. Yaygın
olarak yükler aracın önüne yüklenmeye başlar ve yük yüksekliği yüklenen ürünlerin cinsine göre değişiklik
gösterebilir. FRC sınıfı araçların dışındaki düşük izolasyonlu araçlarda yine paletlerin üzerine yükleme yapıldığı
gibi ürünlerin doğrudan treyler içerisine herhangi bir düzen olmaksızın doldurulduğu durumlarla da sıklıkla
karşılaşılabilmektedir [Marshall, continued, 2006]. Bu çalışma kapsamında aracın boş olduğu durumlar
incelenmiştir. Araç yüklenip soğutulmaya başlandığında ön taraftaki yüklerin gereğinden fazla soğuduğu, arka
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tarafta kalan yüklerin ise yeterince soğutulamadığı ve soğuk havanın kötü şekilde dağıtılmasından dolayı araç içi
ortalama sıcaklığın -20°C ye ulaşmasının çok zaman alması standart olarak kullanılan araçlarda görülen başlıca
sorunlardandır. Bu çalışmanın temel amacı da bu iki sorunu ortadan kaldırmaya yönelik bir optimizasyon
yapmaktır. Çalışmaya genel hatlarıyla bakıldığında; soğuk zincir taşımacılığında sıklıkla kullanılan araç modeli
belirlenmiştir. Daha sonra modelde görülen sorunlar hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemiyle modellenmiştir
ve oluşturulan model gerçek ölçekli testlerle doğrulanmıştır. Son olarak araç içerisindeki hava akışını iyileştirmek
adına iki ayrı tasarım yapılmış ve tasarımların etkilerinin görülebilmesi için araçlar yeniden modellenmiştir.
Ortaya konulan sonuçlar karşılaştırılmış ve yapılan tasarımların araç içi soğuma performansını arttırdığı
gösterilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Geometrik Özellikler
Bu çalışma kapsamında giriş bölümünde de değinildiği üzere FRC sertifikasına sahip, ATP (Agreement on the
International Transportation of Goods – Malların Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma) [URL 4] ve HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) [URL 5] belgelerine
uygun olarak üretilmiş bir treyler incelenmiştir. Çözüm alanı olarak kullanılan aracın iç ölçüleri 2650x2460x13400
mm (yükseklik x genişlik x uzunluk) alınmıştır. Araç yan panelleri 60mm kalınlıkta ve 0.0226 W/m.K ısı iletim
katsayısına sahip izolasyon malzemesinden oluşmaktadır. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği modeli için araç
üzerindeki çözüme etkisi çok küçük olan detaylar modelin çözüm süresini kısaltmak amacıyla ihmal edilmiştir.

(a)

(b)

(c)

(d)
Şekil 2. Araç ve Kanal Genel Görünümleri (a:araç iç net ölçüleri, b:standart araç üst paneli, c:üst panele montajlanmış 1. kanal
tasarımı, d:üst panele montajlanmış 2. kanal tasarımı)
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2.2. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Modeli
Bu bölümde aracın HAD modeli oluşturulurken izlenen yol tariflenmiştir. Sırasıyla geometrinin analize uygun
hale getirilmesi, çözüm ağ yapısının oluşturulması, sınır şartları, türbülans modeli seçimi ve çözüm
denklemlerinden bahsedilmiştir.




Çözüm geometrisi:
Treyler içerisindeki hava akışının çeşitli geometrilerde ve yükleme koşullarında doğru ve hızlı bir şekilde
modellenebilmesi için standart olarak üretilen araç geometrisi üzerinde bazı sadeleştirmeler yapılmıştır.
Bunlar kısaca, bağlantı elemanlarının ve bağlantı deliklerinin ihmal edilmesi, üretim yöntemlerinden
kaynaklanan büküm ve pahların ihmal edilmesi, yük sabitleme ve yük dayama için araca eklenen
profillerin ihmal edilmesi ve kapı detaylarının ihmal edilmesidir. Ayrıca aracın merkez düzlemine göre
simetrik yükleme durumları inceleneceği için çözümün de bu düzleme göre simetrik olacağı
öngörülmüştür [Smale, continued, 2006]. Bu sebeple çözüm süresini kısaltmak adına aracın tam modeli
yerine simetri ekseninden itibaren yarım modeli üzerinde çalışılmıştır.
Çözüm ağı oluşturulması:
Araç içerisindeki hava hareketlerinin doğru bir şekilde modellenebilmesi için çözüm ağının da uygun
olarak oluşturulması HAD analizleri için oldukça önemli bir aşamadır. Bu noktada çözüm ağı
oluşturulurken gradyanların hızlı değiştiği noktalardaki ağ boyutlarının doğru bir şekilde belirlenmesi
analizin çözümü ve doğru sonuçların alınabilmesi için gereklidir. Ayrıca analiz programında kullanılan
türbülans modelinin sınır tabakadaki akışı doğru bir şekilde modelleyebilmesi için y+ değerinin de
kullanılan türbülans modeline ve duvar fonksiyonuna uygun olması gerekmektedir [URL 2]. y + değerini
etkileyen faktörlerden birisi de sınır tabakadaki ilk ağın yüksekliğidir ve çözüm alanı oluşturulurken bu
değerler göz önünde bulundurulmalıdır [Bradshaw, Huang, 1995].
(1)
Boş araç modeli için doğru sonuçları hızlı bir şekilde almamızı sağlayacak ağ yapısının belirlenmesi için
farklı yoğunlukta oluşturulan dört ayrı ağ yapısı karşılaştırılmıştır. Simetri düzlemi üzerinde, zeminden
2600mm yükseklikteki düz bir çizgi boyunca 1 metre aralıklarla hız değerleri ölçülmüş ve ortalamaları
alınmıştır.
No

Tablo 2. Çözüm Ağı Karşılaştırması
Cell sayısı
Hız (m/s)
Değişim (%)

1

98451

0,261

-

2

241215

0,314

20

3

482430

0,331

5

4

964860

0,332

0,3



Tablo 2’de görüldüğü üzere, ilk oluşturulan ağ yapısından alınan sonuçlar ile ikinci oluşturulan ağ
yapısından alınan sonuçlar arasında yaklaşık %20 oranında değişim varken, ikinci ve üçüncü çözümler
arasındaki değişim %2 ve üçüncü ve dördüncü çözümler arasındaki değişim oranı %0.3 mertebesindedir.
Üçüncü ve dördüncü ağ yapıları arasındaki değişim kabul edilebilir seviyede olduğundan dolayı bundan
sonraki analizlerde daha hızlı çözüm verecek olan üçüncü ağ yapısı kullanılmıştır.



Sınır şartları:
Çözüm ağı oluşturulduktan sonra modelde sınır şartları tanımlanmıştır. Oluşturulan modelde dış ortam
sıcaklığı FRC sertifikasında da dikkate alınan 303 K (+30°C) olarak girilmiştir. İzolasyon malzemesi
olarak yeni bir katı malzeme tanımlanmış ve bu malzemenin ısı iletim katsayısı 0.0229 W/m.K olarak
girilmiştir. Yan, üst, ön ve arka duvarlarda aynı malzeme kullanılmıştır. Kabin içerisinde dolaştırılacak
olan hava ideal gaz olarak tanımlanmış ve yer çekimi ivmesi aşağı yönde 9.81 m/s2 olarak girilmiştir.
Soğuk havanın girişi 200x300mm bir kesitten 253K sıcaklıkta ve 0.97 kg/s debide olacak şekilde
belirlenmiştir. Bu değer Thermo King SLXe-300 model C sınıfı soğutucunun ürün özelliklerine bakılarak
belirlenmiştir [URL 3].
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Türbülans modeli olarak iki denklem ile türbülansı modelleyen
türbülans modeli seçilmiştir.
Yapılan literatür araştırmasında, bu tür kabin içi düşük hızlı ve geçiş bölgesinde olmayan türbülanslı
akışlarda
türbülans modelinin iyi sonuçlar verdiği görülmüştür [Wilcox, 1988]. Türbülans
modelinin yanı sıra sınır tabaka akışını doğru modellemek için FLUENT programında verilen standart
duvar fonksiyonu kullanılmıştır. Bu duvar fonksiyonunun kullanımı y+ değeri 50 ile 500 arasında olduğu
durumlarda önerilmektedir [URL 2].
Çözüm alanının başlangıç sınır şartları; aracın iç sıcaklığı ile dış sıcaklığının aynı olduğu ve araç
içerisindeki havanın durgun olduğu ilk andaki duruma göre belirlenmiştir.
Bu çalışma kapsamında incelenen çözümler zamana bağlı olarak değişen çözümlerdir. Soğutucu ünitenin
ilk çalışmaya başladığı anda araç içerisindeki hava akışının durumunu doğru modelleyebilmek için ilk
aşamada zaman adımı olarak 0.01s alınmıştır. Belirli bir süre sonra, araç içerisindeki havanın hız
gradyanlarının zamana göre değişiminin azaldığı durumdan sonra zaman adımı çözüm süresini kısaltmak
amacıyla arttırılarak 1s yapılmıştır [Hoang, continued, 2012].
Her 1 dakikalık zaman dilimlerinden sonra çözümler kaydedilerek sonuçlar değerlendirilmiştir.


Kullanılan denklemler ve kabuller:
Oluşturulan hesaplamalı akışkanlar dinamiği modelinin çözümlenebilmesi için bazı kabuller ve bu
kabullere bağlı denklemler kullanmak gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında incelenen problemde
yapılan kabuller sırasıyla; Problemin çözümü zamana bağlı olarak değişir. Kabin içerisinde dolaşan hava
ideal gaz gibi davranır ve sıkıştırılabilir. Sistemdeki toplam kütle ve enerji korunur.

 Navier-Stokes Denklemleri
Navier-Stokes denklemleri akışkanlar için Newton’ın ikinci yasasını ifade eder. Euler terimlerine göre genel
ifadesi:
(2)
Buradaki

stress tensörünü temsil eder.
(3)

 Enerji denklemi
Genel haliyle enerji denklemi:
(4)
 Süreklilik denklemi
En genel gösterimle, akışkanlar için kütlenin korunumu denkleminin Euler terimlerine göre genel ifadesi:
(5)
Burada sıkıştırılamaz (başka bir deyişle sabit yoğunlukta olan) akışlar için:
olacaktır.

(6)

2.3. Test Çalışması
Bu çalışma kapsamında yapılan HAD analizlerinin doğrulanması amacıyla gerçek araç modeli üzerinde testler
yapılmıştır. Aynı araç üzerinde hava kanalı ekliyken ve hava kanalı ekli değilken olmak üzere, araçlar boşken 2
ayrı test yapılmıştır. Testler için klimatik test kabininde treyler panellerinin dış sıcaklıklarının test süresi boyunca
yaklaşık olarak 303 K kalması sağlanmıştır. Treylerin içerisindeki 3 noktadan test süresi boyunca termokupllar
yardımıyla 1 dakika aralıklarla sıcaklık değerleri ölçülmüştür ve kaydedilmiştir [Hui, continued, 2006].
Ölçüm noktalarının gösterimi Tablo 3’deki gibidir.
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Tablo 3.Çalışılan Modellerin Gösterimleri
Ölçüm
kodu

Hava
kanalı 1

YF

X

YM

X

YR

X

Hava
kanalı 2

Hava
kanalı yok

Ölçüm yeri
Ön

Ölçüm yeri
Orta

Ölçüm yeri
Arka

X
X
X

NF

X

NM

X

NR

X

YF2

X

YM2

X

YR2

X

X
X
X
X
X
X

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
HAD analizleri ve testler yapıldıktan sonra sonuçlar ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bu bölümde test sonuçları ve bu
testlerle ilgili olan HAD analizi sonuçları ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. Daha sonra tasarlanan iki farklı hava
kanalının HAD analizlerinin sonuçları birbiri ile karşılaştırılmıştır. Testlerde ve analizlerde aynı noktalardan
ölçümler alınmıştır.

Şekil 3. Standart Araçtaki Test ve HAD Analizinden Alınan Sonuçların Karşılaştırılması
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Şekil 4. 1. Numaralı Hava Kanalı Eklenen Araçtaki Test ve HAD Analizinden Alınan Sonuçların Karşılaştırılması

Şekil 5. 2. Numaralı Hava Kanalı Eklenen Araçtaki HAD Analizinden Alınan Sonuçlar
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Şekil 6. 1 Numaralı Hava Kanalının ve Standart Aracın HAD Sonuçlarının Karşılaştırması

Şekil 7. 1 Numaralı ve 2 Numaralı Hava Kanallarının HAD Sonuçlarının Karşılaştırması

Çalışma sonucunda klimatik kontrollü treyler içerisinde herhangi bir hava kanalı kullanılmazsa ve hava kanalları
kullanılırsa kabin için sıcaklık dağılımının nasıl değiştiği gösterilmiştir. Bulgular bölümündeki şekillerde
gösterildiği üzere; kabin içerisinde herhangi bir hava kanalının kullanılmadığı durumlarda soğutucu üniteden gelen
soğuk havanın treylerin arka kısmını yeterince soğutamadan hava çıkışından çevrime geri döndüğü görülmektedir.
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Bu sebeple treylerin arka kısmı ön kısmına göre daha geç soğumaktadır. Treylerin içerisinde ön tarafa yüklenen
yük daha fazla soğuk havaya maruz kalacak, arka kısımdaki yükler ise yeterince soğutulamayacaktır. Bu sorunun
çözümü olarak, soğutucu üniteden gelen havayı bir kanal vasıtasıyla kabin içine dağıtınca kabin içerisindeki soğuk
hava dağılımının daha homojen olduğu şekil 5’te görülmektedir. Şekil 2’de gösterilen 1. kanal tasarımında hava
üst panelin ortasından dağıtılırken yapılan 2. kanal tasarımında ise hava kabin içerisine yan paneller üzerinden
verilmektedir. Bu tasarım değişikliğinin sonucu olarak Şekil 7’de gösterildiği üzere, kabin içerisindeki homojen
sıcaklık dağılımı iyileştirilmiş ve soğutucu ünitenin toplam çalışma süresi azaltılmıştır.

4. SONUÇLAR
Yapılan çalışma sonucunda, treyler içerisindeki hava akışı modellenmiş ve kurulan model gerçek araç testleri ile
doğrulanmıştır. HAD modeli ile araç testlerinden alınan sonuçlar paralellik göstermektedir ve bu sonuçlar HAD
modeli oluşturulurken tanımlanan sınır şartlarının gerçeğe yakın olduğunu kanıtlamaktadır. Bu çalışma sonucunda
treyler içerisindeki havanın herhangi bir yardımcı dağıtıcı unsurun olmadığı durumlarda yeterince iyi şekilde kabin
içerisine yayılamadığı ve homojen olmayan bir kabin için sıcaklık dağılımına sebep olduğu gösterilmiştir, bu
durumun sebebi kabinin ön kısmında oluşan düşük basınç bölgesinin soğuk havanın aracın arka kısımlarına
gitmesini önlemesi olarak yorumlanabilir. Havanın kabinin ortasına konumlandırılan ve araç boyunca devam eden
bir kanal vasıtasıyla yönlendirildiği zaman, kabin içerisinde daha iyi yayıldığı ve ortalama sıcaklığın -20°C ye
düşme süresinin kanal olmayan tasarıma göre yaklaşık 45 dakika kısaldığı görülmüştür. Ayrıca sistemin herhangi
bir yerinde sıcaklığın -20°C’ye düştüğü anda kabin içerisindeki en sıcak nokta ölçüldüğünde sıcaklık farkının
yaklaşık %28,75 iyileşerek -12,15 °C’den -18 °C’ye düştüğü görülmektedir. Soğutucu ünitenin sıcaklık
sensörünün çıkış bölgesindeki havanın sıcaklığına göre ölçüm yaptığı ve sıcaklık -20°C’ye geldiğinde çalışmasına
ara verdiği düşünüldüğünde bu sıcaklık farkının düşük olması kabin içerisinde daha ideal bir soğuma alanı elde
etmemize olanak sağlayacaktır. Havayı dağıtmak için kullanılan kanalın tasarımı değiştirilerek havanın yan
duvarlardan araç içerisine aktarıldığı durumda ise sistemdeki soğuma performansının ilk yapılan kanal tasarımına
göre iyileştiği görülmektedir. Ortalama sıcaklığın -20°C’ye düşme süresinin yaklaşık olarak 20 dakika daha
kısaldığı görülmüştür. Sistemin herhangi bir yerinde sıcaklığın -20°C’ye düştüğü anda kabin içerisindeki en sıcak
noktanın da yaklaşık % 5 daha fazla iyileşerek -18 °C’den -19,25 °C’ye düştüğü görülmektedir.
Bu çalışma kabin içerisinin boş olduğu durumlar için yapılmıştır. Soğutucu üniteden gelen havanın kabin
içerisindeki dağılımını etkileyen en önemli faktörlerden birisi olan yükleme koşulları dikkate alınmamıştır. Buna
rağmen yapılan çalışmanın sonuçlarının, kabin içerisine yüksekliği fazla olmayan yükler yüklendiğinde de benzer
olacağı öngörülmektedir.
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ABSTRACT
This article reports effects of adding Yttrium (Y), Cerium (Ce) and Lanthanum (La) into a magnesiumaluminium-zinc alloy on its mechanical properties. The alloys were produced under a controlled atmosphere by a
High-Pressure-Die-Castings process and characterized by X-ray diffraction (XRD) analysis and scanning electron
microscopy (SEM), an energy-dispersive spectrometer (EDS). XRD results indicated that the main phases are αMg and β-Mg17Al12 in the AZ91 alloy. With addition of La, Ce and Y, the new intermetallic phases (Al11La3,
Al11Ce3 and Al2Y) were observed, respectively. The hardness and yield strength of the AZ91 alloy were improved
with RE additive, while the elongation was decreased. In addition to this, it can be said that the tensile strength
value of the AZ91 alloy was not changed.
Keywords: AZ91 alloy, Lanthanum, Cerium, Yttrium, microstructure, mechanical testing.

1. INTRODUCTION
The literature summarizes that the weight reduction of vehicles has a positive environmental effect with respect to
CO2 emission avoidance. One of the appealing ways of weight saving of vehicles is to use light alloys instead of
ferrous metal alloys. Mg alloys have lower density among of light structural materials based on aluminium,
titanium, and therefore expected to be beneficial at transportation industry as well as for numerous other
applications[1-5]. However, their mechanical properties still are inferior to those aluminium alloys. Thus, only a
few Mg alloy systems such as Mg-Al, Mg-Al-Sr, Mg-Al-Si are used in various industries like automotive,
aerospace, communication [6-10]. The researchers have been performed a lot of study about novel magnesium
alloy systems since a few decades. The addition of RE(rare earth elements such as Lanthanum, Cerium) to
commercial Mg-Al alloy system, especially AZ91, is one of them and nowadays, it has been found that their
mechanical properties, when compared to those of aluminium alloys, have very attractive because of Al-RE type
intermetallic compounds, such as the Al11RE3 and Al2RE, especially first one has a positive effect on the
properties. Recently, two main commercial alloys have developed from Mg-Al-RE alloy system as called AE42,
AE44. But it is not enough for competing with traditional applications. As a results, an innovative magnesium
alloy systems like Mg-Al-RE combination need to still improve for optimization[11-18]. Hence, in this study
focuses on the microstructure and mechanical properties of AZ91 alloy with the addition La, Ce, Y.

2. EXPERIMENTAL DETAILS
The commercial as-cast AZ91 (Mg-9Al-1Zn-0,3Mn) magnesium alloy selected as initial material in this study was
used. The different alloy compositions were prepared in an induction furnace using a SiC crucible under a gas
mixture of carbon dioxide (CO2) and sulphur hexafluoride (2% SF6) from commercially pure magnesium,
aluminium and zinc. Manganese, Lanthanum, Cerium and Yttrium were added in Al-10Mn, Mg-30La, Mg-30Ce
and Mg-30Y form as a master alloy. The alloys were held at 750ºC casting temperature for 10 min., and stirred to
ensure the homogeneity in a mould at 200ºC and cast using a 100-tonnes clamping force cold chamber highpressure die cast machine. A die for casting the experimental samples were presented in Fig.1.
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Figure 1. Macrograph of experimental alloy cast.

Metallographic specimens were prepared by using the standard metallographic procedures and chemically etched
in nital. The distribution of alloying elements in the structure was verified by using a field emission scanning
electron microscopy (FE-SEM) instrument with an energy-dispersive spectrometer (EDS). X-ray diffraction
(XRD) analysis was also carried out to identify the phases present in the experimental alloys using a Rigaku DMax 1000 X-ray diffractometer with Cu Kα radiation.
Brinell hardness tests of the alloys were carried out with a ball diameter of 2.5mm and an applied load of 31.25 kg
and holding time of 10s. Uniaxial tensile tests were performed using an universal testing machine with a ram
velocity of 0.2 mm/min. at room temperature. Each test was repeated for four times, and the average values were
accepted as the experimental determination of the ultimate tensile strength (UTS), yield strength (TYS) and
elongation().

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Microstructure And Characterization
The X-ray diffraction patterns taken from the experimental alloys are observed in Fig.2. The X-ray result of AZ91
alloy revealed that it is mainly composed of α-Mg and β-Mg17Al12 phases. The addition of La to the AZ91 alloy
led to the formation of new intermetallic phase-Al11La3. Similar result was obtained with addition of Ce to the
AZ91 alloy and found new intermetallic phase Al11Ce3. However, the new intermetallic phase Al2Y was observed
in the AZ91 containing Y (Fig.2).

Figure 2. The X-ray diffraction analysis patterns of the alloys.
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SEM micrographs and EDS analyses of the alloys are shown in Fig.3 and Fig 4, respectively. Fig. 3 (a) reveals the
typical microstructure of AZ91 alloy, which mainly consists of primary - Mg matrix with coarse continuous
network –Mg17Al12 phase surrounding their boundaries. With addition of La and Ce, the –Mg17Al12 phase was
transformed from network structure to discontinuous granular structure and it could be said that from Fig 3 (b) and
(c) the phase was refined. Otherwise, coarse continuous network structure of the –Mg17Al12 phase in AZ91
alloy-containing Y was not changed (Fig. 3 (d)). Besides, it can be inferred from Fig.3 that the addition of RE
elements induce the decrease of the proportion of –Mg17Al12 phase. In Mg-Al-RE alloy systems, initially, the
aluminium interacts with rare earth elements during solidification and Al 11RE3 and/or Al2RE are formed
depending on RE/Al weight ratio [15-20]. In this study, according to obtained EDS results (Fig.4 (a), (b) and (c)
spot 1 and 2), the RE elements were not solved both in the – Mg matrix and –Mg17Al12 phase. According to
atomic ratio of Al to La, the spot 3 in Fig 4 (a) can be decided as Al 11La3 intermetallic phase. Also, the spot 3 in
Fig 4 (b) was Al11Ce3 intermetallic phase according to atomic ratio of Al to Ce. It can be said from the spot 3 in
Fig. 4 (c) that the Al2Y intermetallic phase was formed in alloy containing Y. Furthermore, the EDS analyse in
Fig.5 revealed that the chemical composition was 8,14Mg, 34Y and 57,86Al(at.%) for globular and coarse Al 2Y
intermetallic at the – Mg grain boundary. The new Al11La3 and Al11Ce3 phases were made both as rod-shaped
and islands around primary – Mg. However, the Al2Y intermetallic phase was formed as globular and coarse
surround primary – Mg.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3. SEM microstructures of; (a) AZ91 alloy, (b) AZ91-0.5La, (c) AZ91-0.5Ce and (d) AZ91-0.5Y.

The macro-hardness yield, ultimate tensile strength and elongation of alloys are listed in table 1. The results
indicate that the hardness value of modified alloys were found higher than those of AZ91 alloy and the best
increment in the hardness of AZ91 was obtained by % 17 (from 63HB to 74 HB) due to the addition of Ce to
AZ91 alloy. This enhancement was occurred probably due to the formation of new intermetallic phases at the
grain boundaries.
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Figure 4. EDS analyses of (a) AZ91-0.5La, (b) AZ91-0.5Ce and (c) AZ91-0.5Y.

Figure 5. EDS analyse of AZ91-0.5Y (8,14Mg, 34Y and 57,86Al(at.%))

As was revealed, the yield strength of AZ91 remarkably was enhanced with addition of RE elements, while the
tensile strength was not changed and the elongation was decreased. The maximum yield strength was gained in the
alloy containing La with 170 MPa. This value is %30 higher than the yield strength of AZ91 alloy. With Ce and Y
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addition, the yield strength of AZ91 alloy was improved by 14% and 17%, respectively. The increment in yield
value of AZ91 alloy is ascribed to the following; (1) hindering dislocation motion because of the formation of the
new intermetallics, which are dispersed in grain boundaries and (2) decreasing detrimental effect of –Mg17Al12
–Mg17Al12 phase is incompatible with
phase with disturbing the network structure. In addition to this, the
magnesium matrix due to their different crystal lattice ( –Mg17Al12 phase has BCC and - Mg matrix has HCP),
which results in an incoherent and brittle Mg/Mg17Al12 interface [21]. With addition of RE elements, the effect of
incoherent interface could be reduced.

Table 1. Hardness, yield, ultimate tensile strength and elongation of the tested materials.

Alloy No:

Yield Strength
(MPa)

Ultimate Tensile
Strength (MPa)

(%)

Hardness
(HRB)

Alloy 1(AZ91)

140±4

200±5

8.7±0.2

63±2

Alloy 2(AZ91-0.5La)

170±2

206±3

8.3±0.2

72±1

Alloy 3(AZ91-0.5Ce)

160±5

190±9

8.1±0.4

74±0

Alloy 4(AZ91-0.5Y)

165±3

200±6

7.8±0.2

70±1

4. CONCLUSIONS
1. The main components were α-Mg, β-Mg17Al12 phases in the base alloy. With addition of RE, the new
intermetallic phases-Al11La3, Al11Ce3 and Al2Y were observed.
2. The hardness and yield strength of the AZ91 alloy increases with addition of RE elements, while the elongation
was decreased. Also, the tensile strength value of the based alloy was not changed.
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TİCARİ ARAÇ KAPILARINDA KULLANILAN GERGİ KOLUNUN ÖN MENTEŞE
İÇİNE ADAPTE EDİLMESİ VE SİNTER MALZEMELER İLE TEST EDİLMESİ
Erhan AKARÇAY1, Kübra DÖNMEZ1
1 Rollmech Automotive San. ve Tic. A.Ş., BURSA
Sorumlu Yazar: Erhan Akarçay, erhan.akarcay@rollmech.com
ÖZET
Otomotiv sektöründe modern mühendislik araçlarının kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır. Zaman ve
işgücünden dolaylı olarak maliyette kazanç sağlayan modern mühendislik araçları sayesinde ürün tasarımları daha
güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Menteşeler ve kapı tutucular araç kapılarının belirli bir açı ile
açılmasını sağlayan ve bu konumlarda kapıyı kilitleme görevi gören mekanizmalardır. Otomotivde kapı
menteşeleri sağlamaları gereken gereklilikleri ile bir araçların en önemli parçalarından biridir. Genel olarak
menteşeler bir sabit, bir hareketli ana parça, kapı tutucu ve bu parçaları birleştiren bir pim ve pimin dönmesini
sağlayan burçtan oluşmaktadır. Yaygın olarak menteşeler araç kapısının alt ve üst bölümlerine yerleştirilirler.
Menteşelerden ayrı olarak belirlenen açıdan daha fazla açılmasını engelleyen kapı durdurucuları iki menteşe
arasında konumlandırılır. Mevcut tasarımlarda kapı menteşesi ve durdurucu ayrı birer parça olarak araç üzerine
yerleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, mevcut ayrık sistemler veya entegre sistemler konusundaki
olumsuzlukları gidermek amacıyla menteşe-kapı tutucu entegrasyonunu sağlayarak, menteşe ve kapı tutucunun
ayrı ayrı gerçekleştirdiği işlevleri bir arada gerçekleştiren, özgün özel bir kapı durdurucu mekanizma tasarlamaktır.
Ortaya çıkan ürün ile farklı iki malzeme türü hızlı-açma kapama testine tabi tutularak karşılaştırması yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Çelik, Durdurucu entegreli menteşe, Sinter, Toz metalurjisi

CHECKARM USED IN COMMERCIAL VEHICLE DOORS INTEGRATED INTO
THE FRONT HINGE AND TESTED WITH SINTER MATERIALS
ABSTRACT
In automotive industry, significance of using modern engineering tools is increasing each passing day. Owing to
modern engineering tools that reduce cost indirectly from time and labor, product designs are realized more
credibly. Hinges and checkarm mechanisms are allow to open the vehicle door at certain angle and lock the door
in these position. With necessary requirement, door hinges are one of the significant parts of automotive. In
general, the hinges consist of a stationary and movable main part, a checkarm, a pin that connect these parts and
bushing which allows the pin to rotate. In a widespread manner, the hinges are places in the lower and upper of the
vehicle door. Separetly from the hinges, the checkarms which prevent opening further from determined angle, are
positioned between the two hinges. In existing designs the door hinges and checkarms are placed on the vehicle as
separate pieces. The aim of this work is to design a unique special checkarm mechanism that providing the hingecheckarm integration to eliminate to disadvantaged of existing separated systems or integrated systems to
integrated the hinge and checkarm which are functioning separately.The resulting product was compared with two
different types of materials subjected to a quick on-off test.
Keywords: Steel, Integrated checkarm hinge, Sinter, Powder metallurgy

1. GİRİŞ
Menteşeler geçmişten günümüze özellikle otomotiv sektöründe kapılarda, ön kaput ve bagaj kısımlarında
kullanılan bir üründür. Otomotiv sektöründe kullanılan menteşelerin görevi araç kapılarının belirli bir eksen
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etrafında döndürülmesini sağlayan, bir tarafı sabit diğer tarafı ise hareketli olan parçalardır. Şekil 1.’de gösterildiği
gibi araçlarda alt menteşe, gergi kolu ve üst menteşeden oluşan sistemler bulunmaktadır. Müşteri beklentileri ve
güvenlik gereksinimleri menteşelerin tasarımlarını ve fonksiyonelliklerini etkilemiştir. İlk çalışmalarda özellikle
kargo taşıyan ticari araçların arka kapılarında, kargo yüklemesinin daha rahat yapılabilmesi adına kapının 0°-90°180°-270° gibi, müşteri tarafından istenen açılarda, kapının sabit kalmasını sağlayan mekanizmalar üzerine
yoğunlaşılmıştır. Kapıların belirtilen şekilde kademeli açılmasını ve kapanmasını sağlayan menteşeler günümüzde
ağır / hafif ticari ve binek araçların arka ve ön kapılarında rastladığımız kompakt ve çözüm odaklı geliştirilen
menteşeler grubundadırlar. Menteşe sistemi ile beraber çalışan kapı durdurucular sistemin kademeli olarak hareket
etmesini sağlayan mekanizmalardır. Yaygın olarak menteşeler araç kapısının alt ve üst bölümlerine yerleştirilirler,
ayrı bir parça olarak da kapı durdurucu konumlandırılır. Ancak iki farklı işlev için iki farklı mekanizma
kullanılması parça sayısını arttırmakta, kapıya ve gövdeye yapılan montaj sürelerini arttırması gibi dezavantajları
bulunmaktadır. Bunları gidermek amacıyla günümüzde menteşe ile kapıyı istenilen açılarda durdurabilen kapı
durdurucuların birleştirildiği mekanizmalar geliştirilmektedir.

Şekil 1. Ticari araçların arka kapı menteşe genel görüntüsü

Menteşeler görev yaptığı kapının ismine göre adlandırılır. Bunlar, ön kapı menteşesi, arka kargo kapısı menteşesi,
bagaj kapısı menteşesi, kaput menteşesidir.
Belirtilen konu hakkında detaylı bir patent araştırması gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada konu ile ilgili
rastlanan benzer patentlerden bazıları Şekil 2.’de gösterilmiştir. Gösterilen patentler için öne sürülen buluş fikri bir
yay elemanı aracılığıyla dişi ve erkek komponentlerin kademeli geçişleri ile kapının istenilen açı ve konumda
durduruluyor olmasını savunmaktadır. Mevcut patentler incelendiğinde kademeli geçişi sağlayan entegre sistemler
menteşe merkezi ile aynı eksen üzerinde pahlı, yaylı ve bilyalı olarak bulunmaktadır.

a)

b)

c)

Şekil 2. Tasarıma benzer mevcut patentler a) URL 1, b) URL 2, c) URL 3

Patent araştırması sonucu incelenen sistemlerde iki farklı işlev için farklı sistemlerin kullanılması parça sayısını
arttırmakla beraber, genel olarak büyük ebatlı ve dövme malzemeden mamul bu mekanizmalar aracın ağırlığına
etki etmektedir. Buna istinaden, kapıya ve gövdeye yapılan montaj sürelerin uzaması ve maliyetin artması,
üreticiler için göz ardı edilemeyecek zaman ve maddi kayıplar oluşmaktadır. Bu çalışmada, iki sistemin görevini
fonksiyonel olarak tek mekanizmada birleştirilecek menteşe tasarlanması planlanmıştır.
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2. MATERYAL METOD
Otomotiv sektöründe üretilmekte olan menteşeler, diğer üretici firmalarda bu döneme kadar geliştirilen çözümler,
müşteri şikayetleri, literatürdeki ilgili çalışmalar ve müşteri ihtiyaçları incelenmiştir. Bu çalışmalarda teknik
gözlemleme ve kıyaslama teknikleri kullanılarak ve sistemin teknik analizi yapılmıştır. Uluslararası patent veri
tabanlarından konular ile ilgili benzer patentler araştırılarak tekniğin bilinen durumu tespit edilmiştir.
Yapılan araştırmalar sonucunda kademeli olarak kapı durdurucu mekanizmalarda pahlı ve bilyalı sistemler
bulunmaktadır. Bu sistemlerde aşınma problemleri ve noktasal temaslarda parça geometrilerinin değişmesi gibi
sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu çalışmada, mevcut çözümlerden farklı bir mekanizma çalışması gerçekleştirilmiştir.
Var olan menteşelerden farklı olarak iki eksenli ve ana eksenden kaçık olarak bir sistem geliştirilmiştir.
Basma kuvvetlerinin etkisi altında genellikle sıcak, yarı sıcak veya soğuk olarak parçaya plastik şekil verme
işlemine dövme (forging) denir. Birçok parça yüksek mukavemet istendiğinde dövme yoluyla şekillendirilir
(Groover, 2007). Gövde kısmına bağlanan sabit menteşe ve araç kapısına bağlanan hareketli menteşe dövme
prosesi ile üretilmiştir. Metal-metal sürtünmesine maruz kalacak malzemelerin aşınmadan kaynaklı oluşacak
olumsuzlukları indirgemek için toz metalurjisi sırasında sinterleme prosesine tabi tutularak mukavemetleri
arttırılmıştır.
Toz metalurjisi, metal tozlarının belirli oranda karıştırılarak, oda sıcaklığında hassas kalıplarda istenilen teknik
değerlere uygun basınçlarda sıkıştırılması ve sonrasında kontrollü atmosfer şartlarında fırınlanmasıyla parça
üretme yöntemidir. Yüksek üretim hızları, düşük malzeme firesi, düşük maliyet, bitmiş parçada arzulanan hassas
toleransı yakalama, karmaşık şekilli parçaların imalatı, kendinden yağlama özelliği verme, yüksek yoğunluğa
sahip parça üretim avantajlarına sahiptir. Şekil 3.’te toz metalurjisi şematik gösterimi verilmiştir (Gürçay, 2015).
Toz metalürjisi ile elde edilecek parçalarda ikinci ve önemli aşama sinterlemedir. Sinterleme, ergime sıcaklığının
altında ve genellikle koruyucu atmosferde gerçekleştirilir. Bu aşamada, parça ısıtılmış ve korozyondan korumak
amacıyla atmosferle ilgisi kesilmiş fırın içerisinde önce yağlayıcılardan temizlenmek üzere ön ısıtmaya tabi
tutulur. Oksit indirgenmesinin ardından fırının sıcak bölgesinde sinterleme işlemi gerçekleştirilir ve fırından
çıkan parça soğumaya bırakılır (Gürçay, 2015).
Sinterleme, toz metalurjisinin en karmaşık konusudur. Sinterleme aynı zamanda, ham taslağı yüksek
performaslı parçaya dönüştürdüğünden toz metalin en önemli tekniğidir. Sinterleme sırasında polimer/yağlayıcı
yakılması, parçacıklar arası bağlama, boyut değişimi ve mikroyapının önemli miktarda irileşmesi gibi birçok
önemli olay gerçekleşir. Sinterleme, birbirine temas eden parçacıkların yüksek sıcaklıklarda birbirine
bağlanmasını sağlar. Bu bağlanma, ergime sıcaklıklığının altında katı halde atom hareketleriyle oluşabilir.
Pek çok durumda, sıvı faz oluşumu ile birlikte gerçekleşir. Bağlanma, temas eden parçacıklar arasında boyun
oluşmasıyla kendisini gösterir (Gürçay, 2015).
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Şekil 3. Toz metalurjisi prosesi (Gürçay, 2015)

Gerçekleştrilen tasarım sonrasında montajı gerçekleştirilmiş menteşe Şekil 4.’te gösterilmiştir.

Şekil 4. Gergi kolu menteşe içine adapte edilmiş eksenden kaçık tasarım görseli

Tasarlanan konsept ürün, teknik resimleri hazırlanarak prototip imalatı gerçekleştirilmiştir. Ürün Hızlı Kapı Açma
– Kapı testine tabi tutulmuştur. Hızlı kapı açma - kapama testinde menteşenin dönme merkezinde 160 Nm lik tork
ile kapının 150.000 kere çalıştırılması sonucu sistem üzerinde herhangi bir fonksiyonel kayıp beklenmemektedir.
Şekil 5.’te test bankosuna adapte edilmiş prototip ürün görseli bulunmaktadır. Test süresi boyunca belirli
aralıklarla menteşe açma-kapama eforları ölçülmüş, sürtünmeden oluşan malzeme kayıpları incelenmiştir.

Prototip Menteşe Ürünü

Şekil 5. Hızlı Kapı Açma – Kapama Testi

Tasarımı gerçekleştirilen kademeli menteşe içerisinde bulunan kademeli geçişi sağlayan erkek ve dişi parçalar
sinterleme metoduyla koruyucu bir atmosfer ile özel bir sinterleme fırınında 1200ºC'ye kadar olan sıcaklıklarda
(ana bileşenin erime noktasının altında) ısıtılmıştır. Gerçekleştirilen sinterleme prosesi sonucunda malzemedeki
hücre kafes yapıları arasındaki bağlar kuvvetlendirilerek mukavet özellikleri arttırılmıştır. Şekil 6.’da sinterleme
ısıl işlemi uygulanmış komponetler gösterilmiştir.
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Şekil 6. Sinterleme ısıl işlemi uygulanan komponentler

3.DENEY SONUÇLARI
Daha önce 48-50 Hrc standart bir çelik ile benzer bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Şekil 7.’de gösterilen çelik
parçalar kullanılarak Hızlı Açma-Kapama testine tabi tutulmuştur. Testin 5000 çevrim çalışması sonrasında
parçalarda 5 mm’lik aşınma deformasyonu oluşturmuştur. Sistem kademeli geçiş fonksiyonunu yerine
getiremediği için test bu noktada sonlandırılmıştır.
Aşınma Yüzeyi

Önce

Önce

Sonra

Sonra

Şekil 6. Sinterleme ısıl işlemi uygulanan komponentler

Hızlı açma – kapama testi sırasında kapı açılıp kapanma eforları her bir kademe için ölçülmüştür. Aşağıda ölçüm
sırasında alınan efor değerlerinin kapı konumlarına göre açıklamaları verilmiştir.
FM 1 : Kapının açılması sırasında kapı açısının 0°‘den 32°‘ye geçişi için ölçülen efor değerleridir.
FM 2 : Kapının açılması sırasında kapı açısının 32°‘den 74°‘ye geçişi için ölçülen efor değerleridir.
FM 3 : Kapının kapanması sırasında kapı açısının 74°‘den 32°‘ye geçişi için ölçülen efor değerleridir.
FM 4 : Kapının kapanması sırasında kapı açısının 32°‘den 0°‘ye geçişi için ölçülen efor değerleridir.

Şekil 7. Kademeli menteşe efor çevrim grafiği
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Testler ilk etapta FM1 grafiği ile gösterilen ilk kademe ile 40N seviyelerinde bir yük ile 0 0 ‘den 320’ye geçişi
sağlanarak başlanmıştır. İlk kademede yani FM1’de 150 bin çevrim sonucunda 20N’luk bir düşüş
gözlemlenmiştir. İkinci kademede FM2’de başlangıçta 55N seviyelerinde başlamış olup test sonunda 30N’luk bir
kayıp yaşanmıştır. Üçüncü kademede yani geri dönüşte FM3’te 45N değerlerinde başlayıp yaklaşık 30N’luk bir
kayıp ile tamamlamıştır. Son kapanış kademesinde ise yani FM4’te yaklaşık 30N gibi bir değerde başlayıp 10N
civarında testi tamamlamıştır. Bu test sonucunda malzeme ile ilgili aşınma değerleri yapılan çevrime göre uygun
olduğu görülmüştür. Prototip ürün incelendiğinde tasarımsal kaynaklı yay kapağı ve yay değerlerini tekrar
hesaplanması gerektiği gözlemlenmiştir.
Hızlı Açma – Kapama testinin sonlamasının ardından incelemeye alınan kademeli geçiş mekanizmasının erkek ve
dişi parçalarının başlangıç ve test sonrasındaki durumlarının karşılaştırması Şekil 8.’de gösterilmiştir. Birbiri ile
temas halinde hareket eden iki parça dataları ve testten çıkan parçalar tarama cihazında taratılarak CAD
programında aşınma yüzeyleri kontrol edilmiştir.

Şekil 8. Sint D-39 sinter erkek ve dişi parça

Erkek parçadaki maksimum aşınma miktarı 0,922 mm iken dişi parçada ise maksimum aşınma miktarı 0,3 mm
olarak ölçülmüştür. Şekil 9.’da erkek ve dişi parça dataları ile test sonrası parçalarda meydana gelen aşınma
değişimi, ölçülen değerler ile birlikte gösterilmektedir.

Şekil 9. Sint D-39 sinter parka
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4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, mevcut menteşelerden farklı olarak kapı durdurucu mekanizmasına sahip, uzun ömürlü ve
mekaniksel özelllikleri tasarım gereksinimlerini karşılayan endüstriyel bir ürün elde edilmek istenmiştir. Yapılan
tasarım neticesinde prototip ürün imalatı gerçekleştirilmiş, ve prototip ürün hızlı açma-kapama testine tabi
tutularak deformasyon davaranışı incelenmiştir. Menteşenin kademeli geçiş fonksiyonunu sağlayan mekanizma
mevcut çelik malzemeden farklı olarak sinterleme ısıl işlemine tabi tutularak denenmiş ve karşılaştırılması
yapılmıştır. Sinterleme yapılan parçalardaki aşınma deformasyonunun beklentileri karşıladığı görülmüştür. Ayrıca
ürün mevcut sistemlerden farklı olarak menteşe ekseninden kaçıklık gösterek tasarım gerçekleştirilmiştir.
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ABSTRACT
Global trends towards CO2 reduction and resource efficiency have significantly increased lightweight structure
design and optimization studies in all major automotive industries. Based on lightweight body structure approach,
CAE analyses are commonly being performed for all possible weight reduction ideas and these CAE results are
also to be verified with the physical vehicle tests. Since simulation time of full CAE models is still too timeconsuming to use it for direct design optimization or robust design, Multidisciplinary Design Optimization
(MDO) with Response Surface Models (RSMs) approach is often required in automobile designs to reduce the
development time. In this paper, Multidisciplinary Design Optimization approach proposed without comprising
structural performances, such as stiffness, strength and crashworthiness for lightweight body structure. The
optimization results are also verified with the physical vehicle tests. The proposed lightweight body structure
design is achieved with the projected weight and cost reduction.
Key words: Lightweight design, design optimization, weight reduction

1. INTRODUCTION
Motivated by the more stringent greenhouse gas and fuel economy standards, automobile industry identify the
lightweight design optimization processes as a leading strategy for reducing greenhouse gas emissions and
improving fuel economy ( Caffrey, 2013). So, nowadays vehicle manufacturers are more focusing on lightweight
optimization ideas considering structural performances, such as stiffness, strength and crashworthiness as shown
Figure 1 that should be guaranteed with no compromise.

Figure 1. Attributes Importance on BIW Design
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Ensuring a good understanding of the functional requirements for a part and minimum targets which can be
tolerated is the most essential part of the lightweight optimization process. Then, the lightweight design can be
described as an optimization problem of structural performances with minimum weight and material cost (Liu,
2014).

Figure 2. Lightweight Optimization Process

In the whole body structure, one of the main sections which could be focused on to achieve more lightweight
alternatives are the front and rear underbody platforms. In terms of this approach, lots of front floor and rear floor
parts have been reviewed with the attribute teams and related durability, safety and NVH CAE analyses have been
checked if any of the selected parts have a major impact to the attribute targets. With this deep dive study on
determining the design domain to be optimized, outcomes were also verified by the physical vehicle tests for
critical load cases.
In this paper, using lightweight optimization process as seen in Figure 2 and Multidisciplinary Design
Optimization method, three selected BIW parts will be optimized to achieve the vehicle weight reduction as well
as cost saving targets.

2. DESIGN REQUIREMENTS
Tunnel filler part, one of these three parts, as seen in Figure 3, is attaching the front floor and an important part for
the console rear attachments. The initial tunnel filler part design is carryover from existing vehicle and content
changes on the new vehicle enables an opportunity for optimization and a lighter design.

Figure 3. Tunnel Filler Part
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Second and third parts are waterfall part and rear cross member part, as seen in Figure 4 and they are also essential
especially for the body stiffness and side crash performances since tunnel filler part is a bridge substructure part
between the front floor and rear floor while the rear cross member is important for the rear underbody seat
attachments durability and stiffness performances. These two parts are also seen an opportunity for lightweight
optimization process.

Figure 4. Water Fall Part and Rear Cross member Part

3. OPTIMIZATION
3.1. Optimization Problem Definition
With the given design variables in Figure 5, a multidisciplinary optimization problem was built to choose the
optimum design for the objectives of minimum weight and cost.

Figure 5. Design Variables for MDO

When the design variables are examined for the most effected outputs for Safety, Durability and NVH attributes
listed in Figure 6, are chosen as design constraints for the optimization problem as an engineering judgement. The
initial design’s responses for the given outputs with a decrease up to %5 are assigned as design constraint limits
for the optimization problem.

Figure 6. Safety, NVH and Durability Constraints
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3.2. General Optimization Methodology
As mentioned in abstract in order to effectively use time and reduce data obtained from CAE analysis, Response
Surface Model (RSM) methodology is used in this optimization study. A workflow created in ModeFRONTIER
software as shown in Figure 7, to automatically update the analysis models for each attribute and run the DOE
designs to create the design matrix and start the sensitivity analysis for design constraints. This DOE results will
be used for training of RSM models for each response that we want to optimize or set as a constraint. The DOE
points are selected with Latin Hypercube algorithm since this algorithm is one of the most used sampling
algorithm to generate random sample points. It uses an operation basically described as dividing your design
domain into equal partitions and selecting a random sample point from each partition. It is widely preferred
because it generates lower number of sample points for achieving results with acceptable accuracy.

Figure 7. Overall Mode Frontier Workflow and Process Details for Each Discipline’s Workflows for DOE runs

A design sensitivity analysis for the selected design constraints is performed on the design matrix after the DOE
runs are finalized. Analysis of variances method which is an available algorithm in Mode Frontier is used for the
design sensitivity analysis.
Sensitivity Analysis is used to detect the most important input variables by assessing the main and/or interaction
effects of factors on responses.
Factors are input variables which cause a change in the responses, whereas responses are outputs of the process.
The effect of a single factor is called main effect. If the effect of one of the factors differs depending on the level
of the other factor, we speak about the interaction effect (ModeFRONTIER User Guide). On the basis of the
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sensitivity analysis results you can exclude certain variables from RSM training or optimization, and reduce the
required computational effort.
The sensitivity analysis tool in ModeFRONTIER uses the Smoothing Spline ANOVA (SS-ANOVA) algorithm.
As a result of the sensitivity analysis it is observed that 7 out of 10 design constraints have a low sensitivity over
the entire design domain variance as shown in Figure 8. When their main effects diagram is checked, it is observed
that their variance is only bounded with a single design variable in each case. So these 7 attribute responses are
eliminated from design constraint list and RSM models will be trained for remaining 3 which is listed in Figure 9.

Figure 8: Sample Low Design Sensivity Outputs from ANOVA, Eleminated from Design Constraints List

Figure 9. High Design Sensitivity Outputs from ANOVA, Selected as Design Constraints

Response Surface Models (RSMs) or metamodels are statistical and numerical models that approximate the
input/output behavior of the system under investigation. Response Surface Modeling is strictly related to DOE.
The main idea is to use the results of a DOE run to create an approximation of the response variable over the
design space. In other words, based on the behavior of independent variables the RSM algorithm guesses the value
of the unknown output function based on an assumption (ModeFRONTIER User Guide), (Xue, 2016).
In our optimization problem we have created RSM models for our objective functions; weight and cost as well as
the remaining 3 constraints; Torsional Stiffness, Global Torsion Mode and Lower Rib Deflection.
ModeFRONTIER software contains a wide selection of RSM algorithms available. According to your
optimization problem and your DOE matrix you can train your metamodels with one of the available algorithms
and you can verify the reliability of your metamodel with the available tools within ModeFRONTIER.
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For our optimization problem Radial Basis Function algorithm is used for all response functions and a Sample 3D
visualization of constrain shown in Figure 10.

Radial Basis Functions (RBF) are powerful tools for multivariate scattered data interpolation. Scattered data
means that the training points (DOE) are not necessarily sampled on a regular grid; in fact RBF is a proper
meshless method. Our DOE sampling algorithm Latin Hypercube generates random data points which is not on a
regular grid that is why we choose RBF to generate our response surface models. RBF is one of the most suitable
algorithm for our random DOE points. One other reason to choose RBF is, it passes exactly through training points
(DOE points) and suitable for noise-free problems. Since our response values are generated directly by CAE
simulation with DOE data points they are all noise free outputs.

Figure 10. Sample 3D visualization of Global Torsion Mode RBF model

Optimization is, in simpleset case, is the selection of a best element (with regard to some criteria) from some set of
available alternatives.
An optimization problem consists of maximizing or minimizing a single/multi attributes by systematically
choosing input values from within an allowed domain.
The response surface is an analytical function, thus an optimization based on such model is very fast and does not
require additional experiments or simulations to be performed. Therefore, the use of meta-models can be very
advantageous if you need to scan a wide design domain with high number of design variables with high number of
design points for each design variable (Deb, 2016).
Many different algorithms are available in ModeFRONTIER which uses RSM functions in order to find the min or
max value for the given objectives. In our optimization problem; the constraints which represents the attribute
targets of our engineering design is highly important therefore we chose the MOGA-II optimization algorithm
which allows “Penalty Policy Constraint Handling”.
The general idea behind penalty functions is to transform a constrained optimization problem into an
unconstrained one by adding (or subtracting) a certain value to/from the objective function(s) based on the amount
of constraint violation present in a certain solution. In other words, unfeasible designs are penalized proportionally
to the computed constraint violation (ModeFRONTIER User Guide).
The amount of penalization also depends on the tolerance allowed for each constraint. The tolerance for our
optimization problem was defined as %5 of each response which is still within the target meeting limits for our
engineering design. All designs violating a constraint within the specified tolerance are penalized by less than
those with constraint violations falling outside this tolerance window. This means that in some cases such
unfeasible designs might have better objective values than some feasible designs, directing the algorithm search
towards the best design regions.
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3.3. Results
Below design combination shown in Figure 11 is given as pareto front of the optimization output. This design
combination also meets the constraint targets as assigned with max %5 degradation. The results indicate that when
mass reduction strategies are considered using a full-vehicle approach, significant mass reduction can be achieved
with overall cost savings while maintaining attribute requirements. For the vehicle that we run this optimization
study on, 20% mass reduction was achived with direct manufacturing cost savings in terms of changing into
commercially more available sheet metal thickness for studied parts.
Moreover, this multidiciplinary design optimization showed us, when critical attribute targets are assessed
alongside each other, the ineffciencies in the vehicle design might be reduced since the effects of variance on each
attribute can be investigated in parallel.

Figure 11. Final Design Status

4.CONCLUSION
The purpose of this paper was to ensure weight and cost reduction targets in terms of lightweight optimization
process with Multidisciplinary Design Optimization method. Overall there has been 20% weight reduction
achieved per vehicle. Moreover, these design changes have been assessed by physical vehicle tests (Safety,
Durability and NVH) at the final design phase and have been approved for implementation on vehicle.
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ABSTRACT
Door Carrier Module is an assembly part of side door. Functional components on a carrier plate can be easily
attached to door inner sheet instead of mounting single by single. Cost and weight optimization is a target of door
modules at the final assembly line of the main carmakers’ facilities. There are some different business case
solution according to vehicle project related to target that is desired to gain with door carrier usage. Related to the
county and direct cost material, cost and weight optimization can be gained together. Door carriers can be
classified according to the material and integration level. This paper is about a study of a door carrier module,
which is summary of performed design study and finite element simulation analyses. In the benchmark study,
different models of OEM are reported for choosing material type and production processes. According to various
examples, glass fiber reinforced thermoplastic polypropylene material is used with injection molding
manufacturing method. After static structural loadings and dynamic analyses, final design is observed.
Keywords: Plastic Functional Door Carrier, Door Modules, Finite Element Analysis, Weight Reduction

1. INTRODUCTION
Side doors are one of the major parts in an automobile to get access for passengers. According to customer
expectations, generating comfortable, safe and economic parts are becoming challenge for engineers work in this
industry. On the other hand, light weighting and cost minimizing are the most popular terms for automobile
manufacturers for two decades. To reach both these top targets and supplying customer demands at the same time
are necessary. In this context, door carrier module developing study is revealed. A door carrier module is a subcomponent of an automobile door system that contains, window, sliding window mechanism, latch or strike and
sealing, inner and outer structural panels. Despite traditional door systems, that is an assembly of functional
components on a carrier plate. This plate is fixed to inner sheet of door structure.
Unlike traditional solution of door systems, window regulator assembly is directly on the door carrier module. In
addition, a door module contains glass motor, rails and speaker. Window regulator is an assembly of motor, glass
rails and guides to support to move up and down of glass. Regulator, speaker and other wire harnesses are fixes on
the carrier plate by bolts, rivets. Finally, whole module is bolted to inner panel. Within a carrier module,
automotive manufacturers achieve reducing assembly time and cost optimization due to reduced sheet metal on the
door panel. (S.Vinay, 2010)
According to this study, a traditional door inner sheet is converted to thermoplastic door carrier module for an
automobile. Design, analysis and verification steps of developing studies are expressed below heads in details.
Aimed to reduce weight around 0.3 kg for only one-side door and 4 minutes decrease assembly durations.
In this study new designed door module should supply following functions listed below,
-

Window regulator function
Window rail and guides
Speaker
Latch
Sealing and waterproofness
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A door module has to offers several advantages over traditional door systems. Some important advantages listed
below, (Maria Ciliberti, Warden Schijve, 2002)
-

Weight reduction
Same cost balance according to traditional solution
Reduced assembly montage duration
Equal as traditional solution, structural strength
Equal as traditional solution, sealing and noise insulation performance

2. PROBLEM DEFINITON
Traditional automobile door structure is not enough to supply manufacturers’ cost and weight concerns. Steel inner
door sheet and mounted components separately are on the heavier side at present days. Also for assembling time is
inefficient against door carrier modules.
Before scoping of developing door carrier, a benchmark study is completed. According to benchmark analysis,
sixty-nine different models of door carrier system are investigated. It is observed that, composite material usage
is more popular, especially; glass fiber reinforced polypropylene (PP) material is more common. Usage of plastics
are increased day by day as well as in other sub-components. Physical specifications of material are improved and
as engineering plastics with increasing PP suppliers. As a result, that is started to be used extensively as
engineering material. This development in the raw material forced the growth of commercial usage of modular
plastic carriers, which offers weight advantage over steel materials. In the automotive industry where the weight
reduction competition accelerates, the modular carriers are widely manufactured by commonly PP materials.
Benchmark study, as title of material usage and glass fiber ratio is graphed in Figure 1 and Figure 2 below.

Figure 1. Ratio of Material Using in Door Carrier Systems
(URL1)

It is observed that 30% PP material is used at a high rate. If 25-30% usage is accepted in the same range, according
to the benchmark studies, PP with 25-30% GF is used on 73% of current models.

Figure 2. Glass Fiber Reinforcement Ratio

(URL1)
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2.1. Methodology

Main objective is gaining weight reduction of 20% compared to present door systems. To achieve this objective,
designing and analyzing methodology are described as follows.




Design area on rear side door is defined on current model already at production.
Minimum modification is made on door structure, panels and other components around.
According to design area and limitations, 3D model is performed. The following components are
integrated onto door carrier plate.








Window
Window regulator
Glass channels
Speaker and brackets
Wires and holders
Interior door panel bracket
Water shield



Rail of window regulator, glass channel and panel bracket are integrated onto door carrier.




According to manufacturing feasibility, glass channel and panel bracket (pull-cup) are designed as
preassembly, not totally integrated.
For designed door carrier module, durability, strength and misuse loads are applied.



To achieve acceptable performance, reinforcements are added according to analysis results.

3. FINITE ELEMENT SIMULATIONS
Simulating various scenarios for durability, strength and misuse loads, finite element model is created. Door
structure and all other related components such as window, glass rails, sealing and lock are included to model.
Door carrier plate is modelled using 2D shell elements at mid-plane. Adhesives and volume-based geometries are
modelled with 3D solid elements and spot-welds are modelled with 1D elements. Components of door carrier
system are connected using rigid elements each other to simulate bolt or stud type connection that are constrained
in all degree of freedom. For door slam analysis, body side and it is sub-components that are hinges, sealing, lock
etc. are also included to model. Door sealing forces are applied to model as pressure-overclosure tabular data in
Abaqus CAE. Latch and strike forces are modelled as connector behavior with 1D appropriate connector element.
Finite element model is shown in Figure 3.

Figure 3. Finite Element Model of Door Carrier Module

Detailed mesh structure of Door Carrier Module is listed below at Table 1 with comparing element criteria.

525

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Table 1. Mesh Structure
Criteria
Number of 0D Elements
1242
Number of 1D Elements
878
Number of 2D Elements
89711
Number of 3D Elements
78373
Number of Nodes
183775
Maximum Warpage
19.80
Aspect Ratio
4.95
Skewness
58.9
Jacobian
0.37

Accepted
≤ 20.0
≤ 5.0
≤ 60.0
≤ 0.60

3.1. Boundary and Loading Conditions
For static structural analyses, only a rear door structure with door carrier module and related components are
included to finite element models. The rear door system is constrained as if locked on the vehicle.
For dynamic analyses, the rear door and related components are included to finite element model. To decrease
running time, vehicle body is sliced in quarter. Nodes of sliced boundaries are constrained at all degree of
freedom. Constraint situations of rear door are shown in Figure 4.

For Dynamic Analysis

For Static Structural Analysis

Figure 4. Constraint Situations of Rear Door Used in Analyses

During door slam analyses, different scenarios of window position are analyzed to consider effect of window
position, shown in Figure 5.

Figure 5. FE Models for Different Rear Door Window Positions

Door carrier module are analyzed to simulate customer’s behavior during whole life of a vehicle. Summary of
analysis types and loading cases are listed below in Table 2.
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Table 2. Summary List of Simulations
Num.
1
2
3

Analysis Type

Loading

Hole rigidities

Normal of the Surface

Door carrier module pull-cup / armrest assembly analysis
(Transversal)
Door Carrier Module pull-cup / armrest assembly analysis
(Vertical)

4

After sealing profile clearance analysis (on carrier plate)

5

Window mechanism stall loading analysis (during sliding)

6

Door Slam Analysis

Y-axis (Transversal)
Z-axis (Vertical)
Caused by Insertion of Sealing
Volume
at Stall Position
Initial Rotating Peripheral Velocity

3.2. Material Properties
Long glass fiber reinforced thermoplastic polypropylene material (PP-LGF-30) is used because of sufficient
physical properties for door carrier module plate. Supplying required stiffness, strength values and manufacturing
ability at injection molding process are the advantages.(W.schijve, 2000). In this developing work, STAMAX®
30YM240 is chosen for thermoplastic material. The material properties are shown in Table 3 and elasto-plastic
isotropic material behavior at
23 °C is shown in Figure 6 below. On the other hand, different kinds of steel,
plastic and rubber materials on the door carrier system are defined to related components.
Table 3. Technical Properties of PPLGF30 Thermoplastic Material (URL2)
Properties

Unit (SI)

Values

Density

kg/m3

1120

Glass fiber content

%

30

Tensile Modulus
at 23 °C

MPa

6600

at 80 °C

MPa

4500

Tensile Strength
at 23 °C

MPa

105

at 80 °C

MPa

60

Tensile Elongation at break
at 23 °C

%

2.3

Figure 6. Elasto-Plastic Isotropic Material Behavior (S.Vinay, 2010)
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3.3. Analysis Results
Analysis results are briefly described below according to summary list of simulations.


Hole Rigidities,
Pulling and pushing forces are applied to normal of surface at connection points for not to observe
loosening during assembly and disassembly at production line. According to comparison between current
and door carrier solution, stiffness values are still in target. After analyses, performance decreasing is not
observed.



Door Carrier Module Pull-Cup/Armrest Assembly Analysis (Transversal and Vertical),
For both transversal and vertical loadings are applied onto interior door panel to simulate the situation of
when passenger pulls the door for closing and during armrest position. After analyses, there is not any
residual deformation to cause breakage or fastening detachment. In addition, rigidity levels are still in
target when comparing to current.



After Sealing, Profile Clearance Analysis (on Carrier Plate),
During assembly of door carrier plate, sealing on the plate causes elastic deformation at tips. Therefore, to
simulate this situation, sealing force is adapted onto carrier plate as nodal pressure-overclosure method.
According to displacement contours, there is no profile clearance problem between door carrier plate and
door inner sheet metal surface. Uniformly distributed pressure is applied onto normal of the surfaces.
Sealing pressure-overclosure is calculated from experimentally gained force-overclosure data.
Experiment results are shown in Figure 7.

Figure 7. Experiment Results of Sealing Forces



Window Mechanism Stall Loading Analysis (During Sliding)
During window sliding operation, when end of the path, glass motor still forces to window, to make
sliding in a short time. It is called stall loading. Axial force is applied in direction of window sling to
stopper on door carrier plate is located end of the rail. Around 12 MPa Maximum von-Mises stress and
0.33 mm total deformation are observed. According to analysis results, stall force do not cause any
breakage or failure.



Door Slam Analysis
Rear door is positioned to its 6° open position with initial rotating peripheral closing velocity in order to
simulate customer’s misuse behavior.
Maximum von-Mises stress was observed near lower speaker mount when the door rebounds after slam
for both the window-open and window-closed scenarios. Moreover, in the window-open scenario, other
critical von-Mises stress was observed near rear rail lower mount when the door strikes the latch whereas
in the window-closed scenario, other critical von-Mises stress was observed near the window glass motor
mount when the door rebounds after slam. Since elasto-plastic isotropic material data is used for the
preliminary analysis, 40 MPa was taken into account as a strength criterion.

Illustrations of loading cases for static structural analyses are shown below as group of Figure 8 and for dynamic
analyses are shown in Figure 9.
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Figure 8. Illustrations of Static Structural Analyses

Figure 9. Illustrations of Dynamic Analysis

4. CONCLUSION
Weight reduction and minimizing manufacturing costs are popular trends in automotive industries. Because of fuel
assumption and emission concerns, polymeric materials are started to use over the years. In this study, a
conventional door inner sheet is converted to a thermoplastic door carrier module for an automobile on still
production line.
After design and analysis steps of developing studies, one-side rear door with new thermoplastic door carrier
system is developed that is around 0.3 kg lesser and has 4-minute-assumed earlier assembly duration, compared to
current solution.
For future work, front doors will be also included to study and steel inner sheet will be replaced to thermoplastic
carrier plate with appropriate design. To validate all designs, by end of 2018, physical tests will be completed.
Totally, for both rear and front doors, 2 kg weight reduction is accepted as a target.
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ÖZET
Yapılan çalışmada, hafif ticari bir araç için üretilen salıncak koluna, tasarım ömrü boyunca karşılaşabileceği
çalışma koşullarında gelen kuvvetler belirlenmiş ve hızlandırılmış ömür test spektrumu oluşturulmuştur. Salıncak
koluna iki eksende gelen kuvvetler, kuvvet kalibrasyonu yöntemi ile belirlenmiştir. Belirlenen hedef kullanım
ömür dağılımına göre, toplanan veriler kullanılarak salıncak kolu için bir yük kolektifi oluşturulmuş, sonrasında
ise yapı üzerindeki tüm pozisyonlarda eş hasarı oluşturacak hızlandırılmış ömür test spektrumu verisi
oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Hızlandırılmış Ömür Testi, Kuvvet Kalibrasyonu, Yol Verisi, Salıncak Kolu, PDI

ACCELERATED FATIGUE LIFE TEST METHOD DEVELOPMET FOR
SUSPENSION SHEET METAL WISHBONE
ABSTRACT
The aim of this study is to determine service loads on a control arm of a light commercial vehicle. The study
contains strain gauge applications and calibration measurements under known loads. Acquired strain data is used
to determine the external loads on defined design test scenarios. After creating the load spectrum, accelerated
fatigue test spectrum is calculated which represents equal damage with load spectrum for the whole individual
locations on the structure.
Keywords: Accelerated Fatigue Test, Back to Back Calibration, Field Data Acquisition and Processing,
Optimized Testing, Potential Damage Index

1. GİRİŞ
Salıncak kolu parçası, otomobilde ön tekerleklerin şaseye bağlantısını sağlayan elemanlardır. Salıncak kolu şaseye
burçlar vasıtasıyla araç sürüş ekseninde dönme serbestliği verilerek monte edilmektedir. Tekerlek tarafından
yapıya araç sürüş ekseninde ve aracın yanal yönünde kuvvet girişi olmaktadır. Aracın düşey ekseninde, salıncak
kolunun dönme serbestliği bulunduğu için herhangi bir kuvvet oluşmadığı kabul edilmiştir.
Bu iki eksendeki kuvvetlerin doğrudan ölçümü için tekerlek yük ölçüm sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler,
araç tekerleğine göre özel olarak üretilmiş bir jant ve özel olarak geliştirilmiş yük hücreleri ile veri aktarımı için
telemetri veya slip-ring sistemleri gerektirmektedir. Dolayısıyla, bu sistemlerin uygulaması otomotiv yan sanayi
firmaları için hatta çoğu zaman ana sanayi için ekonomik olarak uygulanabilir olmamaktadır.
Yapılan çalışmada, öncelikle kuvvet kalibrasyonu yöntemi (Ilamkamban, Perumalswami, Page, 1996) kullanılarak,
harici bir yük hücresine gerek olmadan komponent, yani salıncak kolu bir yük hücresine dönüştürülmüş ve
sahadan gelen iki eksenli kuvvet, ölçülen birim şekil değiştirme verisinden bir transfer matrisi vasıtasıyla
hesaplanmıştır.
(Gund, Gore, Patane, Kate, Lokhande, 2017) . Kuvvetlerin ölçümü için, iki eksende
gelecek olan kuvvetler altında parça üzerinde birbirinden olabildiğince lineer bağımsız cevap verecek iki noktaya
lineer straingauge uygulanmış ve bilinen kuvvetler altında kalibre edilmiştir.
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Enstrümante edilmiş salıncak kolu araca monte edilerek, aracın hedef kullanım ömrünü geçireceği şartlarda saha
verileri toplanmıştır. Salıncak koluna sahada gelen kuvvetlerin genlik ve faz ilişkisi her an için değiştiğinden, yapı
üzerinde en büyük gerilmenin görüldüğü bölgeler değişmektedir. Daha sonra ise bu veriler test verisi haline
getirilmiştir. Hızlandırılmış ömür testleri laboratuvar ortamında veya özel test pistlerinde gerçekleştirilir ve aracın
tüm kullanım ömrünü daha kısa bir süre içerisinde test etmeye yarar. Bu testlerde rasgele yol verisi, sabit genlikli
yüklemeler, blok programlar çalınabilir (Fatemi, 2014). Çalışma sonunda elde edilmek istenen blok yükleme test
senaryosunun, saha verilerinin yapı üzerinde sebep olduğu hasar dağılımını tam olarak yansıtıp yansıtmadığını
belirlemek önem arz etmektedir. Çalışmada toplanan yol verisinden, sabit genlikli sinüsoidal yüklemeler elde
edilmiştir. Elde edilen test verisinin, saha verisi ile yapının her yerinde eş hasarı oluşturması, test verisinin gerçek
veriyi ne oranda temsil ettiğinin bir göstergesidir. Bu doğrultuda yapı üzerindeki farklı noktaları temsilen yapıya
gelen iki eksenli yükleme farklı doğrultularda birim vektörler ile süperpoze edilmiştir. Yol verilerinden çıkartılan
hedef kullanım spektrumu, aday test spektrumları ile optimizasyona tabii tutulup, bahsedilen sanal pozisyonlarda
yol verilerinin hasarını en az hatayla sağlayan test yüklemeleri seçilmiştir.
Çalışma kapsamında, salıncak koluna ömrü boyunca karşılaşabileceği çalışma koşullarında gelen kuvvetler kuvvet
kalibrasyonu yöntemi ile ölçülmüş ve iki eksenli hidrolik test sisteminde yapılacak olan hızlandırılmış ömür testi
için gerekli blok yükleme test verileri oluşturulmuştur.

2. KUVVET KALİBRASYONU YÖNTEMİ
Çalışmada kullanılan salıncak kolu Şekil-1‘de gösterilmektedir. Straingauge noktalarının belirlenmesinde sonlu
elemanlar yöntemi kullanılarak birbirinden lineer bağımsız noktalar belirlenmiş ve straingauge’ler bağlanmıştır.
Kuvvet kalibrasyonu için farklı pozisyonlara straingauge’ler uygulanmış ve iki eksende bilinen kuvvetlerin altında
birim uzamalar ölçülmüştür.

Şekil-1 Salıncak Kolu – Kalibrasyon Ölçümleri

İki eksende yapılmış olan kalibrasyon ölçümleri sonrasında hesaplanan kalibrasyon formülleri (1) ve (2) nolu
denklemlerle gösterilmiştir. Denklemlerin çıkarılmasında “backload calculation metodu” kullanılmıştır. Şekil-1’de
gösterilen 3-Y ve 3-X kodlu straingauge setleri değerlerin belirlenmesinde kullanılmıştır.

Kalibrasyon katsayısı A değeri aşağıdaki şekilde bulunur.

Kalibrasyonun doğruluğunu gözlemek üzere 45 derecelik açı ile uygulanan 6kN’luk bilinen kuvvet altında, Fx ve
Fy kuvvetleri Şekil-2‘de gösterildiği gibi hesaplanmıştır.
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Şekil-2 Hesaplanan Kuvvetler – Fx ve Fy [kN]

Bu kalibrasyon katsayılarına göre 6 kN’luk kuvvetin 45 derecelik açı ile uygulanması durumunda, F x kuvvetinde
%5 mertebesinde bir hata gözlenmiştir.

3. YORULMA HESABI
3.1. Dizayn Spektrumu ve Yük Spektrumunun Belirlenmesi
Aracın kullanım ömrü boyunca maruz kalacağı senaryolar Tablo 2 ile gösterilmektedir. Değerler belirlenirken
servislerden ve müşterilerden veri toplanarak dağılım yapılmıştır.

%
Boş
Dolu

Tablo 2 Hedef % Kullanım Ömrü Dağılımı
Köy Yolu
Sehirler Arası
Otoyol
5.0%
15.0%
10.0%
5.0%
15.0%
10.0%

Şehir İçi
20.0%
20.0%

Aracın 1 milyon km’lik hedef kullanım ömrü için Tablo 2’de gösterilen koşullarda yol verisi toplanmıştır.
Sonrasında ise toplanan yol verileri mesafe üzerinden hedef kullanım ömrüne ekstrapole edilerek yük spektrumu
elde edilmiştir. Bu işin sonunda, salıncak kolu için yük spektrumu oluşturulmuştur. Şekil-3‘te 1 milyon km için
hesaplanan yük spektrumu Rainflow diyagramı üzerinden gösterilmektedir.
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Şekil-3 Yük Spektrumu – Rainflow Diyagramı

3.2. Kuvvet – Yorulma İlişkisi: Kuvvet Verilerinden Yorulmaya Geçiş
Yorulma analizlerinde, yük altındaki parça veya sistemin, hedef kullanım ömrü boyunca maruz kalacağı tüm
senaryolar ve yükleme durumları için en kritik bölgesi biliniyorsa, doğrudan o bölgeye uygulanan rozet
straingauge’den hesaplanan eş değer gerilme – zaman verisi ile ömür hesabına geçilebilir. Kuvvet verisinden,
doğrudan bir ömür hesabı yapmak, elde başka veri veya sonlu elemanlar modeli olmadan imkânsızdır.
Bu çalışma kapsamında, yapıya farklı senaryolarda gelen kuvvetler, kalibrasyon yöntemi ile hesaplanmıştır. Yapı,
bu kuvvetlerin etkisi altında çalışmaktadır. Farklı senaryolarda, farklı yön ve genliklerde gelen kuvvetler etkisinde
yapı üzerindeki gerilme dağılımı değişiklik göstermektedir. Bu doğrultuda, hesaplanan kuvvet verilerinden,
yapının üzerindeki farklı bölgelerin yorulma ömrüne geçmek için sonlu elemanlar modeli kullanılabilir. Sonlu
elemanlar modeline yük spektrumu uygulanarak, yapı üzerindeki tüm gerilme dağılımı çıkartılarak, yorulma ömrü
hesaplanabilir. İkinci bir yöntem ise, yapı üzerine gelen kuvvetlerin, bileşkesi bir olacak şekilde düzenlenen birim
vektörler ile çarpılarak, yeniden oluşturulmasıdır. İstenilen sayıda oluşturulan bu vektörler, yapıya gelen
kuvvetlerin lineer kombinasyonlarıdır ve yapı üzerindeki farklı bölgelerin yorulma hasarının tespiti için
kullanılabilir.
Çalışma kapsamında, farklı senaryolar için hesaplanan kuvvet – zaman verilerinden, on dokuz adet vektör
oluşturulmuştur. Bu vektörler ise eğimi -3 olan jenerik bir S – N eğrisinde yorulma analizine tabii tutularak,
potansiyel hasarlar hesaplanmıştır.
Farklı senaryolarda, on dokuz farklı vektörün potansiyel hasarı ve yapının belirlenen tasarım ömrü boyunca
alacağı toplam hasar, birikimli hasar kabulü ile toplanarak hesaplanmıştır.
Vektörlerin oluşturulmasında kullanılan nCode akış şeması Şekil-4’te tek bir senaryo için gösterilmektedir.
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Şekil-4 Vektörlerin Oluşturulmasında Kullanılan nCode Akış Şeması

Çalışma kapsamında, tüm senaryolar için bu vektörler oluşturulmuş ve tüm senaryoların toplam potansiyel
hasarları 1 milyon km hedef için toplanarak hesaplanmıştır.
Tablo 3 Tasarım Ömrü Boyunca Toplam Potansiyel Hasar Değerleri
Vektör No
Vektör
Toplam Pot. Hasar
(1, 0)
0.2313
1
(0.9848, 0.1736)
0.2651
2
(0.9397, 0.342)
0.2820
3
(0.866,
0.5)
0.2782
4
(0.766, 0.6428)
0.2540
5
(0.6428, 0.766)
0.2144
6
(0.5, 0.866)
0.1669
7
(0.342, 0.9397)
0.1198
8
(0.1736,
0.9848)
0.0804
9
(0, 1)
0.0522
10
(-0.1736, 0.9848)
0.0357
11
(-0.342, 0.9397)
0.0288
12
(-0.5, 0.866)
0.0309
13
(-0.6428, 0.766)
0.0426
14
(-0.766, 0.6428)
0.0648
15
(-0.866, 0.5)
0.0981
16
(-0.9397, 0.342)
0.1403
17
(-0.9848, 0.1736)
0.1872
18
(-1, 0)
0.2313
19

Toplam potansiyel hasar değeri, yapı üzerinde farklı noktalar için, parçanın belirlenen hedef tasarım ömrü boyunca
maruz kaldığı kuvvetler etkisindeki farklı noktalarındaki ömür karşılaştırılması olarak düşünülebilir.
Yapıya, test sisteminde uygulanacak aday test kuvvetlerinden hesaplanacak olan on dokuz vektörün hasarlarının,
Tablo 3 ile belirtilen toplam potansiyel hasar değerleri ile yakın olması gerekmektedir. Yol verisi ile oluşturulan
sentetik test verisinin potansiyel hasarlarının, farklı vektörler (yapı üzerindeki farklı yerler) için benzer olması,
başarılı bir şekilde yol verisinin simüle edildiği anlamına gelmektedir.
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3.3. Test Verilerinin Oluşturulması
Hidrolik test sisteminin, iki eksende çalabileceği üzere test verileri nCode yazılımında yapılan çeşitli denemeler ile
oluşturulmuştur. Öncelikle, farklı senaryolar için hesaplanan kuvvet değerleri zaman düzleminde ve “From – To
Rainflow” diyagramları üzerinden incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, yapıya x ve y yönünde farklı
senaryolarda en fazla 7 – 8 kN kuvvet geldiği gözlenmiştir. Frenleme durumunda bas – bırak şeklinde gelen bu
kuvvet, kasis geçişi durumunda darbe şeklinde gelmektedir.
Bu doğrultuda, öncelikle çeşitli genliklerde ve kombinasyonlarda x ve y yönlerinde sinüs şeklinde kuvvetler
oluşturulmuş ve bu kuvvetlerin yol verisi ile her noktada eş hasarı yaratması için kaçar adet uygulanması gerektiği
nCode yazılımı ile “Optimized Testing” modülü kullanılarak hesaplanmıştır.
Şekil-5’te oluşturulan test kuvvetlerinin kaçar adet ve hangi kombinasyonlar ile uygulanacağının tespiti için
oluşturulan nCode akış şeması gösterilmektedir.

Şekil-5 Test datası sentezinde kullanılan nCode akış şeması

Tablo 4’te oluşturulmuş olan test kuvvetleri ve aracın ömrü boyunca alacağı hasarı simüle etmek için kullanılacak
tekrar sayıları gösterilmektedir.
Tablo 4 Oluşturulan test kuvvetleri ve tekrar sayıları
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Test Verisi
45derece_6kN
45derece_p90
x3p90y6
x3y6
x4_5y3
x6p90y3
x6p90y6
x6y3
x6y6

Tekrar Sayısı*
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#

Toplam Hasara Katkısı [%]*
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#
#DEĞER#

*Oluşturulan test kuvvetleri ve tekrar sayıları firma içi bilgi gizliliği arz ettiğinden tabloda verilmemiştir.
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Tablo 5’te test verileri ile yol verilerinin toplam potansiyel hasar karşılaştırılması on dokuz nokta için
verilmektedir.
Tablo 5 Test verileri ile yol verilerinin toplam potansiyel hasar karşılaştırılması
Yol Verisi
Test Verisi
Vektör No
Vektör
% Bağıl Hata
Toplam Hasar
Toplam Hasar
(1, 0)
0.2313
0.2317
0.18%
1
(0.9848, 0.1736)
0.2651
0.2649
0.07%
2
(0.9397, 0.342)
0.2820
0.2812
0.29%
3
(0.866,
0.5)
0.2782
0.2772
0.35%
4
(0.766, 0.6428)
0.2540
0.2537
0.12%
5
(0.6428, 0.766)
0.2144
0.2149
0.26%
6
(0.5, 0.866)
0.1669
0.1680
0.67%
7
(0.342, 0.9397)
0.1198
0.1207
0.73%
8
(0.1736, 0.9848)
0.0804
0.0800
0.55%
9
(0, 1)
0.0522
0.0506
3.21%
10
(-0.1736, 0.9848)
0.0357
0.0342
4.24%
11
(-0.342, 0.9397)
0.0288
0.0296
2.75%
12
(-0.5, 0.866)
0.0309
0.0329
6.21%
13
(-0.6428, 0.766)
0.0426
0.0429
0.81%
14
(-0.766, 0.6428)
0.0648
0.0640
1.22%
15
(-0.866, 0.5)
0.0981
0.0973
0.79%
16
(-0.9397, 0.342)
0.1403
0.1404
0.03%
17
(-0.9848, 0.1736)
0.1872
0.1875
0.16%
18
(-1, 0)
0.2313
0.2317
0.18%
19

Yol verileri ile bu yüklemeyi simüle edecek olan test yüklemelerinin yapı üzerinde on dokuz ayrı konum için bağıl
hata karşılaştırılması gösterilmektedir. Sentezlenen test verisi, yol verisini iyi bir şekilde temsil etmektedir
denilebilir.

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Yapılan çalışma sonucunda, ticari bir araçta kullanılan ön salıncak koluna gelen kuvvetler kalibrasyon ölçümleri
ile tespit edilmiştir. Aracın ön görülen kullanım şartlarında toplanan veriler, hedef kullanım oranlarına göre
ekstrapole edilerek yük spektrumu oluşturulmuştur.
İki eksenli olarak çalışma boyunca salıncak koluna etkiyen kuvvetlerden yorulma dayanımına, yapı üzerindeki
noktaları temsil eden vektörler ile “Potential Damage Index” yöntemi ile geçilmiştir. Yapı üzerinde on dokuz adet
noktanın, yük spektrumu sonucunda hesaplanan potansiyel hasarı ile yol verilerinin “From – to Rainflow”
diyagramları incelenerek tahmin edilen rasgele yükleme biçimleri ile optimize edilmesi sonrasında, testte
kullanılacak, belirtilen on dokuz noktada eş hasarı oluşturacak kuvvet verileri ve tekrar sayıları belirlenmiştir.
Yapılan tekil yüklemeler ile statik tasarım sürecine girdiler elde edilmiş ve hâlihazırda uygulanan yorulma test
şartnamelerindeki kuvvet değerlerinin mertebeleri doğrulanmıştır denilebilir. Yapı üzerinde en büyük hasarı
yaratan etkiler fren yüklemeleri ve kasis/çukur geçişleridir denilebilir.
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ABSTRACT
Composite pressure vessels have potential application in numerous areas including automotive industry due to
excellent mechanical properties and low weight. For automotive applications, Type-III and Type-IV vessels have
been designed for hydrogen storage. In this study, Type-III composite high-pressure vessels were designed and
manufactured for hydrogen storage by filament winding technique. Steel was selected as liner material. The effect
of composite section on the burst pressure of steel liner was investigated. Helical and Hoop layers were winded
over the steel liner with the stacking sequence of [±11o]3 /[±90o]3. Epoxy resin was used for matrix material and
glass fiber filaments were used as reinforcement material. The composite vessel and steel liner were tested up to
burst pressure. The burst pressure results of steel liner and composite vessel were determined by experimental and
numerical (finite element modelling) approaches. The thickness and angle variations in composite layers were
selected as the study parameters. The results showed that incorporation of composite section within the studied
thickness increased the burst pressure of steel liner up to %36. Also, a good correlation was observed between the
experimental and numerical results.
Keywords: Composite Pressure Vessel, Hydrogen Storage, Filament Winding, Automotive Applications

1. INTRODUCTION
The large part of the energy needs of world is supplied from fossil fuels nowadays. The CO 2 and other greenhouse
gases emissions generated from fossil fuel consumption, is the prime suspect of global warming and serious
environmental pollution. Hydrogen is regarded as the new energy source for the next century due to zero
greenhouse emission, high energy efficiency and unlimited abundance in nature. In order to use this energy more
widely and promote it as an alternative to fossil fuels, hydrogen must be stored more compactly and safely.
Composite pressure vessels have attracted more attention for their potential application in aerospace, automobile
and marine industries due to excellent mechanical properties and low weight. In automotive applications, Type-III
(metal liner and fully overwrapped) and Type-IV (polymer liner and fully overwrapped) vessels have been
designed (Zheng et al. 2012).
The most important performance criteria for Type-III vessel is the burst pressure test. According to ISO
15869:2009, which is a standard for hydrogen storage vessels for automotive applications, no failure up to twice
the working pressure is expected. There is very limited study about the burst behavior of composite storage vessel
in the literature. Shao et al. used Mitsubishi Rayon TR50S 12K carbon filaments for composite vessel
manufacturing. They also used vinylester and epoxy for resin system. Aluminum 6061 T6 was used as liner
material. There were 1 mm helical winding over the aluminum liner with a winding angle of ±15 o and 1.5 mm
hoop winding. Burst pressure test were carried out to carbon/ vinylester and carbon/epoxy composite vessels. The
burst pressure was found 870 bar for carbon/ vinylester composite vessels, however, it was found 720 bar for
carbon/ epoxy composite vessels (Shao et al. 2016). Hocine et. al. produced aluminum lined composite pressure
vessel by using Toray T700 carbon filament and M10 type epoxy resin. The winding angles are ±50 o, ±55o and
±60o. The burst pressure was found for 3-layer winding as 718 bar. The result is %16 percent higher than
analytical result (Hocine et al. 2009).
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Xu et. al. proposed a 3D parametric finite element model to predict the damage evolution and failure strength of
the composite hydrogen storage vessels. They developed a solution algorithm to investigate the progressive
damage and failure properties of composite structures with increasing internal pressure. They used the maximum
stress, Hoffman, Tsai–Hill and Tsai–Wu failure criteria respectively to determine the failure properties of
composite vessels. Parametric studies in terms of the effects of different failure criteria were performed to find
failure strengths of composite vessels and the numerical results were compared with the experimental results. The
results showed that the failure pressure using the developed finite element methods are in good agreement with the
experimental burst pressure of composite vessel. However, the authors specified that the Tsai–Wu failure criterion
gives the most accurate failure pressure among all failure criterions (Xu et al. 2009). Leh et.al. developed a
progressive failure finite element model for several hydrogen storage vessels burst simulations. The first model,
which is based on a mixed FE model and fully adapted to a future optimization trials with its low execution time,
and the second one which is based on a solid model and contributes greater accuracy on the stresses. The authors
define that the time and cost of design can be reduced greatly for future very-high-pressure hydrogen storage
vessels with this study (Leh et al. 2015).
In this study, hydrogen storage composite pressure vessels with steel liner were manufactured by filament winding
technique. 3 helical and 3 hoop layers were used as composite stacking sequence. The composite hydrogen storage
vessel and steel liner were tested up to burst pressure experimentally. A finite element model was developed in
order to compare the experimental and numerical findings.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Experimental
Glass fiber filaments (FWR6, Sişe Cam Inc., Turkey) were used as a reinforcement material and epoxy resin
(MY740, Araldite) was used as a matrix material in this study. MY918 used as a curing agent and DY062 were
used as accelerator for epoxy resin. Some mechanical properties of glass fibers and epoxy resin were given in
Table 1.
Table 1. Some mechanical properties of glass fiber and epoxy resin

Elasticity Modulus (GPa)
Tensile Strength (MPa)
Strain at Failure (%)

Glass
Fiber
73
2400
1.2

Epoxy
Resin
3.6
61
2

Prior to filament winding process, the filament winding simulation was performed using CadWind Software and a
G-code was created for filament winding machine. In figure 1, filament winding simulation of a helical layer
produced by Cadwind is shown.

Figure 1. Filament winding simulation of a composite helical layer.

The composite pressure vessel consisted of a steel liner, helical and hoop composite layers overwrapped the steel
liner with a filament winding machine shown in Figure 2. The winding angle of the helical layers was ±11o to the
longitudinal axis of the vessel and three helical layers were winded. The hoop layer had a winding angle of ±90 o
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and 3 hoop layers was winded. After the filament winding process, composite pressure vessels were cured at 80 oC
for 2 hours and 120 oC for 2 hours.

Figure 2. A helical layer filament winding process (dry winding)

The composite pressure vessels were subjected to hydrostatic pressure test in order to investigate to burst pressure.
The vessels were fixed at both ends to prevent movement while subjecting to internal pressure.

2.2. Finite Element Modeling
In order to investigate the burst pressure of composite pressure vessels and to determine the radial and axial strains
during burst pressure tests, a finite element model was created. In model, steel liner, 3 helical and 3 hoop layers
were used. For helical layers, ±11o was selected with a layer thickness of 0.3 mm. The thickness layer value was
estimated from CadWind.
34CrMo4 steel was defined as a non-linear material in ANSYS. Bilinear isotropic hardening model was used for
steel. Burst pressure for steel liner was calculated according to tangent intersection plastic limit criterion. For
composite vessel, progressive failure analysis model was applied. Damage initiation was defined by Maximum
Stress failure theory and damage evolution was given as significant stiffness drop for damaged plies for glass fiber
/ epoxy system.
The 3D solid model of steel liner was drawn in ANSYS Design Modeler and adapted to ANSYS Workbench. A
quarter solid model was used in order to obtain a suitable mesh and to reduce the computation time. In quarter
solid model, 2 mm element size was used, and this model contains 60460 solid model and 291560 nodes. In figure
3, the meshing of quarter model can be seen.

Figure 3. Meshing of quarter model.

In order to model the composite section of pressure vessel, ANSYS ACP Pre module was used and material
properties, fiber orientation, layer thickness, helical and hoop layer areas were defined to model. Also thickness
and angle variations in filament winding process were defined to model. The thickness variation in dome section
in composite model can be seen in Figure 4. The composite vessel fixed from the boss section and internal
pressure was applied normal to inner surface of the vessel.
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Figure 4. Thickness variations in dome section.

3. RESULTS AND DISCUSSION
In order to determine the burst pressure behavior of steel liner and composite vessel, burst test was applied to these
vessels. The burst pressure of steel liner was found as 622 bar and the damage was occurred at the cylindrical
region. The burst test results showed that composite section has significant effect on the burst pressure behavior of
steel liner. The composite vessels which have 3 helical and 3 hoop layers has a burst pressure of 848 bar (which is
%36 percent higher than steel liner). Failure also occurred in the cylindrical section for composite vessels. The
failure modes of steel liner and composite pressure vessel are given in Figure 5. The FEA burst pressure of steel
liner was found as 676 bar. Composite vessel FEA burst pressure was found as 780 bar.

(a)

(b)

Figure 5. (a) Composite storage vessels and (b) steel liner after pressure test

The experimental and FEA burst pressure results of steel liner and composite vessel was summarized at Table 2.
Table 2. Comparison of experimental and FEA burst pressure results
Burst Pressure
Steel liner
Composite Vessel

Experimental
(bar)
622
848
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FEA (bar)
676
780
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4. CONCLUSION and RECOMMENDATIONS
Comparison of experimental and FEA burst pressure were studied for both steel liner and composite pressure
vessel. The composite section of the vessel which contains 3 helical and 3 hoop layers, increased the burst pressure
of steel by about %36. A finite element model was developed featuring thickness and angle variation of filament
winding process, plastic deformation of steel liner, progressive damage of composite section. The results showed a
relatively good correlation between the experimental and numerical results.
Further manufacturing and testing of composite vessels will continue with optimized number of layers and ply
angles. As new data generated, refinement of the finite model to estimate the burst pressure of the composite
vessels will be carried out.
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ÖZET
Bu çalışma, bir taşıt kavraması üzerindeki diyafram yayda farklı kabartma geometrilerinin uygulanmasıyla,
diyafram yay, kavrama kapağı ve mesnet halkası gibi temel kavrama elemanlarının yapısal davranışlarını
sunmaktadır. Kabartma etkisi yay yüzeyine pres işlemi uygulanması ile elde edilen plastik deformasyon olarak
tanımlanmıştır. Kavrama katı modeli Solidworks 2016 programında tasarlanmış, değerlendirmeler ise kavrama
çeyrek montaj modeli üzerinde sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılan statik analiz ile Ansys Workbench 15
programında gerçekleştirilmiştir. Simülasyon zamanı için analiz ayarları, kavramanın hem montaj hem de işletme
anını içeren dört adım olarak düzenlenmiştir. Diyafram yay alternatifleri, konvansiyonel tip (kabartmasız),
dikdörtgen, trapez ve küresel tipte olmak üzere yapılan analizde kullanılmıştır. Analiz sonuçları, kavrama
elemanları üzerindeki gerilmelerin diyafram yayda kabartma kullanılarak azaltılabileceğini gösternektedir.
İlaveten, kavrama diski ve baskı plakası arasındaki ayrılma mesafesinin kabartmalı diyafram yaylar ile
arttırılabileceği ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Diyafram yay, taşıt kavraması, çeyrek model, yapısal analiz

STRUCTURAL ANALYSIS OF AN AUTOMOTIVE CLUTCH WITH EMBOSSED
TYPE DIAPHRAGM SPRING USING QUARTER ASSEMBLY MODEL

ABSTRACT
This study presents the effects of applying different emboss geometries on diaphragm spring surface in an
automotive clutch on structural behaviors of main clutch components as diaphragm spring, clutch cover and
fulcrum ring. Emboss effect is defined as plastic deformation applied by a press processing on spring surface.
Solid model of the clutch is designed in Solidworks 2016 ® and the evaluations were carried out by static analysis
with finite element method in Ansys Workbench 15 ® on quarter assembly model of the clutch. Analysis setting
was arranged for four step for simulation time which is includes both assembly and operational processes of the
clutch. Conventional type (without any emboss), rectangular, trapezoidal and spherical types of diaphragm spring
alternatives were used in the analysis. The results show that the stress on the clutch components can be decreased
by emboss applications on the diaphragm spring. Additionally, releasing displacement between pressure plate and
clutch disc is increased with the embossed diaphragm spring.
Keywords: Diaphragm spring, automotive clutch, quarter model, structural analysis

1. GİRİŞ
Kuru sürtünmeli taşıt kavramaları, motor ile vites kutusu arasında hareketin iletimi ile kesilmesinin
gerçekleştirilmesi için günümüzde birçok araçta kullanılmaktadır [Kuralay,2008]. Şekil 1’de kuru sürtünmeli bir
kavramanın montaj öncesi görünümünün katı modeli gösterilmiştir. Motor ile vites kutusu arasında iletim,
kavrama diskinin, volan ve baskı plakasında (5) oluşturduğu sürtünme kuvveti ile sağlanmaktadır. Baskı
plakasının hareketi, debriyaj pedalına basıldığı anda diyafram yayın (3) şekil değişimi ile gerçekleşmektedir.
Diyafram yay, baskı rulmanından aldığı kuvvet ile mesnet halkaları (4) arasında bir dönme hareketi yaparak şekil
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değişimine uğrar. Diyafram yay ve mesnet halkaları, kavrama kapağına (1) kavrama perçini (2) vasıtasıyla
irtibatlandırılmıştır. Kavrama kapağı ile baskı plakası arasındaki bağlantı ise mesnet lamaları (6) ile
sağlanmaktadır [Karaoğlan ve diğerleri ,2017; Karaoğlan ve diğerleri ,2017].

Şekil 1. Kuru sürtünmeli bir kavramanın katı modeli ve yapı elemanları

Kuru kavramalı bir aracın kullanımı sırasında taşıt kavramasının dinamik olarak sürekli çalışan bir eleman olması
ve kullanımdan önce kavrama elemanlarının montajı esnasında yapı elemanlarında ön yüklemeye bağlı artık
gerilmelerin oluşması sebebiyle kavramanın kullanımı sırasında özellikle yorulma kaynaklı hasarlara maruz
kalmaması için bünyesinde yüksek gerilme ve deformasyonların meydana gelmesi istenmeyen bir durumdur. Bu
sebeple bir kavramanın üretimden önce yapısal analizinin gerçekleştirilerek, maruz kaldığı gerilme değerlerinin
belirlenmesi ve bu gerilmelerin kavrama elemanının hangi bölgesinde oluştuğunun tespit edilmesi gerekmektedir.
Bunun için, diyafram yayın şekil değişimi sonucu oluşan kuvvet değeri sonlu elemanlar yöntemi ile veya deneysel
olarak belirlenmesi gerekmektedir [Topaç ve diğerleri ,2009]. Literatürde tam veya kısmi kavrama modeli
kullanılarak kavramanın yapı elemanları üzerinde oluşan gerilmelerin belirlenmesi için çalışmalar mevcuttur.
Diyafram yayın kuvvet-sehim eğrisinin çıkarılması ve bu eğrinin kullanılarak diyafram yay üzerindeki
gerilmelerin hesaplanması, sadece diyafram yay üzerinden [Nam ve diğerleri, 2009; Li ve diğerleri, 2008] veya
baskı plakası ile diyafram yayın bulunduğu kısmi bir montaj modeli [Jin,2012] üzerinden yapılmıştır. Literatürde
yer alan, diyafram yay üzerinde preste kabartma işlemi yapılarak yay sertliğinin değişiminin belirlenmesinin
[Danev ve diğerleri ,2014] konu edildiği çalışmalarda, sadece yay analizi yapılmış, bu işlemin diğer kavrama
elemanları üzerindeki etkilere değinilmemiştir. Tüm kavrama elemanlarının yer aldığı tam kavrama modelinin
dörtte biri çeyrek model olarak adlandırılmış ve sonlu elemanlar yöntemi ile kavrama montajının analizi hem
konvansiyonel diyafram yay [Karaoğlan ve diğerleri, 2017] hem de kabartmalı tip diyafram yay için [Karaoğlan ve
diğerleri, 2017] yapılmıştır.
Bu çalışmada, kuru süsrtünmeli bir kavramanın sonlu elemanlar analizi çeyrek kavrama modeli üzerinde birden
fazla adımda kuasi-statik yaklaşımla gerçekleştirilmiş ve literatürdeki çalışmalardan farklı olarak hem kavramanın
montajı sırasında uygulanan ön gerilme analizlere dahil edilmiş hem de diyafram yayda farklı tiplerde kabartma
olmasının etkisi incelenmiştir.

2. MATERYAL ve METOT
Tam kavrama modeli yerine sonlu elemanlar analizi için çeyrek montaj modeli kullanılır. Kavramada dört adet
mesnet laması bulunması sebebiyle kavrama grubu simetrik olarak dört parçaya bölünebilmiştir. Kavrama
düzeneği ve bileşenlerinin katı modeli Şekil 1'de gösterilmiştir. Kavrama çalışma adımlarını oluşturan, ön germe
ve serbest bırakma işlemleri sırasında yapısal davranışı belirlemek için Ansys Workbench 16® ticari bir yazılım
kullanılarak sonlu elemanlar modeli uygulanmıştır. Yarı statik testi simule etmek için Solid 92, Solid 95 ve Solid
45 gibi uygun örgü elemanları kullanılmıştır.Çeyrek montaj modelinde, ortalama eleman kalitesi 0.706 olan
toplamda 110709 eleman ve 219130 düğümden oluşan çözüm ağı kullanılmıştır. Diyafram yay, baskı plakası,
mesnet laması,baskı plakası alt yüzeyi ve diyafram yayların temas yüzeylerinde eleman boyutu küçültülerek yüzey
hassasiyeti sağlanmıştır.
Diyafram yaylar konvansiyonel (kabartma olmayan) ve kabartmalı olarak iki farklı tipte tasarlanmıştır. Bu tür
yaylar sonlu elemanlar analizi için çeyrek kavrama modeline ayrı olarak uygulanır. Kabartmalı diyafram yaylar,
kabartma formu yönüyle çeşitlendirilmiştir. Trapez, küresel ve dikdörtgen olarak uygulanan kabartma türleri ile
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çeyrek kavrama modeli üzerinden her kabarma tipi için ayrı ayrı analiz yapılmıştır. Bir dilimi, kabartma yeri ve
karakterizasyon boyutları Şekil 2'de gösterilmektedir. Kabartma derinliği 3 mm olarak standartize edilmiştir.

b)

a)

c)

d)

Şekil 2. İncelenen diyafram yay dilimleri; küresel (a), dikdörtgen (b), trapez (c) kabartma geometrili ve konvansiyonel (d)

Diyafram yay 50CrV4 alaşımlı çelik malzemeden imal edilmiştir. 50CrV4 malzemeye ait dört adet numune
çıkarılarak çekme testleri gerçekleştirilmiştir. Sonlu elemanlar analizinde kullanılan veriler ortalama test verilerdir.
Ayrıca 50CrV4 yay çeliği malzemesinin çekme eğrisi sonuçlarından elde edilen ve akma mukavetinin aşıldığı
durumlar için geçerli olan gerilme-birim şekil değişim eğrisi analiz programına girilmiştir. Malzemeye ait
elastisiste modülü (E), poisson oranı (), akma sınırı (Sy), çekme dayınımı (Sut) ve yoğunluk (ρ) Tablo 1’de
verilmektedir.
Tablo.1. Kavramada kullanılan malzeme ve özellikleri
E



Sy

Sut

ρ

[GPa]

-

[MPa]

[MPa]

[kg/m3]

Yapı Çeliği

200

0.3

300

460

7850

50CrV4

227.5

0.3

1340

1370

7850

GGG70

176

0.275

420

700

7200

SUJ2

208

0.3

1370

1570

7830

Malzeme

Debriyaj parçalarının yapısal özelliklerini anlamak için sonlu elemanlar yöntemi kullanılmaktadır. Kavrama
çeyrek modeli, mesnet laması tam modelin ortasında kalacak şekilde alınmıştır. Kavrama kapağı, baskı plakası,
mesnet halkaları, diyafram yay ve baskı rulmanını temsilen oluşturulan kavrama elemanları katı model üzerinde
yer almaktadır. Kavrama kapağının dış çevresinde yer alan cıvata deliklerinin iç yüzeyi ve kavrama kavrama
kapağının volan ile temas eden dış yüzeyleri sabit mesnet (fixed support) olarak kabul edilmiştir Kavrama
modelindeki parçalar arası temas ilişkileri genel olarak, sürtünmesiz ve sürtünmeli temas olarak iki farklı tipte
tanımlanmıştır. Kavramanın hareketinden dolayı lineer olmayan temas yüzeyini azaltarak analizi basitleştirmek
adına kavrama kapağı ve perçin arasındaki temas ilişkisi yapışık (bonded) olarak kabul edilmiştir. Analiz süresini
kısaltmak adına küçük temas yüzeylerinin olduğu bazı bölgelerde sürtünmesiz bağlantı ilişkisi kabul edilmiştir.
Kavrama kapağı ile mesnet halkası arası, mesnet halkaları ile perçinler arası, diyafram yay ile mesnet halkaları
arası, diyafram yay ile baskı plakası arası ve mesnet lamaları ile mesnet laması tespit perçini arasındaki temas
yüzeyleri sürtünmesiz temasın kabul edildiği bölgelerdir. Baskı plakası ile mesnet lamaları ve mesnet laması tespit
perçini arasında, mesnet laması rondelası ile mesnet laması ve tespit perçini arasında sürtünmeli yüzey bağlantısı
atanmıştır. Ayrıca üç adet ince cidarlı plakadan oluşan mesnet lamasındaki plakaların arasında sürtünmeli bağlantı
mevcuttur. Sürtünmeli temas yüzeylerinde sürtünme katsayısı 0.15 olarak kabul edilmiştir [Karaoğlan ve diğerleri,
2017].
Kavrama grubu çeyrek katı modelinin görünümü ile dört adımlı olarak gerçekleştirilen analize ait deplasman
girdileri Şekil 3’te gösterilmiştir.İlk iki adımı, kavramanın montaj öncesi durumundan işletme durumuna kadar
pres altında yapılan ön germe işlemlerinin modellenmesini ifade etmektedir. İlk adımda preste baskı plakası 6 mm
kadar kavrama kapağına doğru z yönünde basılarak diyafram yaya ön germe işlemi uygulanmaktadır. İkinci adım,
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İkinci adımda mesnet lamasının diğer tarafından 16.8 mm kavrama kapağına doğru verilen deplasman girdisi ile
kavrama montajı tamamlanmaktadır. Ön germe işleminin tamamlanmasıyla birlikte üçüncü ve dördüncü adımda,
debriyaja basılmanın ardından meydana gelecek olan işletme durumu modellenmiştir. İlk iki adımda uygulanan ön
germe işlemi ile birlikte konumu değişen diyafram yay ve baskı rulmanı arasındaki mesafe, üçüncü adımda baskı
rulmanının diyafram yaya doğru 20 mm hareketi ile bu adım sonunda her iki elemanın teması tekrar sağlanmıştır.
Yapılan kavrama analizinde baskı rulmanını rijit katı model temsil etmektedir. Son adımda kavrama pedalına
basılmasının ardından baskı rulmanının hareketi diyafram yaya uygulanmıştır.

Şekil 3. Kavrama çeyrek modeli ve analiz deplasman girdileri(Yeşil: Mesnet laması, Kırmız: Baskı plakası, Mavi: Rulman)

Dört farklı diyafram yay tipi için, çeyrek model üzerinden analiz yapılmış kafes, mesnet halkaları ve yay gerilme
değerleri ve kafes toplam deformasyon miktarı sonuçlarına ulaşılır. Konvensiyonel ve kabartmalı diyafram
yayların kuvvet karakteristik eğrileri, sonlu elemanlar analizi yapıldıktan sonra alt mesnet halkası üzerindeki
kuvvet probu kullanılarak elde edilir.

3.TARTIŞMA ve SONUÇ
Diyafram yayı üzerindeki maksimum gerilme, sonlu elemanlar analizinin ilk basamağında en üst düzeyde gerilme
değerine ulaşır. Diyafram yay üzerindeki maksimum gerilme Şekil 4e’de hem konvansiyonel hem de kabartmalı
tip (küresel,trapez ve dikdörtgen) için gösterilmiştir.
Ön yükleme işlemi diyafram yayının birinci basamağında artan maksimum gerilmeye neden olur. 1370 MPa'ya
kadar ön yükleme esnasında diyafram yay malzemesinin akma gerilmesini aşar. Diyafram yayda plastik
deformasyon ilk basamakta gerçekleşir. İlk adımın son zamanlarına kadar, konvansiyonel ve kabartmalı yay
tiplerinin maksimum gerilmeleri benzerdir. Mesnet laması ve baskı rulmanı ikinci ve üçüncü basamaktaki gerilimi
etkilemez. İşletme durumunda yaylarda da benzer özellikler oluşur. Serbest bırakıldığında diyafram yaylar
üzerinde eşdeğer gerilme muazzam bir şekilde değişmez. Şekil 4 e’de son adımın sonunda debriyaj diskinin baskı
plakasından ayrılmasından sonra diyafram yayların gerilme dağılımı gösterilmektedir.
Konvensiyonel diyafram yayının maksimum gerilmesi 1521.6 MPa, kabartmalı diyafram yayının maksimum
gerilmesi ise küresel tip için 1519.1 MPa, trapez tip için 1530 MPa, dikdörtgen tip için 1535.8 MPa 'dır. Gerilme
dağılımı tüm tipler için benzerdir. Kabartma tip diyafram yayının avantajı, yay parmaklarında nispeten daha az
stres yaşanmasıdır. Kavrama kapağının, çatlak veya yorulma gibi herhangi bir arıza olmadan uzun hizmet ömrü
için daha az deformasyon ve stres arzu edilen kavrama grubu için önemli bir bileşendir. Debriyaj muhafazasındaki
maksimum baskı Şekil 4c ve Şekil 4d'de gösterilmektedir. Konvansiyonel tipteki kavrama modeli her zaman daha
fazla gerilime neden olmuştur. Ön yüklemede gerilme, konvansiyonel tipte 200 MPa ulaşmıştır.
Mesnet halkası, kavrama kapağı ile diyafram yayı tutar. Diyafram yayın deformasyonu, destek olarak işlev gören
mesnet halkası yüzünde meydana gelir. Özellikle işletme durumunda, mesnet halkasında sıkıştırma gerilmeleri
oluşur. Mesnet halkasında maksimum gerilme Şekil 4f’ de gösterilmektedir. Mesnet halkası eşdeğer gerilime
değerlerine, konvansiyonel tasarımda yaklaşık 43.4 MPa ve küresel kabartmalı tasarımda 36 Mpa, trapez
kabartmalı tasarımda 36 MPa ve dikdörtgen kabartmalı tasarımda 67.6 MPa olarak ulaşılmıştır.
Analiz adımlarının çözülmesinden sonra ayrılma mesafesi sonlu elemanlar yöntemi ile simüle edildi. Ayırma
sapması, kavrama sistemi üzerindeki baskı plakası ve kavrama diski arasındaki boşluk anlamına gelir. Üçüncü
adım zamanının sonu, ön yüklemeye ve montaj işlemine erişmek suretiyle kavramanın bağlantısını temsil eder.
Son adım Şekil 4b'de açıkça gösterilmektedir. Ayırma işlemi sırasında boşluk özellikleri lineer olarak değişti.
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Baskı plakası ve debriyaj diski, çalışma sonuna kadar 6.5 mm'lik bir yer değiştirmeye sahiptir. Baskı plakası ile
debriyaj diski arasındaki boşlukları hesaplamak için, debriyaj sisteminin çeyrek model deformasyonunun, üçüncü
basamak sonunda işleme ilk durumu için sıfır olduğu kabul edildi. Baskı plakasının yerdeğiştirmesi sonunda
sırasıyla küresel, trapez ve dikdörtgen tip diyafram yay için 9.00 mm, 9.03 mm, 9.10 mm ve konvensiyonel
diyafram yay tasarımlarına göre 8.99 mm'dir. Sapmaları (yerdeğiştirme) farkı, dördüncü adım sonunda baskı
plakası yerdeğiştirmesi ve 6.5 mm ön yükleme başlangıç durumu arasındaki boşluktur.
450
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Şekil 4. Farklı tip diyafram yayların kavrama çeyrek model analizi sonucunda, yay karakteristiği (a), kavrama ayrılma miktarı
(b),kavrama kafesi gerilme (c) ile deplasman (d), diyafram yay (e) ve mesnet laması gerilme değerleri (f) yönünden mukayesesi
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4. SONUÇLAR
Farklı geometrilerde preste kabartma işlemi vasıtasıyla taşıt kavramalarında kullanılan diyafram yay
karakteristiğinin değiştirilmesi ve buna bağlı olarak kavramanın çalışması durumunda kavrama ayrılma
performansı ile kavrama elemanlarında meydana gelen gerilme ve deformasyon değerleri, kavrama çeyrek
modelinin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi sonucunda elde edilmiştir. Analiz süreci 4 adımda gerçekleştirilerek,
kavrama çalışma durumuna ilaveten montaj ve ön germe işlemleri analize dahil edilmiştir. Yapılan analiz
sonucunda kabartma işleminin uygulanması durumunda diyafram yay karakterisitiğinde değişimlerin elde
edilebilceği görülmüştür. En yüksek kavrama ayırma mikarı dikdörtgen geometrili kabartmanın kullanılması
sonucunda elde edilmiştir. Kavramanın çalışması durumunda kavrama kafesi ve diyafram yay üzerinde meydana
gelen gerilme ve deformasyon değerleri önemli bir değişim göstermemesine rağmen, montaj ve ön germe işlemleri
sırasında kafes üzerindeki gerilmelerde azalmalar meydana gelmektedir. Diyafram yayın şekil değişimi sırasında
mesnet aldığı mesnet laması üzerinde ortaya çıkan gerilme değerleri, kabartma işlemi uygulanmış diyafram
yaylarda daha az olmaktadır. Mesnet laması üzerinde en düşük gerilme ise dikdörtgen geometrili kabarmanın
uygulanması ile sağlanmıştır. Bu çalışma, kuru sürtünmeli kavramalarda konvansiyonel diyafram yay yerine farklı
tiplerde kabartma işlemi uygulanan diyafram yayların kullanımının uygunluğunu tartışarak kavrama davranışı
yönünden uygun kabartma tipinin tayini için metot ve analiz ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kavrama
karakteristiğinin değiştirilmesi gibi sebeplerle ihtiyaç duyulması halinde dikdörtgen geometrili kabartmanın
kullanımının diğer tiplere göre daha uygun olduğu görülmüştür.
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ÖZET
Bu çalışmada, R134a kullanan bir otomobil klima sisteminde alternatif olarak düşük GWP değerine sahip R152a
soğutucu akışkanının kullanımı deneysel olarak incelenmiştir. Deneylerde buharlaştırıcı ve yoğuşturucu giriş
havası sıcakları sabit tutulmuştur. Deneylerden elde edilen verilerle soğutma kapasitesi, kompresör gücü, soğutma
tesir katsayısı (STK) ve sistemde yok edilen toplam ekserji değerleri belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuca
göre en yüksek soğutma kapasitesi ve STK değerleri deneysel sistemde R152a kullanıldığı zaman elde edilmiştir.
Yoğuşma sıcaklığının 55 °C olması durumunda soğutma kapasitesi ve STK değeri ortalama % 15 ve % 24 daha
yüksek elde edilmiştir. R152a’nın aynı yoğuşma sıcaklığında ekserji tahribatının R134a’dan ortalama %14 daha
fazla olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Otomobil Klima Sistemi, R134a, R152a, STK

INVESTIGATING THE USE OF R152A AS A LOW GWP REFRIGERANT IN
MOBILE AIR CONDIONING SYSTEMS
ABSTRACT
In this study, an automotive air conditioning system using R152a and R134a was experimentally investigated. In
the experiments, the temperature of air at the inlet of the evaporator and condenser was kept constant. The cooling
capacity, the compressor power, the coefficient of performance (COP), and the destruction of the system were
determined using the experimental data's. The highest values of cooling capacity and COP were obtained when
R152a was used in the experimental system. The cooling capacity and COP values of R152a was higher than by
15% and 24% when the condensation temperature was 55 °C. Finally, exergy destruction of R152a was higher by
14 % averagely.
Keywords: Automobile air conditioning system, R134a, R152a, COP

1. GİRİŞ
Araç yolcu kabinlerinin uygun bir şekilde iklimlendirilmesi sürüş güvenliğinin yanı sıra yolcuların konforu
açısından da önemli bir parametredir. Otomobillerde yolcu kabinlerinin soğutulması amacıyla genellikle buhar
sıkıştırmalı soğutma sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerde kullanılan soğutucu akışkanların salınması
halinde çevreye zararlı oldukları bilinmektedir. Bu zararı azaltmak için soğutucu akışkanlar küresel ısınma
potansiyellerine (GWP) göre sınıflandırılmakta, düşük GWP değeri olan akışkanların kullanımı önerilmektedir.
Dünya üzerinde yaklaşık 1.28 milyar kayıtlı araç bulunmaktadır (URL1). Bu araçların büyük bir bölümü
iklimlendirme/klima sistemi kullanmakta ve bu klimaların yaklaşık %90’ı R134a soğutucu akışkanı ile
çalışmaktadır. Kaza görmemiş bir aracın klima gazının kullanımı boyunca ortalama %6.83’ünü atmosfere saldığı
bilinmektedir. Yüksek GWP’li bu akışkanların atmosfere salınması küresel ısınma açısında büyük risk
oluşturmaktadır. (Schwarz ve Harnisch, 2003). Avrupa Birliği yönetmelikleri ile mobil iklimlendirme
sistemlerinde GWP değeri 150’nin üstünde olan akışkanların kullanımının yasaklanması için çalışmalar
sürdürülmektedir. R134a’nın GWP değeri 1300 olup Avrupa Birliği direktifleri kapsamında oldukça yüksektir
(Stocker ve ark., 2013) ve Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından yüksek GWP değerine sahip akışkanların
kullanımına sınırlama getirilmiştir. Bazı AB ülkelerinde HFC akışkanların kullanımında kilogram başına 50
Euro’yu bulan vergilendirme uygulamalarına başlanmıştır (Babiloni, 2015). Bununla birlikte, 2022 yılından
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itibaren GWP değeri 150’nin üstünde olan akışkanların mobil iklimlendirme sistemlerinde kullanımına yasak
getirilmiştir (AB Parlamentosu, 2014).
Tablo 1. Soğutucu akışkan özellikleri 25 °C [6]
Özellikler
R134a
ASHRAE Güvenlik Sınıflandırması
A1
ODP
0
GWP
1300
Kritik sıcaklık (°K)
247.08
Kritik basınç (kPa)
4059.28
Buhar yoğunluğu ( kg.m-3) 25 °C
32.35
Sıvı yoğunluğu (kg.m-3) 0 °C
1294.8
Gizli buharlaşma ısısı (kJ.kg-1)
198.72

R152a
A2
0
124
386.41
4516.8
18.47
959.11
279.36

R134a soğutucu akışkanın yerine alternatif akışkan çalışmaları çerçevesinde, Ghodbane (1999), R134a
kullanan bir otomobil klima sisteminde alternatif olarak HC152a kullanılması durumunda R134a’ya göre %15
oranında daha yüksek soğutma tesir katsayısı elde etmiştir. Scherer ve ark., (2003), R152a kullanılan bir ısı
pompası sisteminin performansını belirleyebilmek amacıyla gerçek bir otomobilde testler gerçekleştirmişlerdir.
R134a ve R152a için enerji verimliliği ve ısıtma kapasitesi değerlerinin birbirlerine yakın olduklarını
belirlemişlerdir.
Meng ve ark., (2016) bir soğutma sisteminde R134a’nın alternatifi olarak düşük GWP değerine sahip
R1234ze(E) ve R152a soğutucu akışkanların ve karışımlarının kullanılması durumunda performans
parametrelerini teorik olarak belirlemişlerdir. Sistemde, R134a’ya en yakın performans değerlerini karışımın %50
R1234ze(E)/%50 R152a olduğu durumda elde edilmiştir. Karışımdan elde edilen soğutma kapasitesinin R134a’ya
çok yakın olduğunu ve sistemde herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.
Çalışmamızda otomobil iklimlendirme sistemine eşdeğer bir deney sistemi tasarlanmıştır. Kurulan deney
sisteminde R134a’ya alternatif olarak, düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip R152a soğutucu akışkanın
kullanımı, sabit yoğuşma sıcaklıklarında farklı buharlaşma sıcaklıkları için test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar
R134a ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmış ve grafikler halinde sunulmuştur.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Deney Sisteminin Tanıtımı .

Şekil 1:Deney düzeneği şematik görünümü (T: Sıcaklık, YT: Yaş Termometre Sıcaklığı, P: Basınç)
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Deneysel sistem buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminin bileşenlerinden oluşturulmuştur. Deney sisteminin
şeması Şekil 1’de verilmiştir. Deney sisteminde kullanılan ana ekipmanların listesi ve özellikleri Tablo 2’de
verilmiştir.
Deney sisteminde soğutucu akışkanın sıcaklıkları, her bir bileşenin giriş ve çıkış noktalarından K tipi termokupl
kullanılarak ölçülmüştür. Ölçülen değerler veri toplama cihazı ile bilgisayara aktarılmıştır. Sistemde basınç
ölçümü dijital manifold ile yapılmıştır. Ölçüm cihazlarına ait ölçüm aralığı ve hassasiyet değerleri Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 2. Deneysel sisteminde kullanılan ekipmanların özellikleri
Ekipman

Özellikler
138 cc
Silindir sayısı: 5
580 x 350 x 20 mm3
220 x 260 x 60 mm3
TXV (5.27 kW)

Kompresör
Yoğuşturucu
Buharlaştırıcı
Kısılma Vanası

Tablo 3. Kullanılan Ölçüm Cihazlarının Özellikleri
Ölçülen değer

Ölçüm cihazı

Ölçüm aralığı

Doğruluk

Sıcaklık

K-tip termokupl

-100 - 1370 ºC

± 0.8 ºC

Basınç

Elektronik Manifold

-1 - 60 bar

± % 0.5

Hava akış oranı

Anemometre

0 - 30 ms-1

±% 2

0 - 5 kg s

-1

Soğutucu akışkan debisi

Coriolis kütlesel debi ölçer

±% 0.1

Güç

Pens ampermetre

0-600 kW

±% 2

Kompresör hızı

Frekans inverteri

10 - 50 Hz

±% 0.2

Soğutucu akışkanların termofiziksel özellikleri ve entalpileri REFPROP 9.1 programından alınmıştır (Lemmon ve
ark., 2014). Soğutucu akışkanların Tablo 1’de belirtilen sıvı haldeki yoğunluklarına bağlı olarak, sisteme farklı
soğutucu akışkanlardan Tablo 4’de belirtilen miktarlarda yükleme yapılmıştır.
Tablo 4. Soğutucu akışkanların şarj miktarları
Soğutucu akışkan

Şarj Miktarı

R134a

575g

R152a

425g

2.2. Termodinamik Analiz
Bilindiği gibi buharlaştırıcı, kompresör, yoğuşturucu, genleşme valfi ve buharlaştırıcının seri bağlanması ile
soğutma sistemi oluşur. Soğutma sisteminin her bir elemanı açık sistem olarak değerlendirilir ve açık sistem için
enerjinin korunum denklemi, Denklem 1’de verildiği şekilde yazılır.
(1)
Deney sisteminde her bir ana eleman için enerji dengesi Denklem 1’i kullanarak Tablo 5’de verildiği gibi
yazılır. Soğutma çevriminde düşük kaynaktan çekilen enerjiye karşılık kompresöre verilen enerji soğutma tesir
katsayısı (STK) olarak tanımlanır ve Denklem 2’de ki bağıntı ile hesaplanır.
(2)
Tablo 5. Ekipmanların enerji analizi denklemleri
Ekipman
Kompresör

Enerji denklikleri

Buharlaştırıcı
Yoğuşturucu
Genleşme valfi (TXV)
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Termodinamik sistemlerde enerjinin ne kadarının dönüşümünün gerçekleştirildiği önemlidir. Bu sistemler çevre
şartları ile ilişkilendirilerek değerlendirilirse yapılan bu değerlendirme ekserji kavramı ile ifade edilir. Sistem
parametreleri için ekserji analiz denkliği verilebilir. Deney sisteminde her bir ana eleman için ekserji dengesi
Denklem 3’deki bağıntı ile Tablo 6’da verildiği gibi yazılır (Dinçer ve Rosen, 2015).
(3)
Fiziksel ekserji akımı Akış ile aktarılan ekserji ise Denklem 4 ile hesaplanır. Bu denklemde 0 alt indisli
değerler ölü hal değerlerini ifade eder.
(4)
Toplam yok olan ekserji Denklem 5’de gösterildiği gibi her bir bileşende yok olan ekserjilerin toplanması
ile bulunmuştur.
(5)

Tablo 6. Sistem elemanları için ekserji yıkım denklemleri
Ekipman
Kompresör

Ekserji yıkımı denklikleri

Buharlaştırıcı
Yoğuşturucu
Genleşme valfi (TXV)

2.3. Deneysel Prosedür
Deneylerde yoğuşma sıcaklıkları 45 °C ve 55 °C’de (R134a için 1159.9 kPa ve 1491.5 kPa, R152a için 1036.8 kPa
ve 1331.7 kPa) sabit tutulmuştur. Buharlaşma sıcaklığı olarak -13 °C, -8 °C ve -3 °C (R134a için 177.92 kPa –
216.93 kPa – 262.28 kPa ve R152a için 161.2 kPa – 181.52 kPa – 236.71 kPa) sıcaklıklarında testler yapılmıştır.
Superheat sıcaklığı 8 K – 10 K aralığında olacak şekilde sabit tutulmuştur. Deneysel çalışmada ilk olarak R134a’lı
deneyler yapılmış daha sonra kompresörde herhangi bir değişiklik yapılmadan R152a’lı deneyler yapılmıştır.
Kompresör devirleri 1250, 1750 ve 2500 d/d mertebesinde değişmiştir. Çevrimin performansının ölçülmesinde
sıcaklık, basınç ve kütlesel debi verileri kullanılmıştır. Ölçüm cihazlarına ait hassasiyet değerleri Tablo 3’de
verilmiştir. Her bir deneyden ölçümler alınırken sistemin kararlı hale gelmesi, ölçüm değerlerinde salınım
olmaması dikkate alınmıştır.

3.SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Deneysel otomobil klima sisteminde R134a’ya alternatif düşük GWP değerine sahip R152a’nın farklı buharlaşma
sıcaklıklarına bağlı olarak performans parametrelerinin değişimleri R134a ile karşılaştırılmıştır. Soğutucu
akışkanların P-h grafiği Şekil 2’de karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Eşdeğer basınçta birim kütlede soğutucu
akışkan bağlamında, R152a’nın buharlaşma gizli ısısının R134a’dan daha fazladır. R152a’nın buharlaştırıcı
içerisinde buharlaşırken özgül entalpi farklarının yaklaşık % 55 daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca,
R152a’nın kütlesel debisi R134a’ya göre % 40 daha düşüktür. Gizli ısı ve kütlesel debi değerinin etkisi birlikte
değerlendirildiğinde R152a’dan elde edilen soğutma kapasitesinin R134a’ya kıyasla daha yüksek olduğu
görülmektedir
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Şekil 2. Soğutma çevriminin R134a ve R152a için P-h diyagramında şematik gösterimi

Şekil 3’de iki farklı akışkanın buharlaşma sıcaklıklarına bağlı olarak soğutma kapasitesi ve STK değerlerinin
değişimleri verilmiştir. Şekil 3a incelendiğinde en yüksek STK değerinin sistemde soğutucu akışkan olarak R152a
kullanıldığı zaman elde edildiği görülmektedir. STK değerinin, buharlaşma sıcaklığının artması ile yükseldiği
görülmektedir. Şekil 3b incelendiğinde iki durumda R152a’dan elde edilen soğutma kapasitelerinin R134a ile
kıyaslandığında daha yüksek olduğu görülmektedir. Buharlaşma sıcaklıklarının artması durumunda hava akımı ile
buharlaştırıcıda buharlaşan soğutucu akışkan arasındaki sıcaklık farkının da azalması nedeniyle soğutma
kapasitesinin yükseldiği görülmektedir. Yoğuşma sıcaklığının 55 °C olması durumunda her iki akışkan içinde
soğutma kapasitesi değeri daha düşüktür.

Şekil 3. a) Soğutma kapasitesinin buharlaşma sıcaklığı ile değişimi b) STK’nin buharlaşma sıcaklığı ile değişimi

R152a’nın 45 °C yoğuşma sıcaklığında sıvı yoğunluğu 55 °C’ye göre ortalama % 3.6, yoğuşma gizli ısısı
ortalama % 7 fazladır. Sıvı yoğunlukları ve yoğuşma gizli ısıları arasındaki bu fark 45°C yoğuşma sıcaklığında
kütlesel debinin ve kapasitenin daha yüksek çıkmasına sebep olmuştur. Şekil 2’de verilen P-h diyagramında
görüldüğü üzere R152a’nın buharlaşma ve yoğuşma gizli ısıları R134a ile karşılaştırıldığında %55 daha fazladır.
Buharlaşma ve yoğuşma gizli ısılarının daha yüksek olması; çevrimin aynı soğutma kapasitesini benzer yoğuşma
ve buharlaşma basınçlarında daha az soğutucu akışkan kütlesel debisiyle sağlayabileceğini göstermektedir.
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Şekil 4. a) 45 °C yoğuşma sıcaklığında R134a gazının akışkan ve hava tarafı soğutma kapasitelerinin farklı buharlaşma
sıcaklıklarında karşılaştırılması b) 45 °C yoğuşma sıcaklığında R152a gazının akışkan ve hava tarafı soğutma kapasitelerinin
farklı buharlaşma sıcaklıklarında karşılaştırılması

Deneysel verilerden elde edilen performans parametrelerinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla soğutucu
akışkan akımı kütlesel debisi ve entalpileri kullanılarak elde edilen değerler hava tarafından elde edilen soğutma
kapasitesi ile karşılaştırılmıştır. Şekil 4’de yoğuşma sıcaklığının 45 °C olması durumunda R134a ve R152a’nın
hava ve soğutucu akışkan akımlarından elde edilen verilerle hesaplanan soğutma kapasitelerinin buharlaşma
sıcaklıkları ile değişimi verilmektedir. İki farklı yöntemle hesaplanan soğutma kapasiteleri birbirine ortalama %3
civarında benzer olduğu görülmektedir. Bu sonuç deneylerden elde edilen performans değerlerinin tutarlı
olduğunu göstermektedir.

Şekil 5. Ekserji Yıkımının buharlaşma sıcaklığı ile değişimi

Sistemde farklı soğutucu akışkanların kullanılması durumunda yok edilen toplam ekserji değerinin
değişimi Şekil 5’de gösterilmiştir. Buharlaşma sıcaklığı arttıkça sistemde yok edilen ekserji değerleri
azalmaktadır. Evaporatörde buharlaşan akışkanın çevre ile arasındaki sıcaklık farkının azalması ile entropi farkları
ve entropi üretimi azaltmaktadır. Ayrıca kompresöre giren akışkanın sıcaklığının buharlaşma sıcaklıklarının
artması ile artması, kompresör çıkış sıcaklığını arttırmakta ve kompresörün izantropik verimini azaltmaktadır.
Bundan dolayı ekserji tahribatı artmaktadır. Aynı yoğuşma sıcaklıklarında R152a’nın buhar ve sıvı entropileri
arasındaki fark R134a’dan %60 fazladır. Bu durum aynı yoğuşma ve buharlaşma sıcaklığında R152a’nın ekserji
yıkımının daha fazla olmasına sebep olmaktadır.
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4. DEĞERLENDİRME
Deneyler yoğuşma sıcaklığı 45 ve 55 °C’de sabit tutularak gerçekleştirilmiştir. Yoğuşma sıcaklığının artmasıyla
kütlesel debi azalmakta ve yoğuşma gizli ısıları düşmektedir. Yapılan deneylerden elde edilen sonuçlarda benzer
şartlarda R152a’nın soğutma kapasitesinin R134a’da fazla olduğu görülmektedir. Deneylerin sonucunda
R152a’dan elde edilen soğutma kapasitesinin R134a’ye göre yüksek olduğu görülmüştür. Tüm çalışma
koşullarında en yüksek soğutma kapasitesi ve STK değeri sistemde soğutucu akışkan olarak R152a kullanıldığı
zaman elde edilmiştir. Eşdeğer kompresör devirlerinde, yoğuşma sıcaklığı 55 ° C’den 45 °C’ye düşürüldüğünde
soğutucu akışkanın kütlesel debisinin %5 düştüğü görülmektedir. Yoğuşma sıcaklığının 55 °C’ye olması
durumunda soğutma kapasitesi ve STK değeri ortalama % 15 ve % 24 daha yüksek elde edilmiştir. Daha düşük
buharlaşma ve daha yüksek yoğuşma sıcaklıklarında ekserji tahribatının daha fazla olduğu görülmektedir.
R152a’nın benzer yoğuşma sıcaklığında ekserji tahribatı R134a’dan ortalama %14 daha fazla olduğu
belirlenmiştir.
Deney sonuçları ele alındığında; Avrupa Birliği’nin küresel ısınma potansiyeli (GWP) direktiflerine
uygun çevre dostu R152a akışkanının yapılacak iyileştirmeler ile R134a’ya alternatif bir akışkan olabileceği
görülmüştür.
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ABSTRACT
A test rig used for evaluating the heat transfer performance of automobile radiators has been developed. The test
rig allows variation of the coolant and air stream temperatures entering the radiator as well as variation of the
coolant flow rate and air speed in broad ranges. Then, some preliminary tests have been performed on a finnedtube radiator using water, ethylene glycol, 50/50 mixture of ethylene glycol/water and commercial heat transfer
oil. In all tests, the coolant temperature at the radiator inlet was kept constant at 90 °C, while the air speed was
changed between 2−4 m/s, the air temperature at the radiator inlet was changed between 25−35 °C and coolant
volume flow rate was changed between 0,1−0,3 l/s. Totally 27 test runs were performed for each coolant, and each
test was conducted 5 times to decrease errors. It was found that water yielded the highest radiator heat rejection
rates under all test conditions followed by 50/50 ethylene glycol/water mixture, ethylene glycol and heat transfer
oil. As a function of test conditions, water resulted in 77−112% higher radiator heat rejection rates than ethylene
glycol and 234−264% higher rates than the heat transfer oil. Moreover, the coolant volume flow rate was found to
be more influential on the heat rejection rate than the air speed. These results suggest that water is the best coolant
in terms of its heat transfer performance.
Keywords: Radiator, coolant, engine cooling, heat transfer

1. INTRODUCTION
Internal combustion engines convert chemical energy of fuel into mechanical energy by burning it with air.
According to the Kelvin-Planck statement of the second law of thermodynamics, some portion of the energy
released during the combustion must be transferred to the surroundings as heat. Although a ratio of this heat is
directly expelled to the atmosphere by exhaust gas, about 17-26% and 16-35 % of the fuel heating value are
dissipated to the ambient air by means of engine cooling system in SI and Diesel engines, respectively (Heywood,
1998). It is known that the burned gas temperature in an internal combustion engine may be as high as 2500 °C.
Such high gas temperatures inevitably affect cylinders, pistons, valves and cylinder head, which must operate at
considerably lower temperature limits. In order to prevent distortion and fatigue cracking caused by thermal
stresses, temperatures to be experienced by cast iron and aluminium alloys should be lower than 400 °C and 300
°C, respectively (Heywood, 1998). Furthermore, in order to prevent deterioration of the lubricating oil film, the
maximum cylinder surface temperature is limited to 180 °C. Otherwise, excessive wear and serious engine damage
caused by lubrication failure may happen. Overheating also leads to pre-ignition and knock in SI engines. On the
other hand, if the engine temperature is not sufficiently high, the fuel does not burn completely, thus lowering the
thermal efficiency of the engine and deteriorating exhaust emissions. Moreover, low combustion gas temperatures
and pressures decrease both the work obtained from the engine and its thermal efficiency.
In order to reject the heat produced by the engine and to keep the engine metal temperatures within safe limits,
modern engines usually employ a liquid-cooled engine cooling system. In this system, a coolant, usually a mixture
of ethylene glycol and water, is circulated through the water jackets in the engine block and radiator by means of a
pump. The heat gained by the coolant in the engine block is dissipated to the atmosphere in the radiator, which is
cooled by a forced air stream. The coolant flow between the engine block and radiator is usually controlled by a
thermostat. When the engine temperature is not sufficiently high, a by-pass valve controlled by the thermostat
short-circuits the radiator, and the coolant stream loaded with engine heat is directly sent to the circulation pump
instead of the radiator until the temperature is desirably high.
Nowadays, car manufacturers are continually decreasing the space allocated for the radiators due to volume and
weight limitations. Therefore, radiator manufacturers are developing more efficient radiators dissipating more heat
in less radiator volume. An important factor determining the radiator efficiency is the type of the coolant employed
because thermophysical properties of the coolant have an important effect on the heat transfer rate. A more

559

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

efficient coolant will lead to a decrease in radiator dimensions and weight, thus causing less fuel consumption due
to the reduced total car weight.
Because automotive sector is very competitive, there are a limited number of studies in open literature on the
performance of engine cooling systems. Peyghambarzadeh et al. (2011) compared experimental convective heat
transfer performance of water, ethylene glycol, which is an anti-freezing liquid, and their binary mixtures in a car
radiator. Moreover, they added different amounts of Al2O3 nanoparticles into their base fluids to evaluate the
effect of Al2O3 on the heat convection inside the radiator tubes. They changed the coolant flow rate and coolant
temperature at the radiator inlet in the tests. They reported that a higher Nusselt number up to 40% was obtained
inside the radiator tubes with the use of nanoparticles.
Nieh et al. (2014) employed alumina and titania nano-coolants to increase heat rejection rate of an air-cooled car
radiator. They obtained these nano-coolants by mixing them by water and ethylene glycol at different ratios. They
evaluated the heat transfer performance of these nano-coolants in an experimental setup, finding that heat rejection
capacity of the radiator enhanced by 25,6% with the use of nano-coolants.
Via testing and analysis, Berg and Lofaro (2014) designed and developed a cooling system for the car of a
Formula SAE team. They tested the radiator by changing the mass flow rates of the cooling air and coolant, which
was water. They observed that any increase in air or water mass flow rate eventually caused an increase in the
radiator heat rejection rate. However, the air mass flow rate was much more influential on the radiator heat
rejection rate than the water mass flow rate.
Sany et al. (2010) evaluated the performance of a radiator mounted on the car in a wide range of operating
conditions. They used effectiveness-NTU approach to determine heat transfer coefficient of the radiator. They
determined radiator heat rejection rate and Nusselt number as a function of vehicle speed for different gears of the
test car. They observed that the radiator heat transfer increased with rising vehicle speed and coolant mass flow
rate. They also reported that heat rejection rates obtained in wind tunnel tests were about 50% higher than those
obtained in actual conditions due to the better air distribution provided in wind tunnel.
Gollin and Bjork (1996) examined the heat transfer and hydraulic performance of water, propylene glycol, and
their two different binary mixtures in five different automotive radiators as a function of coolant and air flow rates.
They also compared the performance of two different binary mixtures of ethylene glycol and water with those of
the above coolants. They concluded that the most effective coolant in terms of heat transfer rate was water,
followed by 50/50 ethylene glycol/water, 50/50 propylene glycol/water, 70/30 ethylene glycol/water, 70/30
propylene glycol/water, and finally propylene glycol. When it is taken into consideration that propylene glycol and
its blends with water are safer for human beings and environment compared to the ethylene glycol, these results
are encouraging for the use of this coolant.
Lin et al. (2000) developed a theoretical model for the calculation of specific heat dissipation in a car radiator.
Using the model, they determined that the effects of ambient air and coolant radiator inlet temperatures on the
specific heat dissipation were less than 2%. On the other hand, the coolant rate was found to be more influential on
the heat dissipation.
This study aims at developing a test rig to be used for determining the heat transfer performance of various
automobile radiators. Using the developed test rig, some preliminary tests have been performed on a finned-tube
radiator with various engine coolants.

2. DESCRIPTION OF THE TEST RIG
The sketch of the experimental system developed for testing automobile radiators is shown in Figure 1, while its
cross-sectional view is indicated in Figure 2. The experimental system consists of air and coolant circuits, radiator
being tested, electric motors, motor and resistance drivers, PLC control board for operating the drivers, and
instruments for various mechanical measurements.
The air circuit was made up from an axial fan providing forced air flow over the radiator, an air heater yielding
various radiator air inlet temperatures, a free fan and a flow straightener providing a uniform air flow at the
radiator inlet. The axial fan was driven by a 380 V 50 Hz AC motor with a nominal power of 550 W. The fan
engine was driven by a driver connected to the PLC to operate the fan at varying flow capacities so that it could
provide the required air speed at the radiator inlet. This fan could supply a maximum air flow rate of 2,66 m 3/s.
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The air heater was an electric resistance with a maximum heating capacity of 10 kW. By energizing this resistance
via a driver connected to the PLC, the required air temperature at the inlet of the radiator could be obtained.

Figure 1. Sketch of the radiator test rig

Figure 2. Cross-sectional view of the radiator test rig

On the other hand, the coolant circuit was made up from a coolant reservoir, coolant resistance and circulation
pump together with the radiator as a member of both coolant and air circuits. The coolant reservoir is a rectangular
prism with dimensions of 416×296×248mm. It contains two coolant resistances each having a heating capacity of
7,5 kW. The coolant resistances were also energized via a driver connected to the PLC to keep the coolant
temperature entering the radiator at the required value. The motor of the circulation pump was also operated via a
driver to simulate varying engine speeds and to obtain the required coolant flow rate circulating through the
system.
The temperatures of the air and coolant streams were measured at the points shown in Figure 1 using type J
thermocouples. The air speed was measured by both vane anemometer and air velocity transmitter. The air
velocity transmitter was precisely located to indicate the average air speed determined by averaging measurements
performed by the vane anemometer. Therefore, the air speed was continually measured only at one point. The
coolant volume flow rate was measured by a turbine type flow meter located between the radiator outlet and
reservoir inlet. The flow meter was calibrated for each coolant before the tests. The pressure drops in the air and
coolant circuits were not measured because only the investigation of heat transfer performance of the radiator for
different coolants was proposed. A photograph of the radiator test rig is shown in Figure 3.
The operation of the radiator test rig at the required conditions was accomplished by means of a PLC, which
properly energized the motor and resistance drivers. Data from the instruments were also acquired by the PLC.
The desired inputs of a test were entered the system via a touch pad screen. The results of the tests were also
indicated on this screen. The PLC was programmed appropriately to control the drivers in accordance with the
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desired inputs, supervise the system operation and acquire the test results. Before starting a test, the required air
temperature and air speed at the radiator inlet together with the required coolant temperature at the radiator inlet
and coolant volume flow rate were entered the system by using touch pad control screen of the PLC. Then, by
using motor and resistance drivers, the PLC operated the system in such a way that the required temperature and
flow conditions were obtained in a short period of time. Meanwhile, the radiator outlet temperatures of coolant and
air streams were continually monitored on the screen. A sample view of the screen is shown in Figure 4.

Figure 3. Photograph of the radiator test rig

Figure 4. Sample view of the PLC touch pad control screen

3. TESTED COOLANTS, RADIATOR AND TESTING PROCEDURE
The coolants used in the preliminary tests were water, ethylene glycol, 50/50 ethylene glycol/water mixture and
commercial heat transfer oil. Some thermophysical properties of these coolants are reported in Table 1.
Table 1. Thermophysical properties of the tested coolants
Density
3

Specific Heat

Kinematic Viscosity

Thermal Conductivity

Coolant

(g/cm )

(kJ/kg K)

(kg/ms) (at 90°C)

(W/m K)

Water

0,97

4,18

0,32

0,68

Ethylene Glycol
%50 Water + %50 Ethylene
Glycol

1,11

2,75

2,61

0,26

1,06

3,61

0,73

0,39

Heat Transfer Oil

0,86

2,15

6,7

0,13

The radiator tested in the rig was a finned-tube aluminum radiator belonged to a light commercial vehicle with a
four-cylinder diesel engine having a cylinder volume of 1910 cm3 and a power of 77 kW. The main dimensions of
the radiator are reported in Table 2, while its photograph is shown in Figure 5.
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Table 2. Main dimensions of the test radiator
Frontal Area (m2)
Thickness (mm)
Fin Pitch (fpi)
Core Size
Tube no.
Pass no.
Tube Outside Diameter (mm)
Fin Thickness (mm)
Fin Minimum Length (mm)

0,254
34
15,88
700×312,5×34
32
2
10,3
0,07
8,3

Figure 5. The radiator tested in the test rig

In order to evaluate heat transfer performance of various coolants in the selected radiator, experiments were
performed by changing the air speed at the radiator inlet, air temperature at the radiator inlet and coolant flow rate.
In all tests, the coolant temperature at the radiator inlet (T i Liquid) was kept constant at 90 °C. On the other hand, the
air speed at the radiator inlet (VAir) was changed between 2−4 m/s with intervals of 1 m/s, the air temperature at
the radiator inlet (Ti Air) was changed between 25−35 °C with intervals of 5 °C and coolant volume flow rate
circulating through the system (
) was changed between 0,1−0,3 l/s with intervals of 0,1 l/s. Totally 27 test
runs were performed for each coolant. Each test was conducted 5 times to decrease errors, and averaged results
were presented. When test repetitions and number of coolants are taken into consideration, totally 540 test runs
(27×5×4) were performed.
In all tests, the radiator heat rejection rate was determined from the equation below
(1)
is the mass flow rate of the coolant,
is specific heat of the coolant,
is the
where
coolant temperature at the radiator inlet and
is the coolant temperature at the radiator outlet. Specific
heats of the coolants have been reported in Table 1. Although the radiator heat rejection rate could also have been
determined from the air side measurements, it would have contained high uncertainty since the air mass flow rate
was not measured directly. Therefore, the radiator heat rejection rate was determined based on only coolant side
measurements.

4. RESULTS and DISCUSSION
The heat dissipated in the radiator as a function of the air speed for two different coolant flow rates when the air
temperature at the radiator inlet is kept at 35°C is shown in Figure 6. As expectedly, the heat dissipation rate
increases with rising air speed for all coolants. It is seen that water yields the highest heat rejection rates followed
by 50/50 antifreeze (ethylene glycol)/water mixture, antifreeze and heat transfer oil. As shown in Figure 6(a),
when the coolant flow rate is 0,1 l/s, the radiator using water rejects on average 77% more heat than that using
antifreeze and 234% more heat than that using heat transfer oil in the air speed range of 2−4 m/s. For the 0,1 l/s
coolant flow rate, when the air speed is doubled up from 2 to 4 m/s, the increases in heat dissipation rate are only
12%, 22% and 8% for water, antifreeze and heat transfer oil, respectively. On the other hand, it is seen in Figure
6(b) that when the coolant flow rate is raised from 0,1 to 0,3 l/s, the increases in average heat dissipation rates are
45%, 36% and 44% for water, antifreeze and heat transfer oil, respectively. This trend shows that the coolant flow
rate is more influential than air speed on the heat dissipation rate.
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Figure 6. The radiator heat rejection rate as a function of the air speed at the radiator inlet for two different coolant flow rates
when air temperature at the radiator inlet is kept at 35°C; (a) V Liquid=0,1 l/s, (b) VLiquid=0,3 l/s

Figure 7. The radiator heat rejection rate as a function of the air speed at the radiator inlet for two different coolant flow rates
when air temperature at the radiator inlet is kept at 25°C; (a) VLiquid=0,1 l/s, (b) VLiquid=0,3 l/s
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Figure 8. The radiator heat rejection rate as a function of the coolant volume flow rate for two different air speeds at the
radiator inlet when air temperature at the radiator inlet is kept at 35°C; (a) VAir=4 m/s, (b) VAir=2 m/s

The heat rejected in the radiator as a function of the air speed for two different coolant flow rates when the air
temperature at the radiator inlet is kept at 25°C is shown in Figure 7. Similar to the trend observed previously in
Figure 6, the heat dissipation rate increases with rising air speed for all coolants but slightly faster this time. It is
seen that water again results in the highest heat rejection rates while the heat transfer oil yields the lowest ones.
Figure 7(a) reports that when the coolant flow rate is 0,1 l/s, the radiator using water rejects on average 86% more
heat than that using antifreeze and 248% more heat than that using heat transfer oil in the air speed range of 2−4
m/s. For the 0,1 l/s coolant flow rate, when the air speed is doubled up from 2 to 4 m/s, the increases in heat
dissipation rate are only 17%, 5% and 8% for water, antifreeze and heat transfer oil, respectively. On the other
hand, it is seen in Figure 7(b) that when the coolant flow rate is raised from 0,1 to 0,3 l/s, the increases in average
heat dissipation rates are 37%, 24% and 49% for water, antifreeze and heat transfer oil, respectively. In
combination with the trend observed in Figure 6, it can be stated that the coolant flow rate is more influential than
air speed on the heat dissipation rate regardless of air inlet temperature.
The heat dissipated in the radiator as a function of the coolant flow rate for two different air speeds when the air
temperature at the radiator inlet is kept at 35°C is shown in Figure 8. As observed previously in Figures 6 and 7,
the heat dissipation rate increases with rising coolant flow rate more abruptly compared with rising flow rate for
all coolants. Similar to the trends experienced previously, water yields the highest heat rejection rate followed by
50/50 antifreeze/water mixture, antifreeze and heat transfer oil. As shown in Figure 8(a), when the air speed is 4
m/s, the radiator using water rejects on average 88% more heat than that using antifreeze and 258% more heat than
that using heat transfer oil in the coolant flow rate range of 0,1−0,3 l/s. For the 4 m/s air speed, when the coolant
flow rate is tripled up from 0,1 to 0,3 l/s, the increases in heat dissipation rate are 48%, 32% and 54% for water,
antifreeze and heat transfer oil, respectively. On the other hand, it is seen in Figure 8(b) that when the air speed is
dropped from 4 to 2 m/s, the average decreases in heat dissipation rates are 15%, 18% and 13% for water,
antifreeze and heat transfer oil, respectively.
The heat rejected in the radiator as a function of the coolant flow rate for two different air speeds when air
temperature at the radiator inlet is kept at 25°C is shown in Figure 9. The heat dissipation rate increases with rising
coolant flow rate. It is seen that water again yields the highest heat rejection rates while the heat transfer oil yields
the lowest ones. As shown in Figure 8(a), when the air speed is 4 m/s, the radiator using water rejects on average
117% more heat than that using antifreeze and 262% more heat than that using heat transfer oil in the coolant flow
rate range of 0,1−0,3 l/s. For 4 m/s air speed, when the coolant flow rate is tripled up from 0,1 to 0,3 l/s, the
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increases in heat dissipation rates are 52%, 28% and 39% for water, antifreeze and heat transfer oil, respectively.
Moreover, it is seen in Figure 9(b) that when the air speed is dropped from 4 to 2 m/s, the average decreases in
heat dissipation rates are 28%, 13% and 15% for water, antifreeze and heat transfer oil, respectively.

Figure 9. The radiator heat rejection rate as a function of the coolant volume flow rate for two different air speeds at the
radiator inlet when air temperature at the radiator inlet is kept at 25°C; (a) VAir=4 m/s, (b) VAir=2 m/s

The heat dissipated in the radiator as a function of the air temperature at the radiator inlet for two different air
speeds when the volume flow rate is kept at 0,1 l/s is shown in Figure 10. It is seen that the heat dissipation rate
usually decreases with rising inlet air temperature for all coolants. As observed previously, water yields the highest
heat rejection rate followed by 50/50 antifreeze/water mixture, antifreeze and heat transfer oil. It is reported in
Figure 10(a) that when the air speed is 4 m/s, the radiator using water rejects on average 86% more heat than that
using antifreeze and 235% more heat than that using heat transfer oil in the air inlet temperature range of 25−35
°C. For the 4 m/s air speed, when the air inlet temperature is increased from 25 to 35 °C, the average decreases in
heat dissipation rates are 25%, 5% and 3% for water, antifreeze and heat transfer oil, respectively. Furthermore, it
is seen in Figure 10(b) that when the air speed is dropped from 4 to 2 m/s, the average decreases in heat dissipation
rates are 15%, 11% and 16% for water, antifreeze and heat transfer oil, respectively.
The heat rejected in the radiator as a function of the air temperature at the radiator inlet for two different air speeds
when the coolant volume flow rate is kept at 0,3 l/s is shown in Figure 11. It is observed that the heat dissipation
rate usually decreases slightly with rising inlet air temperature for all coolants. Similar to the previous
observations, water results in the highest heat rejection rates while the heat transfer oil yields the lowest ones. It is
reported in Figure 11(a) that when the air speed is 4 m/s, the radiator using water rejects on average 112% more
heat than that using antifreeze and 264% more heat than that using heat transfer oil in the air inlet temperature
range of 25−35 °C. For the 4 m/s air speed, when the air inlet temperature is increased from 25 to 35 °C, the
decreases in heat dissipation rates are 17%, 3% and 12% for water, antifreeze and heat transfer oil, respectively.
Moreover, it is seen in Figure 11(b) that when the air speed is dropped from 4 to 2 m/s, the average decreases in
heat dissipation rates are 28%, 18% and 16% for water, antifreeze and heat transfer oil, respectively.
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Figure 10. The radiator heat rejection rate as a function of air temperature at the radiator inlet for two different air speeds at the
radiator inlet when coolant mass flow rate is kept at 0.1 l/s; (a) V Air=4 m/s, (b) VAir=2 m/s

Figure 11. The radiator heat rejection rate as a function of air temperature at the radiator inlet for two different air speeds at the
radiator inlet when coolant mass flow rate is kept at 0.3 l/s; (a) V Air=4 m/s, (b) VAir=2 m/s
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5. CONCLUSIONS
A test rig used for determining the heat transfer performance of automobile radiators has been developed. The test
rig allows evaluation of the radiator heat rejection rates under varying radiator inlet temperatures of coolant and air
stream as well as varying coolant flow rate and air speed in broad ranges. Then, some preliminary tests have been
performed on a finned-tube radiator using water, ethylene glycol, 50/50 mixture of ethylene glycol/water and
commercial heat transfer oil. Significant findings of the study can be summarized as follows.
 Water as coolant yielded the highest radiator heat rejection rates under all test conditions followed by
50/50 ethylene glycol/water mixture, ethylene glycol and heat transfer oil.
 As a function of the coolant flow rate, air inlet temperature and air speed, water resulted in 77−112%
higher radiator heat rejection rates than ethylene glycol and 234−264% higher rates than the heat
transfer oil.
 When the air speed was increased from 2 to 4 m/s, increases in the radiator heat rejection rate were
between 12−38%, 5−22% and 8−17% for water, ethylene glycol and heat transfer oil, respectively, as a
function of the test conditions.
 When the coolant volume flow rate was increased from 0,1 to 0,3 l/s, increases in the heat rejection rate
were between 15−52%, 18−36% and 13−49% for water, ethylene glycol and heat transfer oil,
respectively, as a function of the test conditions. This trend means that the coolant volume flow rate is
more influential on the heat rejection rate than the air speed.
 When the air temperature entering the radiator was increased from 25 to 35 °C, the radiator heat rejection
rate decreased between 17−25%, 3−5% and 3−12% for water, ethylene glycol and heat transfer oil,
respectively, depending on other test conditions.
These results suggest that water is the best coolant in terms of its heat transfer performance in expense of its
corrosive nature and relatively low boiling point.
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ÖZET
Frigorifik araçlarda, soğutma ihtiyacının soğurmalı soğutma sistemleri ile karşılanması, geleneksel buhar
sıkıştırmalı soğutma sistemlerine göre önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak bu sistemler, ilk yatırım
maliyetlerinin yüksek oluşu ve uygulamada karşılaşılan teknik zorluklar nedeni ile geleneksel sistemler ile rekabet
edememektedir. Resorbsiyonlu soğutma sistemleri sahip oldukları tekno-ekonomik üstünlükleri nedeni ile diğer
soğurmalı soğutma sistemlerine göre daha avantajlı konumdadır. Resorbsiyonlu soğutma çevriminde soğutucu
akışkan olarak amonyak-su çözeltisi kullanıldığından, çevrimin çalışma basıncı ve sistemin çalışması için ihtiyaç
duyduğu termal enerjinin sıcaklık değeri, alternatif soğurmalı soğutma çevrimlerine göre daha düşük
seviyelerdedir ve benzer soğutma performansı değerlerine sahiptirler. Bu nedenle resorbsiyonlu soğutma sistemleri
ile frigorifik araçlarda oluşan atık ısı kullanılarak çok daha güvenli, daha ekonomik ve daha kompakt soğutma
sistemleri oluşturmak mümkündür. Bu çalışmada frigorifik araçlardaki soğutma ihtiyacının resorbsiyonlu soğutma
sistemleri ile karşılanması, karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Resorbsiyonlu sistemin çalışma özellikleri
açıklanarak örnek uygulamalar tanıtılmıştır. Çalışma sonucunda, atık ısı ile çalışan resorbsiyonlu soğutma
sistemlerinin frigorifik araçlarda kullanımının teknik ve ekonomik açıdan önemli faydalar sağlayacağı sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Frigorifik araçlar, Resorbsiyon, Soğutma.

INVESTIGATION OF THE USE OF RESORPTION COOLING SYSTEMS IN
FRIGORIFIC VEHICLES
ABSTRACT
The use of sorption cooling systems in frigorific vehicles provides substantial benefits compared to conventional
vapor compressed cooling systems. However, sorption cooling systems are not competitive with the conventional
systems due to their initial cost and technical issues in practice. Thanks to its techno-economic superiority,
resorption cooling systems are more advantageous than other sorption cooling systems. Since the resorption
cooling cycle uses ammonia-water solution as refrigerant, operating pressure in the cycle and the temperature of
the thermal energy that drive the system are lower than alternative sorption cooling cycles and, it has similar
cooling performance. Therefore, it is possible to actualize safer, economic and more compact cooling systems with
the resorption cooling systems by using waste heat in frigorific vehicles. In this article, deriving the cooling energy
requirement of the frigorific vehicles with resorption cooling systems was investigated comparatively. Working
principle of the resorption system was explained and the cooling applications build up with the resorption system
were presented. It was concluded the use of waste heat powered resorption cooling systems in frigorific vehicles
will provides significant benefits by technical and economic aspects.
Keywords: Frigorific vehicles, resorption, cooling.

1. GİRİŞ
Gıda taşımacılığında kullanılan frigorifik araçlarda ihtiyaç duyulan soğutma enerjisinin verimli ve ekonomik bir
şekilde karşılanması, hem araç performansı, hem de ürün maliyetleri açısından oldukça önemlidir. Özellikle büyük
kentlerde insanların ihtiyaç duydukları besin maddelerinin standartlara uygun olarak, soğuk zinciri bozmadan
tedarik edilmesi için önemli miktarda enerji harcanmaktadır. Harcanan bu enerjinin önemli bir kısmının fosil
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yakıtlar kullanılarak sağlanması nedeni ile ulusal ve küresel ölçekli ekonomik ve çevresel sorunlar her geçen gün
artmaktadır. Frigorifik araçlarda yapılan soğutma uygulamalarında çoğunlukla buhar sıkıştırmalı soğutma
sistemleri tercih edilir. Bu sistemlerde yer alan kompresörün tahriki için genellikle aracın motorundan elde edilen
hareket enerjisi kullanılır. Bu durum, hem aracın çalışma performansını olumsuz olarak etkilemekte hem de yakıt
sarfiyatını arttırmaktadır.
Frigorifik araçlarda soğutma uygulaması için diğer bir alternatif, soğurmalı soğutma sistemleridir. Soğurmalı
soğutma sistemleri, termal enerji kullanarak soğutma yapan sistemlerdir ve bu sistemlerle içten yanmalı motor ile
tahrik edilen araçlarda oluşan atık ısı ile soğutma uygulaması gerçekleştirilebilmektedir (Cimşit ve ark., 2017).
Frigorifik araçlarda 0C’nin altında yapılacak soğutma uygulamaları için, soğutucu akışkan olarak amonyak
kullanan amonyak-su eriyikli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Ancak amonyak
korozif bir maddedir ve kaçağı durumunda insan ve çevre sağlığı açısından zararlı etkilere sahiptir
(Yamankaradeniz ve ark., 2012). Ayrıca soğutucu akışkan olarak amonyak kullanan absorbsiyonlu soğutma
sistemlerinde çalışma basıncı yüksek olduğundan, daha düşük basınçlarda çalışan ve 0 C altında soğutma
yapabilen soğurmalı sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Resorbsiyonlu soğutma sistemleri, soğutucu akışkan olarak amonyak-su eriyiği kullanan ve absorbsiyonlu
sistemlere göre daha düşük çalışma basınçlarına sahip soğutma sistemleridir (Pastakkaya ve ark. 2017 a.) Bu
sistemler, sahip oldukları teknik ve ekonomik üstünlükler nedeni ile frigorifik araçların soğutma yükünün
karşılanmasında alternatiflerine göre daha uygulanabilir niteliktedir. Bu çalışmada frigorifik araçlardaki soğutma
ihtiyacının resorbsiyonlu soğutma sistemleri ile karşılanması, diğer alternatif soğutma sistemleri ile tekno
ekonomik açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Resorbsiyonlu çevrimin çalışma özellikleri açıklanarak
örnek uygulamalar tanıtılmıştır. Çalışma sonucunda, elde edilen sonuçlar sunularak, sistemin kullanımı sonucu
elde edilebilecek avantajlar ve sistemin dezavantajları irdelenmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Soğurmalı soğutma sistemleri, günümüzde soğutma uygulamalarında en çok tercih edilen buhar sıkıştırmalı
mekanik soğutma sisteminden farklı olarak, termal enerji vasıtasıyla soğutma olayını gerçekleştiren cihazlardır.
Temelde çalışma prensibi buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemlerine benzemektir, ancak buhar sıkıştırmalı
çevrimde kompresörün yaptığı mekanik işlemler, absorbsiyonlu soğutma sisteminde fiziko-kimyasal işlemler
sonucunda gerçekleştirilmektedir. Bilinen ve en yaygın olarak kullanılan soğurmalı soğutma uygulamaları
absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile gerçekleştirilmektedir. Absorbsiyonlu sistemler temelde, kaynatıcı (reaktör
ya da desorber), absorber, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve kısılma vanasından oluşur. Sistemde biri soğutucu
akışkan, diğeri ise taşıyıcı akışkan olmak üzere iki farklı akışkan dolaşmaktadır ve sistem genellikle kullandığı
akışkan çiftine göre isimlendirilir (Pastakkaya 2012). Sistemde hareketli parça sayısının az olması nedeni ile
absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin işletim ve bakım masrafları, geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma
sistemlerine göre oldukça düşük değerler almaktadır ancak absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin soğutma tesir
katsayıları (COP), buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine göre daha düşük değerler almaktadır (Yamankaradeniz
ve ark., 2002)
Absorbsiyonlu sistemlerde soğutucu akışkan olarak amonyak (NH 3) ya da su (H2O) kullanılır. Amonyak eriyikli
sistemlerde, taşıyıcı akışkan olarak su kullanılır. Suyun soğutucu akışkan olarak kullanıldığı sistemlerde ise
taşıyıcı akışkan tuz-su eriyiğidir. 0 C’nin altındaki soğutma uygulamalarında su donarak katı faza geçtiğinden,
soğurmalı sistemde soğutucu akışkan olarak su kullanmak mümkün olmamakta, bunun yerine amonyak eriyikli
sistemler tercih edilmektedir. Ancak amonyak eriyikli sistemlerin çalışma basınçlarının yüksek olması ve
amonyağın insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkileri nedeni ile, bu sistemlerin kullanımında kısıtlar ortaya
çıkarmaktadır. Ayrıca amonyak kullanan sistemlerde amonyağın korozif bir malzeme olması dolayısıyla
paslanmaz çelik malzeme kullanılması gerekmektedir. Pahalı bir malzeme olan paslanmaz çelik kullanımı,
sistemin kurulum maliyeti önemli ölçüde arttırmaktadır.
Absorbsiyonlu çevrim esnasında amonyağın buharlaşma basıncına bağlı olarak absorbsiyonlu çevrimdeki basınç
değerlerinin yüksek olması nedeni ile sistemde kullanılan boru ve tesisat elemanlarının et kalınlıkları artmakta,
buna bağlı olarak sistemin toplam maliyeti, toplam ağırlığı ve kurulum için ihtiyaç duyduğu alan da artış
göstermektedir. Tüm bu olumsuzluklar nedeni ile, 0 C’nin altındaki soğutma uygulamalarında termal enerji ile
çalışan absorbsiyonlu soğutma sistemleri, geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri ile rekabet
edememektedir.

570

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Resorbsiyonlu soğutma sistemleri, çalışma prensibi açısından absorbsiyonlu soğutma sistemlerine göre önemli
farklılıklar içermektedir. Resorbsiyonlu çevrimde kullanılan soğutucu akışkan, absorbsiyonlu soğutma
sistemlerinden farklı olarak, saf amonyak değil amonyak-su eriyiğidir. Çevrimde farklı derişim değerlerinde
amonyak-su eriyiği dolaşmakta ve bu derişim değeri resorbsiyonlu sistemin kullanım amacı ve çalışma koşullarına
göre ayarlanabilmektedir. Bu nedenle resorbsiyonlu sistemin çalışma basıncı ve soğutma işlemini
gerçekleştirebilmesi için gereken termal enerjinin sıcaklık değeri alternatiflerine göre çok daha düşük değerler
almaktadır (Pastakkaya ve Ünlü, 2012)

Şekil 1. Resorbsiyonlu soğutma sisteminin şematik görünümü

Resorbsiyonlu soğutma sisteminde, absorbsiyonlu soğutma sisteminden farklı olarak, kondenser ve evaporatör
yerine, yüksek basınçlı absorber ve soğuk desorberin yer aldığı ikinci bir karışım hattı vardır (Şekil 1.) Gaz
fazındaki amonyak, yüksek ve alçak basınç seviyelerinde ve farklı derişim değerlerindeki amonyak-su çözeltileri
arasında transfer edilir (Pastakkaya, 2017). Sıcak desorberdeki amonyak-su çözeltisi, frigorifik araçlardaki atık ısı
veya uygun sıcaklıktaki bir termal enerji vasıtasıyla buharlaşarak, bir faz ayırıcıdan geçer ve soğuk çevrimde yer
alan yüksek basınçlı absorbere gelir. Sıcak desorberde buharlaşan gaz fazındaki amonyak, yüksek basınçlı
absorberde yer alan amonyak-su çözeltisi tarafından absorbe edilir. Bu esnada açığa çıkan ısı, ısı atım hattında yer
alan bir dış ünite vasıtasıyla dışarı atılır.
Yüksek basınçlı absorberde ısı atarak yoğuşan amonyak-su çözeltisi bir eriyik eşanjöründen geçirilerek, sistemin
ısıl veriminde iyileştirme sağlanır. Eriyik eşanjöründen çıkarak kısılma vanasında basıncı düşürülen sıvı fazdaki
amonyak-su çözeltisi, soğuk desorbere gelir ve burada çektiği ısı vasıtasıyla içeriğinde yer alan amonyak
buharlaşarak soğutma olayını gerçekleştirir. Oluşan soğutma enerjisi, frigorifik aracın soğutma bölmesine bir
soğutma hattı vasıtasıyla gönderilerek, araç tarafından taşınan ürünün soğutma ihtiyacı karşılanır. Bu aşamada
gerçekleştirilen soğutmanın sıcaklık değeri 0 C’nin altına inebildiğinden, resorbsiyonlu sistem ile derin dondurma
uygulamaları ve buzda enerji depolama işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir.
Soğuk desorberde buharlaşan soğutucu akışkan buharı bir faz ayırıcıdan geçerek sıcak çevrimde yer alan alçak
basınçlı absorbere gelir ve burada sıcak desorberden gelen ve düşük basınca indirgenmiş amonyak-su çözeltisi
tarafından absorbe edilir. Bu esnada oluşan atık ısı, yüksek basınçlı absorberdekine benzer şekilde ısı atım sistemi
aracılığı ile araçtan uzaklaştırılır. Sistemde, sıcak ve soğuk çevrim arasında yer alan karışım akış hattı, soğuk
çevrimdeki amonyak-su çözeltisinin, amonyak açısından zenginleşmesini engellemek amacı ile amonyak
konsantrasyon değerlerinin dengelenmesini sağlar (Pastakkaya ve ark. 2015)
Resorbsiyonlu soğutma sistemi sayesinde, absorbsiyonlu soğutma sisteminin soğutma performansına eşdeğer
seviyede ancak çok daha düşük basınç ve daha düşük sıcaklıktaki termal enerji kullanılarak, 0C’nin altındaki
soğutma uygulamaları hayata geçirilebilmekte, ayrıca soğutma enerjisinin buzda depolanması sağlanabilmektedir.
Jaehner ve Grung (2014) tarafından bildirildiğine göre, resorbsiyonlu sistemlerin trijenerasyon uygulamasında
kullanılması ile elde edilen soğutma enerjisi, buzda depolama üniteleri tarafından depolanarak, termal enerjinin
elde edilemediği ancak soğutma ihtiyacının olduğu dönemlerde kullanılabilmektedir. Bu sayede soğutma
uygulaması, kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürülebilmektedir.
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Şekil 2. Resorbsiyonlu sistem ile trijenerasyon uygulaması ve buzda depolama üniteleri (Jaehner ve Grung, 2014)

Pastakkaya ve ark. (2014) tarafından yapılan çalışmada, tarımsal ürünlerin soğuk depolanması işleminde
resorbsiyonlu soğutma sisteminin kullanımı, geleneksel buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi ile
karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. 4 kW soğutma gücüne sahip resorbsiyonlu soğutma sistemi ile
gerçekleştirilen çalışmada, aynı çalışma şartları altında, resorbsiyonlu soğutma sisteminin, geleneksel buhar
sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemine göre %68 oranında daha az elektrik enerjisine ihtiyaç duyduğu
bildirilmiştir (Pastakkaya ve ark., 2017 b.). Ayrıca 50 ve 100 kW soğutma gücündeki iki farklı resorbsiyonlu
soğutma için yapılan ekonomik analizde, resorbsiyonlu sistemlerinin geri ödeme sürelerinin sırasıyla 4,4 yıl ve 3,5
yıl olduğu sonucuna varılmıştır. Ekonomik analiz sonucunda elde edilen değerler, resorbsiyonlu sistemin özellikle
endüstriyel soğutma uygulamaları için son derece uygulanabilir nitelikte olduğunu göstermektedir.

Şekil 3. Solares resorbsiyonlu soğutma sistemi

Weimar (2014), resorbsiyonlu soğutma sistemleri ile geleneksel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri ve
absorbsiyonlu soğutma sistemlerini karşılaştırdığı çalışmasında, soğuk zincir uygulamaları ve taşımacılık
sektöründe resorbsiyonlu soğutma sisteminin sağlayacağı teknik ve ekonomik faydaları belirtmiştir. Çalışmada,
resorbsiyonlu sistemin kullanım özelliklerinin belirlenmesinde ve farklı çalışma koşullarında sistem
performansının hesaplanmasında kullanılan ve Refprop (URL 1) programı ile oluşturulan yazılım sayesinde elde
edilen sonuçlar sunulmuştur (Wiemar, 2014). Çalışma sonucunda, resorbsiyonlu sistemin çalışması için ihtiyaç
duyulan termal enerjinin, atık ısı veya yenilenebilir enerji gibi düşük maliyetli kaynaklardan elde edilmesi
durumunda, resorbsiyonlu soğutma sisteminin geleneksel soğutma sistemleri ile rekabet edebilecek özellikte
olduğu bildirilmiştir.
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Şekil 4. 80 kW soğutma kapasiteli resorbsiyonlu soğutma sistemi (Weimar, 2014)

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Resorbsiyonlu soğutma sistemlerinde soğutucu akışkan olarak saf amonyak yerine amonyak-su eriyiği
kullanılması nedeni ile sistemin çalışma basıncı oldukça düşük değerler almaktadır. Refprop (URL 1) programı ile
oluşturulan yazılım kullanılarak, aynı çalışma şartlarında amonyak-su eriyikli absorbsiyonlu soğutma sistemi ile
resorbsiyonlu soğutma sistemi karşılaştırılmıştır. Resorbsiyonlu sistemde sıcak desorber ya da absorbsiyonlu
sistemde kaynatıcı için gereken termal enerjinin sıcaklık değeri 90C olarak belirlenmiştir. Bu sıcaklık değeri,
frigorifik aracın, motor soğutma suyu, motor yağı ya da egzoz gazındaki termal enerjiden sağlanabilmektedir.
Absorber sıcaklığının 30 C olması durumunda, resorbsiyonlu soğutma sistemi ile 7,5 C sıcaklığında soğutma
yapılabilmekte ve resorbsiyonlu sistemin soğutma tesir katsayısı 0,524 değerini almaktadır. Bu soğutma
uygulamasında resorbsiyonlu sistemdeki üst basınç/sıcak desorber basıncı 6 bar değerindedir. Yamankaradeniz ve
ark. (2012) tarafından bildirildiğine göre aynı çalışma şartlarında amonyak-su eriyikli absorbsiyonlu soğutma
sisteminde, 10 C sıcaklığında soğutma yapılabilmekte ve absorbsiyonlu sistemin soğutma tesir katsayısı 0,526
değerini almaktadır. Uygulamada, absorbsiyonlu sistemdeki üst basınç/kaynatıcı basıncı 11,6 bar değerinde
ulaşmaktadır (Tablo 1.). Yapılan hesaplamalar sonucunda, aynı çalışma koşullarında resorbsiyonlu sistemin,
absorbsiyonlu sisteme daha düşük çalışma basınçlarında, aynı soğutma performansı ile daha düşük sıcaklıklarda
soğutma yapabildiği görülmektedir.
Tablo 1. Absorbsiyonlu ve resorbsiyonlu soğutma sisteminin örnek uygulama için karşılaştırılması

Absorbsiyonlu soğutma
sistemi

Resorbsiyonlu soğutma
sistemi

Kaynatıcı/Sıcak Desorber
Sıcaklığı [°C]

90

90

Absorber Sıcaklığı [°C]

30

30

Soğutma Sıcaklığı [°C]

10

7,5

Soğutma Tesir Katsayısı [-]

0,526

0,524

Çalışma üst basıncı [bar]

11,6

6

Çalışma Şartları
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Resorbsiyonlu soğutma sisteminde, çalışma basınçlarının düşük olmasına bağlı olarak, amonyak eriyikli
absorbsiyonlu soğutma sistemine göre daha düşük sıcaklıklı termal enerji kullanılarak soğutma yapmak
mümkündür. Bu nedenle, resorbsiyonlu sistemlerinin, araçlarda oluşan atık ısı kullanılarak taşımacılıkta soğutma
uygulamaları için kullanımı oldukça uygulanabilir niteliktedir.
Refprop programı ile oluşturulan yazılım sayesinde, farklı sıcaklıktaki termal enerji girdisi ile farklı çalışma
basınçlarında sistemin soğutma performansı incelenmiştir. Şekil 5.’te, 90C sıcaklığında termal enerji ile çalışan
ve absorber sıcaklığı 20C olarak belirlenen resorbsiyonlu sistemin, üst basınç değerinin (P HDES) 7 ilâ 4 bar
arasında değişmesi durumunda, soğutma/soğuk desorber sıcaklığının (T CDES) değişimi görülmektedir.

Şekil 5. Resorbsiyonlu sistemin soğutma sıcaklığının çalışma basıncı ile değişimi

Şekil 5’den görüleceği üzere resorbsiyonlu sistemin soğutma sıcaklığı değeri, çalışma basıncının ve sıcak
desorberi besleyen termal enerji kaynağının sıcaklığı yükseldikçe azalmaktadır. Bu sayede daha düşük
sıcaklıklarda soğutma yapmak mümkün olmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, 7 bar çalışma basıncında sıcak
desorber sıcaklığının 70 C seviyesine düşmesi durumunda bile 0 C’ye yakın sıcaklıklarda soğutma
uygulamasının sürdürülebildiği görülmektedir.
Geleneksel amonyak su eriyikli absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile karşılaştırıldığında, resorbsiyonlu sistemin
çok daha düşük basınç değerlerinde ve arzu edilen sıcaklık değerlerinde soğutma yapabildiği görülmektedir.
Çalışma basıncının düşük olmasına bağlı olarak, sistemi oluşturan tesisat elemanlarının cidar kalınlıklarının daha
az olması söz konusu olduğundan, daha hafif ve daha kompakt bir tasarım oluşturma mümkündür. Soğutucu
sistem ağırlığının azalması, frigorifik araçların yakıt tüketiminin azalması ve taşıyıcı boyutlarının küçülmesi
noktasında önemli avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca soğutucu sistemde kullanılan paslanmaz çelik malzeme miktarı
azalacağından, sistemin ilk yatırım maliyeti ve dolayısıyla amortisman süresi üzerin de önemli tasarruflar elde
edilecektir.
Çalışma basıncının düşük olmasına bağlı olarak, insan ve çevre sağlığı açısından çok daha güvenli bir soğutma
sistemi oluşturmak mümkündür. Amonyak kaçağı; amonyağın insan sağlığı ve çevre açısından zararlı etkileri
olması ve amonyağın malzemeler üzerinde korozif etkiler yaratması açısından ciddi bir risk unsurudur, ancak
soğurmalı soğutma sistemlerinde 0C’nin altında soğutma yapılması gerektiğinde soğutucu akışkan olarak
amonyak tercih edilmektedir. Resorbsiyonlu sistemlerin çalışma basınçlarının, diğer amonyak eriyikli soğurmalı
sistemlere göre çok daha düşük seviyelerde olması sebebi ile amonyak kaçağı riskinin oluşturacağı olumsuz
sonuçlar da asgariye indirgenmektedir.
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Şekil 6. Resorbsiyonlu sistemin soğutma tesir katsayısının çalışma basıncı ile değişimi

Şekil 6’da, 90C sıcaklığında termal enerji ile çalışan ve absorber sıcaklığı 20C olarak belirlenen resorbsiyonlu
sistemin, üst basınç değerinin (PHDES) 7 ilâ 4 bar arasında değişmesi durumunda, birim enerji başına yapılan
soğutmayı ifade eden soğutma tesir katsayısının (COP) değişimi görülmektedir. Grafik incelendiğinde soğutma
tesir katsayısı değerlerinin, geleneksel amonyak su eriyikli absorbsiyonlu soğutma sistemlerine benzer
mertebelerde olduğu görülmektedir, yani her iki sisteminde benzer çalışma şartları altında soğutma performansları
benzer değerler almaktadır. Soğutma tesir katsayısının, çalışma basıncı ve sıcak desorber sıcaklığının artışı ile
birlikte azaldığı görülmektedir. Ancak benzer şekilde sistemin soğutma sıcaklık değerleri de bu artışa paralel
olarak azalmaktadır. Bu nedenle soğutma uygulamasında ihtiyaç duyulan soğutma sıcaklığının doğru bir şekilde
belirlenmesi, sistemin soğutma performansının iyileştirilmesi açısından önemlidir.
Resorbsiyonlu soğutma sistemleri ile 0 C’nin altında soğutma uygulamaları gerçekleştirilebildiğinden, soğutma
enerjisinin gizli ısı formunda, buzda depolanması mümkündür. Buzda depolama üniteleri taşınabilir özellikli imal
edilmesi durumunda, bu ünitelerin frigorifik araçlara yüklenerek, özellikle kısa mesafeli transferlerde soğutma
ihtiyacının buzda depolanan gizli ısı ile sağlanabilmektedir. Ayrıca elektrikli araçlarda ihtiyaç duyulan soğutma
uygulamalarının da resorbsiyonlu soğutma sistemleri ve buzda depolama üniteleri ile karşılanabilmesi
mümkündür. Resorbsiyonlu soğutma sistemleri 2 kW mertebesine kadar oldukça düşük soğutma kapasitelerinde
oluşturulabildiğinden (Helle, 2014) çok farklı soğutma uygulamalarının hayata geçirilmesi mümkün
olabilmektedir.
Soğurmalı sistemlerin taşıtlarda kullanımda karşılaşılan bazı teknik zorluklar, resorbsiyonlu sistemler için de
geçerlidir. Soğurmalı sistemin sürekli rejime geçerek istenilen soğutma ihtiyacını karşılayınca kadar geçen süre
doğru bir şekilde hesaplanmalı ve bu süre boyunca taşınacak ürünlerin zarar görmemesi için gerekli önlemler
alınmalıdır. Soğutma çevrimi boyunca soğutucu ve taşıyıcı akışkan sirkülasyonunun sistem içerisinde sorunsuz
şekilde sağlanması gerekmektedir. Soğurmalı sistemlerin yerleştirildiği düzlemin eğiminin, aracın konumu ve
hareket şekline bağlı olarak değişiminin, sistemdeki akışkan sirkülasyonları olumsuz yönde etkilenmesi
engellenmelidir. Ayrıca soğurmalı sistemde, soğutma olayını gerçekleştirmek için kullanılan termal enerjinin
kesintisiz şekilde sağlanması ve absorberlerde oluşan atık ısının verimli bir şekilde atılması da sistemin soğutma
verimi açısından büyük önem arz etmektedir.

4. SONUÇ
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizler sonucunda resorbsiyonlu soğutma sistemlerinin, frigorifik araçların
soğutma ihtiyacının karşılanmasında kullanımı ile teknik ve ekonomik açıdan önemli faydalar sağlayacağı
sonucuna ulaşılmıştır. Resorbsiyonlu sistemlerin çalışması için gereken termal enerjinin, frigorifik araçların
motorundan sağlanan atık ısı ile karşılanması ve bu sayede araç içerisinde taşınacak ürünlerin soğutma ihtiyacının,
0C’nin altındaki sıcaklıklarda bile verimli bir şekilde karşılanabileceği görülmüştür. Ayrıca, resorbsiyonlu
sistemlerin çalışma basınçlarının, geleneksel amonyak su eriyikli absorbsiyonlu soğutma sistemlerine göre oldukça
düşük seviyelerde olması nedeni ile daha hafif, daha kompakt ve daha ekonomik bir soğutucu cihazın üretiminin
mümkün olduğu tespit edilmiştir. Resorbsiyonlu sistemlerde amonyak kaçağı riski minimuma indirgendiğinden,
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bu sistemlerin insan ve çevre sağlı açısından alternatiflerine göre daha güvenli olmaktadır. Ancak, soğurmalı
soğutma sistemlerinin taşıtlarda kullanımda karşılaşılan bazı teknik zorluklar, resorbsiyonlu sistemler için de
geçerli olduğundan, bu konuda karşılaşılabilecek sorunlar için gerekli önlemlerin alınmasının gerekliliği göz ardı
edilmemelidir.
Resorbsiyonlu sistemlerin araçlarda soğutma ihtiyacının karşılanmasında kullanımı ile ciddi anlamda yakıt
tasarrufu elde edilebileceği ortadadır. Bu nedenle resorbsiyonlu sistemlerin kullanımı ile dışa bağımlı olan enerji
ihtiyacının azaltılarak ülke ekonomisine önemli katma değerler sağlanması mümkündür. Ayrıca bu sayede,
taşımacılık sektörü nedeni ile oluşan CO2 salınımının da azalması sağlanarak, çevre ve insan sağlığı açısından da
önemli katkıların elde edilmesi mümkün olacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada, Otokar tarafından tasarlanan ve üretilen 12metre bir otobüsün römork çeki iskeletinin çeki kancası
bağlantı bölgesindeki mukavemeti ve yorulma dayanımı incelenmiştir. Otokar 12m otobüsü yüklü ağırlığı yaklaşık
19,5 ton ve römork 3,5 ton kapasitelidir. Çeki kancası için bahsi geçen ağırlıklar kullanılarak EC 94/20 numaralı
regülasyonunda yer alan formüllerle yatay ve dikey kuvvetler hesaplanmış, regülasyonda tanımlamış test
senaryolarında, oluşturulan bu kuvvetler kullanılmıştır. Yürütülen analizlerde otobüs gövdesinin arka kısmının
belirli bir bölümü kullanılmış, ilgili bölgenin kesilen kısımları tüm yönlerde kısıtlanmıştır. Gerilme analizleri
sonrasında yapının mukavemet sınırları dâhilinde kaldığı tespit edilmiştir. Yorulma dayanımının tayininde ise
Otokar bünyesinde geliştirilen bir yorulma makrosu kullanılmış, bölgenin maruz kaldığı yükleme koşullarında
ömür tespiti yapılmıştır. Çalışmada ön-işlemci olarak Altair HyperMesh17, çözücü olarak MSC Nastran2014,
çözüm yöntemi olarak lineer statik analiz kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Lineer Statik, Nastran, Otobüs, Pintle, Çeki Oku, Çeki Demiri, ECE/R-55, EEC/94-20,
Yorulma, Kaynaklı Gövde, Sonlu Elemanlar Analizi, SEA.

STRUCTURAL STRENGTH ASSESMENT OF PINTLE CONNECTION AREA OF A
12M BUS ACCORDING TO EC94/20 REGULATION VIA FINITE ELEMENT
METHOD

ABSTRACT
In this study, structural strength and fatigue analysis of pintle connection area of a 12m bus is investigated. Weight
of the bus is considered to be 19,5tons and its attachment trailer’s weight is 3,5tons. Horizontal and vertical forces
which are used as the inputs in stress analyses, calculated due to directive EC 94/20. Stress analyses performed by
using pre-defined testing setup of the directive related with the towing brackets. Rear frame of the bus subjected to
the pintle loadings and fix support boundary condition is applied to the body section area. Structural analysis
results indicate that the stress levels of the part are below the material yield strength. Fatigue strength is calculated
by a macro that is developed by Otokar. Altair HyperMesh17 is used as a preprocessor, MSC Nastran2014is used
as a solver for linear static analyses.
Keywords: Linear Static, Nastran, MSC Nastran, Durability, Fatigue, Welded Structures, ECE/R-55, EEC/94-20,
Finite Element Analysis, FEA
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1. GİRİŞ
Otomotiv sektöründe zaman ve maliyet önemli rekabet parametreleridir. Gelişen teknolojiyle birlikte araçların
taşıma kapasiteleri artarken aracın ağırlığının ise az olması talep edilmektedir. Hesaplamalı analizler, kavramsal
tasarım aşamasından başlayarak isterleri optimize etme açısından önemli katma değer sağlamaktadır. (Varol,
Elitok, 2016)
Artan ürün çeşitliliği ile oluşan rekabet ortamında, otomotiv firmaları kısa zamanda güncel teknoloji kullanarak
hatasız araçlar üretmeye yönelmektedir. Bu kapsamda sonlu elemanlar (SE) yöntemi ile araç doğrulama
çalışmaları artmaktadır. Bununla birlikte sonlu elemanlar analizlerinin gerçekleştirildiği bilgisayarların
kapasitelerindeki artış, modellerin daha detaylı oluşturulmasına imkân vermektedir. Sistem seviyesi bir modelden
yapı üzerindeki lokal bir bölgeyi detaylandırmak ve daha doğru sonuç almak mümkün olmuştur. Sonlu elemanlar
modeli (SEM) oluşturmaya olanak sağlamaktadır.

2. OTOKAR 12 METRE OTOBÜS MODELİ
12 metrelik otobüs, şehir içi ve kısa-orta mesafeli şehirlerarası ulaşım için tasarlanmış en iyi çözümlerindendir.
Ülkemizde ve ihraç edildiği pazarlarda yoğunlukla kullanılmaktadır. Konforlu yolcu taşıma özelliği ile şehir içi ve
şehirlerarası görevlere uygundur. Müşteri isteğine göre Euro 6 benzinli, elektrikli ve CNG’ li motor seçenekleri
mevcuttur. Otomatik/Manuel şanzıman ile farklı sürüş kaliteleri sunar. Örme şasi uygulaması sayesinde AlçakTaban (Low-Floor) ve Alçak-Giriş (Low-Entry) uygulamalarına uygundur.

Şekil 1. 12 metre Otobüs Genel Görünümü

Ürün, her türlü iklim ve yol koşullarında üstün hareket kabiliyeti sağlarken konfor, esneklik, ergonomik ve
elektronik donanım gibi teknik özellikleri ile de ön plandadır.

3. EC 94/20/AT YÖNETMELİĞİ (URL 1)
Bu yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım
bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmektir. Ulusal ve uluslararası
trafikte motorlu araçların ve römorklarının değiştirilebilirliğini kolaylaştırmak bakımından, bir karayolu katarını
oluşturan araçların veya mafsallı araçların tüm çeşitlerinin standartlaştırılmış ve uyumlaştırılmış mekanik bağlantı
sistemleriyle donatılması gerekli olduğundan motorlu araçların ve römorklarının mekanik bağlantı tertibatlarına
AT Aksam Tip Onayı belgesi gerekmektedir. Bu tertibatların yerleştirildiği araçlara AT Araç Tip Onayı Belgesi
verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir. 12 metre Otobüs
modeline takılacak olan çeki halkası tipi “Çiftli Çeki Halkası” olarak tabir edilmektedir.
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3.1 Çiftli Çeki Halkasının İzin Verilen Çalışma Aralığı
EC 94/20/AT Yönetmeliği ayarınca, çiftli çeki çubuğu halkası, aracın boylamasına ekseninden geçen düşey eksen
etrafında yatay olarak  90 dönebilmelidir (Şekil 2).

Şekil 2. Aracın Boylamasına Ekseninden Geçen Düşey Eksen Etrafında Çeki Çubuğu Halkasının 90’lik Minimum Yatay
Dönüşü

Çiftli çeki çubuğu halkası aracın yatay düzleminden geçen enine eksen etrafında düşey olarak  20
dönebilmelidir (Şekil 3).

Şekil 3. Aracın Yatay Düzleminden Geçen Enine Eksen Etrafında Çeki Çubuğu Halkasının 20’lik Minimum Yatay Dönüşü

Çiftli çeki çubuğu halkasının aracın yatay düzleminden geçen boylamasına eksen etrafında eksenel olarak  25
döndürülmesi mümkün olmalıdır (Şekil 4).

Şekil 4. Yatay Düzleminden Geçen Boylamasına Eksen Etrafında  25’lik Minimum Eksenel Dönüşü

3.2 EC 94/20 Regülasyonuna Göre Statik Yükleme Kuvvetlerinin Hesaplanması
Çiftli çeki halkasının analizlerinde kullanılan formüller aşağıda gösterilmiştir. 1 numaralı formül düşey yatak
yüklerinin aktarımına müsait olmayan mekanik bağlantı tertibatları için yatay yüklemeyi bulmak için
kullanılmaktadır. 2 numaralı formül ise merkez dingilli römorklara (Düşey yüklemelere de maruz kalan) uygun
olan mekanik bağlantı tertibatları için kullanılmaktadır. 3 numaralı formül ise merkez dingilli römorkların çeki
halkasına düşey yönde etki ettikleri yüklemeyi hesaplamak için kullanılmıştır. 4 numaralı formülde kullanılan V
(dinamik düşey kuvvet) değeri 3,5 tonu geçen çekme kapasiteleri söz konusuysa göz önüne alınacağından analizde
yalnız Dc ve S kuvvetleri kullanılmıştır. (URL 1)
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“S” değerini hesaplamada kullanılan 120 sabit katsayı değeri Tablo 1’ de gösterilmiştir.
Tablo 1 - Standart Topuz Bağlantıları ve Flânş Tipi Çeki Mesnetleri İçin Karakteristik Değerler (URL 1)
D
S

A 50-1
17
120

A 50-2
20
120

A 50-3
30
120

Yukarıdaki formüller kullanılarak Dc ve S değerleri, SE analizine girilmek üzere Tablo 2 ’de gösterilmiştir.
Tablo 2 - Çiftli Çeki Halkası için Hesaplanan Yatay ve Düşey Kuvvet Değerleri

Semboller
Dc
S
g
T
R
c
D
120

Çiftli Çeki Halkası için Hesaplanan Yatay ve Düşey Kuvvet Değerleri
Açıklama
Değer
Merkez Dingilli Römorklar için Maksimum "D" Değeri
29,1
Maksimum Statik Düşey Yataklama Yükü
356,1
Yer Çekimi İvmesi
9,81
Araç Taşıma Kapasitesi
19,5
Tam veya Yarı Römorkun İzin Verilebilen Maksimum Kütlesi
3,5
Trailer Taşıma Kapasitesi
3,5
Maksimum Yatay Kuvvet Değeri
29,1
A 50-3 Sınıf Çeki için Kullanılan Sabit Değer(Bkz.: ÇİZELGE 1) 120

Birim
kN
kg
m/s2
Ton
Ton
Ton
kN
N/A

3.3 EC 94/20 Regülasyonuna Göre Dinamik Yükleme Kuvvetlerinin Hesaplanması
Dinamik(Yorulma) deneyler, yere paralel bir hatta ve bağlantı piminin merkezinden geçen, çeken aracın
boylamasına orta düzleminde etkin olan Fhv=0,6 D’lik yatay bir değişken kuvvetle yapılmalıdır. (Aydın, 2013)
Fyatay=0,6 x 29,1 x cos150= 16,8 kN Yatay Çekme Kuvveti
Fdüşey=0,6 x 29,1 x sin150= 4,5 kN Düşey Çekme Kuvveti
Yüzey işleme yöntemi “1” girilerek hesaba katılmamıştır. Güvenilirlik %90 olarak alınmıştır. Sıcaklık şartı oda
sıcaklığı olarak kabul edilmiştir. Ortalama gerilme teorisi olarak “Gerber” yöntemi seçilmiştir. Gerber yöntemi
özellikle sünek malzemeler için önerilen bir ortalama gerilme teorisidir. Ortalama gerilme ise 178 MPa olarak
alınmıştır.

Şekil 5. Yorulmada Kullanılan Terimler (Aydın, 2013)
Yorulma hesaplanan bölgeye bileşke yükler etki etmektedir ancak yorulma problemlerinde eğilme halinin
katsayısı en yüksek olduğundan yükleme biçimi eğilme olarak seçilmiştir. (Aydın, 2013)
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Şekil 6. Yorulmada Yükleme Katsayıları (Aydın, 2013)

4. SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
4.1 Geometrik Model
Otomatik römork pintle katalog verilerine göre, pintle bağlantısı asgari 8.8 kalite standardına sahip 4 cıvata ile
yapılmaktadır.. Bağlantı flanşı en az 120x55mm veya 83x56mm ölçülerinde olmalıdır. Pintle kilitleme sistemi ikili
emniyet mekanizması ile güvenlik altına alınmıştır.

Şekil 7. Pintle Genel Görünümü

4.2 Sonlu Elemanlar Modeli
Geometri CAD ortamında oluşturulmuştur. Boyasız gövde yapısı SE ortamına alınarak geometri temizliği
gerçekleştirilmiş ve orta yüzeyler çıkartılmıştır. Yapısal ve mukavemet anlamında etkisi olmayacağı düşünülen
parçalar, braketler model üzerinden kaldırılmıştır. Komple gövdeyi oluşturan kutu profilleri orta yüzey olacak
şekilde, orta yüzey alınamayacak katı parçalar üç boyutlu olacak şekilde ve bağlantı tanımlamaları bir boyutlu
elemanlar ile oluşturulmuştur. Toplam eleman sayısı yaklaşık 400 bin civarında ve çoğunlukla Nastran CQUAD4
kabuk elemanlardan oluşmaktadır. Araç üzerindeki tüm birleştirmeler tasarım ekibinin tanımladığı kaynak
detayları dikkate alınarak RBE2, RBE3 eleman tipi kullanılarak yapılmıştır. Analizler lineer statik olarak
gerçekleştirildiğinden aracın kütle ve kütle dağılımı dikkate alınmamıştır. (NAS101A Course Note, 2012)

Şekil 8. 12m Otobüs SE Modeli – Genel Görünüş
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Orta yüzey alınmış kutu profiller Node-to-Node birleştirme yöntemi kullanılarak sürekli kaynak olacak şekilde
birleştirilmiştir. Node-to-Node olmayan yerler ise bir boyutlu RBE2 ve RBE3 Spot-Connector yöntemiyle
birleştirilmiştir. Cıvatalı birleştirme bölgeleri bir boyutlu spider RBE2, cıvatalar ise C-Beam bağlantı yöntemi
kullanılarak oluşturulmuştur.

4.3 Malzeme ve Özellik Tanımlamaları
SE analizlerinde oluşturulan her elemanın bir özelliği (Property) bulunmaktadır. Civatayı temsilen tanımlanan
CBEAM eleman çap değeri PBEAM kısmından tanımlanmıştır. Aracın büyük bir çoğunluğunu “Midsurface”
yöntemiyle orta yüzeyi alınmış SHELL elemanlar ile oluşturulmaktadır. Özellik atanması kısmında orta yüzeyi
alınan Shell(Kabuk) elemana PSHELL kısmından gerçek kalınlığı kadar kalınlık değeri girilmiştir. 3 boyutlu katı
modellenen elemanlar için özellik olarak PSOLID seçilmiştir. Oluşturulan her parçanın özellik kısmındaki
malzeme bölümüne daha önceden oluşturulan malzeme seçimleri de işaretlenerek her parçanın kendi malzeme
özelliği tanımlanmıştır. Gövde profilleri S350 GDZ, gövde sacları ve çeki kancası ise St52 malzemeden imal
edilmiştir. Şekil 9’da ve tablo 3’de malzeme bilgileri ve malzeme mekanik özellikleri verilmiştir.

Şekil 9. 12m Otobüs Malzeme Bilgileri
Tablo 3 – Malzeme Mekanik Özellikleri

Malzeme
St52
S350-GDZ

Akma Dayanımı
(MPa)
355

Çekme Dayanımı
(MPa)
520

350

500

Elastisite Modülü
(GPa)

210
210

Poison Oranı

Yoğunluk
(gr/cm3

0,33
0,33

7850
7850

4.4 Yükleme ve Sınır Koşulları
EC 94/20 numaralı regülasyonunda yer alan yatay ve dikey kuvvet formülleri kullanılarak yükleme senaryoları
oluşturulmuştur. Bu doğrultuda çeki kancası üzerine gelen yükler ve yönleri belirlenmiştir. Bu yükler, modelin ağ
yapısının hazırlandığı yazılımda çeki kancası merkezine tanımlanmıştır. Şekil 10’ da SE yükleme gösterimi
verilmiştir. (Şahin continued 2013)
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Şekil 10. Kuvvet Uygulamaları

12 metre otobüs modeli, analizin yapılacağı bölgeden yeterince uzak bir konumdan araç boyuna eksenden belirli
bir mesafeden kesilmiştir. Kesilen bölgedeki tüm serbestlik dereceleri tutulmuştur. Şekil 11’de gösterilmiştir.
(Küpeli, Elitok, 2016)

Şekil 11. Sınır Koşulları

5. ANALİZ SONUÇLARI
5.1 Statik Yüklemeler ile Analiz Sonuçları
SE modelinde incelenen parça üzerinde, von-Mises gerilmesi ve deformasyon incelenmek suretiyle kritik gerilme
bölgeleri tespit edilmiş, değerlendirmeler yapılmıştır.
Düşeyle 150 açı yapan yukarı yönlü 30,1kN yükleme(Bkz Şekil-10, 1. Kuvvet) esnasında oluşan gerilme değerleri
Şekil 12’de gösterilmiştir. Oluşan gerilmeler yoğunlukla pintle cıvata bağlantı bölgesinde görülmüş olup parçayı
çekmeye zorlamaktadır.
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Şekil 12. Düşey ve Yukarı Yönlü 150 Açı İle 30,1 kN Yükleme Analiz Sonucu

Düşeyle 150 açı yapan aşağı yönlü 30,1kN yükleme(Bkz Şekil-10, 2. Kuvvet) esnasında oluşan gerilme değerleri
Şekil 13’de gösterilmiştir. Oluşan gerilmeler yoğunluklu olarak pintle cıvata bağlantı bölgesinde görülmüş olup
parçayı çekmeye zorlamaktadır.

Şekil 13. Düşey ve Aşağı Yönlü 150 Açı İle 30,1 kN Yükleme Analiz Sonucu

5.2 Dinamik Yüklemeler ile Analiz Sonuçları
Yapılan analizlerde düşey ve aşağı yönlü 150 açı ile 16,8 kN yükleme(Bkz Şekil-10, 2. Kuvvet) esnasında oluşan
von-Mises gerilme değerleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Oluşan gerilmeler pintle cıvata bağlantı bölgesinde
görülmüş olup çekme gerilmesidir. Bu gerilmeler Otokar tarafından oluşturulan yorulma hesabı programı ile
değerlendirilmiştir.

Şekil 14. Yorulma Yüklemeleri ile Oluşan Gerilme Dağılımı
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Pintle bağlantı traversi üzerindeki örnek bir bölge üzerinden ölçülen değerler ile yorulma hesabı yapılmıştır. Bu
hesap için Otokar’da oluşturulan bir S-N / ε-N yorulma hesabı makrosu kullanılmıştır. Bölge üzerinde ölçülen
gerilmenin 178MPa seviyelerinde olduğu görülmüştür. Malzeme akma mukavemeti 350MPa çekme mukavemeti
ise 500MPa olarak alınmıştır. (Altay, 2014)
Tüm bu parametrelerle yapılan hesap neticesinde çeki kancası bağlantı traversi üzerinde okunan gerilmenin
yorulma sınırı 250 MPa olarak hesaplanmıştır. Parça üzerine etkiyen gerilme genliği yorulma açısından
incelendiğinde parçanın sonsuz ömürlü olacağı değerlendirilmiştir. (Altay, 2014)

Şekil 15. Yorulma Hesabı Sonuçları

7. DEĞERLENDİRMELER
Yapılan çalışmada, Otokar 12 metre otobüsünün çeki kancası bağlantı bölgesinin yapısal analizleri
gerçekleştirilmiştir. Otobüs çeki kancası ve bağlantı bölgesinde görülen en yüksek gerilme 319MPa seviyelerinde
ve aşağı yönlü 150 yükleme esnasında oluşmaktadır. Bu değer St52 malzeme akma mukavemetinin altında ve
güvenli seviyededir. Yapı üzerinde uygulanan diğer senaryolarda kayda değer bir gerilme görülmemiştir.
Ayrıca yapı yorulma açısından değerlendirilmiştir. Yorulma yüklemeleri EC94/20 regülasyonunda belirtilen
hesaplamaya göre tespit edilmiştir. Aşağı yönlü 15 0 yükleme senaryosu esas alınmıştır. Otokar tarafından
oluşturulmuş yorulma hesabı makrosuna göre yorulma sınırı 250MPa olarak hesaplanmıştır. Yapı üzerinde
yorulma yüklemeleriyle oluşan en yüksek gerilme 178MPa olduğundan yapı sonsuz ömürlü olduğu
hesaplanmıştır. Yapının yorulma testleri de yapılarak analiz sonuçlarıyla karşılaştırılması gerekliliği
değerlendirilmiştir.
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ABSTRACT
Aim of this study is to analyze the internal flow and the spray of an open-end pressure swirl atomizer. Numerical
studies are conducted by solving continuity and the Navier-Stokes equations using the Volume of Fluid (VOF)
method. Experimental measurements are conducted with using the Mie and LIF scattering method. Results of the
both studies have shown that the effect of the inlet ports can be seen in the spray and the liquid sheet in the form of
clusters. Based on the results, mass distribution of the spray is not uniform but rather is divided into four high
density regions.
Keywords: Pressure swirl atomizer, experimental measurement, VOF

1. INTRODUCTION
Atomizers are used in various industrial applications such as liquid rocket engines (LRE), gas turbine and other
combustion systems, fire suppression etc. In many of the applications the pressure-swirl atomizers (PSA) are
widely used, because of their simplicity in production and operation and ability to produce good atomization
quality. There are two different geometrical configurations of the PSA, namely open-type PSA and closed-type
PSA. Schematic of both types are shown in Fig. 1. In both configurations the liquid is introduced through the
tangential inlet ports to the swirl chamber. In the swirl chamber the liquid forms a vortex motion which leads to
pressure to decrease along the centerline of the atomizer and an air core forms. In closed-type PSA, different than
the open-type, after the swirl chamber a convergent section is placed in which the liquid is accelerated and later
discharged through the exit orifice to the ambient. Due to the existence of the air core both types of PSA produces
a hollow cone spray. Even though the closed-type PSA is more preferred configuration, the open-end PSA has the
advantage of geometrical simplicity and therefore it is easier to manufacture.

Figure 1. Schematic of closed-type and open-type PSA

Internal flow characteristics and the factors affecting the spray parameter of both types of PSA have been studied
by many researchers. Most of studies are considered on modeling the parameters of the internal flow and the spray
by using inviscid flow assumption and later modifying the obtained relations by comparing them with the
experimental measurements (Taylor, 1948), (Taylor, 1950). Moreover, there are also studies which are focused on
the effect of the geometrical parameters and the operating parameters on the internal flow and the spray structure
of closed-type PSA. Experimental studies have shown that increasing the diameter of the exit orifice or the
diameter of the inlet ports leads to thicker liquid film at the exit orifice whereas increasing the pressure difference
leads to thinner film (Rizk and Lefebvre, 1985). Additionally, increasing the diameter of the exit orifice or
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diameter of the inlet ports increases the mass flow rate at constant pressure difference, however discharge
coefficient increases for the latter one and decreases for preceding one (Lefebvre, 1989).
Effect of the number of the inlet ports is also studied and it has been shown that increasing this parameter leads to
higher spray angle and discharge coefficient (Rashid et al., 2012). Similar studies are also conducted for open-end
type PSA. Experimental studies have shown that increasing the exit orifice diameter of the open-end PSA leads to
thicker film whereas increasing the diameter of the inlet ports leads to thinner liquid film which is the opposite
trend of the closed-type PSA (Fu et al., 2011). Additionally, the effect of the ambient properties on the spray angle
and the breakup length of open-type PSA is analyzed and results yields that increasing the pressure of the ambient
gas decreases the spray angle, spray width and the breakup length (Chen et al., 2017).
Furthermore, in many studies the importance of the uniformity of the spray is emphasized. It has been agreed upon
that in combustion applications uniform spray increases the efficiency and reduces the soot formation (Lefebvre,
1989). Experimental study done for analyzing the effect of the number of the inlet ports, exit orifice diameter to
length ratio, viscosity and pressure difference on the radial distribution of the spray for closed-type PSA have
shown that while increasing the pressure difference results in more uniform spray, number of the inlet ports has
small effect (Chen et al., 1992). Following this study, analysis on the effect of geometrical parameters and the
pressure difference on the circumferential distribution of the closed-type PSA is done (Chen et al., 1993). Authors
have used a collection tray that is portioned into 16 sectors and deviations of the each sector from the mean value
is measured. Their results have shown that increasing the pressure difference leads to more uniform spray and the
most uniform distribution is obtained for the nozzles having exit orifice diameter to length ratio between 0.5 and 2.
It should be mentioned that atomizers used in both studies have the same geometries.
Through the literature survey it is seen that, even though there are some studies regarding the circumferential
distribution of the spray of closed type PSA these studies are based on parametric analysis and does not reflect the
structure of the spray. Moreover, the distribution of the spray of an open-end PSA is not analyzed yet. In this study
the internal flow structure of an open-type PSA is evaluated numerically and the resultant spray is inspected
experimentally with the intent of analyzing the circumferential distribution. In section 2 the details of the
experimental setup is presented. Section 3 deals with the numerical method used for the analysis of the internal
flow of the PSA. In Section 4 the results obtained from the numerical and experimental studies are presented with
their comparisons. Finally, Section 5 is dedicated to conclusions and the discussion.

2. EXPERIMENTAL SETUP
The schematic of the experimental apparatus is shown in Fig. 2. Water is used as the working liquid and fed into
the atomizer via HPLC pump. SIEMENS SITRANS P-300 pressure transducer is used to obtain the pressure data
and Coriolis flow meter is used for measuring the flow rate, density and the liquid temperature. Data from the
measuring devices is obtained by using a data acquisition device and the Labview software.
Spray measurements are done by using the SprayMaster system of LaVision Company. This system uses the Mie
scattering and laser induced fluorescence (LIF) for the determination of the spray geometry and the droplet sizes.
Litron Lasers Nano L. laser is used as light source and images are taken with Imager CMOS cameras and a beam
splitter which is used for splitting the signals according to their wavelengths. Mie scattering is caused by the
elastic scattering of the light on surfaces and therefore is proportional to the surface area of the droplets. LIF is
based on the absorption of the light and therefore it is proportional to the volume of the droplets. Ratio of these
signals yields the ensemble averaged droplet size distribution for each pixel. When this ratio is scaled with using a
droplet sizing technique, the distribution of the droplets for the entire spray region can be calculated (URL 1).
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Figure 2. Experimental setup

For the production of the spray an open-end PSA is designed by using the semi-empirical correlations presented in
previous study (Nural and Ertunc, 2017). Design optimization is done such that the Sauter Mean Diameter (SMD)
value of the spray should be less than 50 μm the pressure difference should be less than 10 bar. Obtained geometry
of the atomizer is shown in Fig. 3.

Figure 3. Geometry of the designed atomizer

Table 1. Dimension of the open-end PSA
Exit Diameter (mm)
1.34

Exit Length (mm)
1.30

Inlet Diameters (mm)
0.28/0.29/0.31/0.26

3. NUMERICAL METHOD
Continuity and Navier-Stokes equations are solved as the governing equations of fluid flow for pressure swirl
atomizer. Volume of Fluid (VOF) method with High Resolution Interface Capturing Scheme (HRIC) are used to
capture the interface of phases. Instead of solving a set of continuity and Navier-Stokes for each phase, VOF
model assumes that all immiscible phases are available in control volume and share pressure, velocity and

589

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

temperature fields. Hence, only one set of equations (same as single-phase flow) are solved with an extra transport
equation for volume fraction of phases. The governing equations of continuity, momentum and volume fraction
are given as below,
(1)
(2)
Effective fluid properties used in VOF formulation is given as,
(3)
(4)
And,
(5)
Where
is the volume fraction of phase i.
and
are density and viscosity of phase i, respectively. The
conservation equation that governs the transport of volume fraction is stated as,
(6)
Where

is the source or sink of the i’th phase, and

is the material derivative of the phase density,

.

Appropriate boundary conditions are needed to solve above equations. Inlet velocity condition is used at the inlet
ports and pressure outlet boundary conditions is adopted at locations where fluid exits the computational domain.
Furthermore, water is used a working liquid and air is assumed for ambient gas. To solve the governing equations
with respect to boundary conditions specified, commercial finite volume based solver CD-adapco STAR-CCM+
12.02.011 is used. Second order scheme in space and time is used to discretize the governing equations.

4. RESULTS
Images of the spray is taken in radial layout and 2.6 cm downstream of the nozzle axis. Obtained LIF and Mie
images are shown in Fig. 4. From the inspection of the figures four regions in which the droplets are clustered can
be seen. Fig. 5.a shows the image that is obtained from the ratio of the LIF and Mie signals. In this figure the cross
section of the horizontal and vertical line shows the location of the atomizer and the circle divided into 4 sections
shows the center of mass. It can be seen that the center of mass of the spray is shifted away from the atomizer
location due to the non-uniformity of the droplet cluster. This non-uniformity is emphasized in Fig. 5.b. which
shows the calculated circumferential mass distribution of the spray. It should be noted that, here the calculated
values are normalized with the maximum mass value and it can be observed that while one of the clusters have
reached the highest mass value, there are also two smaller clusters with comparable mass values and one cluster
with the smallest mass. Between the regions of the clusters there are very little amount of droplets and therefore
the mass distribution in this regions are close to zero.
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Figure 4. Measured LIF and MIE Signals

Figure 5. Circumferential distribution of the spray

In addition to experimental analysis, numerical investigation has been carried out to study the internal flow field
inside open-end pressure swirl atomizer. Volume fraction contour of liquid flow inside pressure swirl atomizer are
shown in figure 6. To have a clear understanding of the liquid film distribution emanating from orifice, two crosssectional views are shown. As it is shown in figure 6, it is obvious that the liquid film is uniformly distributed.
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(a) Liquid sheet circumferential distribution

(a) cross-sectional view

Figure 6. Volume fraction contour

As fluid enters from tangential ports into swirl chamber, due to centrifugal force liquid moves towards walls and
the pressure in the central section of atomizer drops to ambient pressure and starts to such ambient gas into
atomizer (Razeghi and Ertunc, 2017). Contours of axial and tangential velocity distribution inside pressure swirl
atomizer are shown in figure 8. It is obvious from figure 8.b that as flow emanates from orifice, tangential velocity
decreases in the liquid film. Pressure drop and discharge coefficient inside pressure swirl atomizer are given in
table 2.

Table 1. Dimension of the open-end PSA
Pressure Drop (Pa)
Discharge Coefficient

(a) Axial Velocity

Numerical
1.153567 E+05
0.158

Experimental
1.31 E+05
0.148

(b) Tangential Velocity

Figure 7. Axial and tangential velocity contour

As shown in figures 4 and 5, droplets are concentrated mostly at 4 equally distanced locations. Figure 8 illustrates
the axial component of velocity at the outlet of orifice chamber. Additionally, the black closed line show the liquid
regions at the same cross-section. It is obvious from figure 8 that the liquid region has the highest velocity value
and highest velocity regions are divided into 4 main regions. Due to excess drag force applied on the regions with
higher velocity, the probability of atomization at those regions is more compared to other. Hence, as was shown
figures 4 and 5 and also emphasized in figure 8, there will be 4 regions with higher droplet density.
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Figure 8. Axial velocity contour and volume fraction of liquid phase

5. CONCLUSIONS AND DISCUSSION
In this investigation, experimental and numerical analysis of open-end PSA has been done in order to characterize
its performance. Numerical studies are focused on the internal flow structure and the liquid sheet emanating from
the orifce. Tangential and axial distributions of the velocity components are presented additional to the distribution
of the volume fraction. Experimental measurements are done for analyzing the distribution of the droplets and the
mass of the spray. Moreover, pressure drop and discharge coefficient values show that there is a good agreement
between experimental data and the numerical results.
Findings of both approaches have show that the distribution is not uniform and the footprints of the inlet ports can
be seen in the liquid sheet and the spray. Four regions with higher droplet densities are shown using Mie and LIF
scattering methods. The transformation of emanating liquid sheet into groups of droplets are also validated using
computational fluid dynamics.
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ABSTRACT
External gear pumps have found many applications in automotive and process technologies. Capability to pump
fluids at various temperatures, resistance to both corrosion and engine vibrations and giving chance to make fluid
reach high pressures widen its use of the area. Hence, prediction of pressure difference and corresponding flow
rate output gain significance when the system needs a specific amount of flow with a certain pressure. This
prediction can be made by calculating the volumetric displacement of an external gear pump, internal leakage flow
occurring due to escape of pressurized fluid through gaps in the inner volume of the pump. In the present study, an
equation set has been constructed to calculate these terms for predicting pump performance. Experiments have
been carried out with water up to 15 bar pressure output at 11 different rotational speeds. Results showed that
geometrical tolerances and heat transfer between the fluid and the gear pump are two important factors which
influences the performance the gear pump.
Keywords: External gear pump, internal leakage, analytical prediction, clearance, Adblue dosing

1. INTRODUCTION
External gear pumps are considered as a type of positive displacement pump. In general, it consists of two gears
with housing elements with inlet/outlet ports and shaft components for rotative motion. Gear pumps are generally
used in automotive and air & space industries for fuel or oil pumping because of their durability and reliability.
For a conceptual design of pump prototype, some general examples exist in previous studies. Typical geometric
structure of casing elements of the pump can be found in the previous literature (Xu, Yang, Jing, & Tao, 2009). It
has theoretically proved that increasing number of teeth on gears will provide lesser flow pulsations on operation
(Manring & Kasaragadda, 2003). Sample prototype to dosing pump design (Hemanth, 2014), which is made for
dispensing applications, which gives inspiration about locations of inlet/outlet ports can be changed according to
design purpose.
Choosing external gear pump for dosing does not cover up all the problems such as predicting volume flow rate
accurately. There are various approaches theoretically developed before. For instance, in (Koç & Canbulut, 1985)
internal leakages are examined with taking base as Couette flow equations, and in (Wahab, 2009) energy equations
consisting closed channel flow are used and also verified experimentally. Also, another study, (Manring &
Kasaragadda, 2003) examines flow pulses occurring during operation with including gear design concepts.
According to this study, finding accurate location of the contact point of two gears in transient calculations also
will be useful in calculating flow pulses. Those theories might be useful on its own but proceeding theoretical
models standalone is not sufficient for designing pump for which will be guiding researchers to design suitable
models for industrial applications.
To eliminate the problems mentioned above, it is a good step to construct mathematical prediction models that
include volumetric displacement of the pump and internal leakages related with gaps exist between the inner
surface of casing and gears. In the following pages, set of analytical equations that predict the hydraulic behavior
of external gear pump, will be given that covers hydraulic considerations related to this problem.
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2. ANALYTICAL EQUATIONS
Internal leakage equations given in (Koç & Canbulut, 1985) and volumetric displacement equation given in
(Wahab, 2009) has some missing points for covering physical phenomena inside the external gear pump. To
consider Couette flow equations for internal leakage calculations, In fact, these equations include effects of
moving boundary layer on flow occurring gaps located in gear ends both tips and surfaces. Thus, it uses the
assumption of fully developed flow phenomena while considering small distances such as the tip of the gear tooth.
These equations clearly expressed in following pages, and calculations made with them used for comparison with
experimental data that obtained from the actual performance of the tested pump. Determining volumetric
displacement for involute tooth profile has unique and well-known equations but if the design does not have a
form of an involute profile, other approaches may require for design. For example (Wahab, 2009) calculations
only based on gap volume left between two teeth which is calculated by CAD software.
As the first step, the equations of internal leakages, which are introduced in following paragraphs, has been
calculated with a MATLAB script. The results are compared with the experimental data. To do this, all geometric
parameters (Figure 1) are defined. It must be noted that these equations does not include cavitation occurrence
during operations.

Figure 1. Geometric parameters of inner design of external gear pump.
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For volumetric displacement
Benigni, & Jaberg, 2013)

, following formula can be accepted for involute gear tooth profile (Schiffer,
(1)

Where

is the module of the gear,

is the gear tooth width, and

refers to the number of teeth on a single gear.

For internal leakages, equations are taken for use which including Couette flow approach (Koç & Canbulut, 1985),
evaluated below to understand how it is applied on this problem.

From simplification of Navier – Stokes equations,
(2)
Boundary conditions of velocity component,

(3)
(4)

Flow rate must be dependent on flow area,
(5)
“ ” and “ ” parameters refer to the film thickness and tooth width respectively. Leakage terms have been
separated into two parts (Radial & Surface Leakage Terms).

Radial Leakage Term
In this equation, the first term (in parenthesis) gives the flow rate value of backflow due to the gap, and the second
term gives the flow rate that has been dragged from exit of the pump due to viscous effects. refers to the top of
refer to the outer
the gear tooth, the angular velocity term must be converted into revolution per second and
radius of gear. Sum of the leakage terms of one side of the gear tips (in contact with casing) is equal to leakage due
to one tooth of gear. According to this approach, the equation takes the form,
(6)
N is the number of teeth in action (in contact with casing part).

Surface Leakage Term
This internal leakage is divided into two parts, which separates the gear surfaces. In Figure 1, for Region I, angular
part stated as the first term, and for Region II it is named as the second term.
(7)

(8)

(9)
Parameters have been marked with “*” is for precaution for calculation process to prevent wrong parametric
choices. For surface leakage terms, symbolizes the gap between gear surfaces and casing element, also refers
to the average radius of gears. As further step, we can see that the sum of these surface leakage terms gives the
form,
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(10)
For contact point of gears, it is assumed that the internal leakage is equal to the maximum point of the surface
leakage terms.
(11)
In this equation, different terms also marked with “**”. Term h means the minimum gap between the contact point
of gears which assumed as 25 .
According to these equation sets, the total amount of internal leakage terms can be expressed as the sum of internal
leakages that come from two gears.
Total Internal Leakage =

(12)

It must not be forgotten that if we increase the pressure output the pump has generated, physical conditions on the
local points of tooth surface will change and the assumptions will not hold. Flow scheme of the Matlab script
given as follows,

Figure 2. Flow scheme of Matlab Script.

3. TEST RIG & EXPERIMENTAL PROCEDURE
Test rig consists of operating devices for control and fluid flow and measurement devices for benchmark data.
Gear pump has been placed on a structure made of 45x45 mm aluminum rods to make servo motor and pump
fixed and aligned on true (coupled) shaft axis. Water containment unit provides the fluid via the pipe connection to
the pump inlet. Pump exit has been connected to the Coriolis flow meter device via a hydraulic pipe to measure the
flow both accurately and continuously to examine the flow rate behavior. For pump control, the motor has been
driven by computer control to ensure the pump speed and how much fluid has been displaced theoretically.
Scheme is given below,
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Figure 3. Scheme for the experimental setup.

Pump performance data has been taken by measuring the volume flow rate output by keeping the pressure
constant. Pressure points have been taken for every 1 bar interval between 0 to 15 bars. Each measurement has
been repeated for 20 times for 11 different pump speed curves. For each Pressure output – Pump speed point,
theoretical and experimental data are compared.

4. RESULTS
Pump performance data comparison between experimental and theoretical values has been plotted into the same
graph.

Figure 4. Comparison of Experimental and Theoretical data of Pump Performance.

If we compare two results coming from both experimental and theoretical data, we can say that the slope of the
theoretical performance lines is similar with the experimental results but they do not fit perfectly. Even if the
difference between the values of these two datasets seems remarkable, it is needed to consider the relative error
values for each data point.

599

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

RPM/Bar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Table 1. Error Values Extracted From Comparison Of Theoretical And Experimental Data.
300
450
600
750
900
1050
1200
1350
1500
1650
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.42
0.21
0.16
0.14
0.11
0.09
0.06
0.07
0.08
0.06
0.48
0.24
0.14
0.14
0.12
0.07
0.07
0.05
0.06
0.06
0.52
0.28
0.15
0.16
0.12
0.08
0.06
0.07
0.07
0.05
0.24
0.18
0.17
0.11
0.05
0.04
0.03
0.08
0.04
0.28
0.14
0.15
0.10
0.03
0.01
0.00
0.05
0.01
0.26
0.22
0.10
0.08
0.02
0.00
0.13
0.02
0.00
0.30
0.23
0.16
0.07
0.01
0.02
0.12
0.00
0.01
0.29
0.14
0.04
0.07
0.07
0.06
0.00
0.03
0.03
0.06
0.02
0.10
0.07
0.08
0.03
0.06
0.20
0.11
0.01
0.14
0.13
0.04
0.06
0.09
0.09
0.06
0.21
0.14
0.04
0.09
0.10
0.09
0.13
0.28
0.19
0.05
0.14
0.09
0.04
0.27
0.35
0.25
0.11
0.17
0.12
0.41
0.50
0.31
0.12
0.19
0.15
0.55
0.64
0.37
0.16
0.28
0.20

1800
0.04
0.05
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
0.00
0.01
0.01
0.02
0.03
0.05
0.06
0.06
0.11

Possible causes of errors can be seen more clearly from this graph. When the rotation speed of gears and the
pressure output of the pump are kept at certain levels (such as 1200 RPM pump speed and 6 Bar pressure output
with respect to 300 RPM 2 Bar) equation set that is generated in this article work more accurately.

5. DISCUSSION
The basic design of the gear pumps that do not consider the thermal effects, are open to the performance changes
according to its working environment. During operation, the fluid that we desire to pressurize also removes the
excess heat that is generated by the friction of moving components (shafts, gears) and casing. If pressure output
increases, the generated volumetric flow rate decreases gradually on the same speed line. Because of this,
temperature inside the gear pump starts to increase due to lack of cooling fluid which needs to remove the heat
from inside the surface. During experiments, it has been observed that the temperature of the outer surface of
pump casing has reached to 50°C values when pressurizing limit of the current speed line has reached (900 RPM
12+ Bar etc.).
The outer surface of the pump casing reaches to 50°C temperature might cause small changes in production
tolerances at a level of micrometers. It must be noted that the material of the tested pump casing is made of
Aluminum 6000 series and gears/shafts are manufactured by steel alloy. When Aluminum surface heats up,
material starts to expand to both outer and inner directions and squeezes the gears rotating inside. On the other
hand, heating up factor also effects local points on gear surfaces which also refers locations that internal leakages
(both surface and tip) occur in operation. Temperature measurement of the outer surface of the casing might show
50°C, but it also refers that there will be greater temperature at these local points. This temperature difference on
internal leakage point also will change the fluid viscosity locally, which will cause fluid escape more easily. To
give a visual perspective on this subject, two graphs have been plotted separately. One demonstrates the general
temperature change in fluid temperature and the other one shows the change in clearances ( values).
These graphs include marked areas (triangles) for each pump speed level because of the uncertainty in geometry
measurement (figure 5) and change in temperature (figure 6) which is only guessed for theoretical discussion.
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Figure 5. Effect of Change in (up to ±5

) Clearance Values (h) in micrometers.

Figure 6. Effect of Change in Fluid m3 Temperature in °C.
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Figure 7. Effect of Heat Accumulation on Pump Body to Pump Performance.

In case of inaccurate assessment of fluid temperature and gap between gears and the inner surface of the pump
casing, we have seen how theoretical results can change in figures 5 and 6. In figure 7, 2 different pump
performance data has been compared. In the 1 st experiment, the pump performance data has been taken
sequentially for each pressure point but in the 2nd experiment, pump has been decreased to 0 Bar pressure to let it
lose its accumulated heat and turn back to 20°C in average. It is clear that the pump gives a better performance
while it has cooled down after each measurement. It can be said that the inaccurate assessment of geometrical
parameters or fluid temperature is not the only reason for deviation between theoretical and experimental data.
Theoretical internal leakage values might also be calculated greater than actual value because of the fully
developed flow assumption.

5. CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS
In this study, it is desired to obtain a working analytical equation set to predict actual performance of external gear
pump. Analytical equation set which includes the geometric displacement and the internal leakage terms have
managed to predict the pump performance by 12% error on average. If further investigations have been made, such
as an accurate assessment of pump geometry, detection of fluid temperature on the inner surface of the pump
casing during operation, this value would possibly be decreased down to 5% on average. It must be noted that the
material expansion and the related changes in the gap between gears and the pump casing have neglected.
Prediction of the actual performance on this error level with low-cost analytical equations will be beneficial for
safe design of integrated systems that use a controller and require on-demand dosing.
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ÖZET
Karayolu taşıtlarından kaynaklanan egzoz emisyonları soluduğumuz havayı ve çevremizi kirletmektedir. Bu
emisyonların seviyesini azaltmak için taşıt üreticileri emisyon standartları ile kısıtlanmıştır. Fakat gerçek hayat
şartlarında, yeni teknolojilere sahip taşıtların sayısı oldukça azdır. Bu yüzden çevre ve insan sağlığı açısından
karayollarında kullanılan taşıtların yenilenme oranı daha etkili olmuştur. Bu çalışmada MATLAB yazılımı ile,
IPCC’nin ikinci yaklaşımı kullanılarak 2016 yılı için Türkiye’deki CO, HC (CH4 hariç), NOx, partikül madde
(PM) ve CO2 emisyonları aylık periyotlarla hesaplanmıştır. Daha sonra EKB (Emisyon Kontrolü Bulunmayan),
15.04 ve EURO I standartlarına ait taşıtların kullanılmadığı varsayılarak kirletici emisyonlar hesaplanmıştır ve bir
önceki değerlerle karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Karayolu taşıtları, egzoz emisyonları, IPCC ikinci yaklaşım.

EXHAUST EMISSIONS RELEASED FROM ROAD TRANSPORT IN TURKEY AND
THE EFFECT OF VEHICLE PRE-EURO I STANDARD

ABSTRACT
Exhaust emissions released from road transportation pollute our environment and the air we breathe. To be able to
reduce these pollutant gases, vehicle manufacturers are limited by emission regulations. However, in real life, the
ratio of vehicle with new technologies is so little. For this reason, renewal rate of road vehicle is more effective
factor on human health and environment. In this research, according to IPCC second approach, firstly the exhaust
emissions caused by road transport as CO, HC (without CH4), NOx, PM and CO2 are calculated with using
MATLAB® software per each month in 2016 in Turkey. Secondly, with assuming that vehicle with WER (without
emission regulation), 15.04 and EURO I standards are taken from traffic, the total exhaust emissions calculated
and compared with previously computed values.
Keywords: Road transport vehicles, exhaust emissions, IPCC second approach.

1.EMİSYON HESAPLAMA YAKLAŞIMI VE TAŞIT PARKI SAYISI
TUİK verilerine göre 2016 yılı için Türkiye’deki otomobillerin yaklaşık yüzde 18’i 24 yaş ve üzeri taşıtlardan
yüzde 35’i ise 2001 yılından daha öncesine ait taşıtlardan oluşmaktadır. Emisyon standartlarının yürürlüğe girdiği
tarihler temel alınırsa EURO I ve öncesine ait otomobil sayısı ise toplamın yaklaşık yüzde 36’sına tekabül
etmektedir. Bu taşıtlar içerisinde 2001 öncesine ait tüm benzinli taşıtlar, EURO III öncesi dizel ve LPG’li taşıtlar
bulunmaktadır. Bu taşıtların büyük bir kısmında emisyon sınırlaması olmadığından ve bir kısmında da nispeten
sınırlama olduğundan hava kirliliği ve insan sağlığı açısından oldukça tehlike arz etmektedir.
Bu çalışmada karayolu taşıtlarından kaynaklanan kirletici emisyonların hesabı yapılıp, EURO I ve daha eski
teknolojilere sahip taşıtların bu emisyonlar üzerinde ne kadar etkili olduğu incelenmiştir.Karayolu taşıtlarından
kaynaklana egzoz emisyonlarının tahmini için IPCC’nin birinci (Tier I), ikinci (Tier II) ve üçüncü (Tier III)
yaklaşımları kullanılabilir. Bu yaklaşımlardan birincisi tüketilen enerji miktarı ve yakıt türlerine göre taşıt
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sayılarını göz önünde bulundururken ikinci yaklaşım, taşıt türlerini, ait oldukları emisyon standartlarını, motor
hacim büyüklüklerini, ortalama yakıt tüketimlerini ve yıllık ortalama kat ettikleri yolu da hesaba katar. IPCC’nin
üçüncü yaklaşımına göre ise tüm bu parametrelerin yanı sıra taşıt hızına bağlı olarak emisyonlar hesaplanır
(IPCC,2016). Bu çalışmada sadece IPCC’nin ikinci yaklaşımı kullanılarak, Türkiye geneli için 2016 yılının tüm
ayları için karayolu taşıtlarından kaynaklanan CO, HC (CH 4 hariç), NOx, PM ve CO2 emisyonları hesaplanmıştır.
Emisyon miktarını hesaplamak için kullanılan Tier II metodu Denklem 1’de verilmiştir.
(1)
Bu denklemdeki EFi,j,k emisyon faktörü olup i kirleticisi türünü, j taşıt kategorisini ve k taşıt teknolojisini temsil
eder. Mj,k ve Nj,k sırasıyla j kategorisine ve k teknolojisine sahip taşıtın yıllık ortalama kat ettiği yol ve taşıt
sayısıdır. Bu denklem için kullanılacak olan emisyon faktörleri EMEP/EEA’nın hava kirliliği rehberinden
alınmıştır (EMEP/EEA,2017). 2016 yılına ait taşıtların yakıt türüne ve taşıt kategorisine göre sayıları TUİK
verilerinden ve Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)’nin aylık satılan otomobil ve hafif ticari taşıt
oranlarından yararlanılarak bulunmuştur (TÜİK,2016; TÜİK,2016; ODD,2016). 2016 yılının tüm aylarına ait
Türkiye taşıt sayısı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Türkiye’nin 2016 yılına ait aylara göre taşıt dağılımı.
MİNİBÜS

OTOBÜS

KAMYON

MOTOSİKLET

OCAK

BENZİN
2928863

DİZEL
3353336

LPG
4329624

DİZEL
449820

DİZEL
217175

BENZİN
58734

DİZEL
3204286

DİZEL
805077

BENZİN
2940721

ŞUBAT

2939647

3365683

4345565

450614

217353

58916

3214205

806207

2944237

MART

2956644

3385143

4370692

451846

217631

59198

3229583

807974

2949734

AYLAR

OTOMOBİL

KAMYONET

NİSAN

2974078

3405104

4396464

453097

217915

59484

3245201

809778

2955344

MAYIS

2993695

3427563

4425462

454400

218222

59783

3261470

811733

2961425

HAZİRAN

3012588

3449195

4453391

455726

218526

60086

3278029

813666

2967440

TEMMUZ

3024695

3463056

4471288

456567

218720

60279

3288539

814900

2971277

AĞUSTOS

3039036

3479476

4492487

457708

218966

60540

3302787

816464

2976141

EYLÜL

3052676

3495093

4512652

458763

219196

60781

3315961

817929

2980700

EKİM

3069613

3514484

4537688

460013

219476

61067

3331567

819706

2986228

KASIM

3095061

3543621

4575308

461735

219878

61462

3353067

822265

2994187

ARALIK

3123767

3576487

4617743

463933

220361

61965

3380518

825334

3003733

Toplam egzoz emisyonu miktarını hesaplamak için gerekli olan yıllık ortalama kat edilen yol, taşıt kategorisine ve
teknolojisine göre verilen ortalama yakıt tüketiminin ve tüketilen toplam enerji miktarının kullanılması gerekir.
Taşıt sınıfına göre ortalama yakıt tüketimleri EMEP/EEA verilerinden bulunabilir (EMEP/EEA,2017). 2016
yılının tüm ayları için toplam tüketilen enerji miktarı Tablo 2’de verilmiştir (EPDK,2016).
Tablo 2. Türkiye’nin 2016 yılına ait aylara göre enerji tüketimleri.
AYLAR

TÜKETİLEN ENERJİ [Ton]

OCAK

BENZİN
145640

DİZEL
1430405

LPG
223360

ŞUBAT

158827

1528804

224694

MART

164393

1723444

243058

NİSAN

182108

1884579

251808

MAYIS

186201

1877730

271124

HAZİRAN

194990

1921431

257160

TEMMUZ

223055

1888031

316634

AĞUSTOS

230640

2180200

298638

EYLÜL

209851

1888472

302862

EKİM

182179

2050611

266003

KASIM

181063

1982538

248858

ARALIK

175328

1933672

230202

IPCC’nin ikinci yaklaşımı ile detaylı hesap yapmak için farklı kategorilere göre taşıt sayılarını bilmenin yanı sıra
taşıt kategorilerinin emisyon standartlarına göre de sınıflandırılması ve taşıt sayılarının belirlenmesi gerekir. Bu
yüzden, TUİK verilerinden yararlanılarak (TÜİK,2017), otomobiller motor hacmine göre mini, küçük, orta ve
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büyük olmak üzere dört farklı sınıfa ayrılmıştır. Bunun yanında emisyon standartlarının Türkiye’de yürürlüğe
girdiği tarihler bazında, 2016 yılı Türkiye taşıt modelleri sayılarına göre teknoloji sınıflandırması yapılmıştır
(TÜİK,2016). Emisyon standartlarının Türkiye’de yürürlüğe girdiği tarihler ve oranları Tablo 3’te verilmiştir
(İTÜ, 2007).
Tablo 3’te görüldüğü üzere, emisyon standartlarının yürürlüğe girmesi Avrupa ile eş zamanlı olmamıştır. 1994 te
başlayan emisyon sınırlamaları üreteciler açısından belirli oranlarda uygulanarak Avrupa standartlarına yumuşak
bir geçiş sağlanmıştır (İTÜ, 2007). 2002 yılına gelindiğinde ise EURO II uygulanmadan Avrupa ile aynı anda
EURO III standartlarına geçilmiştir. Diğer yandan dizel yakıtlı taşıtlar için kullanılan yakıt kalitesi yetersiz olduğu
için EURO I standartlarına geçiş daha geç başlamıştır. LPG’li taşıtlar için ise dizel ile aynı standartları sağladığı
varsayılmıştır.
Tablo 3. Türkiye’de uygulanan karayolları egzoz emisyon standartları ve yürürlükte oldukları tarihler.
YIL

EMİSYON STANDARTI
BENZİN

DİZEL

LPG

2015 ve sonrası

EURO VI

EURO VI

EURO VI

2010-2014

EURO V

EURO V

EURO V

2006-2009

EURO IV

EURO IV

EURO IV

2002-2005

EURO III

EURO I

EURO I

2001

32 % EURO I + 68 % 15.04

EKB

EKB

2000

30 % EURO I + 70 % 15.04

EKB

EKB

1999

21 % EURO I + 79 % 15.04

EKB

EKB

1998

15 % EURO I + 85 % 15.04

EKB

EKB

1997

9,4 % EURO I + 90,6 % 15.04

EKB

EKB

1996

4 % EURO I + 96 % 15.04

EKB

EKB

1995

1,8 % EURO I + 98,2 % 15.04

EKB

EKB

1994

1 % EURO I + 99 % 15.04

EKB

EKB

1993 ve öncesi

EKB

EKB

EKB

1.1. İstatistiksel Dataların Belirsizliği
Bu çalışmada kullanılan taşıt parkına ait sayılar TUİK verilerinin ve ODD raporlarının dikkate alınmasıyla yapılan
hesaplamalar sonucu yaklaşık olarak bulunmuştur. TUİK verilerinde yıllar bazında taşıt sayıları belli iken aylar
bazında detaylı veri bulunmamaktadır. Diğer yandan TUİK verilerindeki 2016 yılı yeni kayıt olan taşıt sayısı ile
ODD’nin raporlarındaki taşıt sayıları arasında da tutarsızlık vardır. Bu yüzden bu çalışmada 2015 ve 2016 yılı
TUİK verileri ve ODD raporlarındaki aylık satış oranı kullanılarak 2016 yılının tüm ayları için taşıt parkı sayısı
belirlenmiştir. Belirlenen taşıtların emisyon standartlarına göre dağılımları, TUİK 2016 yılı taşıt model yılları
verisi kullanılarak hesaplanmıştır. Diğer önemli bir veri ise EPDK aylık raporlarından elde edilen enerji tüketim
değerleridir. Bu verinin benzin ve dizel taşıtlarına ait değerleri çok küçük bir hata ile doğru kabul edilebilir. Fakat
LPG’nin taşıt harici kullanımı veya taşıtlarda otogaz yerine farklı LPG türlerinin kullanımı hesaplamalarda daha
fazla hataya sebep olacaktır.

2. BULGULAR
2016 yılının her ayı için tüketilen enerji miktarları ve taşıt teknolojisine göre ortalama yakıt tüketimleri
kullanılarak ortalama kat edilen yol hesaplanır. Fakat taşıtların yaşları göz önünde bulundurulursa, taşıt yaşı
arttıkça kullanılma oranları azalmaktadır (NHTSA,2006). Bu yüzden bu çalışmada EURO VI için kullanılma oranı
1 alınırken EURO V için 0.94, EURO IV için 0.84, EURO III için 0.704, EURO I ve 15.04 için 0.525 ve EKB
taşıtlar için 0.43 alınmıştır. EURO VI standardına sahip taşıtlar için aylık ortalama kat edilen yol Şekil 1’de
verilmiştir
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5000
4500
4000

Yol [km]

3500
3000
2500

Benzin

2000

Dizel

1500

LPG

1000
500
0

Şekil 1. EURO VI standartlarında farklı yakıt sınıfındaki taşıtların aylık ortalama kat ettikleri yol [km].

Taşıtların ortalama kat ettikleri yol, yakıt türüne göre tükettikleri toplam enerji ile orantılıdır. Fakat kullanılan
taşıtların model yıları dikkate alındığında ortalama kat edilen yol azalacaktır. Diğer yandan taşıt kategorine ve
teknolojilerine göre taşıtların kilometre başına emisyon salım miktarları farklı olduğu için, kirletici miktarları
tüketilen enerji miktarı ile orantılı olmayacaktır. Şekil 2’de 2016 yılı için Türkiye’de aylık enerji tüketimine bağlı
olarak karayolu taşıtlarından kaynaklanan CO2 emisyonunun tüm taşıt parkı ve EURO I sonrası tüm taşıt parkı için
karşılaştırılması verilmiştir. CO2 emisyonları taşıtların ortalama yakıt tüketimlerine ve kullandıkları yakıttaki C
atomları oranına bağlıdır. Bu yüzden oluşan CO 2 emisyon miktarı tüketilen yakıt miktarıyla doğru orantılıdır.
EURO I ve daha eski standartlara ait taşıt sayısı yıllık toplam taşıt sayısının yaklaşık % 36’sına tekabül etmesine
rağmen toplam CO2 emisyon miktarında % 27 azalma görülmüştür. Bunun nedeni hesaplamaya dâhil edilmeyen
taşıtların yol ömürlerinin kısa olmasından kaynaklanmaktadır.
9000
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3000
2000
1000
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Şekil 2. 2016 yılı karayolu taşıtlarından kaynaklanan CO2 miktarları [kton].
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Şekil 3’te 2016 yılı için Türkiye’de aylık dönemlerde karayolu taşıtlarından kaynaklanan HC emisyonunun tüm
taşıt parkı ve EURO I sonrası tüm taşıt parkı için karşılaştırılması verilmiştir. Şekil 2’deki CO 2 emisyonlarının
aksine, EURO I ve öncesi standartlara ait taşıtların kullanılmaması halinde HC emisyonlarında yıllık ortalama %
57’ye yakın oranda azalma gözlemlenir. Taşıt sayısındaki % 36’lık azalmaya rağmen HC emisyonlarının % 57
civarında azalmasının nedeni ise, eski model taşıtların yanma veriminin kötü olmasından kaynaklanıyor.
14000
12000

HC [ton]

10000
8000

Tüm
taşıtlar

6000

Euro I ve
öncesi
hariç

4000
2000
0

Şekil 3. 2016 yılı karayolu taşıtlarından kaynaklanan HC (CH4 hariç) miktarları [ton].

Şekil 4’te 2016 yılı için Türkiye’de aylık dönemlerde karayolu taşıtlarından kaynaklanan toplam NO x emisyonları
karşılaştırılmıştır. NOx emisyonlarında ise, EURO I ve öncesine ait taşıtlar kullanılmaması halinde yıllık ortalama
% 46 civarında bir azalma mevcuttur. TÜİK verilerine göre eski yıllara oranla dizel taşıt sayısı giderek arttığı için
EURO I sonrası taşıtların % 30’a yakınının dizel olduğu varsayılmıştır. Bu varsayım nedeni ile NOx
emisyonlarındaki azalma Şekil 3’teki HC emisyonlarındaki azalmadan daha azdır.
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Şekil 4. 2016 yılı karayolu taşıtlarından kaynaklanan NOx miktarları [ton].
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Şekil 5’te 2016 yılı için Türkiye’de aylık dönemlerde karayolu taşıtlarından kaynaklanan CO emisyonunun tüm
taşıt parkı ve EURO I sonrası tüm taşıt parkı için karşılaştırılması verilmiştir. Bilindiği üzere CO emisyonlarının
temel kaynağı soğuk motor koşullarında nispeten zengin çalışan benzin motorlarıdır. Emisyon kontrolü
bulunmayan benzinli araçlarda karışım, karbüratör ile sağlandığı için düşük motor yüklerinde ve tam yüklerde
zengin karışım ile çalışırlar ve bu durum CO emisyonlarına yol açar. EURO I ve daha eski standartlara ait taşıtlar
kullanılmazsa taşıt miktarında % 36 ya varan azalma gerçekleşirken CO emisyonlarında % 73 civarında bir azalma
mevcuttur.

45000
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15000
10000
5000
0

Şekil 5. 2016 yılı karayolu taşıtlarından kaynaklanan CO miktarları [ton].

Şekil 6’da 2016 yılı için Türkiye’de aylık dönemlerde karayolu taşıtlarından kaynaklanan PM emisyonunun tüm
taşıt parkı ve EURO I sonrası tüm taşıt parkı için karşılaştırılmıştır. İlk duruma göre taşıt sayısındaki % 36’lık
azalmaya rağmen toplam PM emisyonu değerleri % 82 civarında azalma göstermiştir. 2001’den daha eski model
dizel taşıtlarında kullanılan yakıtın yüksek oranda sülfür, yakıtın fazla hava ile yakılması sonucu oksijenle
birleşerek sülfürik asidi oluştur ve bu da egzoz sistemindeki partikül filtresine zarar verir. Bu yüzden 2001 ve
öncesinde dizel taşıtlar için EURO I standartlarına daha geç geçilmiştir. İkinci durumda, PM emisyonların yüksek
orandaki bu düşüşün nedeni ise partikül filtresinin kullanılmadığı EKB sınıfı taşıtların yokluğudur.
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Şekil 6. 2016 yılı karayolu taşıtlarından kaynaklanan PM miktarları [ton].
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3. SONUÇLAR
Bu çalışmada 2016 yılına ait TUİK karayolu taşıt istatistikleri ve ODD raporları kullnılarak hesaplanan taşıt sayısı
ve EPDK verilerine göre aylık tüketilen enerji miktarı göz önüne alınarak, IPCC’nin ikinci Tier modeline göre
kirletici egzoz emisyonları hesaplanmıştır. TÜİK verilerine göre otomobillerin motor hacimleri ve model yılları
oranlarından faydalanılarak farklı emisyon satandartlarına ait taşıt sayıları belirlenmiştir.
Emisyon standartlarına göre taşıt sayıları bulunurken TÜİK verilerindeki benzin, dizel ve LPG oranları hesaba
katılmış ve yaklaşık taşıt sayısı dağılımı belirlenmiştir. Bu kabülden kaynaklanan ve TÜİK verileri ile ODD
raporları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan hatalar olmuştur. Taşıt sayılarındaki bu hatalar ve kabuller
çerçevesinde toplam egzoz gazı emisyonları hesaplanmıştır. İkinci aşama olarak EURO I, 15.04 ve EKB sınıfına
ait taşıtların kullanılmadığı kurgulanarak toplam kirletici emisyon değerleri karşılaştırılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre, EURO I ve daha eski standartlara ait taşıtlar kullanılmaması halinde toplam taşıt parkı
sayısı % 36 azalırken, CO2 miktarnda %27, HC miktarında % 57, NO x miktarında % 46, CO miktarında % 73 ve
PM miktarında % 82 azalma görülmüştür. CO2 miktarındaki azalmanın temel sebebi taşıt sayısının azalmasından
kaynaklanan enerji tasarrufudur. HC ve CO emisyon miktarlarındaki azalmanın sebebi ise EKB sınıfına dahil olan
karbüratörlü motora sahip benzinli taşıtların tarfikten çekilmesidir. Diğer yandan PM emisyonlarındaki düşüşün
ana sebebi EKB ve EURO I sınıfındaki partikül filtresi bulunmayan dizel taşıtlarken, NO x emisyonlarının
azalmasının sebebi ise trafikten çıkartılan bu taşıtların katalitik dönüştürücülerinin ve ya EGR sistemlerinin
bulunmamasıdır.
Bu sonuçlara göre, karayolu taşıtlarından kaynaklanan kirleticilerin büyük bir kısmının Euro I ve daha eski
emisyon standartına sahip taşıtların sebep olduğu görülmektedir. Bu yüzden, insan sağlığı ve çevre açısından, bu
sınıflara ait taşıtların tarafikten çekilmesi için çeşitli teşvik politikaları oluşturulmalıdır.
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ÖZET
Bu çalışmada, hidrojen yakıt piline sahip elektrikli aracın farklı sürüş tarzlarında yakıt tüketimi, güç ve yakıt pili
sıcaklığı karakteristiklerine olan etkisi incelenmiştir. Araca ait yakıt pilinin dinamik ve termal modeli, elektrik
motoru, dinamik taşıt modeli, yakıt tüketimi matematik modelleri MATLAB-Simulink ortamında referans alınan
denklemler yardımıyla oluşturulmuştur. Oluşturulan modeller ile yakıt piline ait akım-gerilim-güç grafiği
endüstriyel ürünle doğrulanmış ve elektrik tahrik motoru için endüstriyel ürünün parametreleri dikkate alınmış ve
sonuç kısmında, iki farklı sürüş tarzında yakıt pili sıcaklığı ve güç karakteristiği elde edilmiştir. Termal
yönetiminin maksimum hıza olan etkisi ve yakıt pilinde su tahliyesinin sıcaklığa etkisinin gözlemlenebildiği
grafikler oluşturulmuş ve bu parametrelerin hidrojen yakıt tüketimine olan etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hidrojen Enerjisi, Yakıt Pili, Elektrikli Araç

INVESTIGATION OF HYDROGEN ENERGY ELECTRIC VEHICLE'S FUEL CELL

ABSTRACT
In this study, the effect of different driving styles to fuel consumption, power and fuel cell temperature of
hydrogen electric vehicle were investigated. The dynamic and thermal model of the vehicle’s fuel cell system, the
electric motor, dynamic vehicle model and fuel consumption mathematical models have been created with the help
of equations are referenced in MATLAB-Simulink software. The Current-Voltage-Power graph of fuel cell, was
verified with the industrial product which was selected and the parameters of the industrial product for the electric
motor of vehicle were taken into consideration. And in the results section, effect of the fuel cell temperature and
the power characteristic in two different driving styles, effect of the thermal management on the maximum speed,
temperature characteristic during water evacuation from fuel cell and the effect of these parameters on hydrogen
fuel consumption were investigated.
Keywords: Hydrogen Energy, Fuel Cell, Electric Vehicle

1. GİRİŞ
İçten yanmalı motora sahip araçları terkedilip yavaş yavaş elektrikli araçlara doğru geçiş yaptığımız bu dönemde,
elektrikli araçlar üzerinde yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Enerji tüketimini azaltacak ve menzili arttıracak
yönde yapılan çalışmalar ile yaygınlaşma oranı hızlıca artmaktadır. (Laoun, 2011) Bataryaya sahip elektrikli
araçlara alternatif olabilecek hidrojen yakıt piline sahip elektrikli araçlar, yenilebilir enerji kaynağı olan hidrojeni
kullanması ve kimyasal tepkime sonucunda çevreye hiçbir zararı olmayan su buharını oluşturması ile gelecekte
adından daha çok söz ettireceğinin bir işaretidir. Bunun yanında, hidrojen enerjili araçların yaygınlaşması için
çözülmesi gereken birçok sorunun olduğu da aşikardır. (Karaoğlan Kuralay, 2014)
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Hidrojen gazının, çok küçük kıvılcımlarda bile yanmaya girebileceği ve yüksek yanma enerjisine sahip olması
güvenlik endişelerini doğurmaktadır. Buna ek olarak, sistemde kullanılan malzemelerin pahalılığı nedeniyle
ekonomik anlamda da çözülmesi gereken sorunları vardır. (Martin Sanchi, 2014)
Tüm bu endişe ve problemlerin yanında, yüksek teorik verim (yaklaşık %80) ve çevreci özelliği ile hidrojen yakıt
pilli araçların, bataryalı elektrikli araçlarla beraber yaygınlaşacağı öngörülmektedir. (Ehsani, 2007)
Bu çalışmada modeli oluşturulan elektrikli araç için, dünya çapında üniversiteler arası düzenlenen ve verimliliği
hedef alan Shell Eco-Marathon yarışmasında hidrojen enerjili araç kategorisinde yarışacak, Uludağ Üniversitesi
Makine Topluluğu’na ait tek kişilik prototip araç referans alınmıştır. En az yakıt tüketen aracın kazandığı
yarışmada boy gösterecek aracın benzetimi bilgisayar ortamında oluşturularak, yakıt tüketimine etki edecek
parametrelerin önceden saptanması sağlanmış ve aracın tasarımı bu parametreler göz önüne alınarak tasarlanmıştır.
Referans alınan hidrojen yakıt piline sahip elektrikli aracın, yakıt pili dinamik ve termal modeli, elektrik motoru,
dinamik taşıt modeli, yakıt tüketimi matematik modelleri oluşturularak, iki farklı sürüş tarzında sıcaklık ve güç
karakteristiği, termal yönetiminin maksimum hıza olan etkisi ve yakıt pilinde su tahliyesinin sıcaklığa etkisi
incelenmiştir.

2. YAKIT PİLİ DİNAMİK VE TERMAL MODELİ
2.1. Dinamik Modelin Oluşturulması
Yüksek egzoz emisyonuna neden olan ve düşük verimle çalışan içten yanmalı motora sahip araçlara nazaran yakıt
hücresinin, özellikle otomotiv endüstrisinde kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu bağlamda yakıt hücresi teknolojisi,
otomotiv sektöründe geleceğin güç kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Yakıt olarak yüksek basınçta depolanan
hidrojenin kullanıldığı yakıt hücreleri içerisinde en popüler olanı PEM (Proton Değişimli Membran) yakıt
hücresidir. (Ural, 2007),
Temel termodinamik yasalarıyla ifade edilebilen, hidrojen ile oksijenin birleştirilerek su açığa çıkması ve anottan
katoda elektron geçişi ile hücre voltajı elde edilmesi olayı, sistemdeki voltaj kayıplarının hesaba katılmasıyla
karmaşık hale gelir. Bu sebeple, voltaj kayıpları dikkate alınarak hücre voltajının değişimi ve bunu etkileyen
faktörler belirlenmelidir. (Kılıçoğlu, 2007)
Yakıt pilleri elektrokimyasal dönüştürücülerdir ve yakıt pillerinde kimyasal enerji, ısı enerjisinin mekanik enerjiye
dönüşümü olmadan, doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülür. (Dicks Larminie, 2000) Bu kimyasal süreçte içten
yanmalı motorlarda olduğu gibi yanma evresi olmadığından temiz enerji kaynağıdırlar. Çevreye zararı olan atık
maddeler üretmezler. Ayrıca, elektrik enerjisinin yüksek verimlilik ile elde edilmesine olanak sağlarlar. (Yiğinsu,
2015), (Kuiyang Liang, 2015)
Bu çalışmada modeli oluşturulan yakıt pili, Horizon Fuel Cell Sytems firmasına ait H-1000-XP yakıt pili, prototip
araçlara uygun alacak şekilde düşük ağırlık ve hacme sahip olması nedeniyle tercih edilmiştir. (URL2)
Hücre gerilimi (Vhücre); herhangi bir durumda 1 nolu denklem kullanılarak bulunabilir. Bir hücre yüke güç verdiği
zaman, yüksüz gerilim (E); gerilim düşümü olarak adlandırılan aktivasyon (V akt), omik (Vomik) ve konsantrasyon
(Vkon) aşırı gerilimleri tarafından azaltılır.
(1)
Bir yakıt hücresinde voltaj kayıpları olmadan, hücre açık devre voltajı, basınç ve sıcaklığın fonksiyonu olarak
Nernst Voltajı (Denklem 2) şeklinde ifade edilir.

(2)
Aktivasyon düşümü, Tafel [1] denklemi aşağıdaki eşitlikte (Denklem 3) ifade edilir ve buna göre analiz edilebilir.
Burada, F faraday sabiti, I akım [A], I0 akım sabiti, transfer katsayısı α ise 0 ile 1 arasında değişen bir katsayıdır.
Anotta bu değer 0.5 civarında olup, katotta ise 0.1 ile 0.5 arasındadır.
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(3)
Elektrolit sıvısının iyon geçişine karşı direnci omik kayıpları oluşturmaktadır Elektrolitin iletkenliği (σ) ve
elektrolit kalınlığı (tm) içeren eşitlik aşağıdaki gibi ifade edilir.
(4)
Konsantrasyon kayıpları, elektrotta meydana gelen reaksiyonların kütle iletimi tarafından engellemesi sırasında
meydana gelmektedir ve bu anda üretilen gerilim değerinden, daha çok gerilim tüketmeye ve bununla birlikte
hücre gerilimi hızla düşmeye başlar.
(5)

(6)
Bir hücrenin potansiyeli (Vhücre) akım yoğunluğu, hücre sıcaklığı, hidrojen basıncı ve oksijen basıncının bir
fonksiyonu olarak çözülebilir. Eğer tüm hücreler seri olarak bağlanmışlarsa yığın gerilimi hücre gerilimi ile hücre
sayısının çarpımına eşittir.
(7)
Tablo 1. Yakıt Pili Dinamik Model Parametreleri (URL1)

Sembol

Parametre

Değer

Birim

E0

Referans gerilim

1,229

V

R

Üniversal gaz sabiti

8,314

J mol-1 K-1

F

Faraday sabiti

96485

C mol-1

İletkenlik

0.17

mm2

Hücre basıncı

1,2

P
tm

Membran kalınlığı

175.10

atm
-4

cm

Şekil 1. Yakıt Pili Dinamik Simulink Modeli
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Denklem (1)’den Denklem (7)’ye kadar olan tüm eşitlikler referans alınarak oluşturulan yakıt piline ait Simulink
modeli Şekil 1’deki gibidir.
Oluşturulan yakıt pili modelinin, referans alınan Horizon H-1000XP yakıt pili karakteristiği ile yakın olduğunu
gösterebilme adına, Şekil 2’de bulunan akım-gerilim-güç karakteristiği grafiği elde edilmiştir.

Şekil 2. Horizon H-1000XP Akım-Gerilim-Güç Karakteristiği ile Modellenen Yakıt Pili Akım-Gerilim-Güç Karakteristiği
(URL2)

2.2. Termal Modelin Oluşturulması
Yakıt pilinde sadece hidrojenin sahip olduğu iç enerji elektrik enerjisine dönüştürülürken, geri kalan enerji ise
dışarı atılır veya yakıt pili tarafından absorbe edilir. (Saswata Tapas, 2011) Yakıt pilinin sıcaklığını arttıran en
önemli parametre, hidrojen iç enerjisinin yanında çarpan olarak bulunan akım değeridir. Yakıt pili performansını
etkileyen önemli parametrelerden biri olan sıcaklık, referans alınan eşitlikler ile modellenmiştir. (Martin Sanchi,
2014)
Qn = Q g – Q e

[W]

(8)

Termal enerjiyi ifade eden Qn, yakıt pili termal kapasitesi (J °C−1) ile sıcaklık değişimin çarpımıyla ifade edilir.
Qn = Cyakıtpili*

[W]

(9)

Yakıt pili tarafından üretilen enerjiyi temsil eden Qg, kimyasal reaksiyon sonucunda ortaya çıkar. Denklem (10)’da
belirtilen eşitlik sayesinde sayısal değerini hesaplamak mümkündür.
Qg =

* Ns *I – Vyakıtpili*I –(T-Ta)(ṁH2O*cp,H2O+ ṁH2*cp,H2+ ṁO2*cp,O2) [W]

(10)

Bu eşitlik,
sıvı formdaki suyun iç entalpisi (285.84 kJ mol −1, 25 °C sıcaklık, 1 bar basınç altında), T a çevre
sıcaklığı ve su, hidrojen ve oksijen debileriyle termal kapasitelerini içermektedir. Su debisini hesaplamak için
aşağıdaki basitleştirilmiş eşitlik kullanılmıştır.
ṁH20 = ṁH2 *

[kg/s]

(11)

Dışarıya atılan ısıyı ifade eden Qe, taşınım katsayısı H ile sıcaklık farkının çarpımına eşittir.
Qe = H*(T-Ta)

[W]

(12)

Simulink modeli daha rahat oluşturmak adına Denklem (8) düzenlendiğinde;
Cyakıtpili*

= Qg – H*(T-Ta)
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Şekil 3. Yakıt Pili Termal Simulink Modeli

Şekil 3’de görüleceği üzere, simulink model oluşturularak, yakıt piline ait sıcaklık parametresi çıktı olarak elde
edilmiştir. Modelde, Qg değeri matematiksel olarak hesaplandıktan sonra, termal modele girdi olarak aktarılarak,
sıcaklık değeri hesaplanmıştır.

2.3. Hidrojen ve Oksijen Tüketimi
Modelde, hidrojen ve oksijen tüketimini hesaplayabilmek için Horizon H-1000XP’ye ait hidrojen ve oksijen
tüketimlerinin güç ile ilişkisini gösteren grafikler yardımıyla hesaplanacaktır. Böylece, endüstriyel ürünün
değerlerini kullanarak daha gerçekçi simülasyon sonucu elde edilebilecektir.

Şekil 4. Hidrojen ve Oksijen Tüketimi [6]

3. TAHRİK SİSTEMİ VE TAŞIT DİNAMİĞİ MODELİ
3.1. Elektrik Motoru
Fırçasız DC motorlar, uzun ömürlü, güvenirliği yüksek, düşük bakım, yüksek verim ve iyileştirilmiş hız-tork
karakteristiğine sahiptir. Modellenen hidrojen enerjili araçta fırçasız DC motor seçilmiş ve belirlenen endüstriyel
motor olan 1 kW güce sahip Mitsuba M1048 araç modeline uyarlanacaktır ve motor basitleştirilmiş formüller
yardımıyla modellenmiştir. (URL1) Firma tarafından oluşturulan gerilim, tork, hız ve güç karakteristiği dikkate
alınarak aşağıdaki formüller yardımıyla model oluşturulmuştur. (Swathi Laxminarayana, 2013)
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Gerilim, ters elektromotor kuvveti ve akım parametreleri arasındaki ilişkinin gözlemlenebildiği eşitlik;
V-E= R*I+ L

[V]

(14)

Ters elektromotor kuvveti hesaplamak için Denklem (15) kullanılarak;
E= ke*w [V]

(15)

Te = kt*I [Nm]

(16)

Te-TL = J*

+ β *w [Nm]

(17)

Burada, V gerilim, E ters elektromotor gerilimi [V], R sarım direnci [Ω], L bobin değeri [H], k t tork sabiti, ke ters
elektromotor sabiti, w motorun açısal hızı [rad/s], J dönen kütlenin atalet momenti [kgm 2], β sürtünme katsayısı
[kgm2/s] ve TL direnç momenti iken Te ise üretilen tork değeridir. Akım ile üretilen tork arasındaki ilişkiyi
belirleyen tork sabiti (kt) değeri, endüstriyel ürünün karakteristikleri göz önüne alınarak hesaplanmıştır.
Tablo 2. Elektrik Motoru Karakteristiği (URL2)

Parametre

Değer

Çalışma Gerilimi Aralığı

32-63 V

Nominal Yük Altında Devir

3350 d/d

Çıkış Gücü

1 kW

Ağırlık

0.9 kg

Şekil 5. Elektrik Motoru Simulink Modeli

3.2. Taşıt Dinamiği Modeli
Gerçek ortam koşullarına daha çok yaklaşma adına, taşıt dinamiği denklemleri araç modeline eklenmiştir.
Aerodinamik, ivmelenme, eğim ve yuvarlanma direnci Denklem (18), (19) ve (20)’de görüldüğü gibi
oluşturulmuştur.
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FL =

[N]

(18)

FL = Faerodinamik + Fivmelenme + Feğim + FYuvar [N]
FL = ρ*cd*A*varaç2+ m*

+ m*g*sin(a)+ kyuvar*m*g [N]

(19)
(20)

Tablo 3. Taşıt Dinamiği Parametreleri

Sembol

Parametre

Değer

Birim

m

Taşıt Kütlesi

135

kg

-

Eğim

%3

-

kyuvar

Yuvarlanma Direnci

1.5

-

Cd

Sürüklenme Katsayısı

0.15

-

A

Ön Yüzey Alanı

0.98

m2

Tablo 3’de verilen parametreler, aracın fiziksel tasarımı, hedef ağırlık ve seçilen endüstriyel ürünlerin
özelliklerinden belirlenmiştir.

Şekil 6. Taşıt Dinamiği Simulink Modeli

Yakıt pili dinamik, hidrojen ve oksijen karakteristiği, yakıt pili termal, elektrik motoru ve taşıt dinamiği alt sistem
blokları, Şekil 7’da görüldüğü gibi birleştirilerek elektrikli araca ait Simulink model oluşturulmuştur.

Şekil 7. Hidrojen Enerjili Aracın Simulink Modeli
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4. SİMÜLASYON ÇIKTILARI
Şekil 8’de görüleceği üzere, iki adet sürüş tarzı belirlenmiş ve aynı yolu hızlı ivmelenmeyle ve yavaş
ivmelenmeyle alınarak, sürüş karakteristikleri arasındaki fark incelenmiştir.

Şekil 8. Sürüş Tarzları Zaman-Hız Grafiği

Hızlı ve yavaş ivmelenmenin, yakıt pili sıcaklığına etkileri Şekil 9’da gözlemlenmiştir. Hızlı ivmelenme
esnasında, motorun daha fazla torka ihtiyaç duyması ve bu nedenle motorun çektiği akımın artması, yakıt pili
sıcaklığını arttırmaktadır.

Şekil 9. İki Farklı Sürüş Tarzına Göre Hız-Yakıt Pili Sıcaklığı Grafiği

Şekil 10’da iki farklı sürüşün, güç karakteristiği elde edilmiş ve görüleceği üzere, hızlı ivmelenme yavaş olana
göre daha fazla güç ihtiyacı olduğu görülmektedir.

Şekil 10. İki Farklı Sürüş Tarzına Göre Hız-Güç Grafiği
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Sürüş tarzlarını karşılaştırabileceğimiz bir diğer önemli parametre yakıt tüketimidir. Tablo 4’de görüldüğü gibi,
hızlı ivmelenme (sürüş tarzı 2), toplamda daha fazla hidrojen tüketmiştir. Aynı mesafeyi iki kat daha hızlı kat
etmesine rağmen, yaklaşık %17 daha fazla yakıt tüketmiştir.
Tablo 4. Farklı Sürüş Tarzları Altında Hidrojen Tüketimi

Sürüş Tarzı

Hidrojen Tüketimi

1

19.978 nL

2

37.315 nL

Seçilen endüstriyel ürün Horizon H-1000XP yakıt pilinde, sıcaklık koruma özelliği vardır ve 75 ̊C sıcaklıkta yakıt
pili kendini korumaya alarak sistemi kapatmaktadır. 0 km/saat hızdan, yakıt pili kendini kapatmadan ulaşabileceği
en yüksek hız ile, soğutmayı belirleyen en önemi parametre olan taşınım katsayısının ilişkisini Şekil 11’de
görüldüğü gibi incelenmiştir. Burada taşınım katsayısı iki kat arttırıldığında yani soğutma performansı iki katına
çıkartıldığında, ulaşacağı en yüksek hız 166.6 km/saat hızdan, 178.7 km/saat hıza ulaşarak yaklaşık %12 artış
olmuştur.

Şekil 11. Taşınım Katsayısına Göre Hız ve Sıcaklık Grafiği

Şekil 12’de, yakıt pili için önemli parametrelerden biri olan su yönetiminin, sıcaklığa etkisi incelenmiştir. Dışarıya
atılan su, yakıt pili içerisindeki ısının bir kısmını da tahliye etmektedir. Aynı zamanda, Denklem (2)’de görüleceği
gibi, membran içerisinde su basıncının azaltılması, Nernst gerilimini arttırıldığı görüleceği aşikardır.

Şekil 12. Dışarı Atılan Su Debisi ve Sıcaklık Arasındaki İlişki
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5. SONUÇLAR
Bu çalışmada, üniversiteler arası verimlilik yarışı olan Shell Eco-Marathon’da yarışacak hidrojen enerjili elektrikli
aracın, yakıt pili dinamik ve termal, yakıt tüketimi karakteristiği, elektrik tahrik motoru ve taşıt dinamiği sayısal
olarak modellenmiş ve aracın verimliliğine etki eden sürüş tarzı, sıcaklık ve su yönetimi parametreleri elde edilen
grafikler yardımıyla incelenmiştir.
Hızlı ivmelenmenin, yavaşa göre daha fazla güce ihtiyacı olduğu ve bu nedenle daha fazla yakıt tükettiği bunun
yanında, yakıt pili sıcaklığını arttırdığı gözlemlemiştir. Şekil 11’de ise, 75 ̊C kendini korumaya alan yakıt pili
sistemine sahip aracın, yakıt pilinin devreden çıkmadan ulaşabileceği en yüksek hız, soğutma performansı
değiştirilerek incelenmiş ve sıcaklığın en yüksek hıza olan etkisi incelenmiştir. Son olarak ise, yakıt pili termal
yönetiminde su yönetimin etkisi grafik yardımıyla incelenmiştir.
Sonuç olarak, hidrojen enerjili elektrik aracın referans alınan denklemler ve endüstriyel ürünlerin karakteristikleri
hesaba katılarak oluşturulan matematiksel modeliyle önemli parametrelerin verime olan etkisi saptanarak,
yapılacak iyileştirmelere yol göstermektedir. Bu çalışmada oluşturulan modelle beraber yakıt pili dinamik ve
termal karakteristiği, yakıt tüketimi, taşıt dinamiği parametrelerinin verime etkisi saptanabilmektedir.

KAYNAKLAR
[1] Karaoğlan, M. U., Kuralay, N. S. (2014) “PEM Yakıt Hücresi Modeli, Mühendis ve Makina, cilt 55, sayı
657, s. 51-58.
[2] Laoun B. (2011) “Simulation of PEMFC Performance, Revue des Energies Renouvelables Vol. 14 N°3 441
– 448.
[3] Martin I., Sanchi A. (2014) “Modelling of PEM Fuel Cell Performance: Steady-State and Dynamic
Experimental Validation, Energies, 7, 670-700.
[4] Ural Z. (2007) “Yakıt Pilleri ve Bir PEM Yakıt Pili Sisteminin Dinamik Benzetimi”, Dicle University,
Institute of Science , M.S. Thesis.
[5] Kılıçoğlu A. (2007), “Pem Yakıt Pili Simülasyon Modeli”, Niğde Üniversitesi, Mühendisli-Mimarlık
Fakültesi, Lisans Tezi.
[6] URL1: Horizon Fuel Cell (2010) User Manual Version: 20130805, Horizon Fuel Cell Technologıes.
https://www.horizonfuelcell.com/xp-series 12.04.2018
[7] Yiğinsu, B. (2015), “Modeling and Analysis of Flow and Heat Transfer in a Large PEM Fuel Cell Suitable
for Automotive Applications”, Sabanci University, Faculty of Engineering, M.S. Thesis.
[8] URL2: Mitsuba Special Motor Kit Instruction (2016) Manual book, Motor model: M1048R.
https://www.mitsuba.co.jp/scr/products/m1048 12.04.2018
[9] Dicks A., Larminie, J. (2000) Fuel Cell Systems Explained, John Wiley & Sons, Ltd, Sussex, 120 pages.
[10] Saswata B., Tapas K., (2011) “Polymer membranes for high temperature proton exchange membrane fuel
cell: Recent advances and challenges, Progress in Polymer Science, 52, 1, pp 5-19.
[11] Swathi K., Laxminarayana Y., (2013) “Modeling and Simulation of Bldc Motor for Aiding and Opposing
Loads, IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering Volume 7, Issue 4, PP 59-67.
[12] Kuiyang W., Liang Z., (2015) “Research on Braking Force Distribution Strategy of Composite Braking
System of Electric Vehicle, International Conference on Modelling, 52, 1, pp.5-19.
[13] M. Ehsani (2007) “Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles Fundamentals Theory and
Design. CRC Press, Second Edition, Special Indian Edition.

620

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

ANALYSIS OF TIP LEAKAGE IN EXTERNAL GEAR PUMP
Deniz İMAMOĞLU, Özgür ERTUNÇ
Ozyegin University, Mechanical Engineering Department, İstanbul, Turkey
Corresponding Author: Deniz İmamoğlu, deniz.imamoglu@ozu.edu.tr

ABSTRACT
External gear pumps are one of the mostly used pump types in the fluid power applications due to simplicity, low
cost and long operation period. However, there are some disadvantages such as internal leakages, noise and
vibration with gear pumps. This study presents comparison of theoretical calculations and numerical simulations
with considering temperature effects on tip leakage. Numerical simulations have been done for pressure difference
from 2 bars up to 10 bars for seven different rotational speeds. Additionally, the effect of wall temperature varied
from 30 ºC up to 60 ºC has been investigated on the performance of gear pump. Because of extra assumptions
made in theoretical calculations, there are some deviations between theoretical and numerical results. These
deviations are due to pressure drop which occurs because of vorticities at volume packages between teeth in
numerical results and fully developed flow assumption made in theoretical analysis. Results of numerical study
show that the fully developed assumption at the clearance of gear tooth and wall is not appropriate and it leads to
large deviations between numerical and theoretical analysis. Furthermore, it has been shown that leakages increase
linearly with temperature rise at the wall.
Keywords: Gear pump, theoretical calculations, numerical simulations, tip leakages, temperature effect

1. INTRODUCTION
Gear pumps are used in many applications because of specific manufacturing simplicity, smooth and reliable
operation for a long time and relatively low production cost. However, gear pumps are prone to problems such as
leakages, vibration and noise (Ghionea, Ioan, & Tiriplic, 2012). Internal leakages affect volumetric efficiency and
pump operation negatively. Three type of leakages such as face leakage, tip leakage and leakage between two
gears are emphasized theoretically. Tip leakages are in safety levels when the clearance of gear tooth and the wall
is between 5-15 μm (Koç & Canbulut, 1985). In another study, slip flow parameter is introduced to calculate the
leakages based on pressure differential. The effect of slip flow coefficient on the amount of leakages for rotational
speeds ranging from 250 RPM to 3500 RPM are investigated and it has been shown that slip flow coefficient
reduces volumetric efficiency for constant rotational speed (Yusof, Wasbari, Zakaria, & Ibrahim, 2013). Schiffer
et al. (2013) have studied the effect of floating sealing element on tip and face leakages for a mini high-pressure
gear pump. In their research, three different designs of floating sealing elements have been tested and the best one
with highest volumetric efficiency and lowest leakage have been selected based on experimental results (Schiffer,
Benigni, & Jaberg, 2013). External gear pumps also can be used for low pressure applications such as fuel
injection systems and SCR systems. Optimal design of gear pumps for exhaust gas after-treatment applications
(SCR) are studied by Devendran & Vacca, (2013). Flow pulsations, pressure overshoots, cavitation and volumetric
efficiency were optimization parameters, which have been investigated by changing the teeth number, pressure
angle and addendum-dedendum coefficient (Devendran & Vacca, 2013).
Several numerical studies have been done to investigate the fluid flow structure inside gear pumps. Ghazanfarian
and Ghanbari (2014) have used k-ε turbulence model with second-order discretization scheme for convective
terms over a dynamically varying unstructured mesh for rotary double external gear pump. Based on their results,
reduction of clearance by 9 µm, increases net flow rate by 30%. Furthermore, region at the contacting teeth near
the suction side is more prone to cavitation (Ghazanfarian & Ghanbari, 2014). Houzeaux and Codina (2007) have
simulated whole gear pump and half gear pump, which includes suction chamber and the teeth at inlet, as 2D and
3D cases. Comparison of half pump and whole pump shows that there is not much difference for pressure contours
and velocity profiles. Additionally, 3D simulations give more realistic results than 2D simulations (Houzeaux &
Codina, 2007). Castilla et al. (2010) have investigated the flow in the suction chamber of an external gear pump.
They have compared laminar flow assumption with different turbulence models such as standard k-ε, realizable k-
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ε, RNG k-ε and Reynolds Stress Models (RSM). Based on their results, RSM turbulence model is the most
suitable one according to the experimental data (Castilla et al., 2010). In another work by Castilla et al. (2015) half
of the gear pump using 2D and 3D simulations have been analyzied with different contact ratios. Their results
show that flow rate obtained from 3D simulations are higher than that from 2D simulations with lower fluctuations
in velocity magnitude both at inlet and outlet sections (Castilla et al., 2015). In other research, CFD analysis of
gear pump using with deforming mesh were studied. The simulation was modeled as unsteady, laminar and
Eulerian multiphase flow. Especially, the importance of mesh deforming in the gearing zone is indicated by
authors. The mesh size at deforming zone were retained similar size with boundary cells and growth factor of
mesh was minimized to improve accuracy of results. Furthermore, time step was adjusted as 0.0003 revolution per
time step. External gear pump simulations have moving boundaries such as driving and driven gears. Moving
boundaries makes the problem unsteady. Based on their results, coefficient of spatial variation decrease from 45%
to 5.5% by increasing additive injection stream numbers at the pump intake (Strasser, 2007).
Volumetric efficiency of gear pumps is directly influenced by the amount of leakages. Hence, leakages should be
avoided while designing external gear pumps. To decrease the leakages, lateral and tip clearances of gear pump
should be minimized. Additionally, leakages can be reduced by increasing rotational speed (Koç & Canbulut,
1985).
Theoretical leakage and volume displacement analysis has to be verified numerical simulations. Numerical
simulations help to examine theoretical calculation and limits of the theory. Theoretical leakage and volume
displacement calculations are mostly performed with assumptions such as fully developed flow in literature.
Validity range of the theoretical calculations can be examined in 2D numerical simulations by studying the flow
structures and flow characteristics. Furthermore, temperature effect which can be occurred due to friction on the
pump body decrease dynamic viscosity of fluid and increase tip leakages.
In this study, the gear pump geometry includes only the region which is between gear teeth and the pump body for
one gear and two reservoirs. Figure 1 and 2 shows the geometry in detail. In addition, transient mass flow rate at
inlet and outlet, leakages on tips, which are between case and gear teeth, are investigated on 2D numerical
simulations in this study. Theoretical calculations are compared with numerical simulations to observe which one
is more accurate.

2. NUMERICAL SIMULATION
In this study, numerical simulations were performed on Star-CCM+. STAR-CCM+ can simulate internal and
external fluid flow across a wide range of flow regimes, and for a variety of fluid types. It solves the conservation
equations for mass, momentum, and energy for general incompressible and compressible fluid flows.
Numerical simulation of external gear pump is too hard and time-consuming task due to close gaps. These gaps
cause low mesh size, high number of mesh cells and too long computational time. To decrease number of mesh
cells and computational time, the geometry of gear pump is simplified for numerical simulations in this study. The
geometry conversion is shown on Figure 1.
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Figure 1. Geometry conversion and geometry scene of fluid domain

Figure 2. Geometric dimensions of fluid domain

The geometry scene of flow domain including two reservoirs and 10 teeth in contact with the wall is shown in
Figure 1. This simplified geometry has been created based on radius of gear. The dimensions of flow domain are
given on Table 1. In fact, each gear has 14 teeth; but 10 teeth are investigated in this study. Because tip leakages
are observed only in the region which is in contact with wall and includes 10 teeth.
Table 1. Flow Domain dimensions
Symbol
h
b
L
rd

Description
Film Thickness
Face width
Top Land
Radius of Gear

Unit
µm
mm
mm
mm

Dimension
36.3
10
0.371
8.69

The flow is modeled as incompressible and laminar. Water is used as fluid. Properties of water are shown on Table
2. Second order implicit unsteady solver has been used for numerical simulations. Time step has been adjusted 0.1
μs. In addition, inlet and outlet boundaries have been modeled pressure inlet and pressure outlet. The remaining
boundaries have been modeled wall. Reference pressure and inlet pressure are given as 1 bar and 0 bar
respectively. Outlet pressure is given 2, 5, 8, 10 bar as gauge pressure. In addition, the translation velocity has
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been calculated through rotation speed and radius of gear. Rotation speeds are 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400,
1600 rpm.
Table 2. Properties of water
Symbol
ρ
μ

Description
Density
Dynamic
Viscosity

Unit
kg/m3
Pa.s

Value
997.561
8.8871 x
10-4

There are two regions as moving body and fixed body. Moving body includes gear teeth and volume packages.
Moving frame to x+ direction is defined to moving body by using translation reference frame. Besides, fixed body
contains two reservoirs and the surface between gear teeth and wall.
Part based meshing has been used for mesh generation. An unstructured 2D polyhedral mesh grid has been
constructed for moving region and fixed region. Also, prism layer mesh has been used to observe more accurate
results at zone close to wall, decrease the number of cells and computational time. Total number of cells is 106163
from which 38217 belongs to moving body and 67946 to fixed body. The mesh scenes of all fluid domain and
between teeth tip and wall are shown in Figure 3 and Figure 4 respectively.

Figure 3. Mesh scene of all fluid domain

Figure 4. Mesh scene between teeth and wall

Theoretical calculations have been done based on Koç an Canbulut (1985) ‘s equations for tip leakages. The
equation of tip leakage volume flow rate is as follows:
(1)
to calculate tip leakages per tooth where b is face width, h is the film thickness, ∆Pt is the pressure difference, rd is
radius of gear, L is top land, ƞ is dynamic viscosity, ω is rotational speed and n is number of teeth which is in
contact with wall. L, b, h, ƞ, rd, and n are constant. Pressure difference and rotational speed have been changed and
observed how to effect on tip leakages. The first term represents the amount of fluid which leaks to inlet due to
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pressure difference; the second term represents the amount of fluid which is moved to outlet due to viscous
adhesion to the tooth tip.
In this study, temperature effect on tip leakages have been investigated. In numerical simulations, dynamic
viscosity property of water was used as a polynomial function in T between 5-95 ºC as below:
(2)

3. RESULTS
In this study, tip leakages have been analyzed for various rotational speeds at 2, 5, 8, 10 bars outlet pressure.
Rotational speeds given in numerical simulations are 400 rpm, 600 rpm, 800 rpm, 1000 rpm, 1200 rpm, 1400 rpm
and 1600 rpm. In addition to numerical simulations, theoretical tip leakage calculations have been done and
compared with simulations. Furthermore, numerical simulations have been performed different wall temperatures
to investigate temperature effect on tip leakages in external gear pumps. Temperatures have been given 30ºC, 40
ºC, 50ºC, 60 ºC at the wall which is in contact with gear tips respectively.
Firstly, tip leakages try to return previous tooth, but the back volume package pushes back leakage fluid. Then, it
starts to rotate and vorticity forms between two teeth. In parallel with this, velocity vector scenes of gear pump are
shown in Figure 5 for 2, 5, 8, 10 bars in case 800 rpm. These figures shows that vorticities occur and intensify
volume packages between gear teeth due to pressure changes. In Figure 5 (a), vorticity occurs near the wall at 2
bar. Besides, another vorticity starts to form between teeth. In Figure 5 (b), vorticity near the wall intensifies and
the other vorticity is about to occur at 5 bar. In Figure 5 (c) and Figure 5 (d), vorticity near the wall intensifies
more and more and other one occurs and intensifies too. These vorticities cause pressure drop at clearances and the
velocities decrease between gear tips and wall. In theoretical calculations, pressures at clearances increase linearly
and equally. Therefore, a deviation has been occurred between numerical and theoretical results. In Figure 6,
pressure distribution is shown for 10 bar, 1000 rpm case. Pressure increases linearly but not equally in numerical
simulations.
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Figure 5. Velocity vector scene for 800 rpm, (a) 2 bar, (b) 5 bar, (c) 8 bar, (d) 10 bar

Figure 6. Absolute pressure distribution in gear pump (10 bar, 1000 rpm)

Koç and Canbulut (1985) have done theoretical calculations for tip leakages in external gear pumps. In this study,
these calculations have been used to calculate tip leakages for the geometry which is shown in Figure 1. Tip
leakages have been calculated for all cases which have been done numerical simulations. The comparison of
numerical simulations and theoretical calculations are shown in Figure 7. Tip leakages do not change much with
different rotational speeds, but it increases as pressure raises. Actually, tip leakages decrease when rotational speed
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is increased. However, this reduce is approximately 10%. As it is seen in Figure 7, there is a difference between
theoretical calculations and numerical simulations. Theoretical calculations at 2 bar are two times higher than
numerical simulations and this difference gets higher and higher as pressure increases. Mass flow rate of leakage
raises by three times when pressure increases from 2 bar to 10 bar in numerical simulations. Besides that, it rises
by five times for this situation in theoretical calculations.

Figure 7. Comparison of numerical simulations and theoretical calculations for the tip leakage

Theoretical calculations of tip leakages have been done based on fully developed flow assumption. However, this
assumption cannot be seen between gear tips and wall in numerical simulations. This difference arises from fully
developed assumption. To observe whether fully developed flow exists, 19 plane sections have been created in this
area at the middle tooth of gear pump. Velocity profiles have been created for each plane sections, but there is not
any velocity profile which demonstrate fully developed flow. In Figure 8, plane sections’ locations are shown on
the graph and 5 out of 19 sections and theoretical velocity profiles are demonstrated. In numerical results, the
velocity profiles of the plane sections on the right do not match the fully developed flow. But, plane sections on
the left side of the tooth, it approaches the fully developed flow state but cannot be observed clearly. However,
theoretical velocity profile shows that the fully developed assumption has been existed.
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Figure 8. Comparison of velocity profile of theoretical and some plane sections between gear tip and wall for 2bar, 600rpm
case (fully developed flow and pressure effects)

Besides effect of fully developed assumption, pressure drop at clearances due to vorticity in volume packages
increases the difference between numerical and theoretical results., For instance, the differential pressure should be
raised 0.2 bar after each tooth for 2 bar cases theoretically. However, pressure difference is 0.13 bar in numerical
simulations at the tooth tip which is shown velocity profiles in Figure 8. To observe only fully development flow
assumption effect on tip leakages, the velocity profiles and mass flow rate of leakage has been calculated again at
0.13 bar as theoretical and they are shown in Figure 9 and Table 3. Theoretical and numerical in theory
calculations of tip leakages has a high difference.

Figure 9. Comparison of velocity profile of numerical value in theory and some plane sections between gear tip and wall for 2
bar, 600 rpm case (only fully developed flow effect)
Table 3. Comparison of theoretical, theoretical with numerical pressure difference and numerical for 2 bar and 600 rpm at the
middle tooth
Mass flow rate of
leakage (Theoretical)
0.0046 kg/s

Mass flow rate of
leakage (Numerical
in theory)
0.0029 kg/s
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Mass flow rate of
leakage
(Numerical)
0.0021 kg/s
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The difference arising from pressure drop is approximately 57% and the difference based on fully developed flow
is 40%.
Temperature rise on the wall due to friction increases tip leakage. Because, enhancement of temperature causes
decreasing dynamic viscosity of the fluid. Therefore, numerical simulations have been done for various wall
temperatures at the same pressure and rotational speed to observe temperature effect on tip leakage. Especially
between gear tips and wall, dynamic viscosity reduces dramatically because of high wall temperature as shown in
Figure 10. In Figure 11, temperature effect on tip leakages is shown. The graph shows that each 10ºC temperature
rise causes a 10% increase of tip leakage.

Figure 10. The change of dynamic viscosity in gear pump at T=60ºC

Figure 11. Temperature effect on tip leakages

4. CONCLUSIONS
In this study, comparison of theoretical and numerical calculations on tip leakages were presented. Numerical
simulations have been performed for four pressure difference at 7 different rotational speeds. Theoretical
calculations have been done to validate numerical simulations. The effect of heat transfer from heated casing to the
fluid on tip leakage were also presented.
There is some deviation between theoretical calculations and numerical simulations. A part of this deviation comes
from pressure drop because of vorticity existence in volume packages. The other part of deviation is based on fully
developed flow assumption in theoretical calculations. To check this assumption in numerical simulations, 19
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plane sections have been created and observed each planes’ velocity profiles. However, fully developed flow
assumption cannot be observed on numerical simulations. Additionally, vorticity occurrence in volume packages
causes to pressure drop at clearances. In theory, pressure increases linearly and equally after each tooth in external
gear pumps. However, numerical simulations show that pressure rises linearly but not equally in this study. This
creates a high difference between numerical and theoretical results as much as 57%. Besides, fully developed flow
assumption causes another 40% difference.
Furthermore, temperature effect on tip leakages has been investigated in this study. As the wall temperature
increase due to friction between gear tips and wall, dynamic viscosity decreases. This means that amount of fluid
which is forwarded to outlet by viscosity decreases; so tip leakages increases.
As future work, 3D numerical simulations of all gear pump body will be performed. Beside tip leakages, face
leakages will be investigated and compared with theoretical calculations.
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ABSTRACT
In this study, accelerated life tests required for chassis and suspension verification activities in a commercial
vehicle were investigated. It is aimed to develop more realistic tests by referring to the customer's usage profiles of
the vehicle. Various routes were identified depending on customer usage profiles. During the test phase, road load
data were collected from customer usage profiles and proving ground profiles. The measurements from customer
usage profile (CUP) were processed to evaluate the damage effect of different road conditions on vehicle chassis
and suspension. The road profiles that a vehicle may be subjected in its total life was obtained by optimizing the
damage effects. Relative damage approaches have been achieved by proving ground (or harsh test roads) profiles
to reach the calculated target damage value for CUP. The damage correlation with CUP was made by selecting
from proving ground profiles with different features by Relative Damage Spectrum (RDS) method and a distance
optimization was performed for durability test schedule. Finally data preparation and iteration processes for the
hydraulic actuator system where accelerated durability tests are performed, are included to the study.
Keywords: Accelerated durability test, customer usage profiling, data acquisition, relative damage spectrum,

1. INTRODUCTION
In the automotive sector, vehicles must be designed and tested using realistic customer-based loading conditions to
meet the specific reliability levels. There are different parameters that are necessary to determine the strength of
the vehicle whether it is at the desired level. These parameters are namely loading conditions, product design
criteria’s, material and manufacturing characteristics, including environmental conditions as illustrated in Figure 1.
As seen from Figure 1, one can conclude that the durability test performed in real road conditions is a good
solution for evaluating the product capacity and achieving the desired reliability goal of the vehicle when the
loading conditions are changed in a wide range and are considered to vary according to the customer (Halfpenny,
2011).

Figure 1. The parameters affecting vehicle durability (Halfpenny, 2011).

Tests made on actual road conditions reflect Customer Usage Profiles (CUP) very well, but long runs are costly
and not preferred due to the fact that the tests are carried out on the road in real traffic conditions. For example,
while the life test of a passenger car last 300.000 km, this value is 1 million km for heavy commercial vehicles
(Toprak, Ereke, 2009). Therefore, accelerated solutions are implemented for vehicle life tests in the competitive
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automotive industry. Besides these durability testing times are quite long. Today, many different test acceleration
methods which are used for vehicle durability tests in shorter times and at different road conditions are developed.
These methods can be used to test the durability of a vehicle with reference to customer usage profiles. In general,
the accelerated life tests are performed based on two methods: First method is to carry out the accelerated life tests
in proving grounds with standardized road profiles. The second method is to carry out those tests on the test
simulators with proving ground data as shown in Figure 2.a. With simulator tests it is possible to obtain the most
accurate and reproducible results in a short period of time as shown in Figure 2.b. In the simulator system, chassis
and suspension verification activities of a commercial vehicle can be completed within 3-4 months (Yay, Ereke,
2003). In this study, accelerated test processes were carried out in a hydraulic simulator system.

(a)

(b)

Figure 2. Test simulator and proving ground view for an accelerated durability test.

2. GENERATING OPTIMIZATION METHOD OF DURABILITY TEST
An important aspect of accelerated life testing is the representation of customer usage damage. For this purpose,
the operating conditions to which a vehicle will be subjected to during its lifetime must be determined according to
the customer's cycles and the test conditions should be optimized in such a way that the effects of fatigue will be
determined. Thus the same effect will be obtained in this way. Therefore, at the beginning of the study, the
customer cycle must be carefully selected and the total life of the vehicle must be accurately expressed. The
working scheme for the commercial vehicle on which road profile optimization is performed, is given in Figure 3.

Figure 3. Vehicle accelerated durability test scheme with customer usage profiling

In accelerated life tests compliance with full vehicle, the components and sub-systems are the main objective. This
method can generate real-world damage and accelerate test process. The fatigue effect to be caused by the working
conditions of a vehicle during its lifetime can be determined and the test period can be adjusted in the desired
range by setting the test conditions that will produce the same effect.

2.1. Customer Usage Profile (CUP) Definition
The fatigue effect from CUP is treated as the "Design Spectrum" and the accelerated signals that will give the
same fatigue property are called the "Test Spectrum". The damage value of the design spectrum must be equal to
the damage value of the test spectrum for verification of the vehicle design. In order to accelerate the testing
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process proving ground data with intensive damage content are preferred. In this process, it is important not to
apply the high force (high accelerations) values that the vehicle should not be exposed to during the actual service
life (Yay, Ereke, 2003).
In this study, customer usage profiles of the relevant test vehicle were searched. Mission profiles of test vehicle
were created with the support of after sales and design teams. Similarly, vehicle load conditions in which the test
scenarios are applied are determined as shown in Figure 4. The proving ground profiles (harsh tracks) to be used in
accelerated test processes in the hydraulic simulator system are determined in two ways. Firstly, proving ground
data was collected at different speeds and vehicle load conditions from the durability test track in the Ford İnönü
factory. Secondly, random road data was collected from harsh tracks to create random forces and apply lateral
loads on the vehicle

Figure 4. Daily occupancy rate of a commercial urban bus in Istanbul

2.2. Vehicle Instrumentation
A vehicle is made of thousands of parts and components. It is not possible to acquire data from all of them.
However, it is feasible to associate the vehicle components with road profiles. Acceleration and displacement data
collected from the vehicle suspension area is very useful for road profile deductions as well. Accelerometers are
very often used in practice, because they are relatively easy to set-up and durable. They can be positioned at wheel
spindles or at various places on the chassis. Displacement signals can be obtained by double integration of
acceleration. Strain gauges give the state of strain in a component. Mechanical strain is very important because it
is what drives fatigue cracks.
Table 1. Test vehicle measurement equipment instrumentation
Measurement Point

Measurement Equipment

Axis

Left Front Wheel Hub

Accelerometer (g)

X-Y-Z

Right Front Wheel Hub

Accelerometer (g)

X-Y-Z

Left Rear Wheel Hub

Accelerometer (g)

X-Y-Z

Right Rear Wheel Hub

Accelerometer (g)

X-Y-Z

Vehicle Suspension

Strain-gauge (quarter bridge) (µ) (No:2)

Z

Vehicle Suspension

Strain-gauge (quarter bridge) (µ) (No:4)

Z

Vehicle Chassis

Strain-gauge (quarter bridge) (µ) (No:10)

XZ (cross axis)

Vehicle Chassis

Strain-gauge (full bridge) (µ) (No:11)

XZ (cross axis)

Before measurement process three axis accelerometers were placed on the four wheel hubs of the vehicle. Straingauges are located at different points on the vehicle's suspension and chassis. Four displacement sensors are also
located on the vehicle suspension to measure the lower control arm displacement values and to verify the
acceleration signals. In addition, vehicle position and speed values are recorded with the GPS device. Table 1 lists
the measurements points with axis and equipment in the test vehicle measurement equipment instrumentation.
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2.3. Customer Cycles and Measurements
The life expectancy of a test vehicle is estimated about 1,000,000 km. A route of 1000 km including the road
profiles that the vehicle may encounter in the market life is determined. On this route, data were collected for four
different load conditions (unladen, halfladen, laden, overladen) of the vehicle. In total, 4000 km of market road
data representing customer usage profiles were collected as shown in Figure 5. At this point it is aimed to realize
an accurate representation of the force values that will be exposed in the market life of the vehicle. More realistic
tests will occur as the sample distances representing customer usage conditions are increased. However, an
optimum distance value should be determined in order to avoid losing time in the data collection process.

Figure 5. Customer usage profile routes for test vehicle

In the course of the intensive harsh road data collection, ≈30 km of data were collected, including 27 km from
random tracks and 2.5 km from Ford durability test tracks. In this process, approximately ten road profiles with
different crushing characteristics were determined and these profiles were passed at different vehicle speeds. Note
that, vehicle speed is very important in course passes. Because the forces acting on the vehicle are increasing in
proportion to the increase in vehicle speed. Acceleration values collected from vehicle suspension are considered
while determining the vehicle speed. There should also be a relationship between customer use profiles and
proving ground profiles crossing speeds. It has been noted that these levels are not higher than the maximum
acceleration values recorded during customer use profile transitions.
Table 2. Participation Percentages of Customer Usage Profiles
Contribution
Customer Usage Profiles
Contribution Distance (km)
Percentage (%)
Profile_1
200
% 20
Profile_2
135
% 13,5
Profile_3
135
% 13,5
Profile_4
135
% 13,5
Profile_5
135
% 13,5
Profile_6
20
% 20
Profile_7
67
% 6,7
TOTAL
1000
% 100

In the road profiles given in Table 2, a total of 4000 km road data were collected for four vehicle load conditions.
In the relative damage calculations, the total damage on the 4000 km road sample is multiplied by a certain
coefficient. For a target distance of 1 million km this coefficient is set at 250.

2.4. Road Data Investigation Method
The results obtained from the tests were analyzed with “Glypworks”, a bundle software of “HBM” company with
the sequences and methods indicated in the flow diagram of Figure 6. Signals in the frequency range of 0-50 Hz
that come from the road are generally effective in vehicle damage. For this reason, unnecessary signals are
separated by filtering frequencies above 50 Hz by using the "Fourier Filter" method.

634

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Figure 6. Signal Post Processing Steps

The relative damage effects of different road profiles on the vehicle can be calculated by several methods. At low
frequency values, the relative damage analysis method gives very accurate results and can show the effect of the
damage on frequency bands. In this method, acceleration signals are converted to displacement results by using
double integral. The reason for this is that the fatigue effect is directly proportional to the shape change and that
fatigue can be expressed better. In order to calculate the fatigue effect on the frequency domain of the converted
acceleration signals, signals must be filtered and separated into frequency bands. Usually for terrain vehicles these
frequency bands (0-2, 2-4, 4-8, 4-16,16-32 Hz) are selected as logarithmically (Halfpenny, Hussain, 2010)

Figure 7. Relative Damage Spectrum (RDS) Method Flow Chart (Glypworks Theory Guide, 2013)

For each frequency band closed cycles are counted using the rainflow counting method and accumulation curves
were obtained as shown in Figure 7. In the rainflow method, the cycles (displacement) for each frequency band are
counted. Then relative damage calculations are performed using generic SN curves in each frequency band. With
these curves the damage effect of each cycle is calculated for each frequency band by the Palmgren-Miner method
as given in Eqn. 1 (Aksoy, Yılmazçoban, 2015).
(1)

Damage histograms are generated using twelve channel acceleration data collected from the vehicle suspension
and strain data collected from the vehicle chassis and suspension. Thus, time history data are converted into
comparable histograms with damage content. This method is performed for the five different frequency bands
mentioned in Figure 7. Correlation of these frequency bands which are very different in damage content and
energy levels, is much easier and more realistic. This approach is performed separately for each proving ground
profile and customer usage profile. With this method relative damage correlations can be made for proving ground
profiles and customer use profiles by using acceleration and strain signals.
The total relative damage histogram (Target Damage Value) is obtained by considering the participation values of
different characteristic road profiles in the customer usage profiles. Finally, the selection process is performed in
the different participations from the proving ground profiles with different damage contents to provide the
necessary histogram correlation to achieve the target damage.
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Figure 8. Relative Damage Value Comparison of Strain and Acceleration Signal

The relative damage comparisons of acceleration and strain data collected from different customer user profiles are
as shown in Figure 8. The damage values are calculated in the nearest order and the verification of the relative
damage calculation has been performed with the help of different types of signals.

2.5. Correlation of the Target Customer Usage with Durability Test Profile
Measurements
Linear extrapolation and superposition mathematical operations must be used in order to be able to express the
customer usage profile using different characteristically proving ground profiles. The target customer cycle is a
conversion which is obtained by using the different road categories at the specified ratios and varying according to
the customer profile. Each route in the customer use cycles is multiplied by a certain coefficient (Ni) for the target
distance value, taking into account the unit distance value as given in Eqn. 2. In this way, customer profiles
obtained for all road categories are collected by superposition method to obtain targeted total customer cycle
(Aksoy, Yılmazçoban, 2015).
(2)
Relative Damage Spectrum method results were used as a benchmark in the correlation of the road categories and
in the optimization of the targeted total customer profile. The results of Relative Damage Analysis and
extrapolation coefficients are used to obtain the target customer profile as a matrix in Figure 9.

Figure 9. Matrix Representation of the Expression of the Target Customer Usage with Proving Ground Data (Halfpenny, 2006)

2.6. Cycle Optimization of Durability Test Profiles
Achieving the targeted total customer cycles is a long-running and costly work. For this reason, accelerating the
test process with optimization studies is required. The most important thing to note is that the damage effect
remains at the equivalent level when the test times are shortened. The damage results of the proving road profiles
are processed with the help of an optimization algorithm to calculate the proving ground road profile participation
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to give the total targeted damage. The “Test Match module in the nCode software is used for optimization studies.
The algorithm used for optimizations in this module is expressed as a matrix equation and in general this matrix
consists of obtaining the target damage matrix by multiplying a solution matrix by the proving ground profile
damages. Optimization algorithm solve the equation to determine the "Solution Matrix", the proving ground
profiles to be used in the accelerated testing process.
(3)

Optimization algorithm uses two different methods as "linear" and "logarithmic" for analysis. Linear optimization
works well when the optimization parameters cover a linear range of amplitude values (e.g. acceleration,
displacement or load); however, it is less reliable when considering damage parameters [see Eqn. 4].
(4)

Fatigue damage varies exponentially with respect to load and so the histograms usually cover an exponential range
of values with many orders of magnitude between maximum and minimum values. Linear optimization will
usually achieve a good fit on the maximum histogram values but will fail to fit the lower values, as these are so
small. In this case a logarithmic objective function is often preferred as given in Eqn. 5.
(5)

In this study, different optimization studies were carried out by using linear and logarithmic algorithms for vehicle
durability tests, and the accelerating rates of the test durations and the damage effect percentages were compared.
Optimization results using different types of signals and different methods are listed in Table 3. The logarithmic
method was used to correlate not only the peak values of the histograms but also the low level values.
Table 3. The Optimization of the Target Vehicle Life Using Relative Damage Histograms of Proving Ground in nCODE
Software
Optimization
Number
1

Analyzed Data

Calculation
Method

4 Channel Acceleration logarithmic

Calculated
Test
Distance
(km)

Retention
Percentage
(%)

Target
Distance with
Correction
(km)

Acceleration
Ratio

32000

100.5

31800

31

2

12 Channel
Acceleration

logarithmic

30700

79

38850

26

3

5 Channel Strain

logarithmic

32000

75

42650

23

4

5 Channel Strain

linear

25250

103

24520

41

The selection of ten different proving ground profiles was used to optimize the test process. The aim here is to
obtain the shortest test cycle without compromising the target damage content. Alternative test cycles and
acceleration percentages for the test results are given in Table 3. In some optimization studies, the damage
approaches have remained below 100%. In order to compare the distance results of the optimization experiments,
the distance values were added as much as the difference in the percentage of damage approach.
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Figure 10. Comparison of Target Damage and Calculated Damage (Test) Histograms (Four Acceleration Signal)

4. ACCELERATED LIFE TESTS ON HYDRAULIC SIMULATOR (4POSTER)
SYSTEM
Accelerated durability tests can be performed on test simulator systems as well as on proving grounds. Structural
loads that vehicles can be exposed to during their lifetime can be applied to the vehicle chassis and suspension in
an accelerated manner in a hydraulic road simulator system. With these systems vehicle design validation
processes are completed quickly before mass production by avoiding high costs and loss of time.

4.1. Features of Simulator System
Hydraulic actuators are systems in which fatigue damage is obtained by applying high displacement amplitudes
(±125 mm) and structural tests are carried out in low frequency content (0-60 Hz). The system has ability to
generate signals of different frequencies and amplitudes that a commercial and military vehicle may encounter in
various road profiles. The system consists of four actuators can generate 160 kN force.

4.2. Signal Iteration Steps in 4Poster System
The operation performed in the simulator system is to obtain the actuator displacement values corresponding to the
road data. It is possible to perform iteration in the system using different signal types (acceleration, displacement,
stress, force, load). The vehicle modeling process should be applied to introduce the load and suspension
characteristics of the test vehicle into the system. Each test vehicle needs to be modeled separately for each load
condition. First accelerometer is placed on the axle close to wheel centers. The system actuators then apply a white
noise signal to the wheels containing different frequency and amplitude components. Acceleration data
corresponding to the displacement data are collected by acceleration sensors located at the wheel center and input
to the system software. Using the vehicle system model creation interface of the software, the transfer function of
each wheel suspension is calculated and a mathematical model of the vehicle is created by placing it in the transfer
matrix (H) as shown in Figure 11.

Figure 11. Generating vehicle model matrix in 4Poster test system

638

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

After the vehicle model is created individual iteration steps are performed for each road profile. Then the road
profile data (desired data) is multiplied by the participation coefficient (k<1) and the inverse transfer function of
the vehicle model (H-1). This gives the first drive data (actuator displacement) to be played in the actuators. The
response data (g) is generated after the first drive data (mm) is played on the system as shown in Figure 12.

Figure 12. Data iteration steps in 4Poster test rig

The difference between desired data and response data give the error value of first iteration step. The first
correction value (mm) is obtained as a result of multiplying the error value by the inverse transfer matrix of the
vehicle model. With the addition of the first drive data and the correction value next drive data is obtained.
Approximately 8-10 iteration steps are applied in this way as shown in Figure 13. When the error level between
the desired data and the response data reaches 10 %, the iteration steps are completed. The system interface shows
the desired data, response data and error level as shown Figure 13.

Figure 13. Data iteration steps in 4Poster test rig (Desired (blue), response (black), error signal (green) display)
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5. RESULTS
Optimization algorithm include logarithmic and linear approaches. Each optimization solution has different
advantages and disadvantages. In the first, second and third optimizations the histogram matches were performed
logarithmically and the histogram matches were achieved linearly in the fourth optimization. In linear case, the
optimized solution represents the best fit through the data but linear nature of the fit means that it is biased to the
highest damage values. The lower damage values also fit quite nicely, but this is attributable more to the track
surface profile rather than the fitting algorithm. In logarithmic case, optimization mode is trying to establish the
best fit over all histogram levels and applies equal weighting to the very low damaging values as it does to the
very high. This result in a more realistic mix of track surfaces, which offers the best representation of customer
usage. Therefore, the optimization results obtained by the logarithmic approach to the target distance value are
taken into account. The linear optimization approach with 5 strain channel data was performed to compare linear
and logarithmic solutions.
Best relative damage approaches were obtained in optimization 1st and 4th. The damage correlation between
customer usage profiles and accelerated test profiles is about 100 %. The target distance for the 1st optimization
study is 31800 km and for the 4th optimization study is 24520 km. It can be seen that the test period can be
accelerated 31 times if the first optimization option is taken into consideration. Compared with the results of
optimization 1st and optimization 2nd, the longer distance was recorded in the approach with 12 acceleration
channels (38850 km). This is why increasing the number of channels is difficult to optimize the histograms, so
there is an increment in the number of proving ground profile contribution to make the damage correlation the
best. The advantage of the 2nd optimization is that the loads acting on the lateral and longitudinal axes can be
included in the damage calculation. At this point, it is important to know which platform the accelerated tests will
be performed. The 2nd optimization option is more suitable for the conditions in which vehicle tests are to be
carried out on proving. The first optimization solution is suitable for tests in simulator systems that produce only
vertical axial forces.
Besides shortening the target test distance value in the optimization processes, it is also very important to shorten
the target test time. Therefore, proving ground profiles with high damage per unit distance should be preferred in
the test data collection process.
The relative damage calculations for the customer usage profiles data with the RDS method were performed with
both acceleration and strain data. Compared with the results of damage calculations made with both types of
sensors, close correlations were obtained. Thus, damage correlation with the Relative Damage Spectrum method
was verified as shown in Figure 8.

6. CONCLUSION
In this study, it was presented that the total customer usage targets could be expressed with proving ground
profiles with intensive damage content in different characteristics, so that life testing of a commercial vehicle can
be carried out in less time and with less cost. Proving ground profiles were optimized to obtain equivalent damage
values using different optimization algorithms and the results given in Table 3 were obtained to shorten test times.
In that table, different optimization solutions and approach results of target relative damage value are included.
Various optimizations were made with different types of sensors and data with different channel counts. With
these optimization experiments accelerated distance values for 1 million km customer usage profile were obtained.
In Ncode Glyphworks software, various participation values are optimized with test match method using ten
different proving ground profiles. The participation coefficients of the road profiles are multiplied by the unit
distance values to obtain the total test distance value.
As a result; the studies on the selection of the reference road profiles for accelerated tests to be performed in the
simulator systems was achieved by obtaining the relative damage results of a vehicle displacement, acceleration,
strain data. Thus the signal iteration process in the hydraulic simulator system starts after determination of proving
ground profiles and the number of participation in test cycles.
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ABSTRACT
The study proposes LQR control based active suspension system modeling and simulation for 8x8 high tonnages
armored vehicle to provide ride quality, vehicle handling and personal comfort in hard off-road conditions. A full
car vibration model is used to simulate all the dynamics of a real vehicle suspension. The governing differential
equation of motion of 8x8 heavy weight vehicle for active optimal control are derived analytically. The equations
of states are formulated and an optimal control gain calculated for optimal results. Furthermore a feed-forward
gain is also calculated to be used for preview optimal control. The eight actuators for eight suspension system are
used for the optimization of the suspensions and also controlled with calculated optimal full state vector feedback.
Various road inputs are generated in order to simulate off-road terrain types and also some specific road input
types are used to show the recovery in pitch and roll motion stability. After generating the road inputs and
obtaining the feedback gain matrix for the feedback actuators, the standard optimal suspension, preview optimal
suspension and the passive suspension systems are compared and it is observed that the active suspension system
with preview optimal actuator feedback forces is better than the passive system which does not have actuator
system and the standard optimal system which does not have the preview sensors. Simulations using
MATLAB/Simulink environment shows that the preview active suspension system develops better ride and
personal comfort and road handling for 8x8 high tonnages land vehicles.
Keywords: Optimal Control, Preview Control, Active Suspension

1. INTRODUCTION
On drastic terrain conditions, in a 8x8 heavy vehicle, the most difficult situation occurs for the personnel
based on the vibration coming from the road distributions. Not only the personal comfort, but also ride and
handling performance also decreases on this kind of off-road conditions. Generally, road handling, payload
carrying and personal comfort are the most important parameters that have to be considered when designing the
suspension system for a vehicle. The ideal suspension system has to strengthen the road handling by providing the
directional control and also has to provide maximum isolation between the personnel and the road disturbance.
Fundamentally, there are three kind of suspension systems; passive suspension system, semi-active suspension
system and active suspension system.
Passive suspension systems consist of a damper and a spring and the damper dissipates the energy which is
stored by the spring system (Faris, 2009). Passive suspension systems have fixed parameters and this parameters
have to be selected based on the problem to solve which can be either personal comfort, handling performance,
ride performance or all of them according to the operational role. However, the passive suspension system has
disadvantages for 8x8 wheeled military vehicles because of the wide range of the payload, road, off-road and
operational parameters. At this point, semi active and active suspension solutions gain importance due to the
advantage that they can affect their parameters based on the situational conditions. Active suspension systems
have an additional element to the spring and damper elements. This additional element actuate force to the system
between the tire and the body of the vehicle. The actuating forces for all suspensions are controlled by the smart
control theories which is a function of the selected states of the whole system. The complexity, power
consumption and the relatively high cost can be counted as disadvantages of the active suspension systems.
The objective of this study is to use active suspension systems in order to overcome the personal comfort,
ride and handling performance issues for a heavy weight 8x8 military vehicle. Moreover, the active suspension
system is enhanced by using the road distribution information which is obtained by the scanning of the road via
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laser sensors. The major contribution of this study is to investigate the sensor supported optimization of the active
suspension systems.
Vehicle suspension systems are typically evaluated by its road handling, ride comfort and personal comfort
performances. For the past two decades, researchers have been developing suspension system concepts in order to
improve the performance. It is an obvious fact that the quarter car model, half car model and full car model are
used to investigate the suspension systems which can be categorized in three groups; active suspension systems,
semi-active suspension systems and passive suspension systems.
Suspension system of most vehicles includes passive spring and damper systems.

Figure 1. Passive Suspension

Passive suspension system is more frequently used suspension systems which are used as a conventional
suspension system. Passive suspension systems have fixed damper and spring coefficients and these constant
parameters causes poor road handling capability and poor passenger comfort (BenLahcene, 2009).

Figure 2. Semi-Active Suspension

Semi active suspension system can manipulate the amount of dissipative power by controlling the damping
coefficient in viscous damper (Song, 2010).

Figure 3. Active Suspension
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Active suspension systems use some actuator sources with spring and damper forces and under advantages of
this controllable actuator forces, it can reduce the amount of necessary power to provide desired road handling and
personal comfort performance (Gaudiller, 1999).
In modeling and simulation environment, suspension systems can be examined in different fidelity level
models such as quarter car, half car and full car model. In quarter car model, there is no effects of the pitch and roll
motion. In half car model, pitch angle is a variable for the performance. Beside all these, in full car model both
pitch motion and roll motion are included in equations of motion.
The other important object of this study is to investigate the behavior of the LQR optimal controller against
the different road types, especially for the rough disturbances.
Furthermore, a feed-forward optimal gain is calculated for preview optimal controller. In this kind of
suspension system, it is assumed that the vehicle knows the upcoming road distributions. In the results and
discussion part, preview optimal controller is compared to the passive suspension and the standard optimal
controller.

2. MATHEMATICAL MODELLING OF AN 8X8 FULL CAR VIBRATION MODEL
2.1. Full Car Model Structure
Eight conventional quarter-car vibration models which simulate each suspensions are connected to get a 8x8 full
car model. The resulting vehicle model has been implemented in MATLAB/Simulink environment.
Quarter car models are very often used because of being simple and it can simulate the basic characteristics of full
car model (Robert, 1987). The spring, damper and an actuator placed between the sprung and unsprung masses
compose a single suspension system.
By linking the eight quarter car models, a full car model can be designed in order to add the pitch, yaw and roll
motion implementations to the model. The roll, pitch, yaw and the bouncing motions can be represented around
the X, Y and Z axis. Figure 4 shows the 8x8 full car model with 14 degrees of freedom(DOF). Eight independent
unsprung masses and the sprung mass are linked with a spring, damper and a force actuator. The intersection point
of the roll axis and the pitch axis is also the center of gravity point of the vehicle. In figure 1, θ indicates the pitch
angle and Φ indicates the roll angle. For eight different suspensions, eight different number notations are used and
1, 2, 11, 22, 33, 44, 3, and 4 represent the related suspension system in the figures and equations.

Figure 4. 8x8 Full Car Represantation
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2.2. Equation of Motions Including Control Inputs
The forces on the sprung mass are based on the springs, dampers, and the actuators between the vehicle body
and unsprung masses. A linear spring is used to simulate the wheel motion. Damping motion is based on the tire is
neglected. The full car vibration model does not include the lateral and longitudinal forces and also wheel model
and steering model. The road is assumed to slip under the 8x8 vehicle. The vibration model which is used in the
simulations includes the roll, pitch and the vertical motion. Equation of bouncing motion of the sprung mass:

(1)

Equation of the pitch motion of the sprung mass:

(2)

Equation of the roll motion of the sprung mass:

(3)

Governing equations of the vertical motion of unsprung masses are represented as:

(4)

And the related kinematic equations are specified as:

(5)

The governing equations for

terms are specified as:
(6)

where
and each ”i” term indicates the related suspensions which are represented
in figure 4 and 5. Body mass and unsprung masses are represented as
and
, respectively. and are the
pitch inertia and the roll inertia of the system. Spring stiffness and tire stiffness are represented as
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respectively, and
is the damping coefficient. Distance between the center of gravity and first axe, second axe,
third axe and fourth axe represented as , , and , respectively. The first axe is the closest to the front of the
and
while the first two axle half threat and the last the
vehicle. Finally, first two axle width represented as
axle half width represented as and .
represents the road inputs at the related individual tire for all of the eight suspension systems.
Further,
are the vertical distances of the unsprung masses and the
is the vertical distance of the whole body.
terms indicate the input forces for all eight suspension systems which are generated by the
Additionally,
actuators with the inputs which are coming from the optimal controller.

2.3. Simulink Model Structure
All of the necessary equations and models are developed in MATLAB/Simulink environment. The main
block diagram of the system is shown in the next figure.

Figure 5. Main Structure in MATLAB/Simulink

A fixed step-size of 0.01 second is used for the simulations and the duration of the simulations are
determined as 20 seconds.
At first, three equations of motion which are related with roll, pitch and vertical motion are constructed.
Then, the equations for the unsprung masses and the kinematic equations are implemented to the simulation world.
The results of the simulations will be evaluated in the results section.

3. ACTIVE CONTROL SYSTEM
In the light of the trend that wheeled vehicles are replacing tracked vehicles in defense industry,
suspension systems have an important role on improving the mobility capabilities. Researchers have been working
on active and semi-active suspension systems for years and numerous papers have been published as a result of
those studies. However, almost all of the papers are limited to commercial 4x2 or 4x4 automobile industries.
Goodall and Kortum published an overview about the active suspension systems used in automobiles and trains
(Goodall and Kortum, 1983). Suspension control theories are generally investigated based on six different control
algorithms; classic control (Thompson, 1971), optimal control (Hudha, 2008), nonlinear control (Alleyna, 1995),
robust control (Gaspar, 2003), adaptive control (Alleyna, 1995) and intelligent control (Salam, 2009).
Intelligence based algorithms such as fuzzy logic have advantages of providing good performance for
body acceleration and road handling, however these algorithms can cause serious stability issues. Nonlinear
adaptive approaches enhance the performance of active suspension systems but these studies are need of lyapunov
adaptation. Nonlinear backstepping theories are apt to be adaptive to the different road distributions; on the other
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hand, they have highly nonlinear dynamics. Sliding mode controls are highly robust approaches to the
uncertainties but these approaches need some different techniques such as nonlinear gains, dynamic extensions or
higher order sliding mode control in order to overcome the chattering which is a high-frequency motion that
causes the fact that no ideal sliding mode can be obtained in real world.
Beyond all of these control approaches, this paper focuses on the optimal control theories. Considering
the complicated 8x8 vehicle suspension structure, using optimal controller overcomes the difficulties result from
the systems which have powerful couplings between their states. Furthermore, the optimal controller provide an
easy way to minimize the pre-defined performance parameter. On the other hand, optimal controller approaches
are not capable of being adaptive to the differing system parameters. To overcome these drawbacks, some extra
methods such as observers, gain scheduling systems or extra gains which is capable of simulating the pre-scan
road disturbance sensors can be used to make the system road-adaptive.

3.1 Standard Optimal Control
To develop optimal control structure and calculate feedback gains, the block diagram which is shown in
figure 8 is used.

Figure 6. Control Loop

The state space equation of the system based on the figure 8 is specified as:
(7)
where x is the state vector of 22 variables.

(8)
and

(9)

Additionally, the vector gives the eight control forces for the eight hydraulic actuators that generate
force between sprung and unsprung masses for related suspension systems.
(10)
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The vector
suspension systems.

gives the road inputs which include eight road distributions affecting the corresponding
(11)

Equation 7 is used to obtain the state space form which is necessary to apply the linear control theories
with the help of the system matrices; A, B1 and B2.
The linear quadratic regulator methodology is a well known process for active suspension system. The
most important benefit of the approach is that the performance parameters can be tuned according to the
optimization purposes. In this study the LQR method has been used to improve the road handling and personal
comfort for 8x8 full car.
The new actuator force vector is,
(12)
where K is the feedback gain vector which is calculated in this study with the help of MATLAB
optimization toolbox.
The purpose of the study is to determine an optimal gain K and eight actuator forces based on this K in
order to optimize the suspensions to improve road handling and personal comfort. The performance characteristics
are represented by the performance index J, and the optimal controller is designed to minimize this performance
function which is;
(13)
and the feedback gain matrix is calculated by;
(14)
And Riccati equation has to be satisfied by the matrix P;
(15)
where Q is the weighting matrix and the R is the cost constant.

Figure 7. State feedback Gain Implementation
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3.2 Preview Optimal Control

Figure 8. Preview Sensor Representation

Now, consider the system (Equation 7) including the road disturbances

.
(16)

where x is the state vector of 22 variables.
Substituting the output function of the system (Eq.16) into the (13) yields to;
(17)
The important difference is that this equation is also dependent to the road disturbance

.

The Hamiltonian of the system is;
(18)
and;
(19)
and the optimal control with preview distribution is:
(20)
where the co-state vector

is:
(21)

where

is the Ricatti equation and

is the Ricatti vector.

Then the preview distribution integrated optimal control equation becomes (Hudha, 2008):
(22)
where;
(23)
and
(24)
where the Ricatti vector is:
(25)
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and finally the feed-forward control gain is:
(26)
At last, the equation for actuator forces:
(27)

Figure 9. Feed-Forward Gain Implementation

4 RESULTS AND DISCUSSIONS
In this section, MATLAB/Simulink simulation results are presented for a 8x8 full car. Various P and Q
values are tried to be obtained an optimum value for both of the parameters and using this suitable P and Q
parameters an optimum feedback gain matrix is calculated. Furthermore, a feed-forward gain is calculated for the
preview version of the optimal controller. Standard and preview optimal controllers are compared to the passive
suspension.

4.1 Results for Road 1
For the road profile 1, figure 16 shows the vertical motion of the vehicle body. It is obviously seen that
the vertical performance of the suspension system is improved by using a preview sensor. In passive, standard
optimal and preview optimal suspension systems, maximum body displacements are 0.025 meter, 0.017 meter and
0.007 meter respectively. Furthermore, figure 18 shows the body acceleration of the passive, optimal and preview
optimal suspension systems.
For the road profile 1, figure 17 shows the pitch motion of the different suspensions.

Figure 10. Body Displacement For Road Input 1
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Figure 11. Pitch Angle For Road Input 1

Figure 12. Body Acceleration For Road Input 1

4.2 Results for Road 2
For the road profile 2, figure 19 shows the vertical body displacements for three types of suspensions:
passive suspension, standard optimal suspension and preview optimal suspension. Maximum displacements are
0.0027 meter for passive suspension, 0.0019 meter for optimal suspension and 0.0003 meter for preview optimal
suspension. For this kind of rough rod types, it is clearly seen that the preview sensors provide quite better
performance than the other suspension types. Figure 21 shows the body acceleration of the passive, optimal and
preview optimal suspension systems and figure 20 shows the pitch motion of the corresponding suspensions.
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Figure 13. Body Displacement For Road Input 2

Figure 14. Pitch Angle For Road Input 2

Figure 15. Body Acceleration For Road Input 2
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5 CONCLUSION
The first objective of this study is to show the improvements of the personal comfort and road handling
when someone uses the LQR control for the optimization of the suspensions. The second goal is to show the
improvements based on the preview sensors.
Dynamic 8x8 vibration model has been formulated and K feedback gain has been calculated by using the
MATLAB optimization toolbox. Feed-forward gain is also calculated to implement the preview sensor
improvements.
For the step input and then noise input, it is proved that the standard LQR method and the improved
preview optimal method provides better results as compared to passive suspension. Furthermore, for the rough
road disturbances the performance of the preview controller becomes quite better as compared to passive
suspension and standard optimal suspension.
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ABSTRACT
Today, automotive lighting industry carries out studies for bringing new features to vehicles, improve existing
product features and minimize energy consumption. In order to give a different and new style appearance to
vehicles, it has become necessary to use a combination of polymers produced in different colors and LEDs (light
emitting diodes) in different wavelengths. The investment and mold costs of a polymer based product are very
high and the final product is produced after several months of work. So, the simulation verification with the
preliminary data before these stages show that it is too important.
In the present study, PMMA (poly-methyl methacrylate) plates were produced in different thicknesses (1, 2, 3, 4
mm) and with the most preferred colors in the automotive lighting industry. The light transmittance, reflection and
absorption measurements of these plates were determined by using UV-VIS-NIR spectroscopy device. Following
this, optical simulations were performed using this information in the CHMSL (Center High Mounted Stop Lamp)
sample. In addition, the simulation and analysis results of the CHMSL obtained with LucidShape program were
compared with the photometry results obtained using the ganiophotometer device in the dark room laboratory of
FEKA Automotive.
As a result, values obtained from the simulation study and photometry values measured in laboratory were found
to give similar results and were seen to visually verify each other. For this reason, this study will make important
contribution to optical simulation studies in the automotive lighting field and will form the basis for future work.
Keywords: PMMA polymers, automotive lighting, optical characterization, optical simulation, photometry.

1. INTRODUCTION
In the automotive lighting industry, the process of a lighting product starting with parts design and then go on with
mold design, mold production, parts production by injection method, assembling parts and then performing
necessary tests takes a long time and creates a significant cost. After such a long process, often cause undesirable
results such as insufficient light output in optical tests of manufactured part, hot-spot, inhomogeneous vision, and
dark zone formation after optical tests. Detection and elimination of these negativities cause additional cost and
time loss. For this reason, the alternative methods are being investigated to prevent possible optical errors that may
occur in products.
Nowadays, along with a fast developing computer technology and the use of computer-aided engineering tools has
become even more important. With optical design and analysis software, complex engineering problems can be
solved numerically by simplifying them. These software which is used simultaneously with the design process,
optimum design can be realized in the shortest time. Faster and more effective results are achieved with these
engineering software simulations. Reliability of results are possible in studies using optical analysis software with
correct positioning of parts within the product and accurate identification of material properties. For this reason,
light sources used during optical analysis of lighting and imaging systems must be accurately modeled.
PMMA (Poly-methyl methacrylate) (92 % average light transmittance in the visible region of the EMS (URL1)) is
one of the transparent polymers with high light transmittance value in the automotive lighting industry. PMMA
based polymers especially have started to be preferred instead of glass materials such as industrial areas where are
needed high optical properties (the automotive industry, general lighting industry, imaging devices and test
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equipment) thanks to their features such as ease of production, production costs, resistance to environmental
conditions, manufacturability in different colors, enabling different designs, high light transmittances, different
protective surface coatings and functional optical surfaces (prisms). In order to give a different and new style
appearance to vehicles, it has become necessary to use a combination of with produced in different colors
polymers (Osswald and Menges, 2012) (Kutz, 2016) and light emitting diodes in different wave lengths. The
investment and mold costs of a polymer based product are very high and the final product is produced after several
months of work. So, the preliminary data which can be obtained by design and simulation verification before these
stages show that it is too importance.
Halogen bulbs, which have been widely used in automotive lighting field for years, have light emission in a very
wide wavelength range (in the spectrum), light scattering true every direction (360°), transforming almost of
consuming energy to heat, large volumes and high energy consumption. Because of these, an alternative light
source was needed. In this sense, LEDs (Light Emitting Diodes) which have light emission in a very narrow range
(in the spectrum), light scattering true limited angle (30°, 60°, 90° or 120°), small volume and low energy
consumption have begun to be preferred instead of the halogen bulbs. Although halogen bulbs have the same
characteristics, LEDs can show different characteristics. This situation, during the numerical modeling of the
LEDs, have brought the need for new information.
Manufacturers share the average light transmittance value of only the visible region of the polymers (URL1) that
used as raw materials. The average light transmittance values represent the result of tests made with a plate of only
3 mm thickness, it does not give information about the light transmittance values of materials of different
thicknesses. This lack of information creates an insufficient environment for optical design and analysis work. In
this study, PMMA plates were produced in different thicknesses (1, 2, 3, 4 mm) and with the most preferred colors
in the automotive lighting industry. The light transmittance, reflection and absorption measurements of these
plates were determined by using UV-VIS-NIR spectroscopy device which is located in Chemical Laboratory of
Bursa Technical University and presented in comparison with theoretical values. Later, these data were modeled
with the LucidShape optical design and analysis program. In parallel with these studies, the light output angles, the
wavelength distributions, the variation of the light intensity against the sliding current, the variation of the light
intensity in relation to the chip temperature and other optical properties of the LEDs which are different colors
were added to the light source library of LucidShape program. Following this, prototype production and optical
simulations were performed using this information in the CHMSL (Center High Mounted Stop Lamp) sample
which currently being produced in FEKA Automotive. In addition, the simulation and analysis results of the
CHMSL obtained with LucidShape program were compared with the photometry results obtained using the
ganiophotometer device in the dark room laboratory of FEKA Automotive.

2. EXPERIMENT
In this section, the production stage of the color polymer plates, the color plate characterization by using UV-VISNIR spectrophotometer device, to define specifications of light sources, numerical modeling of CHMSL sample
and optical analysis, production stage of the CHMSL sample and photometrical measurement are explained.

2.1. The Production of Color Polymer Plates
The PMMA polymer is preferred as a colored polymer instead of PC polymer because of the lack of UV resistance
of the PC polymer and the cost of the protective UV coating on the PC polymer. Based on this information, the list
of Plexiglas 8N PMMA polymers that are most preferred on the market and produced by EVONIK Company are
given in Table 2. The average (%) light transmittance information in the visible region (380 -780 nm) of the color
plates at 3 mm thickness are given in Table 2. The color plates to be used during characterization are produced
from the materials in Table 2 by injection molding method. The injection molding parameters are given Table 1.
The CAD drawing of the color plate to be produced in the injection mold is shown in the Figure 1.
Table 1: Injection parameters
Parameter
Injection pressure
Melt temperature
Mobile and Fixed Side Mold Tem.

Value
90 MPa
235° C
75° C
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Parameter
Injection time
Packing time
Cooling time

Value
2 sec
10 sec
20 sec
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Table 2: Used the Plexiglas 8N PMMA material list (URL2)
Color
Clear
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Amber
Amber
Amber
Amber

Color
Code
Clear
33701
33661
33780
33691
33681
33711
33721
23095
23340
23085
23105

%
Transmittance
90
17,7
21,6
23,3
25,6
31,7
36,8
42,0
55,2
58,4
60,7
65,4

Color
Yellow
Yellow
Grey
Grey
Grey
Grey
Grey
Grey
Grey
Grey
Grey
Grey

Color
Code
13115
13025
7V275
7V274
7V205
7V273
7V265
7V272
7V271
7V270
7V269
7V268

%
Transmittance
69,5
73,2
15,0
25,0
30,0
35,0
45,0
55,0
65,0
70,0
75,0
85,0

2.2. The Optical Characterization of Polymers
In this part, it was aimed to determine the optical properties of polymer materials which are different colors and
thicknesses. The optical properties of light-transmitting materials depend on the wavelength of the light passing
through the material. The reliability, repeatability and sensitivity of the light source used in the test device is of
great importance. During characterization, the SHIMADZU brand UV-3600 model UV-VIS-NIR
Spectrophotometer device was used. Because, it’s sensitivity is too high. Measurements made on the instrument
were made at between 380 nm and 780 nm wavelengths (visible region). All measurements were performed at
every 1 nm and slow scan rate in this wavelentgh range. First of all, transmission, reflection and absorption
measurements were made at 1, 2, 3 and 4 mm thickness values for Clear and 33691 materials. After that, the
theorem verification studies were carried out using the Beer-Lambert formula (URL3) which is shown at Equation
1. The Beer-Lambert transmission formula describes the exponential decay of a light ray’s intensity on its way
through a medium.
(1)
Symbols used in this equation are; I0 is the intensity of the initial ray, Ix the intensity of the ray after the
transmission, τ the Fresnel reflection factor, α rate of the absorption in (mm -1), x the traveling distance of the ray
inside the medium.

At later stages, it would be useful that the use of these two reference polymers during the formulation validations,
because the CHMSL sample will be produced using them. The plates are cuted to convenient size as shown in the
Figure 1 so that they can be used in the characterization device.

Figure 1: The CAD drawing of plate and produced examples
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2.3. To Determine the Light Source Specifications
By creating numerical models of lighting products are carried out so that similar, more consistent and reproducible
analysis results. In order to create numerical models of lighting products, the most important components are light
sources at the beginning of the components. Although many different light sources are used in automotive lighting
products but filament light bulbs and LEDs are the fundamental of these light sources. Over the years, the number
of LEDs used in lighting products has increased rapidly and the use of filament bulbs has been reduced to almost
zero.
Filament bulbs and LEDs have many different features. For example; working principle, light outputs, dimensions,
heat spread to around, resistance to environmental conditions, the forces they need to work and etc. And all the
filament bulbs have same characteristics. The biggest difference between filament lamps is the value of the emitted
light temperature (Kelvin). The temperature value of this emitted light is based on the black body equation in
Planck's law (Kramm and Mölders, 2009), which is expressed in Equation 2a and Equation 2b. The light
distributions at different temperature values are shown in Figure 3 and their locations on the CIE 1931 diagram are
shown in Figure 2. Beside this, each LED feature produced by different companies is completely different then
from each other. The variations in light intensity versus wavelength of produced different colors LEDs and
different temperature LEDs by the OSRAM Company are shown in Figure 4 and Figure 5.
(a),

(b)

Figure 2: The positions of the black object scattering at different temperature values in the CIE 1931 diagram

657

(2)

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Figure 3: Black body scattering at different temperature values

Figure 4: Spectrum of LEDs which have been produced in different colors by OSRAM Company
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Figure 5: Spectrum of LEDs which have been produced in different temperature by OSRAM Company (URL4)

2.4. Numerical Modeling of CHMSL Sample and Optical Analysis
The light exhibits very different behaviors (transmission, reflection, refraction, diffraction, absorption and
scattering) during the interaction with the material. The optical properties of materials can affected in different
wavelengths positively or negatively. Basic representation of intreraction of light with material is shown in Figure
6. Quality and suitability of results obtained from optical analyzes can be accurately determined by the material.

Figure 6: Examples of interaction of light with material (URL5)

The simulation verification with the preliminary data before the production stages is too important to minimize the
risk. In this sense, in order to identify a material to the LucidShape program, it is first necessary to define the value
of the refraction index corresponding to the wavelength and the value of the absorption coefficient corresponding
to the wavelength. This information is sufficient to identify the raw material properties of a component which
don’t have any grain on surface to be used in the LucidShape program. If there is a garin on the surface of
component, the scattering information of the light should be defiened (Ideal, Lambertian, Gaussian, Elliptic or
Specular) to get better result. The refraction index of PMMA material is drown in Figure 7. To define the
absorption coefficient value in LucidShape programe, Beer-Lambert absorption formula which is expressed in
Equation 1 should be used. For a given medium with thickness s, one can send light through the medium and
measure the incoming respectively outgoing intensities I 0 and Ix, plus the refraction indices of the incoming and
outgoing ray, respectively, n0 and nx.
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Figure 7: Refraction index of PMMA material (URL6)

In the absence of Fresnel reflection, the absorption coefficient simply results in transforming Equation 1 to
(3)
And setting τ=1. If Fresnel reflection is to be taken into account, however, the unknown Fresnel factor τ<1 in
Equation 3 may be computed by using the refraction indecs from
(4)
Where
(5)

Here, K is the part which is lost due to Fresnel reflection.

2.5. Pruduction of CHMSL Sample and Photometrical Measurement
At the last stage of the experimental work, production and photometry tests of CHMSL designated as reference
sample were performed at dark room laboratory. The CHMSL sample consists of four main components which are
body, PCB, inner lens and outer lens. 36 pieces of OSRAM TOPLED LA T67F were used on the PCB and each
LED was designed to drive with 2.15 V and 20 mA. These LEDs are placed on the PCB equally 12 mm apart from
each other. CHMSL components were produced with pre-determined raw materials. EVONIK Plexiglas 8N
PMMA Clear was used in the production of the inner lens component and EVONIK Plexiglas 8N PMMA 33691
was used in the production of the outer lens component. Black PC polymer was used in the production of the
housing component. The exploded view of the relevant product is shown in Figure 8. Then, in the assembly line
the final CHMSL product has been obtained by assembling the components together. Finally, experimental studies
were completed by making photometry measurements.
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Figure 8: Exploded view of the CHMSL

3. RESULT AND DISCUSSION
When the samples obtained from the injection molding were examined, no visible problems were observed. The
missing injection problem was not encountered. The weights of the plates to be tested before they were broken up
to use on UV-VIS-NIR spectrofotometer device. The weight of all plates is 25 ± 1 gr. There were also no signs on
the samples. The plate samples produced by the injection method were cuted into four pieces as seen Figure 1.
Then transmission, reflection and absorption measurements were made on plates by UV-VIS-NIR
spectrophotometer as discussed before at Chapter 2.2.
The optical constants are very important because they describe the optical behavior of the materials. The
absorption coefficient of the material is very strong function of photon energy and band gap energy. As you can
see complied of the UV-VIS-NIR spectrophotometer results in Figures 9-13. The Figure 9 show transmission
spectrum in rang 380-780 nm reveals a strong transmission (aproximately % 92) probability below 400-780 nm
respectively for each thickness (1-2-3-4 mm) of 8N Clear PMMA material.

Figure 9: Transmission of Plexiglas 8N Clear at different thicknesses (1, 2, 3 and 4 mm)

The Figure 10 show transmission spectrum in rang 380-780 nm reveals a strong transmission probability below
620-780 nm (red region) respectively for each thickness (1-2-3-4 mm) of 8N 33691 PMMA material. The
transmission spectrum of red, amber and gray colored plates for 3 mm thickness, respectively shown in Figure 11,
Figure 12 and Figure 13. Figure 11-13 show the transmission spectras as function of the wavelength of the
incident light for PMMA polymer plates with different colored and same thickness (3 mm). It is clear that
increasing the concentration of pigment in the polymer leads to decreasing the peak intensity, and there is shift in
the peak position for all amounts of the added pigment amount to the polymer, that means the plate becomes
darker (For example, The plate turns from light red color to dark red color).
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Figure 10: Transmission of Plexiglas 8N 33691 at different thicknesses (1, 2, 3 and 4 mm)

Figure 11: Transmission of red colored Plexiglas 8N at 3 mm thicknesses

Figure 12: Transmission of amber colored Plexiglas 8N at 3 mm thicknesses
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Figure 13: Transmission of grey colored Plexiglas 8N at 3 mm thicknesses

Photometry tests were carried out in the darkroom laboratory of the CHMSL sample produced by the injection
method to confirm the simulation results. The iso-candela distribution obtained with the simulation result and the
iso-candela distribution obtained with laboratory measurement are compared in Figure 14. And, measuring points
specified in the ECE R7 legal requirement (URL7) are stated on the iso-candela distrubition. The photometery
measurements made at these angles are shown in Figure 15. All measured values at these points are found to be
between the minimum and maximum light densities specified in the ECE R7 legal requirements. The render image
obtained as a result of the simulation and the picture was taken while the product was running gave visually
similar results and were seen to visually verify each other which is shown in Figure 16.

Figure 14: (a) iso-candela simulation result and (b) iso-candela photometry measurement result

Figure 15: (a) simulation result and (b) photometry measurement result
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Figure 16: (a) simulation (render) result, and (b) taken picture of CHMSL

4. CONCLUSION
In summary, we have studied the optical properties of differernt colored of the EVONIK 8N Plexiglas PMMA
polymer materials and that are produced via molding processes. And we have made the optical simulation and
analysis of the CHMSL sample in LucidShape programe. Then, photometry tests were carried out in the darkroom
laboratory of the CHMSL sample produced by the injection method to confirm the simulation results. We saw
that values obtained from the simulation study and photometry values measured in laboratory were found to give
similar results. We can obtain a good balance between simulation study and laboratory study. During our work, we
have seen that there are several reasons to continue studying characterization of polymer. In our future work we
therefore plan to explore the synergistic effect of other materials, with the aim of further improving the simulation
results and reducing costs.
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ÖZET
Bu çalışmanın hedefi, etanol-benzin karışımları kullanılan HCCI bir motorda, ikinci enjeksiyon zamanı değişimi
ve EGR uygulamasının yanma karakteristikleri ve emisyon oluşum sürecine etkilerini incelemektir. Motor testleri
için tek silindirli dizel bir motor çift kademeli direkt enjeksiyon stratejisi kullanılarak elektronik olarak kontrol
edilen direkt enjeksiyonlu HCCI bir motora dönüştürülmüştür. Testler sabit enerji girişi şartlarında, yüksek
eşdeğerlik oranında ve 1100 d/d’de gerçekleştirilmiştir. Test yakıtları olarak 97 oktan benzin ve kütlece %10 ve
%20 etanol içeren benzin-etanol karışımları (E10 ve E20) kullanılmıştır. Çift kademeli direkt enjeksiyon stratejisi
kapsamında birinci enjeksiyon 120 °KA emme Üst Ölü Noktasından Sonra (ÜÖNS) sabit tutulurken, ikinci
enjeksiyon zamanı 330-345 °KA ÜÖNS aralığında 5’er derece aralıklarla değiştirilmiştir. Ayrıca tüm testler için
%15 oranında soğutulmuş dış EGR’nin HCCI yanma üzerindeki etkileri incelenmiştir. Silindir içi akış ve
yanmanın modellenmesi ve simülasyonu bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yazılımı olan AVL Fire’ın
ESE Diesel modülünde gerçekleştirilmiştir. Simülasyonlar sonucu elde edilen silindir gaz basıncı, ısı dağılım
oranı, NOx ve CO emisyonları deneysel verilerle sayısal olarak karşılaştırılmıştır. HAD simülasyonlarından alınan
silindir içi sıcaklık dağılımı ve nitrik oksit (NO) kütle oranı görüntüleri ile HCCI yanma ve emisyon oluşum süreci
daha yakından incelenebilmiştir. Motor testleri ve yanma simülasyonları sonucunda ikinci enjeksiyon zamanı
değişimi ve EGR uygulanması ile HCCI yanma fazının kontrol edilebileceği, CO emisyonlarının genel olarak
arttığı ve NO emisyonlarının azaldığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: HCCI, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD), EGR, Enjeksiyon Zamanı, Etanol-Benzin

NUMERICAL INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF SECOND INJECTION
TIMING AND EGR ON COMBUSTION AND EMISSION FORMATION IN A HCCI
ENGINE RUNNING WITH ETHANOL-GASOLINE FUEL BLENDS
ABSTRACT
The main purpose of this study is to investigate the effects of second injection timing and exhaust gas recirculation
(EGR) on the combustion characteristics and emissions of a HCCI engine running with ethanol-gasoline fuel
blends. For the engine tests, a single cylinder diesel engine was converted to electronically controlled HCCI
engine by means of applying two stage direct injection (TSDI) strategy. All of the engine tests were performed
under constant energy input conditions at high equivalence ratio and 1100 rpm engine speed. Gasoline with 97
octane rating and gasoline-ethanol mixtures containing 10% and 20% ethanol (E10 and E20) on mass basis. As a
part of TSDI strategy, the first injection was held constant at 120 °CA aTDC, while second injection timing was
shifted between 330-345 °CA aTDC with 5° CA intervals. In addition, the effects of 15% externally cooled EGR
on HCCI combustion were analyzed. Modeling and simulation of in-cylinder flow and combustion were carried
out with CFD software AVL Fire’s ESE Diesel module. Acquired results such as cylinder gas pressure, rate of
heat release, NOx and CO emissions were experimentally and numerically compared. HCCI combustion and
emissions forming process were examined more closely on the images of in-cylinder temperature distribution and
nitric oxide (NO) mass fraction, which were acquired from CFD simulations. It was seen from the engine tests and
combustion simulations that HCCI combustion phase can be controlled, CO emissions generally increased and
NOx emissions decreased when the second injection timing was changed and EGR was applied.
Keywords: HCCI, Computational Fluid Dynamics (CFD), EGR, Injection Timing, Ethanol-Gasoline
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1. GİRİŞ
Günümüzde, karayollarında kullanılan araçların büyük çoğunluğunu (benzinli ya da dizel) içten yanmalı motor
kullanan taşıtlar oluşturmaktadır. İçten yanmalı motorların çevreye yaydığı insan ve çevre sağlığına zararlı egzoz
gazları, taşıtların ürettiği emisyon değerlerine sınırlama getirmeyi gerektirmiştir. Bu sınırlamalarla birlikte, yeni
emisyon değerlerini sağlamak, motor üreticilerini giderek zorlamaya başlamıştır. Güncel emisyon standartları
(Euro-5, Euro-6) dizel partikül filtresi, katalitik konvertör, SCR gibi motordan çıkan egzoz gazı içindeki zararlı
gazları son işleme tabi tutarak azaltan sistemlerle (after-treatment) sağlanabilmektedir. Bununla birlikte, gelecekte
yürürlüğe girmesi planlanan Euro-7 emisyon standartları, bazı araç üreticilerini dizel motor üretimini durdurmayı
planlamaya kadar itmiştir. Ancak, içten yanmalı motorların düşük emisyon değerlerini sağlayabilmeleri için düşük
sıcaklıkta yanma stratejileri (HCCI, RCCI vb.) ile çalışan motorların taşıtlarda kullanılabilir hale getirilmesi
araştırma konuları arasında yer almaktadır (Tuner, 2016). Homojen dolgulu sıkıştırma ile ateşleme (Homogeneous
Charge Compression Ignition - HCCI) stratejisi ile benzinli motorlarda düşük is ve NOx emisyonları
sağlanabilirken, dizel motorlarda yüksek termik verim elde edilebilmektedir. HCCI yanmada homojen yakıt-hava
karışımı benzinli motorlardaki gibi emme zamanında, yakıt silindire girmeden önce veya direkt enjeksiyonla
silindir içerisine püskürtülerek oluşturulur. Homojen yakıt-hava karışımı sıkıştırma zamanı sonlarında yeterli
sıcaklık ve basınca ulaştıktan sonra dizel motorlardaki gibi kendi kendine tutuşma ile yanma gerçekleşir. Buradan
anlaşılacağı gibi HCCI motorların en önemli dezavantajı yanma başlangıcının kontrolünü sağlayacak bir
mekanizma bulunmamasıdır. Bunların yanında düşük ve yüksek yüklerde çalışma aralığının dar olması, CO ve HC
emisyonlarının fazla olması HCCI yanmanın diğer dezavantajlarını oluşturur. HCCI yanma fazının kontrolünde iki
önemli parametre öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi olan silindir içi sıcaklık-zaman geçmişini kontrol etmek
için, yakıt enjeksiyon zamanı, değişken supap zamanlaması (Saigaonkar vd., 2015), egzoz gazı geri kazanımı
(EGR) (Thangaraja ve Kannan, 2016), emme havası sıcaklığı (Maurya ve Agarwal, 2009) ve basıncı parametreleri
(Liu vd., 2008) kullanılır. Bir diğer parametre olan karışım reaktivitesi ise yakıt karışımları, yakıt katkıları veya
yakıtın şartlandırılması ile kontrol edilir (Geng vd., 2017). Bu çalışmada sıcaklık-zaman geçmişi yakıt enjeksiyon
stratejisi ve soğutulmuş dış EGR ile değiştirilirken, karışım reaktivitesi etkisi için etanol-benzin karışımları
kullanılmıştır.
Çift kademeli direkt enjeksiyon stratejisi (Two Stage Direct Injection - TSDI) ile emme zamanında yapılan pilot
enjeksiyon ile homojen karışım oluşturulması sağlanırken, ikinci enjeksiyon ile sıkıştırma sonunda püskürtme
yapılarak yanma başlangıcı kontrol edilebilmektedir (Wang vd., 2005). Dış EGR ile silindir içine alınan yanma
ürünlerinin yüksek ısıl kapasitesi silindir içi sıcaklıkların düşürülmesinde, seyreltme etkisi ise oksijen
konsantrasyonunun düşürülerek yanma reaksiyonlarının yavaşlatılmasında etkili olur. Böylece dış EGR ile yanma
sonu sıcaklıkları düşürülerek yüksek sıcaklıklarda oluşan NOx emisyonları azaltılabilir, yanma reaksiyonlarının
yavaşlaması sonucu basınç artış oranı azaltılarak daha yüksek yük çalışma aralıklarına çıkılabilir. Ayrıca egzoz
gazlarının soğutularak motora alınması ile motorun volümetrik verimi üzerindeki negatif etkisi de azaltılabilir
(Kim ve Lee, 2006).
Çift enjeksiyon tekniği ve EGR’nin HCCI yanma, performans ve emisyon karakteristikleri üzerindeki etkilerinin
incelendiği çalışma kapsamında (Das vd., 2015) birinci enjeksiyonda püskürtülen yakıtın oranını %80’e kadar
artırılmış ve EGR uygulanmıştır. Birinci enjeksiyon yakıt miktarı arttıkça, yanmanın erken gerçekleştiği ve yüksek
yüklerde vuruntulu çalışmanın başladığı görülmüştür. EGR’nin uygulanması ile yanmanın geciktiği, basınç artış
oranının düşerek çalışma aralığının genişlediği, is ve NOx emisyonlarının ise azaldığı tespit edilmiştir. Jain ve diğ.
dizel bir motorda çoklu enjeksiyon stratejisi ve EGR oranının yanma ve emisyonlara olan etkilerini incelemişlerdir
(Jain vd., 2017). Ön ve ana enjeksiyon zamanının belirli oranda öne çekilmesi ile yanmanın iyileştiğini, EGR
oranının artmasının ısı dağılım oranını kontrol edebildiğini, yeterli miktarda artırıldığında NO x ve is emisyonlarını
azalttığını görerek optimum enjeksiyon zamanları ve EGR oranında motor performansının ve emisyonların
iyileştirilebileceği sonucuna varmışlardır. Bir diğer çalışmada (Shen vd., 2013) dizel, benzin ve etanol kullanılan
bir motorda kısmi ön karışımlı yanma konsepti (Partially Premixed Combustion - PPC) farklı emme havası basıncı
ve EGR oranlarında incelenmiştir. EGR oranının artması ve emme basıncının azalmasının tutuşma gecikmesini
artırdığını ve maksimum basınç artış oranını azalttığını tespit etmişlerdir. Dizel ve benzine kıyasla etanol yakıtının
tutuşma gecikmesinin EGR oranı ile daha fazla arttığı görülmüştür. EGR oranının artmasının ise NO x
emisyonlarının azaltılmasında etkili olduğu tespit edilmiştir.
Yapılmış olan çalışmalardan da görüleceği gibi HCCI motorlarda yanma ve emisyon karakteristikleri farklı
yakıtlar, farklı enjeksiyon stratejileri ve EGR uygulaması ile kontrol edilebilmektedir. TSDI stratejisinin HCCI
yanma üzerindeki etkisi daha önceki çalışmalarda alkol-benzin karışımları için deneysel olarak (Turkcan vd.,
2013) ve sadece benzin için HAD simülasyonları ile (Coskun vd., 2014) incelenmiştir. En son yapılan çalışmada
ise birinci ve ikinci enjeksiyon zamanları, enjeksiyon oranı ve iki farklı etanol-benzin karışımının HCCI yanma
parametreleri üzerindeki etkileri Stokastik Reaktör Model (SRM) simülasyonları ile incelenmiştir (Coskun vd.,
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2018). Önceki çalışmalarda, ikinci enjeksiyon zamanı ve enjeksiyon oranı ile HCCI yanma fazının kontrol
edilebildiği ve çalışma aralığının genişletilebileceği görülmüştür. Sunulan bu çalışmada ise etanol-benzin
karışımları kullanılan HCCI bir motorda ikinci enjeksiyon zamanı ve EGR’nin yanma ve emisyonlar üzerine
etkileri incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT
Çalışmanın deneysel kısmı için tek silindirli, direkt enjeksiyonlu bir motor kullanılmıştır. Yakıt enjeksiyon
sisteminin elektronik kontrolü sağlanarak ve çift kademeli direkt enjeksiyon stratejisi (TSDI) uygulanması ile
HCCI-DI bir motora dönüştürülmüştür. TSDI stratejisi kapsamında birinci enjeksiyon basınç artış oranı için en
uygun değer olan 120 °KA ÜÖNS’da sabit tutulmuş, ikinci enjeksiyon zamanı 330 ve 345 °KA aralığında
değiştirilmiştir. Test yakıtları; 97 oktan benzin (B97) ve kütlece %10 ve %20 etanol içeren etanol-benzin
karışımları (E10 ve E20) olup yakıt özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. Motor test sisteminin şeması ve deney
motorunun özellikleri sırasıyla Şekil 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir. HCCI motor DC elektrikli dinamometre ile
test edilmiştir. Emme havası, egzoz gazı, yakıt, motor yağı ve soğutma suyu sıcaklıkları K tipi termokupllar ile
ölçülmüştür. Motorun kararlı çalışmasının sağlanması için emme havası sıcaklığı 100 ± 2 °C sıcaklıkta kapalı
döngü sistemi ile sabit tutulmuştur. Soğutma suyu sıcaklığı ise 75 ±2 °C olarak tespit edilmiştir. Emme
havasındaki çevrimsel dalgalanmaları engellemek için emme havası genişleme tankı, hava tüketimi ölçümü için
flanşlı keskin köşeli orifis plaka ve orifis metre kullanılmıştır. Silindir gaz basıncı ölçümü için su soğutmalı basınç
transdüseri kullanılmış, tek delikli girdap tipi benzin enjektörü silindir kapağı üzerine yerleştirilmiştir. Düşük
basınçlı common rail sistemi ile hat basıncı 10 MPa’da sabit tutularak enjeksiyon yapılmıştır. Enjeksiyon zamanı
ve çevrim başına püskürtülen yakıt miktarı krank açısı sensörüyle senkronize olarak tasarlanan elektronik kontrol
ünitesi ile kontrol edilmiştir. CO emisyon ölçümünde Bosch (model BEA 350); NO x emisyon ölçümünde ise
Capalec (model Cap 3200) cihazları kullanılmıştır.

Şekil 1. Motor test sistemi
Tablo 1. Test Yakıtlarının Özellikleri
Özellik

Birim

B97

Etanol

E10

E20

Yoğunluk
(15 °C)
Viskozite
(40 °C)
Alt ısıl değer
Buharlaşma
gizli ısısı

kg.m-3

747.6

794.0

751.0

755.4

mm2.s-1

0.61

1.16

0.65

0.71

kJ/kg

41420

29079

40322

37108

kJ/kg

380

920

434

488
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Tüm yakıtlar için ikinci enjeksiyon zamanı değişim testleri gerçekleştirildikten sonra, Şekil 2’de görülen EGR
sistemi ile %15 soğutulmuş dış EGR kullanımının etkisi 330 ve 335 °KA enjeksiyon zamanlarında tüm yakıtlar
için test edilmiştir. Testlerde püskürtülen yakıt miktarları sabit enerji girişini sağlayacak şekilde yapılmış olup
çevrim başına püskürtülen yakıt miktarları grafiklerde mçev olarak gösterilmiştir.
Tablo 2. HCCI-DI motorun özellikleri
Motor
Tipi
Silindir sayısı
Silindir hacmi (cm3)
Sıkıştırma oranı
Emme supabı açılması (bTDC)
Emme supabı kapanması (aBDC)
Egzoz supabı açılması (bBDC)
Egzoz supabı kapanması (aTDC)

Super Star 7716
Model Dizel Motor
DI doğal emişli, 4 zamanlı
1
770
17:1
22
60
66
16

Şekil 2. Motor test sistemi üzerinde soğutulmuş dış EGR sisteminin görünüşü

2.1. HAD Modelinin Oluşturulması
Motordaki silindir içi akış ve yanmanın HAD yöntemi ile modellenmesi AVL Fire yazılımının ESE Diesel modeli
ile gerçekleştirilmiştir. HAD analizi için yanma, türbülans, yakıt enjeksiyonu, emisyon ve taşınım modelleri
seçilerek simülasyon şartları kurulumu uygulanmıştır.
Yanma modeli için ECFM-3Z (Extended coherent flame model-3Z) modeli kullanılmıştır. Daha önceden
geliştirilen ECFM yanma modeline üç bölgeli karışım modelinin eklenmesi ile türbülanslı ön karışımlı yanma ve
difüzyon yanmayı hesaplayabilen bu model hem buji ateşlemeli hem de kendi kendine tutuşma ile ateşlemeli
yanmayı analiz edebilmekte olup çalışma şartlarında da tutarlı sonuçlar vermiştir (Colin ve Benkenida, 2004).
Türbülans modellemesi için k-ε modeli kullanılmış, kararsız akışlar PISO algoritmasını kullanarak simule
edilmiştir. NOx emisyonları için genişletilmiş Zeldovich modeli kullanılmıştır. Yakıt parçalanması simülasyonu
wave breakup modeli ile yapılmış, model sabitleri C1 ve C2 sırasıyla 0.61 ve 18 olarak ayarlanmıştır. Püskürtülen
yakıtın sıcaklığı ve nozülden çıkış hızı 330 K ve 150 m/s olarak hesaplanmış ve püskürtme parametrelerine
girilmiştir. Enjektör tek delikli ve koni açısı 30° olarak seçilmiştir. Püskürtülen yakıt tanecikleri üzerine
türbülansın etkisini hesaplamak için türbülans dağılımı modeli aktifleştirilmiştir. Benzin için tek bileşenli yakıt
modeli kullanılırken, etanol-benzin karışımları çok bileşenli yakıt (multi-component fuel) modeli üzerinden
programa tanımlanmıştır. EGR oranı benzin için başlangıç koşullarında EGR kütle oranı girilerek, etanol-benzin
karışımları için yakıt-hava karışımındaki temel bileşenler (yakıt, O2, N2, CO2, CO vb.) seçilerek simülasyonlar
gerçekleştirilmiştir.
Üç boyutlu silindir ağ hacmi, hesaplama süresini kısaltmak için açısal yönde 3’er derecelik 15 parçaya ayrılmış
45° pasta dilimi olarak Şekil 3’teki gibi oluşturulmuştur. Simülasyonlar emme supabı kapanması ile egzoz supabı
açılması arasında 0.25 °KA hesaplama aralığında gerçekleştirilmiştir. Bundan dolayı yakıt-hava karışımının ilk
enjeksiyondan 120 °KA sonra homojen olarak karıştığı düşünülerek simülasyonlar homojen başlangıç koşullarında
ve emme supabı kapanması zamanında başlatılmıştır. Yakıt-hava karışımı bileşenlerinin başlangıç kütle oranları
sıfır boyutlu SRM analizlerinden alınan değerler kullanılarak girilmiştir (Turkcan vd., 2015). Simülasyon
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modelinin sınır şartları piston, silindir gömleği ve silindir kapağında duvar tipi, silindir ekseni etrafında simetri ve
silindir çapı etrafında periyodik sınır şartı olarak seçilmiştir. Yanma ve püskürtmenin önemli kısmının
gerçekleştiği düşünülen -30 ve 30 °KA ÜÖNS aralığı için ortalama hücre boyutu 0.6 mm, kalan aralıklar için 0.8
mm olarak girilmiştir. Enjeksiyon yapılan bölgede yakıt parçalanma, buharlaşma vb. reaksiyonların daha doğru
hesaplanabilmesi için ağ örgü hücre yoğunluğu Şekil 3’teki gibi arttırılmıştır. ÜÖN ve AÖN’daki HAD
hücrelerinin sayısı 48105 ve 170625 adettir.

Şekil 3. 3B silindir ağ hacminin ÜÖN’daki görünümü

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
İkinci enjeksiyon zamanı ve %15 soğutulmuş dış EGR oranının silindir gaz basıncı ve ısı dağılım oranına etkileri
Şekil 4 ve 5’te deneysel ve HAD analiz sonuçları üzerinden karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tüm testler için
motor devri 1100 d/d’de sabit tutulmuş, enjeksiyon oranı (EO: birinci enjeksiyondaki yakıt miktarı/ ikinci
enjeksiyondaki yakıt miktarı) 4 olarak belirlenmiştir. Simülasyonlardan elde edilen maksimum silindir gaz basıncı
(Pmaks) değerleri, deneysel sonuçları %97,8-%99 aralığında doğrulamıştır. Her iki şekilden de görüleceği gibi II.
enjeksiyon zamanı geciktirildikçe ve EGR uygulandıkça yanma başlangıcı gecikmiş, maksimum silindir gaz
basıncı ve ısı dağılım oranı değerleri azalmıştır. Her iki parametrenin de yanma fazının kontrolünde
kullanılabileceği görülmektedir. Emme zamanında yapılan I. enjeksiyon ile oluşmuş homojen karışım üzerine
sıkıştırma sonlarında II. enjeksiyon yapılarak katmanlı dolgu oluşturulmuş ve tutuşma sağlanarak yanma
başlangıcı kontrol edilebilmiştir (Wang vd., 2006). II. enjeksiyonun gecikmesi ile yakıtın yanma başlamadan önce
tamamının buharlaşabilmek için yeterli zaman bulamaması ve soğutma etkisinin artması yanma fazının genişleme
zamanına doğru ilerlemesine yol açmıştır. HAD analiz sonuçlarına bakıldığında ısı dağılımları E10 yakıtındaki
maksimum değerler arasındaki farklar dışında deneysel sonuçlarla uyumlu çıkmıştır.
Test sonuçlarından hesaplanan basınç artış oranları göz önüne alındığında etanol-benzin karışımlarının çalışma
alanının daha dar olduğu tespit edilmiştir. Bu aralığı genişletebilmek ve emisyon değerlerinde iyileşme
sağlayabilmek için %15 dış EGR, 330 ve 335 °KA zamanlarında II. enjeksiyon uygulanmıştır. EGR
uygulamasının tüm yakıtlarda oksijen konsantrasyonunu azaltması ve seyreltme etkisi sebebiyle yanma
başlangıcını geciktirdiği, Pmaks değerlerinin EGR etkisiyle E20 harici tüm yakıtlarda azaldığı deneysel ve
simülasyon sonuçlarından görülmektedir. E20 yakıtında yanma ürünlerinin seyreltme etkisi sonucu 330 °KA’da
buharlaşıp hava ile karışmak için daha fazla zaman bulabilmiş ve etanolün yüksek oksijen içeriğinin de etkisiyle
yanma veriminin artması Pmaks’ın artmasına neden olmuştur.
Şekil 7’de II. enjeksiyon zamanı ve dış EGR’nin NOx, CO emisyonları ve silindir içi ortalama maksimum
sıcaklıklara (Tmaks) etkileri verilmiştir. Enjeksiyon zamanı geciktirildikçe ve EGR uygulaması ile yanma
reaksiyonlarının yavaşlaması ve ısı dağılımlarının düşmesi sonucu T maks değerleri düşmüş ve yüksek sıcaklıklarda
oluşan NOx emisyonları, E20 yakıtında bir miktar artması dışında, genel olarak azalmıştır. NO x emisyonlarının
Tmaks değerleriyle paralel olarak azalması, yakıtın oksijen içeriğinden çok yanma sıcaklığına bağlı olduğunu
göstermektedir (Hebbar, 2014). Genel olarak CO emisyonları da düşen bölgesel yanma sonu sıcaklıkları sonucu
eksik yanmaya bağlı olarak artan bir eğilim göstermiştir.
Şekil 6’da HAD simülasyonlarından alınan silindir içi sıcaklık dağılımları ve NO kütle kesri görüntüleri piston
konumuna bağlı olarak verilmiştir. ÜÖN’dan önceki sıcaklık dağılımı görüntülerinden püskürtülen yakıtın
soğutma etkisi renk dağılımlarından görülmektedir. Erken II. enjeksiyon zamanlarında piston çanağında toplanan
yakıtın zengin karışımlı yüksek sıcaklıkta yanmaya neden olduğu görülebilir. II. enjeksiyonun gecikmesi ile
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enjeksiyon yanma başlangıcında henüz yeni bittiğinden, yakıt yeterince buharlaşamamış ve piston çanağı
yüzeyinde daha az toplanmış olması sonucu yüksek sıcaklıkta yanma bölgeleri ve NO x emisyonları azalmıştır.

Şekil 4 İkinci enjeksiyon zamanı ve EGR’nin silindir gaz basıncına etkilerinin karşılaştırılması
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Şekil 5. İkinci enjeksiyon zamanı ve soğutulmuş dış EGR’nin ısı dağılım oranına etkilerinin karşılaştırılması
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Şekil 6. II. enjeksiyon zamanı ve EGR’nin silindir içi sıcaklık dağılımı ve NO emisyonlarına etkileri (simülasyon sonuçları)
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Şekil 7. İkinci enjeksiyon zamanı değişimi ve EGR’nin NOx ve CO emisyonlarına etkilerinin karşılaştırılması

EGR kullanımı sonucu egzoz gazlarının seyreltme etkisi ve yanma reaksiyonlarını yavaşlatması sonucu yanmanın
geciktiği, silindir içi sıcaklıkların ve NOx emisyonlarının azaldığı Şekil 7’dan görülebilir. E20 yakıtında %15 EGR
ile Tmaks değerinin azalması sonucu NOx emisyonlarının deneysel sonuçlara zıt şekilde 330 °KA’da da azaldığı
görülmüştür. EGR’nin geciken yanma fazı sonucu yakıtın hava ile daha homojen karışmasını sağlayarak bölgesel
yüksek yanma sıcaklıklarını düşürdüğü silindir içi renk dağılımından tespit edilebilir.

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada II. enjeksiyon zamanı ve soğutulmuş dış EGR kullanımının HCCI yanma ve emisyon
karakteristikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Motor testleri ve HAD simülasyon sonuçlarından; HCCI yanma
fazı ve emisyonlarının II. enjeksiyon zamanı ve EGR ile kontrol edilebileceği, silindir gaz basıncı ve
sıcaklıklarının azaltılarak NOx emisyonlarının azaltılabileceği tespit edilmiştir. HAD simülasyonları deneysel
verileri yakalayarak büyük ölçüde doğrulanmış ve silindir içi yanma süreci simülasyonlardan alınan görüntüler
sayesinde daha yakından incelenebilmiştir. Erken enjeksiyon zamanlarında yanmanın püskürtülen yakıtın silindir
üzerinde yüksek sıcaklıkta yanma bölgesini genişlettiği ve NOx emisyonlarını da artırdığı görsellerden ortaya
çıkarılabilmiştir. EGR kullanımında egzoz gazlarının kimyasal ve seyreltme etkisi sonucu karışım homojenliğinin
artmasının HCCI yanma fazını geciktirdiği ve silindir içi sıcaklıkları azaltarak NO x emisyonlarını daha fazla
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düşürdüğü, CO emisyonlarını ise arttırdığı görülmüştür. II. enjeksiyon zamanı gecikmesi ve EGR kullanımının,
zengin karışımlı yüksek sıcaklıkta yanmanın engellenmesi ile silindir içi maksimum sıcaklıklar ve NOx
emisyonlarının azaltılmasında etkili parametreler olduğu, deneysel ve simülasyon sonuçlarından görülmüştür.
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ABSTRACT
Paint adhesion performance for welded surfaces (MIG welding) was investigated in this study. Different welding
voltages were applied and paint adhesion performance was evaluated using the Fiat Norm (Adhesion resistance
after water resistance for 24 h at 60oC). In addition, the effect of steel thickness on paint adhesion performance
was evaluated by selecting two different thickness steel plate. After evaluating paint adhesion performance, the
microstructural and morphological analyses were conducted to see effect of welding and effect of heat applied on
the plates. Hardness was measured to understand Heat Affected Zone (HAZ). In addition, one plate was heated in
an oven and paint adhesion performance of this plates was also evaluated to simulate heat effect during welding
process. This simulation study also revealed that heat applied during welding changes morphological structure of
plates and this causes paint adhesion failure. In addition, optical microscopy and scanning electron microscopy
images showed that plates having different welding voltages caused different microstructures in heat affected zone
and welded metal.
Keywords: Metal Inert Gas Welding, High Strength Low Alloy Steels, Paint Adhesion Performance, Heat
Affected Zone

1. INTRODUCTION
High-strength low-alloy (HSLA) steels are widely used in automotive industry due to their property of providing
better mechanical properties and better resistance to corrosion when compared with conventional steels. HSLA
steels are preferred widely due to their high-strength-to-weight ratio, good weldability and also their cost saving
properties (Weglowski continued, 2016). Their strength arises from micro-alloyed structure containing 0, 25% wt.
carbon, about 1, 5% wt. manganese and micro additions of Nb, V, Ti and B (Garcia continued, 2017).
Welding is main action to join most critical vehicle components. Welding process conditions, steel composition,
steel dimension and geometry, heat input are important factors that influence resulting micro structure. When the
metal is welded non-uniform heating and cooling in the weld metal and base metal causes formation a heat
affected zone (HAZ), cold crack susceptibility and residual stress in weldment (Nathan continued, 2015).
In the literature, there are some studies that examine the effect of welding process on mechanical and
microstructural characteristics of HSLA steels. However, paint adhesion performance on welding area has not
been studied specifically before. Therefore, this study is a potential to be first in this scope.
Nagaraju, et al. (2017) studied that effect of welding processes on the microstructure, mechanical properties and
residual stresses of a low carbon content steel. They showed different welding processes cause to form different
microstructural welding areas. In Applied Metallurgy and Corrosion Control, Lahiri (2017) examined
metallurgical aspects of welding. They identified the structure of weld deposit as shown in the Figure 1.
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Figure 1. Different zones formed in the welded area

Welding operation is an important process for successful applications regarding of knowledge of paint adhesion
and corrosion resistance performance of welded metals. It has been known that poor paint adhesion performance
causes corrosion failure. Therefore, it is still be need to understand that welding operation how affects paint
adhesion performance on welded areas. The effects of welding operation for paint adhesion performance are
investigated in this paper.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE
The base metal was chosen as LAH420Y480T steel. The material was delivered by Erdemir with two different
thickness having 3 and 5 mm. The filler metal was SG2 (G3Si1) having diameter of 1.2 mm obtained from Gedik
Kaynak. The chemical composition of base metal and filler wire are tabulated in the Table 1 and 2. The welding
operation was performed by a gas mixture having composition of %93 Argon, 5 % CO2 and 2 % Oxygen (Metal
Inert Gas-MIG). Welding speed was the same. Welding voltage values were changed for the plates having two
different thickness.
Table 1. The chemical composition of the base metal
Elemental %
Material
LAH420Y80T

C

Si

Mn

P

S

Cr

Al

Ti

Nb

Nb+Ti+V

0.03

0.04

1.52

0.02

0.004

0.02

0.04

0.003

0.07

0.12

Table 2. The chemical composition of filler
Elemental %

C

Si

Mn

SG2 (G3Si1)

0.08

0.85

1.45

At the first step, the plates were painted without welding process. The plates were painted in Tofaş Black Part
Cataphoresis Plant.
At the second step, the plates having different thicknesses (3 mm and 5 mm) were welded manually in the range of
different voltage values. Welded plate having thickness of 3 mm was named Specimen 1, having thickness of 5
mm was named Specimen 2. Welding parameters are listed in Table 3.
Paint adhesion performance was evaluated by a test norm of Fiat Chrysler Automobiles for metal paint adhesion
performance evaluation. This test requires no detachment of the paint coat from the surface after being in water at
60o C for 24 h.
In serial production, these types of steels are not welded manually. Therefore, in order to obtain meaningful results
in terms of paint adhesion performance test, on the one hand penetration and hardness values of welding plates
were analyzed. Microstructural and morphological analyses were conducted to establish a connection between
paint adhesion performance and structural and morphological changes of the plates after welding process.
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Table 3. Welding parameters of MIG process for Specimen 1 and Specimen 2
Numbers on
the Plate

Voltage

Potential
(V)

Current
(A)

Wire Speed (m/min)

1

3

18,8

7,2

4

2

3,5

19,1

7,5

4

3

4

21,7

8,9

4

4

4,5

23,1

9,2

4

5

5

25,5

9,3

4

3.RESULTS
3.1Microstructural Analysis of Welded Points
Microstructural analysis was made to observe how affect welding process painted plates after welding by
microscopy and stereoscopy (Leica DMI8 C and Spektromax). Base metal, welded and heat effected zone (HAZ)
areas were described. Penetration and hardness analyses were conducted to see welding process was made
properly. It is seen that there is a paint adhesion problem on welded and painted plate from Figure 2.

Figure 2. Specimen 1
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Figure 3. Microscopic Images of Welded, Base Metal and HAZ for each welding for Specimen 1
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3.2 Penetration Structure of Welding Process

Figure 4. Images of Welding Points showing Penetration

Firstly, controlling the weldings structure conformity according to Fiat norms. The welding penetration has been
reach a limit which is written in Fiat norms. In Figure 4 it is possible to see the penetration levels of welding on
flat sheets. Therefore; if the weldings are done one official parts, all 5 weldings are OK for penetration level. On
the other hand, with increasing the voltage, the penetration level didn’t change.

3.3 Hardness Analysis of Welded Points
Hardness values were analyzed to investigate relation between HAZ and welded area in terms of heat input by
hardness measurement device (Micro Vickers Hardness UHL (685.7 HV 1 / 514.3 HV 1/516.7 HV 03/299 HV
03).
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4

4

3

3

2

3

3
2
4

1

5

1

5

2

2
1

1

4

3
4

2

1

Figure 5. Images of Welding Points showing Hardness Values

When compared the hardness values of HAZ and welded zone, no remarkable decrease of hardness value between
HAZ and welded area. Therefore, it can be proposed that this manual welding process is appropriate in terms of
metallurgical side.
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1

1

2

2

3

4

3

5

5

4

Figure 6. Front and Back Surfaces of Specimen 1

1

2

3

4

5

Figure 7. Back Surface of Specimen 1 that Paint Removed by a Chemical

When back surface of welded plate was analyzed, paint adhesion failure has started to be seen much more
aggressively with increasing voltage value.
Paint was removed by a chemical manually to observe how welding process affects the painted plate with
increasing voltage and microscopic images were shown in the Figure 8.
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1

2

3

4

5

Figure 8. Microscopic Images for each Different Voltage Welding

Welding points having different voltages were analyzed by microscope and it is seen that cracks are started more
visible with increasing voltage near the HAZ and welded area. Therefore, the morphological structure is changed
more aggressively with increasing welding voltage causing increase of paint adhesion failure as seen from Figure
8. Cracks near welded areas and HAZ are seen more visible for sample 5.

3.4 Scanning Electron Microscopy (SEM) Analysis of Welded Plates
Welded plates were analyzed by scanning electron microscopy (SEM) (Tescon Vega 3) to analyze better
morphological change of plates after welding.
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b

a

Figure 9. SEM Images of a) Base (not welded and not painted) Metal b) Back Surface of Welded Plate Having Paint
Adhesion Failure at 500 magnifications

It is seen that there are waving lines on back surface of welded plates having failure adhesion performance from
Figure 9b which is quite different from Figure 9a that is base metal. The welding process changes structure of
surface and this causes to paint adhesion failure.

a

b

Figure 10. SEM Images of Back Surfaces of Welded Plates a) Having Paint Adhesion Failure
at 154 magnification b) Paint Removed by a Chemical from Surface

It is seen that there are morphological waving lines perpendicular to welding line on the surface that failure from
paint adhesion from Figure 10a. Although phosphate particulates are seen near the welded and HAZ area from the
surface of paint removed by a chemical manually, there has been detected no phosphate particulates on the surface
of paint adhesion failure on the Figure 10b.

3.5 Paint Adhesion Performance of Heat Affected Zone and Welded Metal
In the first part of the study, paint adhesion performance test was conducted for the plates without welding and
result was positive. Images of these plates are shown in Figure 11. This result shows that there is no negativity for
unwelded plates regarding paint adhesion performance independent of thickness of the plate.
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a

b

Figure 11. Paint adhesion test result for unwelded plates a) thickness: 3 mm b) thickness: 5 mm

In the second part, paint adhesion performance was evaluated for the plates with welding exposed to different
voltage values on them for different plate thickness and the images are shown in Figure 12. The numbers of 1, 2,
3, 4 and 5 on the plates correspond to welding voltages shown in the Table 3. This result suggests that paint
adhesion performance is decreasing with increasing welding voltage since surface area of paint adhesion failure
(test was performed just near the welding) is the largest when voltage value is highest. Also it is shown that from
Figure 12, when the thickness of plate is decreased, the back surface of the welded area is much more affected;
therefore, paint adhesion failure is seen more aggressively.
b) 5 mm thickness

a) 3 mm thickness

1
1

2

3

4

5

2

1

d) Back surface of b)

5
4

4

5

c) Back surface of a)

5

3

2

3

2

4

3

1

Figure 12. Paint adhesion test result for welded metals with different voltages a) thickness: 3 mm b) thickness: 5 mm; back
surfaces of plate having thickness of c) 3 mm d) 5 mm

The temperature at just near the welding point was measured during welding process is made. It was found as
about 1700oC therefore one plate was heated to 1200 oC for 20 min to simulate heat effect of welding on the
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surface at final step of the study. The surface was full of cracks after this operation and because of that reason
painting was not proper as seen from Figure 13.

Figure 13. Images of Painted Plate after Keeping in the Oven at 1200 oC for 20 min

Paint adhesion performance was not good as expected because the surface is full of cracks of paint. It can be
concluded from these results heat applied during welding process changes the morphology of material.

4

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Paint adhesion performance for LAH420Y480T steel (MIG welding) was investigated in terms of microstructural
and morphological in this study. The effect of different welding voltages and steel thickness on paint adhesion
performance was evaluated by selecting two different thickness steel plate. After evaluating paint adhesion
performance, the microstructural and morphological analyses were conducted to see effect of welding and effect of
heat applied on the plates. Also, one plate was kept in the oven at high temperatures for some time and it was seen
that the heat input that was delivered to metal caused some cracks and morphological changes. Because of these
changes, paint adhesion failure was seen near welded area and HAZ. Paint adhesion failure was not seen for
unwelded painted plate. Paint adhesion failure was increased when welding voltage was increased and thickness of
steel was decreased.
Paint adhesion performance failure is a critical issue because adhesion failure can be a starting point of corrosion
resistance failure. Therefore, the welding process and parameters should be set properly for the part.
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ABSTRACT
The objective of this study is to invent a gyroscopic apparatus which is capable of producing unidirectional thrust.
As the axis of the gyroscope is rotated while the disks are spinning, the angular momentum provides a
unidirectional force which could have many diverse applications. The mechanism does not require any other
external source of energy, in which the rotary motions of the engines powered by an internal supply (i.e. a battery)
in a craft. The mechanism is similar to a helicopter, in which its craft body has an engine or motor to rotate the
rotor blades. The device has no more than 2 degrees of freedom (when the discs and main rotor are spinning with
the constant angular velocities Ω,ω respectively). So, this paper is based on the equations of motion of the device,
written in the form of two differential equations with two unknowns y and θ. In this way, the gyroscope can
provide a propulsive force and change the velocity and momentum without ejection of exhaust gas or matter. On
the other hand, the minimum speeds of the rotors to levitate the system are analytically derived for a craft mass,
and correctness of the analytical results is verified by numerical simulations.
Keywords: Gyroscopic Thruster, Gyroscopic Propulsion, Gyroscope, Inertial Drive

1. INTRODUCTION
During the last decade, many researchers and enthusiasts from all over the world are currently working on
alternative propulsion systems due to the high costs of conventional thrusters (Bruno and Accettura, 2008,
Robertson et al. 2008, Robertson and Webb 2011). Only a few of these systems have been investigated for the
possibility of using rotating parts to produce inertial propulsion. Despite their capability has been disputed, the
gyroscopes still offer remarkable achievements in reactionless drive systems (Laithwaite, 1994, 1980). One major
argument against the possibility of physically realizing an inertial drive like the Dean Drive (1959) is that such a
gyroscope set at various angles could produce a lifting force to defy gravity.
In spite of the controversy, several researchers have studied on vehicles using this principle. Kidd (1991) is only
one of these researchers who has claimed to have invented a "forced precession" gyro, in which the axis of spin of
the gyroscopes are forcibly changed and this produces unidirectional thrust by rotating the axis of the gyroscope
while it is spinning. A similar technique is also described in some of the claims of Neff (2004) and Firmage
(2010). However, the Kidd’s device generates inertial lift without reacting on air, water or a solid surface. Several
scientists agreed the device does work although they did not understand why it works.
In this paper, it has been finally proven that tilting or moving the axis of a gyroscope in a particular way generates
a straight line or "unidirectional" force on the craft it is attached to. The problem of the Kidd’s gyroscope is solved
by using a gimbal with the rotary joint. Hence, the gimbal can precess by the gyro to compensate the centrifugal
forces existing on the stabilizing masses due to the rotating speed of the GIT body rotor. A free joint must be used
for the gimbal to rectify momentum of a rotating or spinning mass into acceleration forces. It is shown that the
missing ingredient of GIT is the force due to the stabilizing mass on the gimbal with free joint.

686

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Symbol
g
r
L=r
R
ms
md
mc
Ip =md.r2/2
Io =Ip/2



Table 1. Physical properties of the system
Description
Numerical values
9.81 m/s2
Gravitational acceleration
0.1 m
The radius of the disk
0.1 m
Length of carrying arm of stabilizing mass
0.2 m
The radius of the gimbal carrying arm
0.25 kg
Stabilizing mass
1 kg
Disk mass of gyroscope
50 kg
Mass of the GIT body rotor
0.0050 kg.m2
The rotary inertia of the disk
0.0025 kg.m2
Mass moment of inertia of the disk
0-300 rad/s
Rotating speed of the disk
0-300 rad/s
Rotating speed of the GIT body rotor

Figure 1. Model of GIT with stabilizing masses, rotating disks, and the GIT body rotor

Figure 2. Coupled gyroscopes via a massless gimbal carrying arm with radius R and a massless carrying arm of stabilizing
mass with length L

2. EQUATIONS OF GIT MOTION
On the left and right side, there are two spinning disks connected with the rotatable arm supported by a pivot axis
which is positioned in a plane midway between the disks as shown in Figure 1. The centrifugal forces are
produced by the stabilizing masses mounted on the rotary gimbals. Two gyroscopic disks are spinning at a
constant speed and in same directions to have same precessions  to compensate the centrifugal forces existing in
the gimbals due to the constant rotating speed of the GIT body rotor. As shown in Figure 2, the whole assembly of
disks and the stabilizing masses are rotating about the pivot axis in the same plane. These constant angular speeds
about the pivot axis and the gyroscope axis are  and , respectively. GIT can be assumed to have 2 degrees of
freedom when the discs and main rotor are spinning with the constant angular velocities Ω,ω respectively.
Therefore, this paper is based on the equations of GIT motion, written in the form of two differential equations (7),
(8) with two unknowns y and .
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The mechanism is similar to a helicopter, in which its craft body has an engine or motor to rotate the rotor blades.
So, suppose that the reaction torque acting on the craft body that mounts the GIT body rotor can be canceled by
adding the counter-rotating rotor bales or tail GIT. Therefore, the craft body does not spin around and GIT is
assumed to have no more than 2 degrees of freedom. Here, the carrying arm of stabilizing mass, the gimbal
carrying arm, and the gimbal are assumed to be massless. The kinetic energies of the gyroscope, the stabilizing
mass, and the GIT body mass can be written as follows, respectively;
(1a)
(1b)
(1c)
Therefore, the total kinetic and potential energies of GIT can be expressed as follows, respectively;
(2)
(3)
In which
(4)
The equations of motion describing GIT can be obtained from the Lagrange equations. For this system, Lagrange
equations become
(5)
(6)
Hence, by applying Lagrange’s equations, fundamental equations of the GIT motion are obtained as
(7)

(8)
2

2

By substituting md/4=ms, R=2r, r=L, Ip=2msr and Io= msr for a brief equation, Equation (8) is reduced
to
(9)

2.1. Equilibrium Position Of The Gimbal Motion
Assume a harmonic gimbal motion and the gyro’s precession

may be written as angular frequency ;
(10)

Then the following equation can be derived from Equation (10):
(11)
The acceleration of the GIT body itself should be the stationary acceleration of free fall when the initial condition
of the gimbal is at about the equilibrium position (midpoint) of its swing as seen in Figure 3. Hence, setting
in Equation (7) results in:
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(12)
By using Equation (11), Equation (12) corresponds to
(13)
Hence, the precession at the midpoint of its swing can be obtained as
(14)
Figure 3 shows that the motion of the GIT body is a stationary acceleration of free fall due to the attractor eq=0.86
rad at the midpoint (equilibrium position) of harmonic gimbal motion.

2.2. Maximum Allowed Precession Of Gyroscope
The kinetic is chosen to be zero when the gimbal is at the maximum precession of its swing. Then the Equation (7)
can be transformed to the following form when
:
(15)
With the help of Equation (10) at

, Equation (15) corresponds to
(16)

Suppose that a maximum amplitude is required to levitate the system with the maximum total mass. So, the
excitation frequency should be investigated for the maximum total mass acceleration of the GIT body. However,
the maximum amplitude should be chosen carefully for a stable motion of gyroscope (Ünker and Çuvalcı, 2016).
Then, the point (
) of the maximum value of
gives the theoretical limit of the
amplitude when the attractor of the precession is
rad as seen in Figures 4 and 10. The theoretical limit
(
rad) is also equal to the second equilibrium position can be also obtained by the Equation (13) as
. So, the acceleration of the craft becomes the acceleration of free fall
maximum precession

at the

as seen in Figure 5.

2.3. Optimum Disk Speed Of Gyroscope
As seen from the Equation (7), the acceleration of the GIT body becomes the acceleration of free fall
when the stabilizing mass,
is neglected, Then the Equation (9) can be transformed to the following form when
:
(17)
Then again, the acceleration of the GIT body must be equal to the acceleration of free fall
due to lack of
angular momentum. Since the disk mass,
is neglected, the Equation (9) corresponds to the following form:
(18)
In order to compensate the centrifugal forces existing on the stabilizing masses due to the rotating speed of the
GIT body rotor, the sum of these equations must be equal to zero
at the equilibrium position.
Hence, optimum disk speed to balance the motion of stabilizing mass can be determined as follow;
(19)

2.4. Optimum Speeds Required For Levitation
One will obtain that the acceleration of the GIT body is equal to the acceleration of free fall
maximum precession of its swing as seen in Figure 5. Besides the angular velocity must be equal to zero (
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with the maximum angular acceleration (
following form;

at this point. Then the Equation (7) can be transformed to the
(20)

This equation results in the second attractor,
of the gimbal motion when the GIT body is in the
stationary acceleration of free fall. Hence, substituting
and
in Equation (9) results in the
attractor of the maximum acceleration within the border of maximum precession as follow;
(21)
Suppose that the maximum acceleration is always equal to
throughout the varying disk speed, to
counterbalance the required stability of gimbal at the maximum precession
. However, the equation of
rad. Because the
motion must be also investigated for the acceleration of free fall due to the attractor
easiest way to approach this problem is at about the midpoint (

of its swing, where the

acceleration of the GIT body is almost equal to be zero
when the initial condition is
to levitate GIT. Besides the angular acceleration must be equal to zero (
with the maximum angular velocity
(
at this point. Then the Equation (7) can be transformed to the following form:
(22)
In which the following relation can be derived from Equations (11 and 12) for
acceleration of free fall

since the

is always principal attractor of the GIT.
(23)

Hence, with the help of Equations (21-23) the minimum angular speed of the GIT body rotor to levitate the GIT
can be determined as follow;
(24)
As a result, setting
stabilizing mass:

in Equation (19) results in minimum required disk speed to balance the motion of
(25)

3. NUMERICAL SIMULATIONS
In the following calculations, a gyroscopic disk is considered with radius r =0.1 m, mass m d = 1kg, rotary inertia Ip
= 0.0050 kg.m2, mass moment of inertia Io= 0.0025 kg.m2, and a stabilizing mass ms=0.25 kg on the axis of the
gyroscope. Equations of motion may be solved by using a Matlab software tool that involves the fourth-order
Runge-Kutta method. The parameters of the numerical examples are given in Table 1. In order to identify the
dynamical behavior, time response is simulated for 0.2 seconds with the time step size of 0.001 s, and zero initial
conditions except for .
With the initial condition on
rad, Figure 3 shows the displacements y and  of the GIT body and
gyro, respectively. It can be seen that the motion of the GIT body is the stationary acceleration of free fall due to
the initial condition which is the equilibrium position
of the harmonic gimbal motion.
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Figure 3. Time history of displacement, velocity, and acceleration for the initial condition of the

response of

the GIT body (left) and the gyro (right) with the minimum rotating speed of

Using the following values:

and

at

, Figure 4 shows the possible maxima and
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 max (rad)

y (m)

minima of the initial conditions. When values between the amplitudes (
) are not used, the
response of gyro can jump into an unstable zone at the minimum rotating speeds. On the other hand, using any of
these amplitudes (
) as an initial condition results in taking to levitate the GIT body at about zero
acceleration as shown in Figures 5.
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Figure 5. Time history of displacement, velocity and, acceleration for the initial condition of
of the GIT body (left), and the gyro (right) with the minimum rotating speed of

: the response
at

As seen from Figure 6, taking to levitate GIT is generated at about the minimum disk speed
. However, when the minimum rotor speed (
) is constant throughout the
varying disk speeds, the displacement of gyro increases and jumps into the unstable zone at low disk speeds as
shown in Figure 6. Furthermore, Figure 7 shows that the response of the gyro can also lose stability with using a
constant disk speed,
throughout the varying rotor speeds. Consequently, when the
optimum disk speed relation (
which is not constant throughout the entire rotor speeds) is used,
the stability of the gyroscope is provided as shown in Figure 8.
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As a result, it is theoretically shown that a gyroscopic apparatus is capable of generating a thrust in a particular
direction as seen from Figures 4-9. The GIT can produce a propulsive force and change the velocity and
momentum without needing propellant, which is a particular case of a reactionless drive based on the principles of
a rotating mechanism. Since it does not need to eject any propellant, it can function in space for a very long time.
Hence, interstellar flight to reach other habitable planets can be achieved within a human lifespan by using a GIT
apparatus. Maybe the light-years spanning star systems can be travellable without discharging reaction mass.
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4. CONCLUSIONS
This paper provides some analytical equations to investigate a gyroscopic apparatus which is capable of producing
unidirectional thrust along the pivot axis while the disks are spinning. The minimum rotational speeds of the disks
and the body rotor to levitate the GIT body are obtained from equations of motion of GIT. The correctness of the
analytical results is verified by numerical simulations. The numerical results agree with the analytical equations.
From the consistency of the present study, the following conclusions are found:
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1.

The GIT requires the stability conditions dependent on the amplitudes (
) and the key
precession
. The gyroscope can jump into the unstable zone when the initial condition is not
taken properly. Using any of these amplitudes as an initial condition results in taking to levitate the GIT.

2.

All the disks of gyroscopes and the GIT body rotor must rotate in the same direction to levitate the GIT.

3.

The minimum rotational speed of the GIT body rotor
is chosen to reach the minimum
required rotational speed of disk
which achieved taking to levitate the GIT for the
maximum limit (
) of the initial condition.

4.

The parameters of md/4=ms, R=2r and r=L are chosen to obtain the optimum disk speed
.
When the disk speed is increased without tuning the rotor speed, the response of gyro can increase and
jump into the unstable zone. Consequently, the formula
is obtained as optimum speed to
eliminate the instability of the gyroscope throughout the varying rotor speeds.

5.

The centrifugal force existing on the stabilizing mass (ms) rectifies momentum of a rotating or spinning
mass into acceleration force.
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ABSTRACT
Thermoelement is a key component, which controls the flow of coolant liquid in engine cooling systems. It must
open or close the water flow circuit at the desired engine temperature limits so that the engine can reach and run at
its maximum performance limits. Thermoelement component has two very important components to fulfil the
desired function in its structure. The first one is a special wax, which can grow in volume, when it is exposed to
heat. The second one is an elastomer diaphragm, which collapses and pushes the valve piston due to the expansion
of wax around the diaphragm. Due to the possible very high pressure (e.g. 300 bar) exposure on the diaphragm
component, the most likely failure happens in the diaphragm body, where the degree of deformation is at its
maximum value. Because of this reason, in this study, replacement of this diaphragm component with a stationary
high durability seal is investigated and results are presented.
Keywords: Elastomer, diaphragm, seal, design, durability, engine cooling system.

1. INTRODUCTION
Conventional thermoelement components are still widely used to control the flow of coolant liquid in the engine
cooling systems because of its simplicity and low cost compared to active ones. Details of a conventional
thermoelement component is shown in Figure 1.

Figure 1. Schematic of a thermoelement component.

When a thermoelement component is exposed to heat (due to hot engine oil or hot engine coolant), the wax is also
exposed to the same amount of heat flux through the outer body, which can be made of aluminum, steel or brass
alloys. Because of this heat flux, the temperature of wax increases thus the volume of wax expands rapidly. This
volume expansion pushes the diaphragm inwards and gradually collapses it starting from its tip. Due to this
gradual collapse, the piston is pushed outwards, cooling system circuit is opened and engine is being cooled down.
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During this cooling process, the temperature of wax decreases, thus it shrinks and the piston moves inwards to its
original position with a support spring reaction force.

Figure 2. A standard thermoelement component.

Figure 3. A typical thermoelement diaphragm.

In the literature, unfortunately, there is almost no study concentrated on the thermoelement diaphragms only.
There are some patents, which introduce different thermoelement (Thermal actuator) designs for various industrial
uses.[1]
For topics; regular diaphragm designs and selection of right material for a diaphragm design, a study was carried
out by Jack [2]. In this study he discussed the factors to select the best diaphragm design and material for different
applications.
The most problematic component in a conventional thermoelement structure can be said to be the elastomer
diaphragm. Most of the failures is due to the physical fracture, which mainly starts from the diaphragm tip point. If
this failure can be either prevented or completely eliminated, service life of the thermoelement can be extended
greatly.
In this study, replacement of elastomer diaphragm with an elastomer seal (it will be called as thermoelement seal)
is investigated and presented. To do that both computational and experimental methods were being used. Design
of the thermoelement seal first validated numerically and then experimentally against any potential leakage or
physical failures. After numerical studies, durability tests were carried out to final tune the properties of
thermoelement seal.

2. DESCRIPTION OF THE NEW THERMOELEMENT SEAL
In the following figure, the use of new thermoelement seal is illustrated. New seal must both guide the piston and
seal the liquid wax from surroundings of the complete thermoelement component. In this arrangement, piston is in
direct contact with the liquid wax so it is directly pushed by the expansion of wax outwards. The seal stays almost
stationary and as long as it doesn’t result in leakage the system works properly.
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Figure 4. Schematic of a thermoelement component with the new thermoelement seal.

The elastomer material used to produce the seal should withstand high temperature values up to 150 °C and has to
have a very low compression set behavior since it will be always loaded in compression. A good abrasion is also
desired since there will be relative motion between the piston and seal inner surface. Due to the friction, seal
should not loose material so that it doesn’t results in an undesired leakage.

Figure 5. Thermoelement seal.

In this design, the use of diaphragm is eliminated, thus the seal, which replaces the diaphragm, has very low
degree of deformation compared to a diaphragm lets the thermoelement component life much longer.

2.1. FEM Analysis of Thermoelement Seal and Diaphragm
In the following figures, the boundary conditions of both seal and diaphragm is given. The fem models were
constructed using MSC Patran and solved using a non-linear solver (MSC Marc). In both cases, analyses were
carried out according to the following sequence;
i.

Guide moves against the housing (copper part), compresses the elastomer components (Diaphragm or
seal) to seal the wax firmly,
ii. Piston moves in the elastomer components to its desired position,
iii. A pressure value of 200 Bar is applied to the proper edges of elastomer components,
iv. While the internal pressure increases the piston is pushed outwards.
Both the boundary conditions and geometry of components let an axi-symmetric analysis possible, therefore, the
fem models were defined to be axi-symmetric with necessary element type and property [3].
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Figure 6: Boundary conditions of diaphragm.

Figure 7. Boundary conditions of seal.

2.2. FEM Results
For elastomer components, the strain values should be kept at its minimum so that the service life of such
components can be maximized. It is also desired that the elastomer material should not go through the strain
relaxation point (i.e. it means a state where the value if strain is zero) repetitively. In the following figures, strain
distribution of elastomer components is given.
Real tests show that the weakest point for elastomer diaphragms is the tip point, where a crack begins on the outer
surface, propagates towards the inner surface and finally results in leakage. This can also be seen in the following
FEM results of diaphragm. The maximum value of strain values is seen in the tip section of diaphragm. This point
is also a strain relaxation point because, between the minimum and maximum temperature limits of wax this
section is stretched and compressed repetitively. During these repetitions, this section goes through zero-strain
state, which is not desired.
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Figure 8. X component of strain distribution - Diaphragm.

Figure 9. Y component of strain distribution - Diaphragm.

When the numerical results of seal are analysed, it is seen that the maximum strain values obtained are much lower
compared to the values obtained for the diaphragm. Considering this comparison, it can be said that the durability
of thermoelement component using a seal is expected to be much better than a thermoelement containing a
diaphragm. The fem software used doesn’t allow liquid structure interface to solve these problems to see any
leakage or penetration of wax between the rigid surfaces and seal surface. However, there is a good indication that
when an internal pressure of 200 Bar is applied there is no separation taking place between the sealing surface.
This suggests that the seal will not result in any leakage if this geometrical boundary conditions are used for seal.
In this study, the seal is overlapped by 0.2 mm by the guide and compressed by the piston outwards by an amount
of 18%.
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Figure 10. X component of strain distribution - Seal.

Figure 11. Y component of strain distribution - Seal.

3. EXPERIMENTAL RESULTS
A durability test with the following parameters was carried out for two thermoelement components; one uses a
diaphragm, the other uses a seal. A test of 2000 cycles was carried out for both components. The maximum
opening displacement of thermoelements was recorded against number of cycles. The results of diaphragm and
seal were compared back to back.
Maximum Temperature
(°C)
100

Table1. Durability test conditions, (one cycle only).

Duration at Maximum
Temperature (Minutes)
57

Minimum Temperature
(°C)
30
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Telescopic Crane to
move samples btw sinks
Sink at 30 °C

Sink at 100 °C

Figure 12. Test Setup.

Table 2. Durability test results.

Number of Cycles
0

260

885

1350

2000

Change in
Maximum
Displacement
(%)

Status at
the end
of test

Type of
Elastomer
Component
Seal

9.1

9.21

9.16

9.28

9.20

-1.09

Survived

Diaphragm

11.5

12.60

12.5

12.7

12.91

-12.26

Failed

Maximum Displacement (mm)

According to the test results given in Table 2, it is seen that the thermoelement component equipped with seal
could survive the test with acceptable change in the maximum opening displacement within the temperature limits,
while the thermoelement component equipped with diaphragm could not even survive the durability test.

4. CONCLUSIONS
Both numerical and experimental studies concluded that a thermoelement component equipped with a seal using
optimized geometry and sealing force against counter bodies can be used more reliably than a thermoelent
component equipped with a diaphragm.
The performance of elastomer components are very dependent on the formula and production process parameters,
therefore it is also very important that these parameters are also optimized to maximize the service life of the
product. Even the best design of an elastomer component can fail in a test if it is not produced propoerly.
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ÖZET
Bu çalışmada sürüş dinamiğini etkileyen ileri sürüş destek sistemlerinin (ABS, TCS, ESC vb.) performansında
önemli rol oynayan lastik-yol sürtünme katsayısının tahmin edilmesi için yeni bir yöntem önerilmiştir. Bu yöntem
araç ön lastiklerinin birbirinden bağımsız olarak yönlendirilebildiği varsayımına odaklanmaktadır. Ön lastiklere
kayma açısını arttıracak yönde yönlendirme açısı verilmesiyle oluşan yanal lastik kuvvet değişimlerinin
incelenmesi ile sürtünme katsayısı tahmin edilebilir. İncelemede yanal lastik kuvvetinin açıya bağlı türevine ve
mevcut kuvvetin o açı değerindeki doğrusal kuvvet değerine göre değişimine bakıldığı iki yaklaşım sunulmuştur.
Değişimlerin belli bir orandan fazla olduğu açı değerleri lastik kuvvetlerinin doğrusal bölgeden doğrusal olmayan
bölgeye geçtiği ayrılma noktaları olarak belirlenmektedir. Ayrılma noktalarının sürtünme katsayına bağlı değiştiği
bilinmektedir. Dolayısıyla bulunan noktaların yada bu değerlere karşı gelen kayma açılarının bir tekerlek
modelinin farklı sürtünme katsayılarında uygulanmasıyla önceden belirlenen ayrılma noktaları ile karşılaştırılması
ile ve sürtünme katsayısı tahmini yapılabilir. Önerilen yöntem Matlab ortamında geliştirilmiş ve araç dinamiği
çalışmalarında sıkça kullanılan CarSim yazılımı kullanılarak test edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: sürtünme katsayısı tahmini, lastik modeli, benzetim

ESTIMATION OF TIRE-ROAD FRICTION COEFFICIENT BY VARYING THE TIRE
SLIP ANGLES
ABSTRACT
In this study, a new method is proposed to estimate the tire-road friction coefficient which plays an important role
in the performance of the driver assistance systems such as ABS, TCS and ESC. The method focuses on the
assumption that the front tires could be steered individually. By steering both front tires to increase the side slip
angles, the change of the generated lateral forces can be examined to estimate the tire-road friction coefficient.
Two approaches which cover the examination of the changes of the derivate of the forces and deviation of the
forces compared to the linear tire forces at that side slip angles are presented. When the changes are larger than the
pre-determined value, the transition point to non-linear region can be determined. It is the fact that the transition
points are varying by tire-road friction coefficients. Therefore, by comparing the currently determined transition
point or the associated side slip angles to that of pre-determined values which are estimated by utilizing a tire
model, the tire-road friction coefficient can be estimated. The method is developed in Matlab, and evaluated in
CarSim simulation tool that is used in vehicle dynamic studies.
Keywords: estimation of tire-road friction coefficient, tire model, simulation

1. GİRİŞ
Sürücü destek sistemlerinin performansının iyileştirilmesi için lastik üzerinde oluşan kuvvetlerin (boyuna, yanal
kuvvet ve düzeltici moment) karakteristiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu kuvvetlerin sınırlanmasında lastik ile
yer arasındaki sürtünme katsayısı (μ) büyük rol oynamaktadır. Teorik olarak bu kuvvetlerin maksimum olduğu
değer sürtünme katsayısı ve tekerleğe etkiyen düşey yük (Fz) kuvvetin çarpımı ile bulunabilmektedir. Fakat
sürtünme katsayısı direk olarak bilinemediği için, bu değer uygun araç, lastik modelleri ve tahminci algoritmaları
kullanılarak belirlenmeye çalışılmaktadır.
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Kaygan yol ve kritik sürüş koşullarında lastik kuvvetleri maksimum değerlere (~ μF z) ulaşıp doğrusal olmayan
davranış sergilediğinden aracın dinamik davranışında kararlı olmayan durumlara sebebiyet verir. Sabit
parametrelere dayalı sürüş destek sistemleri bu koşullardaki mevcut sürtünme katsayısını belirleyemediğinden,
düşük performans sergileyerek aracı istenen kararlı duruma getirememektedir. Dolayısıyla sürtünme katsayısının
belirlenmesi sürücü destek sistemlerinin performansının arttırılması için çok önemlidir. Örnek olarak ABS sistemi
mevcut durumda belirlenen sürtünme katsayısını kullanarak optimal fren kuvvetini elde edecek şekilde çalışır.
ESC sistemi yine tahmin edilen sürtünme katsayısını kullanıp istenen savrulma açısal hızı değerini yüksek
hassasiyette hesaplayarak ve kontrol algoritmasında kullanarak aracın kritik sürüş koşullarında kararlı kalmasında
yardımcı olur.
Literatürde sürtünme katsayısının tahmin edilmesine yönelik çalışmalarda genel olarak geliştirilmiş bir araç ve
lastik modeli baz alınmaktadır. Bu modellerde kullanılan lastik kuvvetleri ve araç yana kayma gibi değişkenler
araç ivme, lastik hızları ve savrulma açısı gibi mevcut sensör bilgileri kullanılarak tahmin edilmektedir. Daha
sonra sürtünme katsayısı, bu tahmin değerleri ve sensör bilgileri kullanılarak RLS (Recursive Least Square) ve
EKF (Extended Kalman Filter) gibi optimal tahmin yöntemleriyle gerçek zamanlı olarak tespit edilmektedir (Hsu
ve Gerdes, 2006), (Wakamatsu vd., 1997), (Villegra vd., 2011), (Hong ve Hedrick, 2013), (Rajamani vd., 2010),
(Hsiao vd., 2014), (Singh, Taheri, 2015), (Ginkel, 2014).
Hsu ve Gerdes sürtünme katsayısının belirlenmesinde lastiklerde oluşan düzeltici momenti (aligning moment) ve
tahmin edilen kayma açısını kullanan bir yöntem belirtmiştir (Hsu ve Gerdes, 2006). Bu yöntemde, düzeltici
moment direksiyonu kontrol eden elektrik motorundan çekilen akım değeri ve elektrik motor modeli kullanılarak
dolaylı yoldan hesaplanmaktadır. Buradan lastik üzerindeki yanal kuvvet değeri, moment değerinin tekerleğin
pnömatik trail mesafesine bölünmesi ile elde edilir. Kayma açı değerleri ise araca monte edilmiş GPS ve IMU
sensörleri kullanılarak gerçek zamanlı olarak tahmin edilmektedir. Elde edilen yanal kuvvet ve kayma açı değerleri
en küçük kareler (LS: least square) yöntemi ile yayında belirtilen lastik modeli üzerine uydurularak viraj katılığı
ve sürtünme katsayı değerleri belirlenmektedir.
Wakamatsu vd. tarafından karalı hal durumuna gelmiş (steady-state) savrulma açısı kazanç parametresi
kullanılarak sürtünme katsayısının belirlenmesi metodu önerilmiştir (Wakamatsu vd., 1997). Kaygan zeminde elde
edilen savrulma açısı kazanç değeri, daha yüksek sürtünmeye sahip zeminde elde edilen kazanç değerinden daha
küçüktür. Bu bilgiyi baz alan yöntem, mevcut durum ile yüksek sürtünme katsayısında hesaplanan kazanç
arasındaki oran değerine göre sürtünme katsayısını tahmin etmektedir.
Diğer bir çalışmada J. Villegra vd. sürtünme katsayının genişletilmiş frenleme sertliği (XBS: extended braking
stiffness) prensibi kullanılarak tahmin edilmesine yönelik bir yöntem önermişlerdir (Villegra vd., 2011). XBS
değeri sürtünme katsayısının lastik kayma oranı ile yaptığı eğim olarak tanımlanmaktadır. Maksimum frenleme
kuvveti XBS değerinin sıfır olduğu bölgede oluşmaktadır. Bu çalışma XBS değeri, Dugoff lastik modeli üzerinde
kullanılarak doğrusal olmayan bölgeye geçişin ve farklı sürtünme katsayılarının belirlenmesinde kullanılmıştır.
Hong ve Hedrick çalışmalarında aracın yönlendirilmesi sırasında lastik fırça modelini baz alıp lastik kaymasını
kullanarak sürtünme katsayısını bulan bir metot önermişlerdir (Hong ve Hedrick, 2013). Bu çalışmada lastik yana
kayma dinamiği lastik iç katmanına eklenmiş bir ivmeölçer ile belirlenmektedir. Bu değerin integralinin
alınmasıyla yana kayma hızı ve kayma miktar değerleri hesaplanabilmektedir. Bu değerler en küçük kareler
tekniği ile lastik fırça modeli grafiği üzerine uydurularak sürtünme katsayısı bulunmaktadır.
Rajamani vd. tarafından sürtünme katsayısının bulunmasında kayma-eğimi (slip-slope) yöntemi önerilmiştir
(Rajamani vd., 2010). Kayma-eğimi yöntemi normalleştirilmiş boyuna lastik kuvveti ile lastik kayma oranı (slip
ratio) arasındaki ilişkiyi baz almaktadır. Farklı sürtünme katsayılarındaki yol yüzeylerinde elde edilen kaymaeğimi grafiğinde çok küçük kayma oranlarındaki doğrusal bölgenin eğimi sürtünme katsayısına göre
değişmektedir. Çalışmada bu oran K olarak tanımlanmaktadır. K katsayısı RLS tahmin algoritması kullanılarak
bulunmaktadır. Mevcut sensörlerle gerçek zamanlı ölçülen lastik kuvvet değerleri ve yukarıdaki verilen bağlantı
bu algoritmaya girdi olarak kullanılmaktadır.
Hsiao vd. tarafındansa çift izli araç ve fırçasız lastik modelini kullanarak araç ve lastik parametrelerini tahmin
eden ve UKF (Unscented Kalman Filter) metodunu kullanarak her tekerleğin üzerindeki sürtünme katsayısının
belirlendiği bir yöntem geliştirmiştir (Hsiao vd., 2014).
Bu bildiride yukarıda belirtilen çalışmalardan farklı olarak ön sağ ve sol lastiklerin bağımsız şekilde
yönlendirilmesiyle oluşan yanal kuvvetlerin değişimlerinin incelenmesi ile sürtünme katsayısının tahminini
gösteren yeni metotlar önerilmiştir. Bu metotların ilkinde lastik kuvvetinin lastik kayma açısına göre türev
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değişimi, ikincisinde ise ilgili kayma açısında hesaplanan doğrusal kuvvet ile gerçek lastik kuvveti arasındaki
değişimi incelenmiştir. Bu metotlar ile kuvvetlerin doğrusal bölgeden doğrusal olmayan bölgeye geçişteki yanal
kayma açıları belirlenebilmektedir. Aynı dikey yük kuvveti altında fakat farklı sürtünme katsayılarında oluşan
lastik kuvvetlerinin farklı kayma açılarında doğrusal bölgeden doğrusal olmayan bölgeye geçtiği bilinmektedir. Bu
kayma açıları bir lastik modelinin (Dugoff, Magıc Formula vs.) farklı sürtünme katsayılarında uygulanması ile
tahmin edilebilir. Dolayısıyla önerilen metotlar ile belirlenen açı değerleri modelden hesaplanan açı değerleri
karşılaştırılarak sürtünme katsayısı belirlenebilir.
Bildirinin ikinci bölümünde sürtünme katsayısı hesabında kullanılan lastik modelleri anlatılmıştır. Üçüncü
bölümde geliştirilen iki farklı lastik-yol sürtünme katsayısı tahmin algoritması tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde
CarSim benzetim ortamı tanıtılmış ve benzetim sonuçları verilmiştir. Bildiri beşinci bölümdeki sonuçlar ve
gelecek çalışmalar kısmıyla sona ermektedir.

2. LASTİK MODELİ
Lastik modeli lastik parametreleri ile lastik dinamik kuvvetleri ve durumları arasında ilişkiyi tanımlamaktadır.
Literatürde birçok lastik modeli önerilmiştir (Rajamani, 2012), (Pacejka, 2006). Bu modeller analitik, yarı-ampirik
ve ampirik olmak üzere üç kısma ayrılabilir. Analitik modeller dinamiğin temel prensiplerini kullanarak kuvvet
ilişkisini tanımlar. Ampirik ve yarı-ampirik modeller ise deneysel verilere dayanarak eğri uydurma yaklaşımını
uygular. Literatürde Magic Formula (Pacejka), Dugoff ve Fırça lastik modelleri gibi çeşitli modeller
bulunmaktadır. Bu çalışmada Dugoff ve Magic Formula lastik modelleri kullanılmıştır.

2.1. Dugoff Lastik Modeli
Analitik bir model olan Dugoff lastik modeli, lastik kayma oranını, lastik yükünü, viraj katılığı katsayı değerlerini
ve sürtünme katsayısını girdi olarak kabul ederek lastik kuvvetlerini hesaplamaktadır. Boyuna ve yanal lastik
kuvvetleri alttaki denklemler yardımıyla hesaplanabilir.
(1)
(2)
(3)

f(λ)=

(4)

(5)
(6)
(7)
Burada Fx ve Fy sırasıyla boyuna ve yanal lastik kuvvetlerini, C ve Cα sırasıyla boyuna ve yanal viraj katılığı
katsayısı değerlerini, lastik kayma açısını, σx ve σy boyuna ve yanal kayma oranlarını, μ sürtünme katsayısını, Fz
lastik yükünü, r efektif yarıçapı ve
lastik dönüş hızını göstermektedir. Burada f(λ) şekil fonksiyonu olarak
tanımlanmaktadır ve model λ’ya bağlı olarak doğrusal ve doğrusal olmayan bölgedeki kuvvet ilişkisini
vermektedir. Boyuna ve yanal kuvvet değerlerinin μFz/2 nin altında kaldığı durumlarda model doğrusal bölgede
kalmaktadır. Bunun yukarısında μFz’ye yakınsamaktadır.
Dugoff lastik modelinin bir avantajı diğer modellere kıyasla daha az parametreye gereksinim duymasıdır. Fakat
doğrusal ve doğrusal olmayan bölge için farklı denklem kullandığı için bu modele dayalı sürtünme katsayısı
hesabında kullanılan algoritmalar bölge geçişlerini kesin hesaplayamamaktadır.
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2.3. Magic Formula (Pacejka) Lastik Modeli
Magic Formula lastik modeli önceki bölümlerde anlatılan modellerden farklı olarak yarı-empirik bir model yapısı
sunar. Dolayısıyla gerçek ölçüm sonuçlarını baz alarak eğri uydurma yaklaşımını uygular. Modelin lastik
kuvvetlerini açıklayan denklemi aşağıda belirtilmiştir (Rajamani, 2012), (Pacejka, 2006):
(8)
Burada x parametresi,
(9)
olarak tanımlanmaktadır. X lastik kayma oranı
veya kayma açısı α olabilir ve Sh parametresi boyuna değişimi
tanımlamaktadır. Denklemdeki B, C, D ve E parametreleri sırasıyla sertlik katsayısı, şekil, tepe ve eğrilik
değerleridir ve lastik fiziksel özelliklerine bağlı başka sabit değerlerin fonksiyonu olarak hesaplanmaktadır.
Bir önceki analitik modellere göre, bu model doğrusal ve doğrusal olmayan bölgeyi tek bir denklemde tanımlar ve
gerçeğe daha yakın sonuçlar vermektedir. Bu modelin dezavantajı değerleri zor bulunabilen çok fazla parametreye
bağlı olmasıdır.

3. LASTİK-YOL SÜRTÜNME KATSAYISI TAHMİN ALGORİTMASI
Önerilen yöntemde Şekil 1’de görüldüğü gibi araç üzerinde ön sağ ve sol lastiklerin bağımsız şekilde
yönlendirilmesine imkan veren iki adet direksiyon sisteminin olduğunu varsayılmıştır.
Bu sistemde araç düz yolda giderken, ön lastiklere içe doğru olacak şekilde negatif yönde toe açısı
verilebilmektedir. Aracın yön vektörü değişmediğinden savrulma açısal değişimi sıfırdır, dolayısıyla lastiklere
uygulanan yönlendirme açısı ile lastik kayma açıları birbirine eşit varsayımı yapılabilir (δ1 ≈ α1, δ2 ≈ α2). Şekil
2’de ön sağ ve sol lastik yönlendirme ve yana kayma açısı ilişkisi gösterilmiştir.

Şekil 1. Ön sağ ve sol lastiklerin bağımsız olarak yönlendirilmesi

Şekil 2. Ön sağ ve sol lastiklerdeki yönlendirme ve lastik kayma açıları

Normal sürüş sırasında lastik kayma açı değerlerinin direk olarak bilinememesi ve sensörler (GPS ve IMU vb.)
yardımı ile tahmin edilmesi göz önüne alındığında, bu yöntemle önerilen kayma açılarının direksiyon yönlendirme
açısına eşit varsayımı sürtünme katsayısı tahmininde büyük avantaj sağlanmaktadır. Çalışmanın amacı sürtünme
katsayısını tahmin etmek olduğundan konuyla ilgili yapılan bu ilk çalışmada kuvvet tahmini yapmak yerine lastik
kuvvet değerleri CarSim programından doğrudan alınmıştır.
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Lastik kuvvet değerlerindeki değişimleri incelemek için iki metot önerilmiştir. Bu metotlar lastik kuvvet
karakteristiğinin bilindiği varsayımına göre çalışmaktadır. Bu metotlarda kuvvet değişimleri incelenerek doğrusal
bölgeden doğrusal olmayan bölgeye geçişin olduğu lastik kayma açısı değeri belirlenmektedir. Elde edilen açı
değerleri, Dugoff modeli ile elde edilen farklı sürtünme katsayılarındaki lastik kuvvet eğrilerindeki geçişin olduğu
açı değerleri ile karşılaştırılarak sürtünme katsayısı tahmin edilmektedir.
Metot 1 de lastik kuvvetlerinin açıya bağlı türev değerleri incelenmektedir. Bu değerlerin doğrusal bölgedeki
değerleri sabittir ve viraj katılığı katsayısı olan Cα değerine eşittir. Bu değer çok küçük kayma açı değerindeki (0.1
– 0.6) türev değerlerinin ortalaması alınarak bulunmaktadır. Doğrusal olmayan bölgede kuvvet türev değerleri bu
Cα değerinden sapmaya başlayacaktır. Dolayısıyla bu sapmanın %10’dan fazla artmaya başladığı durumdaki
kayma açısı değeri doğrusal olmayan bölgeye geçiş noktası olarak belirlenmektedir. Türev değişim bağıntısı
aşağıda verilmiştir:
Türev Değişim Yüzdesi=

(10)

Burada Cα değeri viraj katılığı katsayısı, Flastik(αi) yanal lastik kuvveti, ve αi lastik kayma açısıdır. Bu yöntemin
akış şeması Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3. Türev değişimine bağlı sürtünme katsayısının tahmin algoritması

Metot 2 de ise tekrar çok küçük kayma açılarındaki kuvvet türev değerlerinin ortalaması alınarak viraj katılığı
katsayısı değeri Cα bulunmaktadır. Bu katsayı değeri kullanılarak her kayma açı değerlerindeki doğrusal yanal
kuvvet değeri bulunmaktadır. Doğrusal yanal kuvvet ile gerçek kuvvet arasındaki değişim incelenmektedir. Bu
değerin % 10’dan büyük olduğu açı değeri belirlenmektedir. Şekil 4’te doğrusal, gerçek lastik kuvvetleri ve bu
kuvvetlerin birbirinden ayrılmaya başladığı nokta görülmektedir.

Şekil 4. Doğrusal ve mevcut lastik kuvvetleri

Metot 2 için kuvvet fark yüzdesi aşağıdaki bağlantı ile verilmektedir;
(11)
Burada Flineer(αi) doğrusal lastik kuvveti, Flastik (αi) mevcut lastik kuvveti ve αi yanal kayma açısıdır. Bu
yöntemin akış şeması da Şekil 5’de verilmiştir.
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Şekil 5. Doğrusal ve mevcut lastik kuvvet değişimine göre sürtünme katsayısı tahmin algoritması

3.1. Lastik Kuvvetleri Üzerinde Doğrusal Bölgeden Doğrusal Olmayan Bölgeye Geçiş
Lastik Kayma Açısı Değerlerinin Belirlenmesi
Bu çalışmada farklı sürtünme katsayılarındaki lastik kuvvetlerini belirlemek için Dugoff lastik modeli
kullanılmıştır. Dugoff parametreleri CarSim de kullanılan Magic Formula modeli ile doğrusal bölgede uyum
sağlayacak şekilde seçilmiştir. Şekil 6’da sürtünme katsayısının 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 ve 1 olduğu durumda Dugoff
lastik modelinden elde yanal kuvvet grafikleri ile CarSim’de kullanılan Magic Formula lastik modelinden elde
edilen yanal kuvvet grafikleri karşılaştırılmıştır.

Şekil 6. CarSim Magic Formula ve Dugoff lastik modelleri lastik yanal kuvveti – lastik kayma açısı değişimleri

Görüleceği üzere iki modelin sunduğu grafikler düşük lastik kayma açılarında oldukça yakın sonuçlar vermektedir.
Elde edilen grafiklerdeki kuvvet değişimleri için önerilen metotlar uygulanarak doğrusal bölgeden doğrusal
olmayan bölgeye geçildiği lastik kayma açısı değerleri belirlenmiştir. Bu çalışmada 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 ve 1 sürtünme
katsayılarında elde edilen grafikler kullanılmıştır. Bu değerler geliştirilen algoritmaya arama tablosu olarak
girilerek, sürtünme katsayısı tahmininde kullanılmıştır. Türev değişim yüzdesi göre belirlenen yanal açı değerleri
Bölüm 3.1.1’de, doğrusal kuvvet ile gerçek lastik kuvveti farkı yüzdesi göre elde edilen yanal açı değerleri Bölüm
3.1.2’de verilmiştir.

3.1.1. Metot 1: Türev Değişim Yüzdesine Göre Lastik Kayma Açısı Değerlerinin
Belirlenmesi
Dugoff lastik modeli kullanılarak 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 ve 1.0 sürtünme katsayılarında oluşturulan lastik yanal kuvvet
grafikleri üzerinde türev değişim yüzdeleri incelenmiş ve %10 dan büyük değişimin olduğu kayma açısı değerleri
belirlenmiştir. Tablo 1’de ilgili sürtünme katsayısı değerleri için türev değişim yüzdelerine göre hesaplanan
doğrusal bölgeden doğrusal olmayan bölgeye geçiş kayma açısı değerleri verilmiştir. Şekil 7 ve Şekil 8’de
sırasıyla 0.1 ve 0.5 sürtünme katsayısındaki türev değişim yüzde grafikleri örnek olarak verilmiştir.
Tablo 1. Türev değişim yüzdesine göre hesaplanan lastik kayma açısı değerleri
Sürtünme Katsayısı, µ

0.1

0.3

0.5

0.7

1

Kayma Açısı Değeri (Derece)

0.34

1.2

1.9

2.6

3.6
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Şekil 7. 0.1 Sürtünme katsayısındaki kuvvet türevi değişim yüzdesi grafikleri

Şekil 8. 0.5 Sürtünme katsayısındaki kuvvet türevi değişim yüzdesi grafikleri

3.1.2. Metot 2: Doğrusal ve Dugoff Lastik Kuvveti Fark Yüzdesine Göre Lastik Kayma
Açısı Değerlerinin Belirlenmesi
Metot 2 de Dugoff lastik kuvvet grafikleri üzerinden doğrusal ve Dugoff lastik kuvvetleri fark yüzdeleri
incelenmiş ve %10’dan büyük değişimin olduğu lastik kayma açısı değerleri belirlenmiştir. Tablo 2’de ilgili
sürtünme katsayısı değerleri için kuvvet fark yüzdelerine göre hesaplanan doğrusal bölgeden doğrusal olmayan
bölgeye geçiş kayma açısı değerleri verilmiştir. Şekil 9 ve Şekil 10’da sırasıyla 0.1 ve 0.5 sürtünme katsayısındaki
doğrusal ve Dugoff kuvvetleri fark yüzde grafikleri örnek olarak verilmiştir.
Tablo 2. Doğrusal ve Dugoff lastik kuvvet fark yüzdesine göre hesaplanan lastik kayma açısı değerleri
Sürtünme Katsayısı, µ

0.1

0.3

0.5

0.7

1

Kayma Açısı Değeri (Derece)

0.47

1.6

2.7

3.6

5
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Şekil 9. 0.1 Sürtünme katsayısındaki doğrusal ve Dugoff kuvvetleri fark yüzdesi grafikleri

Şekil 10. 0.5 Sürtünme katsayısındaki doğrusal ve Dugoff kuvvetleri fark yüzdesi grafikleri

4. BENZETİM ÇALIŞMASI
4.1. CarSim Benzetim Ortamı
CarSim programı sayısal araç modellerinin farklı yol ve manevra koşulları altında bilgisayar ortamında test
edilmesine olanak sağlayan bir benzetim yazılımıdır. Yazılımın sayısal araç modeli konfigurasyon ekranı Şekil
11’de gösterilmiştir. Bu ekran üzerinden sayısal modelin güç aktarma, aerodinamik, kütle, süspansiyon, fren,
direksiyon sistemi ve lastik parametre verileri girilmektedir. Manevra ve yol konfigürasyon sayfasında ise aracın
hız, direksiyon, fren ve vites değiştirme manevra verileri ile yol özellik parametreleri girilebilmektedir. Sayısal
çözücüsü olarak CarSim’in kendi veya Matlab/Simulink çözücüleri kullanılabilmektedir. Şekil 12’de benzetim
animasyonunu ve parametre sonuçlarını gösteren ekran gösterilmiştir.
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Şekil 11. CarSim araç konfigürasyonu veri ekranı

Şekil 12. CarSim animasyon ve parametre sonuçları ekranı

4.2 Sürtünme Katsayısı Tahmin Algoritmasının CarSim Ortamında Test Edilmesi
Benzetimde toplam kütlesi 3460 kg olan ve Magic Formula lastik modeli kullanan sanal bir araç modeli
kullanılmıştır. Benzetim senaryosunda araç 80 km/h başlangıç hızıyla düz bir yolda (eğim sıfır) ve boş viteste
giderken lastik kayma açıları 1 dereceye kadar her saniyede 0.1 derece aralıklarla (düşük sürtünme
katsayılarındaki açı değeri hesabı için) ve 1 dereceden 5.4 dereceye kadar 0.3 derece aralıklarla ile arttırılmaktadır.
Araç üzerinde oluşan lastik kayma açısı değişimi Şekil 13’te gösterilmiştir.

Şekil 13. Sanal araç modeli üzerindeki lastik açı değişimi

Şekil 14’te Matlab/Simulink ortamında CarSim araç modeli ve hazırlanan iki metoda ait algoritma blokları
görülmektedir. “Carsim Kuvvetleri Türev Değişim Yüzdesi” bloğunda CarSim den alınan kuvvetlerin türev
değişim yüzdesinin %10 dan büyük olduğu kayma açı değeri ve “Doğrusal ve Carsim Kuvvetleri Fark Yüzdesi”
bloğunda ise hesaplanan doğrusal kuvvet ile alınan kuvvetler arasındaki fark yüzdesinin % 10 büyük olduğu
kayma açı değeri gerçek zamanlı olarak hesaplamaktadır. Bölüm 3.1 de belirlenen Tablo 1 ve Tablo 2 deki açı
değerleri Şekil 14 de gösterilen “Arama Tablo”larına işlenmiştir. Hesaplanan açı değerleri bu değerlerle
karşılaştırılarak sürtünme katsayısı tahmin edilmektedir. Ara değerler için interpolasyon yapılmaktadır.
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Şekil 14. Sürtünme katsayısı tahmin algoritması Simulink modeli

4.3. Benzetim Sonuçları
Tablo 3’te türev ve doğrusal kuvvet değişimi oranı metotlarına göre tahmin edilen sürtünme katsayıları ve bu
metotlardaki hata oranları verilmiştir.

Tablo 3. Metot 1 ve Metot 2’ye göre hesaplanan sürtünme katsayısı değerleri ve hata oranları

Gerçek (CarSim)
Sürtünme Katsayısı
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Metot Hata Oranı:

Metot 1- Kuvvet Türev Değişim
Yüzdesine Göre Sürtünme Katsayısı
Tahmin Sonuçları
0.14
0.18
0.25
0.39
0.47
0.56
0.64
0.82
0.91
1.00
3.33%

Metot 2- Doğrusal ve Lastik Kuvvet
Değişim Fark Yüzdesine Göre Sürtünme
Katsayısı Tahmin Sonuçları
0.14
0.23
0.33
0.39
0.50
0.63
0.70
0.82
0.90
1.02
2.28%

Metotların hata oranları aşağıda verilen ortalama karesel hata (RMSE – root mean square error) formülüyle
hesaplanmıştır.
(12)

Sonuçlardan görüleceği üzere iki metodun hata oranları birbirine çok yakın ve %5 den küçüktür, dolayısıyla iki
yöntemden biri sürtünme katsayısı tahmin hesaplarında kullanılabilir. Bölüm 3.1 de verilen tablolardan görüleceği
üzere metot 1 düşük sürtünme katsayılarındaki durumlarda daha küçük açılarda aynı sonucu verebilmektedir.
Dolayısıyla aracın kararlılığı ve lastiklerdeki zorlanmalar düşünüldüğünde, Metot 1 düşük sürtünme
katsayılarındaki durumlarda daha güvenilir bir yöntem olarak kullanılabilir.

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada lastik sürtünme katsayısının tahmini için iki farklı metot önerilmiş ve benzetim çalışmalarıyla
algoritmaların başarısı tespit edilmiştir. Araç modelinde kullanılan lastik modeli ile tahmin algoritmasında
kullanılan lastik modeli farklı seçilerek algoritmanın dayanıklı olarak çalıştığı görülmüştür. Bu durum lastik
modeliyle gerçek lastik kuvvetlerinin tamamen aynı olamayacağı gerçek uygulamalar için umut vaatetmektedir.
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Çalışmada seçilen test manevrasında yük transferi yüksek değerlere çıkmamaktadır, dolayısıyla yük transferinin
etkisi dikkate alınmamıştır. Önerilen algoritmaların performansı Cα lastik viraj katılığı katsayısına bağlıdır.
Çalışmada bu değer çok düşük kayma açılardaki yanal kuvvet türevlerinin ortalaması ile bulunmuştur. Bunun
yerine Kalman veya RLS (Recursive Least Square) gibi tahmin algoritmaları kullanılabilir. Ayrıca çalışmanın ileri
safhasında lastik kuvvet tahmin algoritması geliştirilerek CarSim’den alınan lastik kuvvetleri yerine kullanılması
planlanmaktadır.
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ABSTRACT
A spoiler and a half airfoil are used as passive flow control methods in order to reduce the drag coefficient acting
on a truck-trailer. Aerodynamic characteristics of the half of NACA 0006 airfoil and spoiler having spoiler
positions of -4.5mm, -2.5mm, 0 mm, +2.5mm and +4.5mm are evaluated by performing the force measurements,
surface oil flow visualization and smoke wire flow visualization. Force measurements experiments were executed
in the range 6.6x104  Re  4.9x105. Optimum combination for maximum drag reduction is found to be half of
NACA 0006 airfoil at zero spoiler position. For this case, a maximum drag reduction is obtained as 28.7% at Re =
2x105. Oil flow visualization results elucidated that separated shear layer around the surface of the half airfoil for
the case of truck-trailer with the half airfoil and around the surface of the spoiler for the case of truck-trailer with
the half airfoil and spoiler.
Keywords: Drag reduction, NACA 0006, Truck-trailer.

1. INTRODUCTION
Aerodynamic structure of land vehicles significantly influences the vehicle’s performance in terms of fuel
consumption and noise. Aerodynamic forces acting on vehicles are drag and lift forces. Especially drag force
increases in proportion to velocity. Therefore, reduction of the drag force is very important to reduce the fuel
consumption. Vehicle aerodynamic design especially for truck-trailers and buses leads to flow separation, wide
wake region. 80%-90% of the total drag for such vehicles known as bluff bodies is occurred due to large wake
region behind them (Altaf et al., 2014). Spoiler (Akansu et al., 2016; Bayindirli, 2017; Sarıoğlu et al., 2016; Kim
et al., 2017a), side skirt (Landman et al., 2010), boat tail (Altaf et al., 2014; Belzile et al., 2014) and gap fairing
(Khosravi et al., 2015; Salati et al., 2017; Kim et al., 2017a) can be given as some example of passive flow control
methods for truck-trailer.
In the study of Salati et al. (2017), they examined both experimental and numerical effect on the drag force in the
tunnel by adding parts to the front and rear of 1/10 scale truck-trailer model. They achieved a maximum 9.5%
reduction in the drag force. Kim et al., (2017) numerically and experimentally investigated the drag reduction
effect of cab-roof fairings (CRF) for a 1/8 scale model. They measured force measurement via a load cell and flow
field measurements using PIV at Reynolds number greater than 5.5x105. They achieved a 19% reduction in drag
coefficient with the aid of 3 dimensional CRF. They showed that numerical results fit well with experimental data.
Bayindirli (2017) investigated the aerodynamic forces acting on a truck-trailer with spoiler. 20.9% drag reduction
is achieved with the developed spoiler. Kim et al. (2017a) carried out numerical and experimental study to
examine effects of gap, between truck and trailer with spoiler, on the drag reduction. From experiment results it
was seen that the gap length G / G0 = 0.6 and the deflection angle θ = 5 o greatly reduced the drag coefficient of the
truck-trailer model by 16.4%. Sarıoğlu et al. (2016) investigated the effect of different spoiler position on the drag
reduction. They reduced drag coefficient of 22.6% as compared to alone truck-trailer. The work of Miralbes
(2012) is the analysis of aerodynamic improvements including the different design that are a nose cone, a
underskirt and a boat tail for semi-trailer tanker. This improvement reduced the fuel consumption up to 11%.
Akansu et al. (2016) investigated the effects of a passive flow channel, a spoiler and a redirector on a truck trailer
model in a wind tunnel. They obtained 25.58% drag reduction with combination of the passive flow channel, the
spoiler and the redirector.
The aim of the present study is to experimentally investigate drag reduction improvement of a half of NACA 0006
airfoil placing over the trailer. In this work, force measurements, smoke wire and oil flow visualizations are
performed for different spoiler positions and Reynolds numbers.
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2. EXPERIMENTAL SETUP
Smoke flow visualization and oil flow visualization were performed in a wind tunnel showing in Fig. 1(a). This
tunnel has a test section of 570 mm x 570 mm in Mechanical engineering department of Karadeniz Technical
University. Velocity of the tunnel is varied from 0 to 50 m/s by adjusting with frequency invertor. Later, force
measurements were carried out in a wind tunnel showing in Fig. 1(b). This tunnel has a test section of 570 mm x
570 mm in Mechanical engineering department of Niğde Ömer Halisdemir University. A six component ATI
Gamma DAQ F/T model load cell is used to measure drag force acting on a truck-trailer model. As shown in Fig
1(b), the test model is placed on a flat plate 6mm above the inner sub-base surface of the wind tunnel.
Experimental uncertainty for force measurements is calculated as 5%. More information about the force
measurement experimental setup can be found in the studies of Özel et al. (2016), Akansu et al. (2016) and
Sarıoğlu et al. (2016). 1/32 scale commercial Scania truck-trailer model was used to obtain acceptable blockage
ratio. The maximum blockage ratio is 3.68%. As known, West and Apelt (1982) suggested the blockage ratio
lower than 6%. Therefore this value is acceptable for the present study.

(a)

(b)

Figure 1. Wind tunnels for (a) the flow visualizations and (b) the force measurements

Surface oil flow visualization is carried out to better understand separation points and airflow structures over the
test model surface at Re = 4.5x105. A mixture of titanium dioxide, oleic acid and kerosene with a ratio of 1:5:7 is
used. The surface of the half airfoil and the spoiler are painted mat black to take better quality pictures. For both
surface oil flow visualization and smoke wire flow visualization, the test model was placed on a flat plate showing
in fig. 2. Smoke wire flow visualization is performed at Re = 1.6x10 5.

Figure 2. Experimental setup for smoke wire flow visualization methods

Fig. 3 indicates the spoiler positions at +4.5 and -4.5. Experiments were carried out for different spoiler positions
that are -4.5, -2.5, 0, +2.5 and +4.5. Zero spoiler position is considered as the same level of the edge of the trailer
with the edge of the spoiler. Force measurement experiments were executed at Re = 6.6x10 4, 1.2x105, 1.6x105,
2x105, 2.4x105, 2.9x105, 3.2x105, 3.6x105, 4x105, 4.5x105and 4.9x105
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Not scaled

Not scaled

Figure 3. Truck-trailer for different spoiler positions with NACA 0006

3. RESULTS AND DISCUSSION
This section is split into three subsections that are force measurements, smoke wire flow visualizations and surface
oil flow visualization, respectively.

3.1. Force Measurements
Variation of the drag force as a function of Reynolds number is given in Fig. 4. 0_NACA0006, +2.5_NACA0006,
+4.5_NACA0006, -2.5_NACA0006 and -4.5_NACA0006 denote NACA0006 airfoil with spoiler at the position
of 0, +2.5mm, +4.5mm, -2.5mm, and -4.5mm, respectively. Force measurements were performed in the range of
6.6x104  Re  4.9x105. Except for +4.5_NACA0006 and -4.5_NACA0006, drag coefficient acting truck-trailer is
nearly constant while Reynolds number is greater than 2x10 5. This is ascribed to stable flow structure around the
model even with geometrical change by using different spoiler position and the half of the airfoil. Therefore, there
is Reynolds number independence at all cases except for +4.5_NACA0006 and -4.5_NACA0006 after the value of
2x105 of Re number.
CD

1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

NACA0006
0_NACA0006
+2.5_NACA0006
+4.5_NACA0006
-2.5_NACA0006
-4.5_NACA0006
Alone Truck-Trailer

0.4
0.3
0.2
0.1

0.0
5.00x104 1.00x105 1.50x105 2.00x105 2.50x105 3.00x105 3.50x105 4.00x105 4.50x105 5.00x105

Re

Figure 4. Variation of drag force as a function of Reynolds number for truck-trailer with/without half of NACA 0006 airfoil
and different spoiler positions.

In the case of NACA0006 and the alone truck-trailer, drag coefficient distribution for NACA0006 indicate the
similar distribution with alone truck-trailer beyond Re = 2 x105. At the spoiler positons of +2.5mm, and -2.5mm,
there are drag reduction as compared to the alone truck trailer and also they have a similar variations in drag
coefficient with increasing Reynolds number. For +4.5_NACA0006 and -4.5_NACA0006, drag coefficients
significantly decrease with increasing Reynolds number up to Re = 3.2x105. They are also notably higher than the
alone truck-trailer at low Reynolds number. This can be attributed the changing flow structure around the model
for these Reynolds numbers. Percentage drag reduction as a function of Reynolds number is given in Fig. 5.
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Maximum drag reduction is achieved with the case of 0_NACA0006. There is at average 23.9% drag reduction
according to Reynolds number.

40

Drag reduction for 0_NACA0006

35

Drag Reduction (%)

30
25
20
15
10
5
0
2.0x105

2.5x105

3.0x105

3.5x105

Re

4.0x105

4.5x105

5.0x105

Figure 5. Drag reduction for 0_NACA0006 as compared to alone truck-trailer

3.2. Smoke Wire Flow Visualization
Flow visualization is implemented to better understand flow structure around the truck trailer at Re = 1.6x105. The
visualizations for the alone truck-trailer, NACA0006, 0_NACA0006 and the spoiler at zero position are given in
Fig. 6(a), 6(b), 6(c) and 6(d) respectively. In Fig. 6(a), incoming flow is separated from the edge of truck indicated
with blue arrow and then the separated flow is reattached to the edge of the trailer showing as yellow arrow.
Reattached flow is separated almost immediately and also wide wake region, leading to high drag coefficient, is
formed behind the model. Similar flow phenomena are occurred in Fig. 6(b). For the case of half of airfoil with
spoiler at zero position showing in Fig 6(c), flow separation is clearly occurred over the surface of edge of the
truck but also occurred and also flow is followed the surface of the spoiler and the airfoil. This leads to narrower
wake region and lowest drag coefficient than the other models. At Fig. 6(d), separated shear layer at the edge of
the truck are followed the spoiler surface after it lead to wide wake region.

Figure 6. Smoke wire flow visualization for (a) alone truck-trailer, (b) NACA00006 without spoiler, (c) NACA0006 with
5
spoiler and (d) spoiler at zero position at Re = 1.6x10
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3.3. Surface Oil Flow Visualization
Surface oil flow visualization is used to reveal the flow separation and reattachment patterns. Figure 7(a) and (b)
show view of the surface oil flow visualization produced by flow around truck trailer and half airfoil without/with
spoiler. As shown in Fig 7(a) and (b), flow separation due to adverse pressure gradient is clearly seen with oil
accumulation and flow reattachment is occurred due to at the end of this accumulation. For the case of
0_NACA06, yellow curve is indicated the flow separation and oil pigments star to accumulate up to reattachment
demarcation. This reattachment swept the oil pigment over the surface of the airfoil. Turbulent boundary layer
leads to a narrower wake region, therefore this result is supported by drag results and smoke wire flow
visualization. For the case of NACA06, flow is separated at the leading edge of half airfoil and reattached due to
the turbulent boundary layer.

Figure 7. Oil flow visualization for (a) half airfoil without spoiler and (b) half airfoil with spoiler at zero position

4. CONCLUSION
In the present study, flow structure around the truck-trailer was tried to be improved by using half of NACA 0006
airfoil with spoiler at five different spoiler positions. Force measurements, smoke wire flow visualization and
surface oil flow visualization are performed. Flow visualization results revealed flow separation, reattachment and
stagnation point. For the case of half airfoil with spoiler at zero position, the maximum drag reduction is obtained
when compared to the alone truck trailer. The results indicated that drag coefficient is independence from
Reynolds number at Re  2x105.
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ÖZET
Bildiri konusu olan proje ile havalı süspansiyon sistemine sahip ağır ticari araçlardaki, Elektronik Havalı
Süspansiyon Kontrol Sisteminin (EHSKS) gömülü yazılımının geliştirilmesi ve mevcut merkezi araç kontrol
ünitesine gömülerek yerlileştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Çalışma kapsamında EHSKS yazılımı yerli olarak
geliştirilmiş ve doğrulama testleri yapılmıştır. Geliştirme, doğrulama ve izlenebilirlik açısından; çalışmalar,
yazılım geliştirme çalışmalarında kullanılan v-şeması takip edilerek devreye alınmıştır. Bu yazılım ve kontrolcü
sayesinde; aracın, her yük ve yol durumunda seviye kontrolü sağlanarak, kullanıcının manuel girişlerine de adapte
olacak bir sistem tasarıımı yapılmıştır.
Maliyetlerin çok kritik olduğu seri üretim prosesinde, bu proje ile araç başına yüksek miktarda maliyet azaltılması
sağlanmıştır. Hava ile beslenen ve enerji tüketen havalı süspansiyonun hava tüketimi iyileştirilerek enerji
verimliliği; araç yükü sisteme verilerek müşteri memnuniyeti ve sistem performans artışı sağlanmaktadır .
Anahtar Kelimeler: Elektronik süspansiyon seviye kontrolü, gömülü yazılım geliştirme, havalı süspansiyon
kontrolü

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC LEVEL CONTROL SYSTEM FOR HEAVY
COMMERCIAL VEHICLES
ABSTRACT
Within the Project, the handled subject in this paper, the ebdedded software of the Electronic Controlled Air
Suspension (ECAS) System in heavy duty commercial vehicles with air suspension system has been developed,
localized and embedded in the existing central vehicle control unit. Development of ECAS software and fulfilment
of validation tests has been held locally. In terms of development, verification and traceability; the study has been
carried out by following the v-scheme used in software development studies. Thanks to this software and
controller, a system has been designed that can be adapted to user’s manual inputs by providing vehicle height
control for any loading and road conditions.
In the mass production process, where costs are very critical, high cost reduction has been provided with this
project. Air consumption has been improved that satisfies energy efficiency since the system is supported with air
and consumes energy. Additionally, vehicle load information has been supplied to system that increases customer
satisfaction and system performance.
Keywords: Electronic level control of air suspension, embedded software development, air suspension control

1. GİRİŞ
Ağır Ticari araçlarda; sürüş komforu, ağırlık azaltıımı, dikkatli yük taşıma talebi gibi birçok nedenle makaslı
süspansiyonlar yerine havalı süspansiyon kullanımı oldukça artmıştır. Bu uygulamalar öncelikli olarak mekanik
kontrollü pinomatik devreler yardımı ile devreye alınmış, ancak akıllı kontrolün ihtiyaç haline gelmesi ile
elektronik kontrollü havalı süspansiyon sistemleri kullanılmaya başlanmıştır.

720

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Kamyon ve çekici gibi ağır ticari araçlarda çokça kullanılan havalı süspansiyon sistemleri, hava körüklerinin yay,
amortisörlerin sönümleme görevini kullarak sistemin stabilize edilmesine yönelik olarak kullanılan sistemlerdir.
Şekil.1 ile dört körüklü arka havalı süspansiyon sisteminin kullanıldığı C4AS, şekil.2 ile iki körüklü arka havalı
süspansiyon sisteminin kullanıldığı C2AS örnekleri verilmiştir. Körük veya mekanik tasarım değişikliği ile aracın
devrilme (roll), doğal frekansı, titreşim ve darbe sönümleme karakteristikleri yüksek oranda değişebilmektedir.

Şekil1. C4AS arka havalı süspansiyon yandan görünümü

Şekil2. C2AS arka havalı süspansiyon izometrik görünümü

1.1 Havalı Süspansiyon Kontrol Sistemi Elektronik Parçaları
Havalı süspansiyon sistemi içindeki körüklerdeki havanın kontrolünü sağlamak amacıyla bir veya iki kanallı
pnömatik valfler kullanılır. Bu valfler içinde bulunan solenoidler elektriksel olarak tetiklenerek körükler içindeki
havanın doldurulması veya boşaltılması görevini üstlenir.

Şekil3. 1 kanallı valf bloğu

Şekil4. 2 kanallı valf bloğu

Valf kontrol sinyalleri, şasi yüksekliğininin işlenmesi ile ihtiyaç olunan durumlarda gönderilir. Bu yükseklik aks
ile şasi arasında bulunan deplasman sensörleri ile ölçülmektedir. Aynı zamanda körüklerdeki hava basıncını
ölçmek için basınç sensörleri kullanılmaktadır (Şekil, Şekil2). Kullanılan bu giriş sinyallerinin işlenip kontrol
algoritmalarından geçirilerek valflerin sürülmesi araç üzerinde bulunan Elektronik Kontrol Ünitesi (EKÜ)
tarafından sağlanır.
Kullanıcı tarafından manuel olarak girilen yükseklik taleplerinin sisteme iletebilmek için yeni bir Elektronik
Havalı Süspansiyon Sistemi kumandası tasarlanmış ve kullanılmıştır.

Elektronik Havalı Süspansiyon Sistemi Kumandası

Kumandanın araç üzerinde konumu
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1.2 Havalı Süspansiyon Kontrol Sistemi Araç konfigürasyonları
Havalı süspansiyon kontrol sisteminde kontrol metodu dingil başına düşen sensör sayısı ya da kontrol edilen bölge
sayısına göre adlandırılır.

1.2.1. İki Nokta Kontrollü Havalı Süspansiyon Sistemi
Havalı süspansiyonlu dört körüklü 4x2 çekici araçlarda (C4AS) (Şekil 1) olduğu gibi; iki nokta kontrollü
sistemlerde, iki adet deplasman sensörü kullanılır. Bu iki sensörden araç şasisinin sağ ve sol tarafının ayrı ayrı
yükseklikleri hesaplanır ve çift kanallı valf kullanılarak sağ ve sol hava körükleri farklı basınçlarda doldurulup
boşaltılabilir. Aynı şekilde iki körüğe bağlı olarak iki ayrı basınç sensörü kullanılır. Bu yöntem ile birlikte kontrol
edilen çekici araçlar mekanik tasarım ile birlikte devrilme (roll) hareketine olan direnci daha yüksektir. Bu şekilde
kontrol edilen ve bu mekanik yapıya sahip olan C4AS araçların yük taşıma kapasitesi daha yüksektir.

1.2.2. Tek Nokta Kontrollü Havalı Süspansiyon Sistemi
Havalı süspansiyonlu iki körüklü 4x2 çekici araçlarda (C2AS) (Şekil 1) kulanıldığı gibi; iki nokta kontrollü
sistemlerde, bir adet deplasman sensörü kullanılır. Bu sensörden araç şasisinin yükseklikliği, tek bir very
üzerinden hesaplanır ve tek kanallı valf kullanılarak hava körükleri doldurulup boşaltılabilir. Tek kanallı bu
valflerin çıkış portları (Şekil 3) arasında; oldukça küçük ancak bu iki portu birbirine bağlayarak hava geçişine izin
veren bir kanal vardır. Bu kanal sayesinde çıkış portlarının bağlı olduğu iki körüğün de hava basıncı yaklaşık
olarak aynı olarak okunur ve buna göre aracın şasisi dengeye getirilir. Bu yönetim ile birlikte ve buna göre
düzenlenmiş mekanik tasarım ile kontrol edilen C2AS araçların birlikte devrilme (roll) hareketine olan direnci
daha yüksektir.

2.ELEKTRONİK HAVALI SÜSPANSİYON KONTROL SİSTEMİ FONKSİYONLARI
Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sisteminin temel fonksiyonu; her yükleme ve hız durumunda şasi
yüksekliğini belirli bir seviyede tutarak sistemin kullanıcı tarafına ilettiği bozucuların etkisini azaltmak ve araç
dinamiği ve sürüş hissini olabildiğince doğrulamaktır. Bunu sağlarken birtakım ek fonksiyonları da içinde
barındırır. Bunlar, Şekil.5’te görüldüğü üzere tek tek açıklanacaktır.

Şekil 5. Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sistemi fonksiyonları
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2.1. Sürüş Yüksekliğine getirme
Sürüş yüksekliğine getirme fonksiyonu Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sisteminin temel fonksiyonudur.
Araç fabrikada seri üretim hattından çıktıktan sonra belirli parametrelerin yüklendiği kalibrasyon aşamasına gelir.
Kalibrasyon adımında, havalı süspansiyon sisteminin mekanik olarak tanımlanan çalışma yükseliğinin bu aşamada
araca tanıtılması sağlanır. Sağlanan bu değer Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sistemi için “sürüş
yüksekliği” olarak tanımlanır.
Sürüş yüksekliği, araçta otomatik ve manuel olarak sağlanabilir.

2.1.1. Otomatik Sürüş Yüksekliği
Otomatik sürüş yüksekliği aracı hareketli iken sabit yükseklikte tutmak için kullanılır. Bu fonksiyon ile araç
dinamiği ciddi şekilde iyileştirilirken sürücü konforu da sağlanmış olur. Araç dinamik olarak belirli bir hızın
üzerinde ise otomatik olarak sürüş yüksekliğine getirilir. Bu hız, yazılımda 30 km/saat olarak belirlenmiştir .

2.1.2. Manuel Sürüş Yüksekliği
Manuel sürüş yüksekliği yükleme boşaltma yaptıktan sonra yola çıkmadan nce kullanılabildiği gibi, araç açık
konumdayken yükeleme ve boşaltma yapılması sırasında araç yüksekliğinin değişmemesi için de kullanılabilir. Bu
talep sürücü tarafından Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sisteminin kumandası aracılığıyla Elektronik
Kontrol Ünitesine (EKÜ) iletilir.

2.2 Servis/Tümsek Yüksekliği
Alçak yüksekliğe sahip araçlarda sürüş yüksekliğine ek olarak tümsek/servis yğksekliği tanımlanır ve kullanıcının
bunun gibi durumlarda kullanabilmesi için kabin içinde bir buton sağlanmıştır. Bu butondan EKÜ’ne gelen sinyale
göre tümsek/servis yüksekliği sağlanır.

2.3 Yüksek Hızda Yükseklik Ayarlama
Araç yüksek hızlara çıktığında hava direncini en aza indirebilmek için aracın yere yaklaştırılması amacı ile sürüş
yüksekliği algoritma tarafından güncellenir. Böylece yakıt tasarrufu da arttırılır.

2.4 Frenleme ve Viraj Alma Sırasında Seviye Ayarı Engelleme
Frenleme ve/veya hızlanma sırasında sürücü konforunu en yüksek dereceye çıkarabilmek ve frenleme sırasında
fren hava basınçlarını etkilememek adına, Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sisteminin kontrolcüsü
çalıştırılmaz.
Aynı zamanda aracın viraja girme durumu ve derecesi yazılım tarafından hesaplanarak bir skala içinde
ağırlıklandırılır. Bu değere göre belirlenen sınırlar dahilinde Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sisteminin
kontrolcüsü çalıştırılmaz. Bu limit değerleri araç dinamiği uzmanları ile sürüş değerlendirmelerine göre devreye
alınır. Aracın viraj gibi dönüş durumlarında, kontrolcü sisteminin devrilmeyi (yana yatmayı) kompanse etmek için
çalışması, hava tüketimini arttırdığı gibi oldukça tehlikeli durumlara yol açabilir. Sistem çalışıp, devrilme (yana
yatma) durumunda sağ ve soldaki farkı kapatmak için bir tarafa fazla hava basarken diğer tarafı indirmeye
çalışacaktır. Ancak bu dönüşün ters yöne doğru başka bir dönüş ile devam etmesi durumunda araç tamamen
devrilme riski ile karşı karşıya kalabilir.
Bu süreçte en optimum yöntemi kullanmak hem açılma adadine göre ömrünü dolduran valflerin ömrüne etki
edecek hem tüketilen hava miktarını belirleyecek hem de aracın devrilmeye karşı korunmasını sağlayacaktır.

2.5 Diagnostik
Araç hattan indiğinde ya da servise geldiğinde bir diagnos sistemi ile bağlanıp konfigürasyon ve kalibrasyon
işlemlerinin tamamlanabiliyor olması gerekmektedir. Bunları sağlayabilmek adına yazılım ve diagnostic sistemi
için UDS (Unified Diagnostic Services) protokolü kullanılmıştır. UDS, ISO 14229-1‘de (URL1) belirtilen
otomotiv elektroniği içindeki Elektronik Kontrol Üniteleri (EKÜ) için kullanılan bir iletişim protokolüdür. ISO
14230-3 (KWP2000) ve ISO 15765-3 (DoCAN) (URL2) üzerinden türetilmiştir. Bu bağlamda UDS, şirkete özgü
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olmayan, uluslararası bir standarttır. Şimdiye kadar bu iletişim protokolü, Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM)
tedarikçilerinin yaptığı hemen hemen tüm yeni EKÜ'lerde kullanılmaktadır. Bu EKÜ'ler, elektronik yakıt
enjeksiyonu (EFI), motor kontrol ünitesi (ECU), şanzıman, anti-kilit fren sistemi, kapı kilitleri, frenleme ve daha
pek çok fonksiyonu kapsar.
Algoritmanın bu protokole uygun olması gerektiği gibi bütün kalibrasyon rutinlerini de sağlayacak şekilde
oluşturulması gerekmektedir.

2.6 Düşük Basınç Altında Seviye Ayarı Engelleme
Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sisteminin aksiyon elemanları olan valflerin ventillerini doğru şekilde
çalıştırabilmek için sağlanan hava basıncının belirli bir basıncın üstünde olması gerekmektedir. Kullanılan
valflerin ventil açma kuvvetine göre bu basınç limiti değişebildiği gibi, araç içindeki basıncın fren hava basıncının
da belirli bir limitte tutulması gerekmektedir. Bu sebeple sistem içindeki toplam hava basıncı hesaplanarak ve/veya
kullanılarak Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sistemi kontrolcüsünün belirlenmiş bir basıncın altında
çalışmaması sağlanır.

2.7 Çekiş Yardımı
Arka havalı süspansiyon sistemine sahip kaldırılabilir dingili bulunan 6x2 araçlarda, yere basan kaldırılabilir
dingil, araç üzerinde bulunan yükün bir kısmını üstüne alarak canlı (çeker) dingil üzerine düşen yükü
azaltmaktadır. Bu yük dağılımı, mekanik parçaların ömrü ve konfor açısından avantajlar sağlamakta iken kuvvetli
çekiş gerektiren durumlarda dezavantaja sebep olmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırabilmek için Elektronik
Havalı Süspansiyon Kontrol Sistemi, kaldırılabilir dingil hava körüklerindeki havayı belirlenen basınç katsayısı
oranında düşürerek bu dingilin aldığı yükün bir kısmını canlı dingil üzerine transfer eder .

2.8 İlave Dingil Kaldırma
Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sistemi kaldırılabilir dingile sahip 6x2 araçlarda, dingilin hava basıncı ile
kontrol edilerek kaldırılmasını sağlar. Bu sayede, kullanıcı daha fazla manevra kabiliyetine sahip olabilirken,
yükleme durumuna göre doğru yük dağılımını sağlamak için dingili indirerek de kullanabilir.

2.9 Araç Yükü Hesaplama ve Aşırı Yük Uyarısı
Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sisteminin kritik fonksiyonlarından biri dingil yükü hesaplamadır.
Hesaplanan dingil yükü CAN_BUS iletişimi ile fren modüllerine basılmaktadır. Basılan bu dingil yüklerine göre
fren sistemi, hava basıncı ve fren kuvveti arasındaki ilişki fonksiyonu çıktılarıyla frenlerin kontrolünü sağlar.
Dingil yükleri, dingilleri süspanse eden hava körükleri içindeki basıncın değerlendirilmesi ile hesaplanır. Hava
körüklerine bulunan hava basıncı, göreceli olanarak değer basan basınç sensörleri ile ölçülür. Ölçülen basınç ve
yükseklik değerleri bir lineerizasyon fonksiyonu ile dingil başına düşen yükün grafiğini verir. Bu sayede aracın
bulunduğu yüksekliğe göre verdiği hava basıncından yük bilgisine ulaşılmış olunur.
Aks yükleri toplamı, aracın kapasitesinin ve/veya limitinin üzerindeyse, kullanıcıya aşırı yük bilgisi verilir ve/veya
regülasyonlar gereği bütün dingillerin yere indirilmesi sağlanır.

3.ELEKTRONİK HAVALI SÜSPANSİYON
GELİŞTİRME VE MİMARİSİ

KONTROL

SİSTEMİ

YAZILIM

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (Software Development Life Cycle - SDLC) kavramı bir döngü yaklaşımdır
(Seker, 2014). Bir sarmal hareket halinde olan bir yaklaşımdır. SDLC aşamaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
1.
2.
3.
4.

Planlama
Tanımlama
Tasarım
Geliştirme

4. Geliştirme
5. Entegrasyon ve testler
6. Uygulama
7. Bakım

Kaynaklara göre döngünün basamakları farklı adlandırılabilir ya da sayısı artabilir. Ancak yazılım geliştirirken
temel olan; aşağıdaki adımlarını takip etmek, doğru dökümantasyon ve birbirini besleyen adımlardır.
1. Problem, fırsatlar ve hedeflerin belirlenmesi
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

İnsan seviyesi enformasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi
Sistem ihtiyaçlarının (isterlerinin) belirlenmesi
Şimdiye kadar olan adımlar ışında elde edilen isteklere cevap veren bir sistemin tasarlanması
Yazılımın geliştirilmesi ve dokümantasyonu.
Sistemin testleri ve bakım adımlarının belirlenmesi.
Sistemin gerçeğe alınması ve değerlendirilmesi.

3.1 V Döngüsü (V-cycle)
Adımlar V şeklini oluşturduğu için V-Şeklinde Model denilmiştir. Üst seviye de daha genel bakışa göre tasarım
yapılır. Üst seviye tasarımların daha sonra daha detaylı alt seviye tasarımlarının yapılır. Daha alt seviyelerinin
açıldığı, bunların girdilerini-çıktılarını ve beklentilerinin yazıldığını söylenebilir. Sonrasında kodlamaya geçilir.
Aşağı doğru akan bir proje yönetimi söz konusudur. Ancak buradan sonra yukarı doğru çıkılmaya başlanır. Birim
testleri yapılır. Her üretilen
modülün testi yapılır. Daha sonra bu modüllerin/alt seviye tasarım ürünlerinin birbiri ile çalışma durumu,
entegrasyon testleri yapılır ve kabul testleri aşamasında müşterinin kabul edip etmemesi ile ilgili müşteriye yani
araca gidilir. Araçta uygulama test edelir ve bakım başlar.
Bu yaklaşımın diğer bir özelliği de, Şekil.6’dan görüleceği üzere aynı hizada olan aşamaların birbirini
karşılamasıdır. Detaylı tasarım yapılması ile, bunun hemen karşısında kodlama bittikten sonra birim testleri
yapılır. Yapmış olduğumuz tasarıma ait testler yapılır. Üst seviye tasarıma ait entegrasyon testleri yapılır. Her bir
alt modülün birbiri ile uyumlu çalışıp çalışmadığı test edilir. İhtiyaç analizleri ile system açısından nelere ihtiyaç
olunduğu çıkarılır. İhtiyaçların ise kabul testleri yapılır. V-Şeklinde model aşağı inip yukarı çıkan ve her
aşamasının karşılığının olduğu bir modeldir. “Bir şey yapıldı ama bunun karşılığı doğru mudur?” sorgulama sının
yapıldığı, en aşağıya kadar inip kodlamaya kadar inip sonra da yukarıya doğru sistemi taşıyan bir yapıya sahiptir.

Şekil 6. V Döngüsü

Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sisteminin v-döngüsü Şekil.7’de gürüldüğü gibi incelenmiştir.
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Şekil 7. Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sisteminin v-döngüsü

1.3 Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Yönetimi
Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sisteminin üst seviye gereksinimleri (high level), sistm fonksiyonlarını ve
hangi durumda bu fonksiyonları sağlamasını gerektiğini belirler. Dışarıdan gelen (Incoming) gereksinimler,
kanunu olarak tanımlanmış (regülasyon ve/veya patentler gibi) ya da araç içindeki ortak çalışılan fonksiyonlarla
birnirini bütünleyen ve güvenlik gereksinimler için kullanılır. Gelen gereksinimler aynı zamanda birer üst seviye
gereksinimlerdir, bu üst seviye gereksinimlere göre sistemin üst seviye tasarımı oluşturulur.
Oluşturulan üst seviye gereksinimlerinin testleri için de üst seviye test gereksinimleri oluşturulur. Bu
gereksinimlerin yönetimi için Siemens tarafından sunulan VSEM (Vehicle Software and Electrical Management)
programının RM (Requirement Management) arayüzü kullanılmıştır. Bu program ile üst seviye ve alt seviye (low
level) gereksinimler arasında bağlantı ilişkisi kurularak değişiklikler revizyon ve bağlantılar ile
yönetilebilmektedir. Bu bağlantılar fonksiyon bazında gereksinimler ve test gereksinimleri arasında da
sağlanabildiği için fonksiyon gereksinimi değiştiğinde test prosedürünün ve çıktılarının güncellenmesi de bu
şekilde yönetilebilmektedir.

Şekil 8. Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sisteminin Gereksinim Ağacının VSEM Görünümü
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3.3 Üst Seviye Sistem Tasarımı ve Model Tabanlı Algoritma Geliştirme
Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sisteminin üst seviye gereksinimleri doğrultusunda sistemin temel olarak
gerçekleştimesi gereken fonksiyonlar belirlenir. Bu temel fonksiyonların birbiri ile bağlantısının gösterildiği ve
oluşturulduğu system fonksiyon diyagramı oluşturulur. Böylece her bir fonksiyona bir mühendis atanabilir ve
fonksiyonel geliştirme – doğrulama aşamaları izlenebilirliği artmaktadır.
Bu fonksiyon diyagramları alt sistemleri ile birlikte değerlendirilir. Bu değerlendirme alt seviye very akış
diyagramı olarak değerlendirilir. Alt Seviye Veri Akış Diyagramı ise her bir fonksiyon içindeki alt-fonksiyon ve
tanımlanmış giriş-çıkış parametreleri ile sistemin bütün ayrıntılarını gösterir. Böylece fonksiyonların sistem
entegrasyonu kontrollü bir şekilde yapılır.
Oluşturulan alt seviye gereksinimler ve veri akış diyagramları baz alınarak system algoritması geliştirilir.
Algoritma geliştirme çalışması Matlab/Simulink (URL3) ortamında model tabanlı olarak yapılır (Ebert, 2009).
Modelleme tabanlı oluşturulan yazılım kod üretimi aşamasında geçerek C koduna dönüştürülür. Bu kod ATL
formatında oluşturularak araca gömülür.

Şekil 8. Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sistemi Fonksiyon Diyagramı ve Veri Akış Diyagramı
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Şekil 9. Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sistemi Model Tabanlı Yazılımının Genel Görünümü

4.ELEKTRONİK HAVALI SÜSPANSİYON KONTROL SİSTEMİ YAZILIM TEST VE
DOĞRULAMA
4.1 Statik Kod Analizi
Statik kod analizi, statik test tekniklerinden biri olup yazılımlarda olası hataları yazılımın çalıstırılmasına gerek
kalmadan ortaya çıkarmak için yapılır. Statik kod analizi ile programların normal çalısma sırasında fark
edilemeyen hataları bulunabilir. Bu durum kalite, performans ve güvenlik açıklıkları bakımından önem
tasımaktadır. Statik kod analizi ile bellek kaçakları, yığın bozulmaları, değer döndürmedeki hatalar, ölü kodlar,
sonsuz döngüler gibi hatalar bulunabilir ve algoritma geliştirme aşamasında düzenlenebilir. Bu proje kapsamında
static kod analizi uygulaması Matlab Polyspace (URL4) programı kullanılarak yapılmıştır.

4.2 Gereksinim Tabanlı Model Testleri
Oluşturulan alt seviye gereksinimler baz alınarak system algoritması test edilir (Model In tle Loop-MIL). Testler
sırasında modelin bütün giriş ve çıkış değerleri tanımlanarak, olabilecek bütün giriş kombinasyonları denenerek,
buna karşılık beklenen cevabın alınıp alınmadığı değerlendirilir ve raporlanır.

4.3 Gereksinim Tabanlı Entegre Model Testleri
Birlikte çalışan birçok alt system bir araya getirilerek entegre edilmiş grubun gereksinm tabanlı model testi
gerçekleştirilir. Böylece test edilmiş bir alt sistemin birlikte çalıştığı diğer herbir sisteme olan etkisi
değerlendirilmiş olur.

4.4 Döngü İçinde Donanımsal Benzetim Testleri (Hardware In the Loop Testing)
HIL test sistemi ile system modelini bilgisayar üzerinden çalıştırarak giriş ve çıkış fiziksel sinyalleri bu model
tepkilerine göre reel dünyaya çekilebilmektedir. Yazılım-Fonksiyon geliştirme prosesinde, doğrulama
çalışmalarında çok sayıda test senaryosu araçta uygulanmalı ve raporlanmalıdır. Farklı yol-iklim (kaygan yol, %18
eğim gibi) koşullarını bulmak ve test senaryosu ile birebir uyan manevralar uygulamak zor, zaman alan ve
maliyetli işlemlerdir. Aynı zamanda güvenlik açısından da risk oluşturabilmektedir.
Bunların dışında, araçta değiştirilen tasarım parametresinin (süspansiyon sertliği gibi) geliştirilen sisteme olan
etkisini görmek aynı şekilde maliyetli ve zaman alan uygulamalardır. Bu nedenle HIL Simülatörü kullanılarak araç
testleri laboratuvar ortamına taşınabilir.
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Ancak simülatörün kurulumu mühendislik çalışmaları gerektirmektedir. Bu proje kapsamında,
 DSpace firmasıyla sistemin giriş-çıkışları ve elektriksel özellikleri paylaşılmış, buna göre simülatorün
(Scalexio) (URL5) konfigürasyonu yapılmıştır.
 ASM(Automotive Simulation Models) Truck (URL6) Simulink Modeline Havalı Süspansiyon modeli
entegre edilmiş ve parametrizasyonu yapılmıştır.
 Simülatörün kullanılması için gerekli yazılım-zincirinin konfigürasyonu yapılmıştır.

Şekil 10. Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sistemi HIL Test Platformu

4.5 Araç Testleri
Alt sistemlerin model testleri, entegre sistem testleri ve HIL testleri sırasıyla tamamlandıktan sonra, araç testleri
gerçekleştirilir. Araç testlerinde amaç, HIL testleri ile alınan benzetimsel sonuçların araç üzerinde de doğru şekilde
sağlandığının test edilerek sürecin doğrulanmasıdır. Modellemeden kaynaklanan yaklaşımsal eksiklerin görülmesi
açısından araçtestleri oldukçe önemlidir. ML ve HIL testlerinin sonuçları ile araç testi sonuçları karşılaştırılır.
Kabul edilebilir sonuçlar oluşması beklenir.
HIL testi sonuçlarında veya daha önceki test sonuçlarında gereksinimler ile örtüşmeyen noktalar var ise vdöngüsünün de işaret ettiği noktalar geri dönerek, modelleme, fonksiyonel gereksinim ve test gereksinimleri tekrar
değerlendirilir.

5.SONUÇ
Bu çalışma kapsamında; yazılım geliştirme süreçleri ve sistem yönetimi esasları kullanılarak bir Elektronik Havalı
Süspansiyon Kontrol Sisteminin fonksiyonel ve validasyon gereksinimleri oluşturulmuş, yazılımı ve kontrolü
gerçekleştirilmiş, testleri yapılmış ve doğrulanmıştır. Sistem başarılı bir şekilde devreye alınmıştır.

Şekil 11. Elektronik Havalı Süspansiyon Kontrol Sistemi Kontrolcüsüne Karşılık Sistem Yüksekliğinin Davranışı
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ABSTRACT
Lightweight design of vehicle elements is increasingly getting significant issue to decrease CO 2 emissions for
environmental sustainability. This aim could be ensured by shifting material of components with another material
has lower density and adequate specific strength or changing design of components with using CAD and CAE
tools. Spur gear mechanisms are widely used for power transmission in vehicle industry. For this reason, in this
study, the weight reduction of gears with using non-standard tooth thickness is investigated. In standard, pinion
and gear have equal tooth thickness on pitch circle (tpp=tpg=0.5×πm). This situation leads stress difference between
pinion and gear. In present work, pinion with higher tooth thickness and gear with lower tooth thickness are
analyzed to balance stress level for increasing load carrying capacity. The specific tooth thickness value is
obtained for conducted case study. Besides, the weight reduction is achieved with using this approach. This
reduction could be found little, however when thought about number of gear couple in a gearbox and in a vehicle,
thousands of liter of CO2 emissions could be prevented.
Keywords: Weight reduction, Spur gear, Tooth thickness, FEA, Sustainability

1. INTRODUCTION
Recently, decreasing resources of oil and rising risk of global warming are lead to investigate ways of energy
consuming reduction to reduce CO2 emission level and air pollution for sustainability. It is expected that energy
demand in world will increase nearly 50% in next 15 years (http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2013).pdf
). In vehicle industry there are several methods to increase energy efficiency to ensure this aim. Among them,
reducing total weight of vehicle comes forward overwhelmingly since approximately 75% of fuel usage is directly
related with it (Yılmaz continued, 2017). Re-designing components of vehicle is one of the alternative ways of
weight reduction. Spur gears are popular power transmission element in vehicle industry. As standard, meshing
gears have same pitch thickness (tp=tg=0.5×πm). Actually it is not a mandatory situation. Meshing gears could be
designed with unequal tooth thickness. With this change, the stress values on pinion and gear could be equal. It
leads to increase load carrying capacity and it may reduce weight of gear mechanism.
Design and stress analysis of standard and non-standard spur gears have been investigated for many years (Litvin
and Fuentes, 2004),(Coulborne, 2012),(Buckingham, 1988),(Radzevich and Darle, 1994). Using asymmetric gear
is one the sample of stress reduction of gears. FEA study is conducted to investigate effects of pressure angle on
stress levels in study. It is found that using larger pressure angle on drive side decreases stress levels so it may
result in using low sized gears(Çavdar continued, 2005). Another example is using extra larger tool tip radius for
generating drive side of gear. In this study It is analyzed stress reduction with increasing tip radius via FEM.
According to results using extra larger tip radius leads to decrease maximum bending stresses (Yılmaz continued,
2017),(Yılmaz continued, 2017). Using unequal tooth thickness to reduce and balance stress level is relatively
novel method. It is proposed using different tooth thickness on pinion and gear in this study. FEA are conducted
for different gear parameters (Sekar and Muthuveeraphan, 2015). In study, effects of using unequal tooth thickness
are investigated on wear. With increasing tooth thickness, it is reached that wear strength of pinion increases
(Sekar and Satishkumar, 2017). Influence of changing of tooth thickness on power loss and efficiency are
examined in this study. It is found that using larger tooth thickness on pinion is resulted in decreasing power loss
(Murimuthu and Muthuveeraphan, 2015).
In this study, first for design of non-standard gear, a MATLAB code was prepared. The points of non-standard
gear tooth were exported to CATIA. 2D CAD Model was used for finite element analyses in ANSYS. The specific
tooth thickness value was obtained for conducted case study. After that the changing of weight value were
determined.
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2. DESIGN PHASE OF NON-STANDARD SPUR GEAR
In this section, the mathematical expression of spur gear is presented using rack cutter mathematical equations,
differential geometry and gearing theory. The parameters of rack cutter are illustrated in Figure 1. The coordinate
system Sn (Xn,Yn) is located in middle of pitch line on tooth space.

Figure 1. Non-standard rack cutter

The matrixes of portions in Figure 1 are given in following equations;
ac-bd region

(1)

(2)
ce-df region

(3)

(4)
eg-fh region

(5)
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(6)
Where, m is the module, z is the teeth number, αn1,2 is the pressure angle on sides, hf is the dedendum, ha is the
addendum, ρ1,2 are the tip radii,, l1,2,3 is the design parameter of cutter, bc is half thickness of rack on pitch line.
To obtain roll angle for each region unit normal vectors are presented in following equation;

(7)

Where kn unit normal vector of Z direction.
According the gearing theory, direction of sliding velocity vector between pinion and gear is parallel with tangent
vector of common meshing point. Of course, it is always perpendicular to common normal vector. This expression
is presented in Eq. (8).
(8)
During the generating process, the rack cutter makes a linear motion as r p1×1 whislt the gear as workpiece
revolves as Ø1. S1(X1,Y1) is the coordinate system of workpiece. Relationship between cutter and workpiece is
shown in Figure 2.

Figure 2. Relation between cutter and generated gear

Coordinate transformation matrix between rack cutter and workpiece is presented in the following equations.

(9)

(10)

Where M1n is the coordinate transformation matrix and R1 is matrix of involute spur gear, rp1 is pitch diameter.
With programming Eq.(1-10) in MATLAB program, the design points of involute spur gears are obtained. These
points are exported to CATIA program to generate FE model. In Figure 3, sections of design phases are illustrated.
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Figure 3. Design Phases

3. FINITE ELEMENT ANALYSIS AND CASE STUDY
In this section, finite element analyses were conducted for predefined pinion and gear parameters. ANSYS
Workbench was used for this. The effect of pitch thickness on bending stress was investigated in a case study. The
values of tooth thickness that make stresses equal both pinion and gear were determined. In Table 1, the parameter
of case study is illustrated.
Table 1. Parameters for case study
Parameters

Pinion

Gear

Module-m (mm)

4

4

Teeth number(z)

20

40

Pressure angle-αn (°)

20

20

Addendum-ha (×m)

1

1

Dedendum-hf (×m)

1.25

1.25

Cutter tip radius- ρ1,2 (×m)

Fully rounded

Fully rounded

Facewidth- b (mm)

20

20

Rim thickness- SR (×m)

5

5

Profile shifting- x (mm)

0

0

Pitch thickness(tp) (×πm)

0,5-0,52-0,540,56-0,58

0.5-0,48-0,460,44-0,42

3 teeth model was prepared for finite element analysis. Meshing force (80 N) was applied at highest point of single
tooth contact (HPSTC). Fixed support was given lateral sides and shaft hole. Boundary condition and mesh
structure were presented in Figure 4.
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Figure 4. Mesh structure and boundary condition

Since low facewidth to tooth height ratio, 2D plane stress theory was used for analysis. Quadrilateral (Plane 82)
mesh element with 0,05 mesh size is used.
In Figure 5, the effects of pitch thickness for pinion is illustrated.

Figure 5. Effects of pitch thickness for pinion

In Figure 6, the effects of pitch thickness for gear is illustrated.

Figure 6. Effects of pitch thickness for gear
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It is clearly seen that with increasing pitch thickness the maximum bending stress decreases. For selected case
study, when pinion with 0,56×πm pitch thickness and gear with 0,44×πm pitch thickness, the maximum bending
stress reached a balance value which is approximetly 23,5 MPa.
Another result of this situation “the weight reduction” for obtained pitch thickness value is illustrated in Table 2.
Table 2. Weight reduction with non-standard pitch thickness
Pitch Thickness (tp)

Pinion weight(gr)

Gear weight(gr)

0,5×πm

657,724

1643,802

0,56×πm

681,44

-

0,44×πm

-

1597,696

Difference

+23.726

-46.106

Total

-22.38

4. CONCLUSIONS
In this study, the effect of pitch thickness on gear stress is investigated. For this, first, involute spur gear with nonstandard pitch thickness is designed with programming equations non-standard rack cutter. Then for finite element
analysis three teeth model is prepared in CAD program. In ANSYS package the analyses are conducted. For
selected parameters the specific tooth thicknesses values which make bending stresses equal for both pinion and
gear are found via these analyses. According to results, For stress balancing without changing other parameters, it
is required for pinion the tooth thickness value has to be increased and for gear its value has to be decreased to
ensure total pitch value(πm). After that, for steel material, changing of weight of gears is determined via CAD
program. Approximately 22 gr weight reduction is obtained. When taken into account number of vehicles and gear
pairs in a vehicle, this reduction ensures substantial saving.
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ABSTRACT
Fuel consumption and CO2 emission level of vehicles are one of the most important subjects in automotive
industry. The aerodynamic performance of vehicles is the key component for this issue. Exterior shape
optimization of a vehicle dominates the level of aerodynamic improvement. In this case, exterior mirrors effect
drag force on a vehicle significantly. The main goal of this study is optimization of curves, edges, interaction with
A-pillar and door design of a mirror for decreasing the drag. In addition to this, the interaction of these parameters
is investigated in an aerodynamic point of view and best combination is determined for Transit Courier.
Optimization studies are performed with CFD and DOE analyses. Results of optimization study, design options
are determined and measured their contributions in wind tunnel for exact values and correlation. Due to
uncertainty and error factors in CFD analyses, detection of small changing is hard issue and wind tunnel testing
helps for more accurate results. Symmetric clay mirrors are used in wind tunnel testing to change the design easily.
In this case, exterior mirrors have technical constraint due to carry over parts and other requirements for visibility
and safety. CFD and wind tunnel results are in good agreement.
Keywords: Exterior mirror, drag reduction, wind tunnel, shape optimization, CFD

1. INTRODUCTION
1.1. Background
Reducing energy consumption and CO2 level on vehicles are big challenges for all automotive industry. New
regulations, customer satisfaction and competition between companies make difficult the development phases for
new vehicles. Strict targets become unavoidable for all manufacturers.
There are a lot of parameters which effect fuel economy performance. Weather, driver behavior, maintenance and
route are not related to vehicle’s own performance and cover sixty-five percent of parameters’ effects. Rest of
them is about gearing and aerodynamics. Aerodynamics effects the fuel economy performance 20%
approximately. As given figure below, the main contributor of aerodynamics for fuel economy comes from
exterior design (Magazoni, Buscariolo, Maruyama, Alves, Volpe, 2015).

Figure 1. Effects of vehicle aerodynamics breakdown
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Exterior mirrors are the most important parts of exterior design in aerodynamic point of view. Because exterior
mirrors, A-pillar and side door are in interaction. It changes the behavior of the fluid flow around the vehicle
significantly and causes much more drag generation compared to its size (Olsson, 2011). In addition to this, this
complex flow causes degradation on aeroacoustics performance level of vehicles. Importance of mirror design
increases when aerodynamics and aeroacoustics effects are considered.

1.2. Constraints and Legal Demands
In this study, it is aimed that new mirror is designed for Transit Courier which is light commercial vehicle to
provide the customer satisfaction. This is an ongoing project, therefore some constraints are available for new
design. These constraints are given below.





New European Driving Cycle (NEDC) homologation [3]: Transit Courier was homologated in an
aerodynamic point of view when its base model was produced. Therefore, homologated values should be
kept or better values to eliminate the re-homologation risk.
Carry Over (C/O) parts: The new mirror is designed to decrease some customer complaints. So related
parts are changed only for the new mirror. Because of old level connections and parts, new mirror parts
have some physical limitations.
Geometric constraints: Overall width has limits for with open mirror or closed mirror which is determined
due to regulations. In addition to this, corner visibility and indirect visibility are limited with ECE R46.
Aero-acoustic performance status: As the aerodynamic performance, wind noise level has an agreed
status. In addition to this, it is very conspicuous subject on a customer side. It should be at the same
performance that is accepted by the customer.

Due to these constraints, it is agreed that all targets are determined for new mirror design. Current status for all
attributes should be kept for new mirror. This fact causes that much more limitations occur for aerodynamic
design. Therefore it is decided that an optimization study is done for aerodynamic development considering all
constraints for the most suitable solution.

1.3. Methodology
The method which is followed for this project is given below respectively.








Cleaning up the CAD and meshing for initial design by means of ANSA
Giving feedback for initial design with CFD analysis. FLUENT is used for CFD analysis
Optimization study in consideration of all details with MODEFRONTIER
Determination of alternatives for new design
Creating a clay model for wind tunnel testing
Measuring the optimized model step by step in Ford Merkenich Wind Tunnel
Determination of correlation level.

2. NUMERICAL METHODS
2.1. Model Details and Assumptions
In this study, two different models are used for aerodynamic simulations. A simple model is generated for
optimization studies for optimization cases. Optimization cases need much more time than a detailed simulation
due to the fact that a lot of analyses should be run for an optimization study. Detailed models are used for initial
design and verification of optimization study. Pre-process steps like surface, volume mesh and boundary layer are
completed in ANSA.
Detailed models include all details of the vehicle. Underbody, cooling pack, powertrain components and grills are
used completely in detailed models. When the vehicle is modeled, wrap meshing is applied for complex
underbody geometry. Wrap mesh is used for vehicle floor, engine bay, axles, brakes, spare wheel and wheel arcs.
Cad data is meshed considering the surface and design details for the rest of vehicle. Because most important
aerodynamic contribution belongs to external surface. Any details or design characteristics should not be
neglected. Mesh sizes on surface and volume are controlled by means of size boxes. Domain is generated
according to full model size. A domain size is given Figure 2.
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A simplified approach and some assumptions are used for optimization model to reduce time. Assumptions are
given below respectively.
 Mirror’s design is the same on both sides but their positions are different. Driver side mirror has bigger
frontal area because of its position and it is assumed as the worst case.
 Symmetric vehicle is assumed at y=0 plane and left side of vehicle is used for all optimization cases.
 Smooth underbody is used instead of real underbody.

Figure 2. Domain dimensions for detailed model

Mesh size and size box strategy are not changed on optimization model. Boundary layer application is done.
Model is used for optimization study is shown Figure (3).

Figure 3. Assumptions for the optimization model

2.2. Computational Fluid Dynamics Setup
FLUENT [4] is used as a solver in this study for both of optimization and verification cases. According to the
correlation which is proved with wind tunnel tests, flow parameters are determined. Flow parameters and the
reasons why they are chosen , are given next sections.

2.2.1. Determination Flow Parameters & Correlation Level
On previous tests, delta values between two different conditions are compared with CFD results. 1 sample t-test
method is used for hypothesis analyses. Comparison between CFD and test results performed with ten iterations.
The main goal of these measurements is understood the competence of the CFD for delta values. These iterations
are chosen from parts which are located in different locations on the vehicle. Thus, different aerodynamic
behaviors are examined.
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Figure 4. Distribution of difference between test and CFD results

According to wind tunnel sensitivity which is 1 cts, it is assumed that difference between CFD and test values
should be lower than or equal to 1 cts for delta values. Figure 4 shows the distribution of these delta values.
This test recommends that P values should be bigger than 0.05 to prove the confidence. According to our results,
this value is around 0.7. It means that correlation level between CFD and test values are acceptable.
Methodology which is used for comparison includes the flow parameters are given below.



Steady
RANS - Realizable k-Ɛ turbulence model with Enhanced wall treatment

2.2.2. Governing Equations
2.2.2.1 RANS & Realizable k- Ɛ Turbulence model
Reynolds averaging method uses mean and fluctuating components for scalar quantities of Navier- Stokes
equations. Decomposition of scalar quantities is given as Eq (1). denotes any scalar quantities. and
are
mean and fluctuating components of the scalar respectively in Fluent [4].
(1)
Time-dependent, three dimensional, incompressible Reynolds Average Navier-Stokes (RANS) equation is written
as shown in Eq (2). It has the similar terms with exact Navier-Stokes equations except terms which are ensemble
average for related quantities [4].
(2)

RANS equations need closure equations like k-ω model or k-ε model. k-ε model gives more accurate solutions for
separated shear layer flows than k- ω model. Thus, it is chosen as a closure equation. According to correlation
study which is given on 2.2.1, k-ε model is used with enhanced wall treatment. In addition to this, Boussinesq
Hypothesis which is given as Eq (3), is necessary to solve the relation between mean velocity gradients and
Reynolds stress ( ) according to FLUENT [4]. The main goal of this hypothesis for k-ε model, turbulence
kinetic energy
and turbulence dissipation rate
are solved by means of two additional equations. In spite of
isotropic assumption of turbulent viscosity, it is enough for the technical problems which are modeled with the
boundary layer.
(3)

Realizable k-ε model includes a new methodology for calculation of turbulent kinetic energy and dissipation rate.
This method has advantages for flow which contains boundary layers, separation and circulation etc. This model
uses exact mathematical constraints for Reynolds stresses which are aligned with nature of turbulent flow (3).
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Shih has compared traditional k-ε models with realizable k-ε model in his study. He has mentioned that new
closure equations
which are derived from Reynolds stress for eddy-viscosity formula. The new dissipation
calculation is based on mean-square vorticity fluctuation with realizable k-ε model. According to these
explanations, realizable k-ε model is proposed strongly. [5] Transport equations of k and ε are given as Eq (4) &
Eq(5).
(4)

(5)

(6)
(7)
Constants which are given at Eq (6), are closure constants and model constant respectively. The model constants
, and
are expressed as Eq (7) and , and are neglected.

3. DESING OPTIMIZATION CASES
3.1. Design Parameters
Effective geometric parameters for decreasing the drag contribution of mirrors are determined by Olsson, et. Al. in
[2]. Except for mirror parameters, some iterations for mirror arm are investigated. Olsson mentioned that
inclination on the corner is one of the important parameters for mirrors because it can change the wake direction
for both of vehicle and mirror. Changing on curvature of mirror housing effects mirror’s wakes according to
flatness level. In addition this, gutter is one of the preferable features for commercial vehicle especially. Gutter
application is tried for dominate the flow separation region. It is useful especially aeroacoustics performance of
vehicles (Olsson, 2011).
According to the study by Olsson, chosen parameters for Transit Courier’s mirrors are shown Figure (5). A corner
parameter is generated for investigation of the relation between mirror and side glass. Five curves are used for
changing the curvature of the mirror cabs. Upper and lower arc parameters change the mirror cab at x, y and z –
directions separately. Vertical arc parameters are used for movement on y-direction. By the way, flatness level is
tried for mirror cab. A rotation parameter is given to arrange the sharpness of the outer corner.
In this study, it is decided that mirror arm and the reflective surface of mirror are not changed. Skull caps of mirror
will be designed. Because of that reason, optimization parameters do not include items which are related to mirror
arms and this is the main constraint for optimization. In addition to this, other geometric constraints due to
regulations about safety and visibility, are considered during the optimization.

Figure 5. Mirror optimization parameters
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3.2. Optimization Case
MODEFRONTIER has different statistical methods for DOE design and algorithms. For optimization algorithm,
Uniform Latin Hypercube (ULH) and FAST modules are investigated for selection of optimization strategy
according to literature survey, ULH method is used for most of studies about shape optimization for aerodynamics.
According to study by Khandera and his friends, ULH determines the design space and provides regular
distribution in this space. Samples are chosen by this method randomly and the most effective parameters are
determined for shape optimization (Khandera, Pan, Schoon, 2011). In addition this, Clarich and his friends have
used ULH method for first examination of their design space. Determination of effective parameters is completed
by using minimum iterations due to regular distribution (Clarich, Rosso, Carriglio, 2011). In the light of these
informations, ULH is used for best fit method on desing optimization and time reduction.
Design parameters are determined in ANSA by considering geometric constraints firstly. After that, they are
defined in Modefrontier. Scripts which are written in ANSA, are used for meshing and output files. Fluent module
is created for analysis in Modefrontier and all results are compared according to the base model. Smallest drag
coefficient target is defined.
Design parameters which are defined for optimization of mirror, are given on Table 1.
Table 1. Design Parameters
Item
Inner curve

Location
Rotation of inner surface which is near door around
vertical axis

Range
0/ 7 Degree

lower curve

Movement on x and y directions together

± 15 mm

lower curve z

Movement on z direction

-6 / +8 mm

middle curve

Movement on x and y directions together for front surface

± 2 mm

outer edge

Rotation of outer edge around vertical axis

± 7 Degree

upper angle

Movement on x and y directions together for front surface

-6 / +8 mm

upper curve

Movement on x and y directions together for upper line

± 10 mm

upper curve rotation

Rotation of upper edge around lateral axis

± 7 Degree

Figure 6. Modefrontier case setup
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4. RESULTS & VERIFICATION
4.1. Optimization Results
The main aim of optimization study is gaining the optimized mirror which does not have any effects on
aerodynamic performance. Eight parameters are used for optimization study. Individual effects and interaction of
parameters are investigated by means of Modefrontier’s tool.
Figure (7) shows the effects of parameters on drag contribution of mirror design. According to results, “lower
curve z” and “upper curve rot” parameters are the most effective parameters on improvement of mirror’s
aerodynamic performance individually. When the values for these parameters are decreased in limits, drag
coefficient is decreased. Nevertheless, if the values of “upper angle, outer edge and middle curve” are increased,
they cause enhancement on drag coefficient the most respected.
Drag coefficient is 0.295 for the base mirror with simplified vehicle model. Optimized design has 2 cts better
aerodynamic performance from the base model and it is calculated as 0.293 for all vehicle status. As it is expected,
the increment of upper curve rot and lower curve z and decreasing on level of upper angle, outer edge and middle
curve are effective on degradation on aerodynamic performance.

Figure 7. Effect matrix of design parameters

Inner curve and upper curve are not effective for optimized design. When the relation between upper curve and the
other parameters and individual effect are investigated from Figure (7), it is determined that is not effective
parameter for aerodynamic performance. Initial CFD results from optimization analyses are shown Figure (8).

Figure 8. Initial CFD results

4.2. CFD Verification
As it is mentioned in previous sections, a half model is used for optimization cases. Because of that reason,
optimization results are verified with full vehicle model by means of CFD before wind tunnel tests. Full vehicle
model includes real underbody and engine bay details.
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Another reason of full vehicle CFD verification is quality of optimized mirror surface. During optimization
analyses, pre-process tool generates new surfaces and its meshes for mirror. Mesh and surface quality should be
checked for the optimized mirror which has the best aerodynamic performance.
Due to both of these reasons, a new surface is generated by considering manufacturing tolerances and optimization
results. Sections that are given Figure (9), are considered for the final surface generation.
Base mirror is assumed as the mirror design before the optimization study. As seen in Figure (10), the optimized
mirror has smaller wake region behind it. This is the first reason of improvement. In addition to this, smaller wake
effects the end of side glass and door handle also. Low-velocity regions are decreased around this region which is
shown in Figure (11).

Figure 9. Sections of optimized mirror

Figure 10. Comparison for wake region of mirrors

Low-velocity region on mirror skull cab which is shown Figure (12) , is smaller than the base mirror. It causes less
flow separation on mirror surface. In addition to this, stagnation area in front of mirror skull cab surface is
decreased. Low-pressure distribution on optimized mirror surface is seen.
All of these improvements cause 2 cts improvement on mirror surface. 2 cts worsening before optimization study
is eliminated. It is excepted that there are not any changes in overall vehicle status after wind tunnel tests.
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Figure 11. Effect of wake region on the door side

Figure 12. Pressure distribution on the mirror surface

4.3. Wind Tunnel Results
Ford Merkenich Wind Tunnel is used for verification tests. It is a closed-circuit wind tunnel with temperature and
density control. Ford wind tunnel has static ground simulation and turning table for side wind measurements.
Other specifications of wind tunnel are given Table 2.
Table 2. Wind tunnel specifications
Max. Air Speed

190 km/h

Balance Wheelbase Range

1.3 to 3.5 m

Max Vehicle Weight

40 000 N

Turning Table

Ok

For a better simulation of aerodynamic performance, moving belt application is a better solution than static
ground. It is useful to understand the interaction between road, underbody and wheels (Magazoni, Buscariolo,
Maruyama, Alves, Volpe, 2015). But, the main goal of this study to keep the current status of Transit Courier
according to NEDC [3] homologation. Due to NEDC constraints, aerodynamic tests should be performed on the
static ground.
Verification tests are performed at 120 kph by considering NEDC conditions with 5 times repeat. Measurements
are done on a Kombi vehicle to be aligned with CFD simulation and vehicle ride heights are arranged according to
VDA (Verband der Automobilindustrie) loading condition.
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Figure 13. Clay models

Clay mirrors which are shown in Figure (13), are generated for wind tunnel testing. Two mirrors are used for both
of left and right side. Each changing on mirrors are tested step by step to understand the real effect of design
parameters. When the parameters which are related with the outer edge and lower side of the mirror, are applied, 2
cts improvement is gained as it is on CFD simulation. Iterations for inner side of mirror which is between mirror
and door do not change the results significantly. The most important reason for it is strict constraints around this
area because of geometric targets. It has a smaller range of iterations than the other parts of mirror.
By the way, it is agreed that values which are gained from CFD and wind tunnel testing, are aligned for delta
values. In addition to this, effective parameters for mirror design are determined.

4. CONCLUSION
It is decided that a new mirror should be designed for Transit Courier to provide the customer satisfaction. It is
assumed that aerodynamic targets for mirror should be same with current vehicle due to homologated aerodynamic
status. In addition to this, other geometric regulations should be provided.
The initial design is analyzed for the first aerodynamic feedback and causes 2 cts degradation from current status
of vehicle. Because the target is keeping the same status with the current vehicle, optimization study is begun to
eliminate the aerodynamic worsening.
CFD model is generated for optimization study. ANSA and FLUENT are used as pre-processor and solver in this
study, respectively. A half model with smooth underbody and the closed front end is preferred for time reduction
in optimization cases. Possible effective parameters are determined for mirror design. ANSA and FLUENT are
combined by using MODEFRONTIER. The optimized mirror enhances the vehicle status 2 cts and achieves the
target which is to be the same with current vehicle.
It is verified with full vehicle CFD analyses before the wind tunnel tests. Last data is analyzed with a full vehicle
model with real underbody, engine and cooling pack addition. Its results are aligned with optimization results and
improvement is 2 cts.
Last design is verified with wind tunnel testing. Each effective parameter on the mirror is tried on clay model
individually to understand their real effects. Results show that changing the outer edge and lower side of mirror
causes 2 cts improvement when applied together. Iterations on inner side of mirror do not show any significant
improvement.
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ABSTRACT
In this study, topology optimization is used to detect the position and portion of a damping material on the roof
panel of a passenger car. At first, finite element model of the passenger car was built. Using this model, standard
load points were excited with frequency-based unit loads. Then the optimization model which aims to reduce
acceleration of specific points on the roof panel, was solved by OptiStruct. In the second base of this study, FRF
analysis was made to observe the effect of damping material on acceleration and sound pressure due to results of
optimization.
Keywords: Topology optimization, frequency response function, damping material

1. INTRODUCTION
Vehicle development process starts with concept and style development step and goes forward with vehicle
design, virtual and physical verification, preparation of mass production and launching steps (Akdeniz, 2017).
Virtual verification step has a significant role in this process. Virtual verification and optimization studies are in
use to reduce unit cost of project and vehicle from the first step of vehicle development process. Thus, efficent
projects can be provided by setting the design with the optimization studies done on the early phase of vehicle
projects (Öztürk and Şendeniz, 2014).
In many cases, vibration is undesirable, since it consumes energy and induces noise (Solmaz, 2014). There exist
many sources induce vibration and noise on the vehicle include engine, radiator fan, powertrain, road noise etc
(Gambino, 2015). Since this components are positioned on the vehicle body, they induce structural vibration on
the vehicle. This vibrations move through the transfer paths to the panels on the vehicle and vibrations on these
panels induce noise inside the vehicle cabin.
One of the largest panels on the vehicle is the roof panel. Therefore, main contribution to the sound pressure inside
the vehicle cabin is originated from the vibrations on this panel. To reduce this effect, damping material could be
applied on the roof panel. If the positions and portions of this material can not be determined correctly, reducing
effect can not be observed. In fact, rising in amplitudes could occur. Therefore, optimum positions and portions
should be determined with analysis methods and confirmed on the physical vehicle (Chandru and Suresh, 2016).
In the first step of this study, topology optimization method was used for determining the positions and portions of
the damping material applied on the roof panel. Then frequency response function (FRF) analysis was performed
to observe NVH performance of damping material due to results of optimization. To observe this performance two
models were built; one of them has no damping material while the other has. In the last step of this study, using
these models, acceleration values on the roof panel and sound pressure values which came into the driver’s ear
were compared due to FRF analysis results. Optimization model was solved using OptiStruct, while FRF analyses
were performed in NASTRAN.
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2. FRF ANALYSIS

Frequency response function could be defined as a response of a structure to frequency based excitements.
Excitement points could be different from or same as response points (Hörnlund and Papazoğlu, 2005).
To determine the NVH performance of BIW, frequency based unit loads are applied to the standard points (Figure
1) and acceleration outputs are obtained from desired points which are specific for that study. To ensure that the
points chosen are effective at related mode, modal analysis should be done first (Reis and Nicoletti, 2010).
Therefore, these specific output points were located by inspecting mode shapes of the roof shown in figure 2.

Figure 1 Standard input points

Figure 4. Specific output points

Equation of motion on the frequency domain;
(-ω2M + i ωC + K) (ω) = (ω)

(1)

If this equation is described with dynamic stiffness matrix;
D(ω) = (- ω2 M + iωC + K)

(2)

D(ω) (ω) = (ω)

(3)

If this equation is solved with (ω) vector, frequency response matrix H(ω) occurs;
(ω) = H(ω) (ω)

(4)

H(ω) = D(ω)-1

(5)

When acceleration a(t) = (t) is used as a response parameter in calculation of frequency response function, the
frequency function obtained is called accelerance or inertance and described as below;

(6)
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3. TOPOLOGY OPTIMIZATION
Structural optimization methods were developed to obtain optimum design of a structure with given targets and
contraints. While designer approximates this design only with experience and instincts, optimization methods
directly reach this optimum design with mathematical methods within the shortest time compared to conventional
methods. By applying these methods, in addition to getting the desired performance from the structure, with given
constraints one can be sure that structure isn’t inconvenient for some other criterias or doesn’t cost more than it
supposed to be.
Generally, structural optimization methods divide into four main areas include size, shape, topography and
topology optimizations. Topology optimization determines optimum material distribution, in other words
topology, provides target performance and doesn’t violate given constraints. The generated desing as a result of
this optimization is not the optimum design, but a concept desing points towards it (URL1).
In a structrual optimization problem, performance criteria depends on how the structure functions and its working
conditions. For this reason, objective function could be determine either from stress distribution or frequency
response of the structure (Işık, 2009).
Topology optimization problem is described as below (URL1) :
Design Variables:
Objective Function:
Constraint Function:

η ≤ ρi ≤ 1,

i = 1, 2, …, n

Min W (ρ)
V = Σ ρi vi ≤ V

i = 1, 2, …, n

(7)
(8)
(9)

In this functions, ρi and vi values symbolize element density and volume. V symbolizes volume constraint, n
symbolizes total element number and η symbolizes a numeric value large enough not to cause the stiffness matrix
be undefined, but small enough not to affect the calculations.
In this study optimization problem was solved using OptiStruct solver. OptiStruct solves topology optimization
problems using density method or more widely known as Isotropic Material with Penalization (SIMP) method
(URL1). In this method, each element’s density is assigned as design variable. These design variables are
normalized by dividing calculated density value by initial density value. Therefore, these variables range from 0 to
1. Zero density means there’s no material on that point of structure, while full density clearly means there isn’t any
reduction of material on that point. Although calculation with continuous variables instead of discrete variables
has a positive effect on calculation process, this causes the concept desing has “grey” areas represent intermediate
values of density. Since these “grey” areas aren’t physical and has negative influence on interpretation of the
results, Power Law Formulation is used to penalize these areas (URL1);
K = ρp K

(10)

In this equation K symbolizes the stiffness matrix resulted from penalization, K symbolizes initial stiffness matrix,
ρ and p values symbolize element density and penalization factor.

4. APPLYING DAMPING MATERIAL
4.1 Positioning Damping Material Using Topology Optimization
As mentioned above, to determine the positions and portions of the damping material, topology optimization was
used. At first, damping material was applied on the roof panel to the extend permitted by roof brackets. Then
density of damping material was assigned as design variable. Design space can be seen in figure 3.
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Figure 5. Design space

Acceleration amplitudes of the specific output points shown in figure 2 were defined in objective function to
minimize. To reach this target with minimum cost, a constraint function was defined to ensure at least seventy per
cent of initial mass was removed.
Since OptiStruct uses SIMP method, a penalization factor should be entered to penalize intermediate values. In
this solution, this factor were entered as p=1. So the calculation was made as though each element’s density was
proportional to that element’s stiffness matrix. As shown in figure 4, the amount of intermediate values in the
material distribution isn’t large enough to have negative influence on interpretation of concept design. Therefore
there is no need to repeat the optimization process with increased penalization factor.

Figure 4. Material distribution obtained from optimization
Table 1. Optimization process values
Iteration Number

17

Elapsed Time

34 h

CPU Time

470 h

Design Space Initial Mass

4.134 kg

Design Space Result Mass

1.067 kg

Initial Mass / Result Mass

0.258

4.2 Comparing FRF Results
After optimizing material distribution of the damping material, FRF analyses were performed using two models;
while one of them contained damping material, the other one didn’t. In these graphics below, the acceleration and
sound pressure frequency responses of these two models are compared due to input and output points mentioned
below them. The response units are mm/s2 for acceleration and dB for sound pressure. The results are proportional.
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Figure 5. Acceleration Response of Point 5 to a Unit Force Applied on Upper Suspension Connection Tower

Figure 6. Sound Pressure Response to a Unit Force Applied on Upper Suspension Connection Tower

Figure 7. Acceleration Response of Point 5 to a Unit Force Applied on Wishbone Connection
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Figure 8. Sound Pressure Response to a Unit Force Applied on Wishbone Connection

5. CONCLUSIONS
For the excitation forces applied seperately from wishbone connection and upper suspension connection tower, the
reductions on acceleration amplitudes were achieved between the range from 100 Hz to 200 Hz (Figure 5 and
Figure 7). However, their effects on sound pressure in the vehicle cabin were different. While for the input from
upper suspension connection tower, sound pressure was reduced on the range from 80 to 100 Hz (Figure 6), for the
input from wishbone connection the reduction was on the range from 100 Hz to 130 Hz (Figure 8).
The main motivation for this study was to observe if topology optimization could be useful for positioning
damping materials on structures. The results show that with an advanced study which involves a correlation study
with physical tests, there’s a considerable potential for eliminating the traditional trial-and-error procedure most
commonly used in industry for these kind of problems.
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ABSTRACT
The evolution of anisotropic behavior of Al5754 during plastic deformation is investigated in this paper. Two
anisotropic yield criterias (Hill48 criteria and the-fourth-order polynomial yield function) are used for describing
anisotropic behavior of the material. The angular variations of yield stresses and anisotropy coefficients (r-values)
are determined at four different plastic strain values experimentally and experimental results are compared with
the predicted results. Moreover, the evolution of the yield surface with plastic strain is calculated at selected plastic
strain values. As a result, it is seen that Poly4 yield criteria can successfully predict both the planar variation of the
yield stresses and the r-values in each plastic strain value.
Keywords: plasticity modeling, yield criteria, anisotropy, yield surface, Al-alloy

1. INTRODUCTION
Sheet metals exhibit anisotropic properties due to the preferred orientations of grains developed during the rolling
process (Cheng and Yao, 2004). Therefore, anisotropic behavior of the materials must be described accurately to
obtain realistic numerical simulation results (Roll, 2008). Many studies have been carried out on the prediction of
anisotropic behavior of sheet materials in the literature. (Wu continued, 2003) examined the anisotropic behavior
of two aluminum alloys, namely AA5182-O and AA3104-H19. They predicted the directional variations of the
yield stress ratios and plastic strain ratios (Lankford coefficient, r-value) using three different anisotropic yield
functions (Yld91, Karafillis – Boyce (1993) and Yld96) and compared the theoretical results with experimental
results. Authors declared that the predictive capabilities of Karafillis – Boyce (1993) and Yld96 yield criterion are
better than the Yld91 criteria for the anisotropic behavior of the selected materials. A similar study was carried out
by (Achani continued, 2009). They investigated the anisotropic behavior of AA7003-T6 alloy using two
anisotropic yield criteria (Yld2000-2d and Yld2004-18p) and they concluded that Yld2004-18p criteria gave better
results than Yld200-2d criteria for the material. (Izadpanah continued, 2016) evaluated the prediction capability of
BBC2003 yield criteria for anisotropic behavior of AA3105 aluminum alloy. They predicted earing profile in a
cylindrical cup deep drawing by using this criteria and compared the numerical results with experiment. Although
successful results were obtained from these studies, it was seen that the researchers didn’t investigate variation of
the yield stress ratios and r-values with plastic strain and they only evaluated the prediction capabilities of the
yield criterion according to initial plastic strain values of the materials. However, some experimental studies have
showed that the r-values of the materials change with the continuation of the plastic deformation (Hu, 1975a, Hu,
1975b, Truszkowski, 1976, Savoie continued, 1995).
In this study, alternation of the anisotropic behavior with plastic strain is considered using Al5754 alloy. Firstly,
uniaxial tensile tests are carried out in three different rolling directions (00, 450 and 900). Flow curves and
instantaneous variation of r-value with plastic strain for each direction are determined. Subsequently, angular
variations of the yield stress ratios and r-value in different plastic strain levels are predicted by using Hill48 (Hill,
1948) and the fourth – order polynomial (Soare, 2007) yield functions and predicted results are compared with
experimental results. Finally, yield surfaces of the material in different plastic strain values are calculated by these
criterion and the evolution of yield surfaces with plastic strain are evaluated.
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2. YIELD FUNCTIONS
Two anisotropic yield criterion (Hill48 and Poly4) are used in this work for describing plastic anisotropic behavior
of the Al5754 alloy. A brief overview of the yield functions is given below.

2.1. Hill48 Yield Criteria
Hill (1948) proposed an anisotropic yield criterion, in which the equivalent stress is expressed as:
,
and
are the normal stresses in the rolling
Here is the yield function;
thickness
directions respectively.
,
and
are the shear stresses in the
respectively. , , , , and are constants that describe the anisotropy.
For plane stress state
, the yield criteria becomes

(1)

, transverse
and
,
and
planes,
(2)

Anisotropy constants are calculated either by the yield stress or r-value individually. In this paper, these constants
are calculated according to the anisotropy parameters ( ,
and ) by using equation (3).
,

,

(3)

2.2. Poly4 Yield Criteria
Soare suggested the use of homogeneous polynomials (the fourth, sixth and eighth order) as yield functions for
modeling anisotropic behavior of sheet metals and the plane stress version of these functions have the following
form:
(4)
where,

is the polynomial function and

– the order of the polynomial function.

In the present work, the fourth-order polynomial yield criteria (Poly4) is investigated and the form of the Poly4
criteria is given in equation (5).
5)

,

,

……………

are coefficients describing of the material anisotropy.

Soare developed an identification procedure based on positivity and convexity conditions of the yield function. He
derived upper and lower bounds on coefficients to obtain a real valued and convex yield function in his study.
Eleven parameters (
and
and
for
and
(or
and
)) are
required to determine the material coefficients
of Poly4 criteria. These coefficients are determined by using
following equations:
(6)
(7)
,

(8)

Where
,
,
, and parameters are determined by the minimization of an error function which evaluates
the difference between the estimated values and the experimental ones.
(9)
and
are the stress ratios for θ direction and biaxial yield strength, respectively.
yield strength (
) in the determination of the stress ratios.
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3. UNIAXIAL TENSILE TEST

and
orientations with respect to rolling
Tensile test specimens were extracted from an Al5754 sheet at ,
direction and the specimens were tested for each direction separately. Fig. 1 shows the flow curves of the
specimens extracted at three different directions.

Figure 1. Flow curves of Al5754 at three different rolling directions

The r- value is defined as the ratio of the true strain in the width direction to the true strain in the thickness
direction (Hosford and Caddell, 2007). This parameter is generally considered as constant value, but actually it is
strain dependent due to the evolution of texture during the plastic deformation (Savoie continued, 1995).
Therefore, this variation is considered in the study and instantaneous variation of r-value with the plastic strain for
three directions is determined from the tensile test as shown in Fig. 2.

Figure 2. Variation of the r-value with the plastic strain in different directions

Yield stress ratios and r-values are evaluated at four different plastic strain levels (0.2%, 2%, 10%, and 12%) to
determine the evolution of anisotropic behavior with plastic strain. Experimental results are given in Table 1.
Table 1. Yield stress ratios and r-values of Al5754 in different plastic strains
Plastic strain values
0.002
0.02
0.10
0.12

Yield stress ratios
1
1
1
1

0.9806
0.9663
0.9563
0.9468

0.9772
0.9604
0.9476
0.9525

r – values
1.0345
0.9836
0.9807
0.9403

0.9327
0.7658
0.7880
0.7385

0.5303
0.5410
0.5451
0.5635

0.5890
0.6089
0.6959
0.6615

Biaxial flow curve of Al5754 sheet material is taken from the literature (Altan continued, 2006) and biaxial yield
stresses in different plastic strains are extracted from this curve. Moreover, it is assumed that
is the averaged
value of the yield stresses corresponding to the longitudinal and diagonal direction, whereas
is the average of
diagonal and transverse direction in the study (
,
)/2). Similar condition are
assumed for
and .
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4. ANGULAR VARIATIONS OF YIELD STRESS AND PLASTIC STRAIN RATIOS
Directional variations of the yield stress ratio and r-value corresponding to the selected plastic strain values are
predicted by Hill48 and Poly4 yield criterion. The variations of these properties with respect to the angle
in the
sheet plane are calculated by using equation (10) and (11), respectively.
(10)
(11)
Parameters of Hill48 and Poly4 yield functions are calculated by using experimental data given in Table 1. Results
obtained for each plastic strain are presented in Table 2 and Table 3.
Table 2. Anisotropy parameters of Hill48 yield function corresponding to several values of plastic strain
Hill48 yield function
0.002
0.02
0.10
0.12

0.9965
0.7817
0.6677
0.6719

0.5174
0.5663
0.5593
0.5752

0.4826
0.4337
0.4407
0.4248

1.3772
1.3310
1.2464
1.2947

Table 3. Anisotropy parameters of Poly4 yield function corresponding to several values of plastic strain
Poly4 yield function
0.002
0.02
0.10
0.12

1
1
1
1

-1.9304
-1.7347
-1.7629
-1.6992

2.3333
2.4107
2.6411
2.7013

-1.6273
-1.7823
-2.0322
-1.9388

1.0975
1.1773
1.2381
1.2174

4.8893
5.6858
6.1997
6.4108

-1.5083
-2.1521
-2.1003
-2.7420

6.2082
6.2480
6.1296
6.4935

6.8843
7.5217
7.8420
8.4507

Predicted angular variations of the yield stress ratio and r-value according to Hill48 and Poly4 yield functions are
compared with experimental results at selected plastic strain values. Comparisons of theoretical and experimental
results for Hill48 and Poly4 yield functions are shown in Fig. 3-6.

Figure 3. Comparison of predicted yield stress ratios against measured ones at four different plastic strain levels of 0.2%, 2%,
10% and 12%. Predicted values are based on Hill48 criteria
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Figure 4. Comparison of predicted r-values against measured ones at four different plastic strain levels of 0.2%, 2%, 10% and
12%. Predicted values are based on Hill48 criteria

Figure 5. Comparison of predicted yield stress ratios against measured ones at four different plastic strain levels of 0.2%, 2%,
10% and 12%. Predicted values are based on Poly4 criteria

Figure 6. Comparison of predicted r-values against measured ones at four different plastic strain levels of 0.2%, 2%, 10% and
12%. Predicted values are based on Poly4 criteria

As can be seen from the Fig.3-6 that, Hill48 criterion can only predict the directional variations of the r-values
quite well, whereas Poly4 yield function can predict the directional variations of both the yield stress ratios and rvalues succesfully at the selected plastic strain values. This result could be derived from the differences between
the identification procedures of the models. Only four parameters are used in the identification of the Hill48
criteria and material constants are determined by r-values or yield stresses. Therefore model can not accurately
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predict both the angular variation of the yield stress ratio and r-value. However, Poly4 criteria involves nine
parameters and material constants are determined by both yield stresses and r-values. Also, from the figures it can
be observed that yield stress ratios and r-values are changed with the plastic strain according to the both of two
yield functions.

5. EVOLUTION OF THE YIELD SURFACE WITH PLASTIC STRAIN
Contours of the yield surface in selected plastic strain values are calculated according to these two yield functions.
Calculated contours of the yield surface for Hill48 and Poly4 criteria are shown in Fig.7 and Fig.8, respectively.

Figure 7. Contours of Hill48 yield surfaces at selected plastic strains

Figure 8. Contours of Poly4 yield surfaces at selected plastic strains

The differences between initial yield contour and contours corresponding to the larger strain levels can be
observed from Fig. 7 and Fig 8. This evolution is more prononunced for Poly4 yield function.
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6. CONCLUSIONS
Based on the results of this study, the following conclusions can be drawn:
 Poly4 yield criteria could simultaneously predict angular variations of both yield stress and r-value in
different plastic strain levels, whereas Hill48 criteria can not accurately predict both the angular variation
of yield stress and of the r-value.
 The shape of the yield surface is changed with plastic strain. This behavior is observed clearly in Poly4
yield function.
 The effect of plastic strain on anisotropic behavior should be considered in the sheet metal forming
simulations to obtain more accurate simulation results.
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ABSTRACT
Air intake systems used on automobiles provide to improve engine performance by increasing air flow which goes
to cylinders. Various hose types are used at this system in order to provide air transport. This paper contains flow
analysis of an air intake hose where between intercooler and intake manifold used on FIAT 1.3 E6D engine type.
ANSYS Fluent v.18.0 software and static pressure test bench in Elatek Rubber A.Ş. have been used in this study.
When pressure applied in the hose, diameter increase on the rubber hose occurs according to its elastic properties
and rubber material modeling has been made in order to obtain diameter increasing amount. Air flow behavior in
air intake hose has been examined and pressure drop value between inlet and outlet has been determined by 144
kPa air pressure and 300 kg/h mass flow rate boundary conditions. ΔP value was determined 2.15 kPa as a result
of numerical analysis on the other hand. ΔP value was determined 2.00 kPa as a result of experimental analysis at
the laboratory condition. Additionally, Cross sections taken from critical radius areas were compared with results
that is similar study in the literature, Uysal, A., Ozalp, A. A., Korgavus, A., Korgavus. A. (2011), and obtained
similar values.
Keywords: Air intake hoses, Flow Characteristic, Computational fluid dynamics, Experimental test

1. INTRODUCTION
Hose generally has circular section; it is elastic component and working principle is that provide transmitting of
fluid from a point to another point. Hoses provide connection of complex configurations at the automotive
industry and working as leakiness and safety is one of the important factors for working of automotive system
without malfunctions. In the research based on last 20 years, leakage type originating from connection element has
more than 50% portion from leakage type originating from other factors (Sucuoğlu, 2014). Small amount of
leakage on the hose or performance loss of the hose creates damage on the engine. Engine must work in harmony
with its environment systems that provide air and liquid flow for high performance, efficiency and safety.
Therefore, hose must resistance to working conditions as pressure, temperature and vibration. During the hose
design, material selection and geometrical design are workings for the purpose of increasing this resistance and
operation-oriented work for every hose (Baaser, 2007).
Today, air intake systems are used for lots of diesel engines to increase air flow rate which goes to cylinders
(Figure 1. Air intake system). Aim of using air intake systems is improving engine performance thanks to high
combustion rates (Kamarulbaharin and Kasolang, 2015).
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Figure 2.Air intake system

Air is one of the important factor which determines engine performance. Homogenously mixed fuel and air
improves substantial combustion rates in internal combustion engines (Vijayakumar and Marimuthul, 2010). 14.75
air molecule – 1 fuel molecule rate is required for maximum combustion performance (McCusker, Brouillard,
Burns, Khan, Zalaket, 2011). Complete combustion term identifies staying on higher amount of air in the
combustion chamber and obtained lower amount of unburned components. Air flow system is improved in air
intake system, and more efficient fuel consumption is maintained, and fuel economy is improved. At the air intake
system, more productive fuel using is provided and, enhanced fuel consumption by developing air flow system.
Furthermore, during the complete combustion operation, decreasing unburned gases causes decreasing harmful
gases giving to environment as Carbon (C) and Carbon monoxide (CO) (Abdullah, Shahruddin, Mohd, Mamat,
Kasolang, Zulkifli, Mamat,2013).
Functions have been created by take account of nitrogen pressure, flow velocity and system weight for the purpose
of examining after twisting behavior of a super conductor material at high temperature contained liquid nitrogen
flow (Ilgamov and Ratrout, 1999). Perlov, B. M. and Alesov, B. M. created a Fortran program and calculation
algorithm which consider physical and geometrical properties of structures. In this way, general stress and strain of
structure were represented as a function of physical and geometrical properties (Perlov and Alesov, 1996). In the
another study, different situation at different directions of temperature and pressure distributions on the hose
geometry was examined (Hau and Wang, 2007). At the Kumar J.S. and Ganesan V. (2014) study, generally effect
of air suction to its several parts is tried to understand by creating tetrahedral meshed model. The objective in the
analysis is to reduce the number of experiments that must be done to reach the optimized system (Kumar and
Ganesan, 2014). For this purpose, it is designed the air intake system by designing the hose geometry and the filter
component and realized the flow analysis (Phulpagar ve Gohel, 2015). Another aim of the study; (of an intake
system for a 600cc Formula Society of Automotive Engineers engine) to minimize the pressure loss due to the
geometric constraints imposed by the manufacturing process (Ilardo and Williams, 1995). It is a work done using
CFD numerical simulations for a lightweight racing vehicle. Purpose of the study; is to find the best air
distribution in each cylinder of the engine (Sedlacek and Skovajsa, 2015). Lothfy, M.S.B.A. (2009) examined the
pressure drop analysis of 1.6L car air intake system. It is aimed to save the time and cost while finding the
optimum system by determining the critical locations of the hose in the study (Lothfy, 2009).
All these studies clearly demonstrate that the transmission of the fluid affects the engine's performance and the
quality of the combustion process. For this reason, the momentum, thermal and vibration characteristics of the
flow inside the hose must be defined. Because the pressure and temperature are dependent on the flow in the hose,
the effects and requirements need to be considered at the same time. In this study, flow characteristic of air intake
hose (Figure 2.Fiat 1.3 E6D Air intake hose) designed for FIAT 1.3 E6D engine type has been analyzed by
numerical and experimental methods and suitability of hose design according to FIAT standards has been
examined. Rubber material modeling was done to find the diameter expansion in the rubber part of the hose.
Sections taken from critical radius sites are compared with a similar study in the literature Uysal, A., Ozalp, A. A.,
Korgavus, A., Korgavus, O. (Uysal, Ozalp, Korgavus, Korgavus, 2010).
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Figure 3.Fiat 1.3 E6D Air intake hose

2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Geometry Model
Air intake hose located between intercooler and intake manifold consists of various different components; at the
intercooler side, Para-Aramide reinforced CR (Chloroprene Rubber) which is suitable for working pressure and
temperature pointed out in FIAT standards is used to absorb engine vibration, at the intake manifold side,
Polyamide 6 GF 15 which is suitable for same working conditions is preferred. There are some connection
components on the hose; Henn HC 45 quick connector which provides easily assembling to intercooler output
spigot during vehicle manufacturing, locates at the end of the CR rubber hose. CR rubber hose is connected to PA
6 GF 15(chemically strengthened with 15% glass fiber pipe) by Visa E clamp. Polyamide pipe is assembled to
vehicle body with PA 6 GF 15 bracket located bottom side of the pipe and near the rubber hose in order to
provides dimensional stability and prevents deformation of the pipe under engine vibration. It is welded on the
pipe. Role of the brackets made from PA 6 GF 15 is clips connection. PA 6 GF 15 flange locates end of the plastic
pipe and it is welded on the pipe. It contains two AISI304 spacers in order to assembling to engine manifold with
screws (Figure 3. Air intake hose geometry).

Figure 4. Air intake hose geometry

2.2 Experimental Method for Material selection
The expansion of the diameter is observed when the pressure passes through the hose due to its elastic structure
(URL1). This expansion depends on the given pressure intensity and on the mechanical properties of the material.
Since PA66 GF 15 is a standard plastic material, mechanical properties are also given in ANSYS material
database. However, CR Elatek, which is used in the rubber part of the hose, has been produced in the dough
department by making improvements to meet the Fiat specs. For this reason, there is no material in the Ansys
material database that will meet the mechanical properties one to one. The analysis should be done according to
the worst conditions (enlarged diameter) so that the diameter expansion will increase the pressure loss.
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In order to calculate mechanical behavior of reinforced rubber hose, tension test is performed to several specimens
in ELATEK’s Laboratory. To obtain orthotropic properties, longitudinal and lateral specimens are tested (Figure 4.
Specimens for tension test).

Figure 5. Specimens for tension test

Force-deflection graph was obtained by tensile test with longitudinal and lateral samples (Figure 5. Forcedeflection curve for an example specimen). It has been observed that up to 50% strain values (40mm deflection),
force-deflection values are very close to each other in longitudinal and lateral direction specimens. Furthermore,
under internal pressure loading of 144 kPa, the strain value on reinforced rubber does not exceed 50% strain. For
this reason, it has been concluded that there is no need to use orthotropic material model. One of the obtained
Force-Deflection Curves is given as an example.

Figure 6.Force-deflection curve for an example specimen

To obtain mechanical properties of rubber material, Mooney Rivlin Material Model has been used. Rubber like
materials is called “Hyper elastic material” which has large elastic strains and deformations. They show
nonlinearity in Figure 6 and large deformation (Kumar and Rao, 2016). The stress state in the hyper plastic
material is determined by taking the derivatives of the strain energy density with respect to the strain components.
Suitable model is used according to type of stress-strain curve.

Figure 7.Stress-Strain Curves for Hyper elastic and linear materials

Strain energy function of Mooney Rivlin hyper elastic model is defined as a function of strain invariants I 1, I2, I3 =
f2. Strain energy density function of 3-parameters model is described as:
(1)
Table 1.Hyperelastic material constants
MOONEY-RIVLIN 3 PARAMETERS
Material Constant C10
-1.7882 MPa
Material Constant C01
2.5703 MPa
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Material Constant C11

0.51727 MPa

When force-deflection curves are drawn in the same graph, it is clearly seen that the values taken from tension test
and tension analysis fit to each other very well. (Figure 7 Force-deflection curves created by Tension Test and
ANSYS Software). Therefore, the reinforced rubber material constants are correct.

Figure 8.Force-deflection curves created by Tension Test and ANSYS Software

Material database created by tensile tests, has been defined to geometry in order to determine material model.
Diameter expansion of geometry when pressure increases in the hose, given below:

Figure 9.Hose geometry with volume expansion

2.3. Experimental Method for Performance Test
FIAT 1.3 E6D air intake hose which is manufactured by Elatek has been subjected static pressure test under
required boundary conditions (144 kPa air pressure) for the purpose of verifying numerical analysis. Static
pressure test bench which locates in Elatek laboratory has been used for this study (Figure 9.Static pressure test
bench).

Figure 10.Static pressure test bench

Static pressure test bench supplies between -1 and 7 bar air pressure, between 0 and 40 bar liquid pressure. Cabinet
and fluid temperatures are applied between -30°C and 150°C. Vacuum, diameter expansion, burst and leakage
tests are performed at the test bench. Additionally, hoses are tested under different times, pressures and
temperatures continuously by independent program.
Before the test, intercooler outlet and intake manifold inlet spigots of FIAT 1.3 E6D engine system have been
manufactured at one-to-one dimensions by Elatek tool shop and they connected with air intake hose. Air intake
hose that connected with inlet and outlet spigots has been connected to the test bench (Figure 10.Intake hose and
cabined connections).
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Figure 10.Intake hose and cabined connections

1000 kPa per minute pressure increasing rate and 144 kPa holding pressure have been set to software of the test
bench. Dry air (120 °C) was used for pressure drop test and pressure drop value has been measured after 60 s
pressure stabilization time. Environmental conditions are 1 atm and 23 °C.
Pressure drop value has been measured by pressure transmitters which locate pressure inlate and outlet side of the
test bench.

2.4. Computational Study
CFD; a method that solves mathematical equations that represent physical laws, examining fluid behavior,
chemical reactions, thermal expansion, flow-dependent acoustics, heat and mass transfer. CFD ration in brief; the
model in the problems encountered in engineering applications is simulated by reducing the base and uses
numerical techniques to solve the problems.
ANSYS Fluent program was used for the analyses performed in this study. Fresh air entering the hose by the
intercooler; is completed by the intake manifold, completing the internal flow of the hose. The viscosity of
Newtonian fluids varying with temperature and pressure is a true thermodynamic feature, and the air used as a
fluid in operation is a widely known Newtonian fluid flow pattern (URL2). Flow problems are based on three
basic laws: mass, momentum and energy conservation. These laws are expressed by some partial differential
equations based on finite element technology (Konke, 1999).
Continuity Equation: Law of conversation of mass faces to “Mass is not extinguished, not created out of nothing”
principle. Thereby, a continuity state is available in control volume. Function of continuity is given below:
(2)
The rate of change of density can be replaced by the rate of change of pressure and the rate at density changes with
pressure:
(3)
Air is the compressible fluid therefore an ideal gas is assumed:
(4)
Momentum Equation: The relationship between stress and the rate of deformation of Newtonian fluids such as air
is given below:
(5)
Navier Sokes equaition,determined the motion of fluid, delivered from Momentum equations.

(6)
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(7)
(8)

2.4. Boundry Conditions and Mesh Structure
Simplifying works have been performed on hose geometry for correct modeling of flow analysis and flow volume
was determined (Figure 11.Flow Volume). All small radius, chamfers, and details are removed from original
geometry.

Figure 11.Flow Volume

Intercooler connection side of air intake hose was determined air inlet, intake manifold side was determined air
outlet. Boundary conditions have been applying 144 kPa pressure at inlet, 300 kg/h flow rate at outlet according to
FIAT standard.
Mesh structure of geometry was selected triangular element type and it was thickened on hose inlet and outlet
sides because of viscous forces (Figure 12.Mesh Structure).

Figure 12.Mesh Structure

Analysis was observed that reaching independent mesh quantity at around 2.000.000 as a result of iterations taken
from Table 2.
Table 2.Mesh Independency

NODE

ELEMENT

MESH 1

436589

1569004

MESH 2

506875

1645937

MESH 3

572917

2100183

MESH 4

622169

2164183
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3. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
At the performed CFD analysis after post process, air flow velocity distribution in the air intake hose has been
measured between 10.65 m/s and 31.94 m/s. Air flow velocity of sharp radius areas reached 42,85 m/s maximum
value (Figure 13-Velocity Streamlines).

Figure 13.Velocity Streamlines

When pressure distribution that affected on hose wall were examined, 123,4 kPa pressure value at the inlet side of
the hose observed that decreases to 121,3 kPa at the outlet side of the hose (Figure 14- Pressure Distribution on
the wall).

Figure 14. Pressure Distribution on the wall

When air velocity and pressure distribution in the hose were examined, critical values have been identified on
close at the radius areas of the polyamide pipe. Specific sections were taken, pressure and velocity values on these
sections were examined for the purpose of commenting accurately (Figure 15- a) Section 1 b) Velocity Plane 1 c)
Pressure Plane 1 d) Section 2 e) Velocity Plane 2 f) Pressure Plane 2).

a)

b)
Figure 15.a) Section 1 b) Velocity Plane 1 c) Pressure Plane 1 d) Section 2 e) Velocity Plane 2 f) Pressure Plane 2

During performed CFD analysis, 144 kPa inlet air pressure decreased to 141,85 kPa because of friction forces,
viscous forces, local forces and diameter expansion along the hose. Pressure drop has been observed 2,15 kPa.
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Air flow velocity distribution in the air intake hose was found between 10,65 m/s and 31,94 m/s values on the
whole hoses in this study. Pressures affected on the hose walls have been observed between 123,4 kPa and 121.3
kPa. Pressure differences between inlet and outlet sides of the air intake hose have been measured 2,15 kPa.
Velocity distribution at Plane 1 and Plane 2 sections change around 21 – 42 m/s as taking from Figure 15. Pressure
distribution at the same sections is around 142 – 143 kPa and pressure difference reached to 1 – 2 kPa at this stage.
A similar study was made by Uysal, A. , Ozalp A. A., Korgavus, A. , Korgavus O. (2010). Sections have been
taken from radius areas as a result of performing analysis with 90°C inlet temperature in despite of 130 kPa inlet
pressure. Velocity distribution at sections has been observed as 25 – 32 m/s, as for that pressure distribution was
defined as 128 – 130 kPa. In this case, pressure drop is around 1 – 2 kPa. Close results found from two different
studies verify analysis (Uysal, 2010).
Test has been started with 1000 kPa per minute pressure increasing rate and air pressure was increased up to 144
kPa . After 60 second pressure stabilization time, 142 kPa outlet pressure has been observed and pressure
difference between inlet and outlet sides has been measured as 2 kPa. Pressure drop test was performed with 1.3
E6D air intake hose manufactured by Elatek under real conditions for the purpose of verifying performed CFD
analysis. 144 kPa pressure value was reached by applying 1000 kPa/min pressure increasing rate, 142 kPa outlet
pressure was observed and pressure drop value was found 2 kPa.
Pressure drop values have been obtained too close at the pressure drop tests that performed under CFD and real
conditions (Table 3).
Table 3.Pressure Drop Values

CFD PRESSURE DROP(P.D.) 2,15 kPa
EXPERIMENTAL P.D.

2,00 kPa

DAVIATION

0,15 kPa - 6,88%

Giving too close values to real values by CFD analysis was observed when we compare results obtained by CFD
and experimental analysis. During design process of hoses used for automobiles, using of CFD analysis was
determined as suitable.
This study is most important for design process of hoses used by automobile industry. Flow characteristics of
hoses are one of the important factors to determine engine performance. Thanks to this study, we observed that
CFD analysis by numerical method is reliable method in order to understand flow behavior of the hose geometry.
Designers from automobile industry can use numerical method for CFD analysis to observe flow characteristic of
the hose geometry while design works. By this method, hose designs can be validated while design study and
product failures can be prevented before manufacturing of parts. Therefore, wasted time and cost decrease for key
and sub industry.
SYMBOLS
CFD= Computational Fluid Dynamics
t=Time
P=Pressure
= Effective Vizcosity
φ=density
λ= Second coefficient of viscosity
= Orthogonal viscosity
= Stress tensor

769

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

REFERENCES
[1] Sucuoglu, R.B. (2014) “Hidrolik Boru Bağlantı sistemlerinde Yeni Trendler”, Uluslararası Katılımlı VII.
Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, İstanbul, pp-142.
[2] Baaser, H. (2007) “Global optimization of length and macro-micro transition of fabric-reinforced
elastomers with application to a brake höse”, pp-113-116.
[3] Kamarulbaharin, Z.A., Kasolang, S. (2015) “Flow behavior analysis along an engine air intake pipe”
University Technology Mara, Frontier Materials and Industrial Application Green Technology and
Sustainable Development.
[4] Vijayakumar, A., Marimuthu L. (2010) “CFD Analysis of Air Intake System of 1.6L Proton Waja Engine
by Adding Guide Vanes”, Universiti Malaysia Pahang, Faculty of Mechanical Engineering.
[5] McCusker, R., Brouillard E., Burns B., Khan N., Zalaket J. (2011) “The Design and Build of a High
Efficiency Air Intake for an Audi A4 B7 2.0T”, Wentworth Institute of Technology, pp-9.
[6] Abdullah N.R., Shahruddin N.S., Mohd.A. , Mamat I. , Kasolang S. , Zulkifli A. , Mamat R. (2013)
“Effects of Air Intake Pressure to the Fuel Economy and Exhaust Emissions on a Small SI Engine”,
Procedia Engineering, pp-278-284.
[7] Ilgamov M. A, Ratrout RA (1999) “Large deflection of superconducting cable”, Internatşonal Journal of
Non-Linear Mechanics-pp869-880.
[8] Perlov B.M. Alesov,B.M, (1996) “Mathematical modeling of spatial vibrations of lengthy hose structures,
Ocean Engineering” Ocean Engineering, p-257-269.
[9] Hau L.N., Wang B.J. (2007) “On MHD waves, fire-hose and mirror instabilities in anisotropic plasmas
Nonlinear Processes in Geophysics, European Geosciences Union (EGU).
[10] KumarJ.S., Ganesan V. (2014) “ Flow through S.l. engine air intake system using CFD at part throttle and
full throttle”, Internal combustion Engines Laboratory, Department of Mechanical Engineering, Indian of
Technology Madras,pp-99.
[11] Phulpagar A.S, Gohel,N.S. (2015) “CFD Analysis of Air Intake System” Irdında,pp-45.
[12] Ilardo R., Williams, C.B. (1995) “Design and manufacture of a Formula SAE intake system using fused
deposition modeling and fiber‐reinforced composite materials”, Rapid Prototyping Journal pp-1.
[13] Sedlacek F., SkovajsaM. (2016) “Optimization of an Intake System Using CFD Numerical Simulation”
Proceeding in Manufacturing Sytems, pp-71.
[14] Lothfy M. S. B. A. (2009) “Pressure Drop Analaysis of 1.6L Car Air Intake System; University Malaysia
Pahang”
[15] Uysal A., OzalpA.A., KorgavusA, KorgavusO. (2010) “Numerical modeling of the momentum and
thermal characteristics of air flow in the intercooler connection hose”, Springer-Verlag London Limited
2011-p-2.
[16] URL1: Çengel Y. (2010), “Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, 2nd Edition Yunus A.
Cengel,
John
M.
Cimbala
McGraw-Hill”,
slide
8
http://160.75.46.2/staff/takinaci/dersler/AKM205/DersNotlari/08_Hafta/Chapter08_lecture-tr.pdf.
[17] Kumar N., Rao V.V. (2016) “Hyperelastic Mooney-Rivlin Model: Determination and Physical
Interpretation of Material Constants” MIT International Journal of Mechanical Engineering-pp-43.
[18] URL2: Newton Tipi
olmayan-akskanlar.html.

Akışkanlar;

http://teknoogle.blogspot.com.tr/2009/10/newton-ve-newton-tipi-

[19] Kohnke,P. (1999) Ansys Theory Reference Release 5.6.-CH7-Fluid Flow Fundamentals- pp255

770

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

ACTIVE STEERING CONTROL OF ARTICULATED HEAVY VEHICLES
FOR IMPROVING LATERAL PERFORMANCE
Mustafa EMHEISEN1, Mümin Tolga EMIRLER2*, Başar ÖZKAN2
1

Okan University, Institute of Sciences and Engineering, Mechatronics Engineering Program, İstanbul, Turkey
2
Okan University, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering Department, İstanbul, Turkey
*
Corresponding Author: Mümin Tolga Emirler, tolgaemirler@yahoo.com

ABSTRACT
This paper is on the design of an active steering control system for improving the lateral performance of a truck
and trailer vehicle combination. The nonlinear and linear truck and trailer model is presented in the paper. The
desired truck and trailer yaw rate values are calculated by using a linear vehicle model. Two PID type control
systems are used to control the truck and trailer yaw rates. Three different simulations are performed to test the
proposed control system. Step and sinusoidal steering inputs are applied to the truck and trailer combination in the
simulations. The uncertainties of the truck and trailer masses are taken into consideration. The step response
characteristics such as rise time, settling time, overshoot, peak and peak time are used to evaluate the transient
response of the controlled system. Also, the yaw rate rearward amplification is employed to interpret the lateral
performance of the truck and trailer combination for a lane change maneuver. All the simulation results are given
and discussed in detail.
Keywords: active steering, lateral stability, feedback control, yaw rate rearward amplification

1. INTRODUCTION
Nowadays, articulated heavy vehicles are a very important part of road haulage. They are generally very heavy and
huge volume vehicles travelling on the highways and safety is a vital concern both for the drivers of these heavy
vehicles and also the other drivers and passengers on the other vehicles. Therefore, to avoid accidents, the vehicle
dynamic behavior must be stable and lateral performance must be quite good.
There are some safety issues especially for the lateral behavior of articulated heavy vehicles. One of the most
important is the lateral performance at high velocities. The poor lateral performance at high velocities can cause
trailer swing and large path deviation, and this situation can easily result in accidents (Kharrazi, 2012).
In order to improve lateral performance of the articulated heavy vehicles braking and steering based lateral control
systems are proposed in the literature. In an early paper, an electronic braking control system is proposed to
control the lateral motion of multiple articulated heavy vehicles (Fancher continued, 1998). The lateral
acceleration rearward amplification is used in this paper to evaluate the lateral performance. In (Keshavarz
Bahaghighat continued, 2010), the yaw and lateral dynamics control problem is considered for a truck-dollysemitrailer combination. A predictive control approach based on active steering is presented to reduce the yaw rate
rearward amplification and it is tested for a single lane change maneuver in the simulation environment. In
(Kharrazi continued, 2012a), a feedforward and feedback active steering control system is designed for different
kinds of heavy vehicle combinations such as tractor-semitrailer, truck-centre axle trailer, truck-full trailer, tractorsemitrailer-centre axle trailer, etc. Also, detailed analyses of the different heavy vehicle combinations are made in
both time and frequency domains. The control system mentioned in (Kharrazi continued, 2012a) is applied
experimentally to a truck-dolly-semitrailer combination in (Kharrazi continued, 2012b) with different variations of
the control system, and the results are compared for yaw rate rearward amplification, lateral acceleration rearward
amplification and offtracking. In (Tabatabaei Oreh continued, 2012), a fuzzy logic based active steering control
system is introduced with a novel desired articulation angle calculation method. The proposed control system is
tested with low speed 90 degree turn and high speed lane change using simulations.
In this paper, two PID control system based active steering systems are proposed to control the truck and trailer
yaw rates. The desired yaw rate value of the truck is obtained by using linearized model. The trailer desired yaw
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rate is determined from the desired truck yaw rate. The control system is tested with step and sinusoidal steering
inputs by considering normal and uncertain truck and trailer masses. The lateral performance of the overall system
is evaluated by transient response analyses and the yaw rate rearward amplification values. The difference between
the method used in this paper and previous papers is that both the tractor and trailer steering angles are actuated,
whereas in previous research only the trailer steering angles are actuated. Therefore, both the tractor and trailer
yaw rates can be controlled separately in this paper.
The outline of the rest of the paper is as follows. The nonlinear and linearized truck and trailer model is presented
in Section 2. The main control system structure and the details of the desired yaw rate generation, and active
steering feedback control system are introduced in Section 3. Simulation studies and evaluation of the results by
using performance indicators are given in Section 4. The paper ends with conclusions and directions for future
work in the last section.

2. VEHICLE MODELS
In this section, nonlinear truck and trailer model details are given. Also, the linearized truck and trailer model is
obtained under some assumptions and represented as state-space form.

2.1. Nonlinear Truck and Trailer Model
The truck and trailer schematic is illustrated in Figure 1 by considering left and right tires lumped into one tire in
the center line of the units.

l22

-

+

r2

Fy 22

 22

l21

e2

u2

e1

CG2

l12

v2

Fy 21

A FY int

 21

l11

- +
r1


A

CG1
Fy12

v1

u1

11
Fy11

Figure 1. Truck and trailer model for active steering

The lateral tire forces in the tire coordinate system can be transferred to the vehicle coordinate system by using the
following equations:
FYij  Fyij cos  ij 

(1)

where Fyij denotes the lateral tire force of the jth axle of the ith unit in the tire coordinate system. δij is the steering
angle of the jth axle of the ith unit. FYij denotes the lateral tire force of the jth axle of the ith unit in the vehicle
coordinate system.
The equations of the lateral motion can be written for the first unit (truck) as follows (Kharrazi, 2012):
n

m1  v1  u1r1    FY 1 j  FY int

(2)

j 1

n

I z1r1   FY 1 j l1 j  FY int e1

(3)

j 1

and for the second unit (trailer) as follows:
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k

m2  v2  u2 r2    FY 2 j  FY int cos 

(4)

j 1

k

I z 2 r2   FY 2 j l2 j  FY int e2 cos 

(5)

j 1

where mi, Izi, ui, vi, ri are the mass, the moment of inertia, longitudinal velocity, lateral velocity and yaw rate of the
ith unit, respectively. lij is the distance between the centre of the gravity of the ith unit and the jth axle of ith unit. ei
is the distance between the centre of the gravity of the ith unit and the articulation point a. FYint is the internal
lateral force at the articulation point. θ denotes the articulation angle. n and k are the numbers of the axles for the
first and the second unit, respectively.
Equations (2), (4) and (2), (3) and (4), (5) can be combined and the internal force FYint can be eliminated from these
equations to obtain final motion equations as follows:
n

k

j 1

j 1

m1  v1  u1r1  cos   m2  v2  u2 r2    FY 1 j cos    FY 2 j
n

I z1r1  m1e1  v1  u1r1    FY 1 j  l1 j  e1 

(6)

(7)

j 1

k

I z 2 r2  m2 e2  v2  u2 r2    FY 2 j  l2 j  e2 

(8)

j 1

The lateral velocity of the articulation point can be written by using the first and also second unit parameters.
Therefore, this situation causes a kinematic constraint equation:

 v1  e1r1  cos  u1 sin   v2  e2 r2

(9)

Differentiating kinematic constraint equation (9) results in

 v1  e1r1  cos   v1  e1r1  r2  r1  sin   u1 sin   u1  r2  r1  cos  v2  e2 r2

(10)

Assuming constant and equal longitudinal velocity for both units, u can be used in the equations instead of u1 and
u2. Also, u can be taken as zero in equation (10). Note that the effect of longitudinal forces, rolling dynamics and
suspension dynamics are neglected in this model to obtain a simple nonlinear model.
By using equations (6) - (8) and (10), a nonlinear MATLAB/Simulink model of the truck and trailer combination
can be built whose inputs are the steering angles (δ1, δ2) and the outputs are the lateral velocities (v1, v2) and the
yaw rates (r1, r2) of the units. The vehicle parameters can be found for different combinations in (Luijten, 2010).

2.2. Linearized Truck and Trailer Model
In order to use in the design phase of control systems, a linearized truck and trailer model is derived in this part.
For linearization, the assumptions of small steering and articulation angles, linear tire assumptions, constant and
equal longitudinal velocity for both units are made.
The linear lateral tire forces can be calculated by using the above relationship:

vi  lij ri 

FYij  Cij   ij 

u 


(11)

where Cij is the cornering stiffness of the jth axle of the ith unit.
The nonlinear equations (6) – (8) and (10) can be linearized and written for the truck and trailer combination
shown in Figure 1.
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(13)

v l r 
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I z 2 r2  m2 e2  v2  ur2   C21   21  2 21 2   l21  e2   C22   22  2 22 2   l22  e2 
u
u





(14)

v1  e1r1  u1  r2  r1   v2  e2 r2

(15)

where δ1 can be used instead of δ11 for the steerable axle of the first unit (δ1= δ11). δ12 can be taken as zero for the
non-steerable axle of the first unit (δ12= 0). For the second unit, all steering angles can be taken as equal and
denoted by δ2 (δ2= δ21= δ22).
Finally, the linear truck and trailer model is described in state-space form as
(16)

x  Ax  Bu  T 1 Ax  T 1 Bu

where the states are x  v1
calculated as follows:
e1m1
 0
T 
 m1

 1

 I z1
0
0
e1

0
e2 m2
m2
1

r1

v2

r2  , the inputs are u  1  2  and the remaining matrices can be
T

T

0
C11  e1  l11 

0 



0
C21  e2  l21   C22  e2  l22  
I z2 

,B 


0 
C11
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e2 
0
0
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e1  11 11

u
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0
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C  C12

 11

u

0




C11l11  C12l12
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e1  11 11
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0


0


C11l11  C12l12
 m1u
u
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e2  21 21
u
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u
0

0


C21l21  C22l22
C l 2  C22l22 2
e2  21 21
u
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C21l21  C22l22

 m2u
u
u

3. CONTROL SYSTEM STRUCTURE
The proposed active steering control system for the truck and trailer combination consists of two feedback control
systems including PID controllers. The control system structure and the signal flow can be seen from Figure 2. In
simulations, the uncontrolled vehicle was also used for the purpose of comparison and this vehicle combination
does not include any feedback control system for steering.
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r1des
Desired r2
calculation

r1des + -
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+-

r1 feedback
control
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r2 feedback
control

 2c
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Figure 2. Control system structure
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3.1. Desired Yaw Rate Calculation for Truck and Trailer
The proposed control system structure requires the desired yaw rate values of the truck and trailer. The desired
truck yaw rate can be calculated by using the linearized model given in (16) as follows:
r1des  Gr1 1 1

where Gr1 1

(17)

 B(1,1) 


1 B (2,1)
.
  0 1 0 0  sI  A  
 B(3,1) 


 B(4,1) 

After obtaining the desired truck yaw rate, the desired trailer yaw rate can be considered as a time delayed version
of this signal in order to follow the same desired yaw rate values with a pure delay τ:

r2des  r1des e s

(18)

where τ is taken as an average value of 0.225 sec. It depends on vehicle velocity and it can be found by
investigating the phase difference of the frequency response of the truck and trailer.

3.2. Feedback Active Steering Control
Two different PID controllers are used for active steering control. The first controller tries to minimize the error
between the truck desired yaw rate and the measured truck yaw rate. In a similar way, the second controller is
employed to decrease the error between the trailer yaw rate and the measured trailer yaw rate. The PID coefficients
of the controllers are obtained trail-error and using Matlab/Simulink PID tuner tool. The control signals can be
calculated by using the following equations:

1c  CPID  s  r1des  r1 

(19)

 2c  CPID  s  r2des  r2 

(20)

4. SIMULATION STUDIES
Three different simulation studies are conducted to test the proposed controller system. For the first simulation, a
step steering angle with 0.5 sec reaching time is given to the nonlinear vehicle model. The amplitude of the
steering angle is chosen as 5 degrees (0.0873 rad) and the truck velocity is taken as 80 km/h. The driver steering
input and the calculated control signals for active steering are given in Figure 3.

Figure 3. The step steering input and the calculated control signals
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As a result of this simulation, the truck and trailer yaw rate changes for the uncontrolled and controlled cases are
shown in Figure 4. It can be seen from these results that the uncontrolled truck and the controlled truck yaw rate
responses are following desired yaw rate very successfully. The desired yaw rate calculation model is almost same
with the uncontrolled vehicle so it is expected to obtain very similar results for the truck yaw rate in the case of
perfect modelling. The uncontrolled trailer shows very oscillatory motion and cannot follow the desired trailer yaw
rate values. In contrast with the uncontrolled trailer, the controlled trailer tracks the desired values very
successfully.

Figure 4. The step response of truck and trailer yaw rate changes with time for the uncontrolled and controlled cases

Figure 5 shows the trajectories of the uncontrolled and controlled vehicle combinations. The controlled trailer
follows its truck within the same lane. However, uncontrolled trailer swings out and cannot follow its truck in a
good way.

Figure 5. Trajectories of the uncontrolled and controlled vehicle combinations for step input

The first simulation is repeated again for considering the uncertainties of the truck and trailer masses. The truck
mass is increased 25% and the trailer mass is increased 40%. The aim of this second simulation is to test
controllers in a more realistic (uncertain mass) situation and also investigate the effectiveness of the truck yaw rate
controller. Figure 6 shows the responses of the uncontrolled and controlled vehicles. It is seen that when the mass
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uncertainties are taken into consideration, the truck yaw rate control system follows the desired yaw rate very
succesfully and the uncontrolled vehicle cannot track it. Also, the controlled trailer follows the desired trailer yaw
rate and it shows much less oscillatory motion when compared to the uncontrolled case.

Figure 6. The step response of truck and trailer yaw rate changes with time considering uncertainties

Step response characteristics are useful indicators of the system transient response. Table 1 and Table 2 are given
for the comparison of these characteristics such as rise time, settling time, overshoot, peak and peak time. Table 1
shows the characteristics values of the truck yaw rate response for the uncontrolled and controlled cases. It can be
seen that the controlled vehicle combination shows faster response with less overshoot. Especially for the
parametric uncertainty case, the differences between the uncontrolled and controlled vehicle combination is very
obvious.
Table 1. Step response characteristics of truck yaw rate for different cases
Characteristic

Uncontrolled
Truck

Controlled
Truck

Rise time [sec]
Settling Time [sec]
Overshoot [%]
Peak [rad/sec]
Peak Time [sec]

0.3206
9.5473
31.0497
0.2209
3.7018

0.3245
8.3166
28.4496
0.2173
3.6973

Uncontrolled
Truck with
Uncertainty
0.3094
18.6228
43.1251
0.2129
3.7437

Controlled
Truck with
Uncertainty
0.3238
8.3208
28.3498
0.2171
3.7053

Table 2 shows the characteristics values of the trailer yaw rate response for the uncontrolled and controlled cases.
It can be seen clearly that the controlled vehicle combination shows faster response with less overshoot for both
normal and uncertain cases. The results are coherent with the results seen in Figure 5.
Table 2. Step response characteristics of trailer yaw rate for different cases
Characteristic

Uncontrolled
Trailer

Controlled
Trailer

Rise time [sec]
Settling Time [sec]
Overshoot [%]
Peak [rad/sec]
Peak Time [sec]

0.3305
13.5379
104.7289
0.3447
4.4909

0.3115
8.5109
32.8707
0.2247
3.9218

Uncontrolled
Trailer with
Uncertainty
0.3120
18.7932
155.6206
0.3640
4.6483

Controlled
Trailer with
Uncertainty
0.3061
8.5121
34.2613
0.2271
3.9200

The third simulation is a lane change maneuver. The steering input is selected as 3 degrees (0.0524 rad) amplitude,
0.4 Hz sinusoidal input. The uncertainties in the truck and trailer masses are taken as 25% and 40%. The truck
velocity is selected as 80 km/h. Figure 7 shows the sinusoidal steering input for the lane change maneuver and the
calculated control signal for active steering.

777

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Figure 7. The sinusoidal steering input and the calculated control signals

Figure 8 shows the truck and the trailer yaw rate changes during the lane change maneuver. For both units (truck
and trailer), yaw rate outputs are following the desired yaw rate values successfully. The uncontrolled trailer yaw
rate values show large oscillations with respect to the desired yaw rate and the controlled case.

Figure 8. The lane change maneuver truck and trailer yaw rate changes with time for the uncontrolled and controlled cases

According to ISO standards, the rearward amplification (RWA) is a good indicator of the lateral performance of
the articulated heavy vehicles (URL 1, 2000). It is defined as the ratio of the maximum absolute value of the
motion variable of interest of a following vehicle unit to that of the first unit during a specified maneuver. In this
paper, the aim is to follow the desired yaw rate values so the yaw rate is selected as the motion variable and the
yaw rate RWA is used as a performance indicator. It can be defined as follows:
yaw rate RWA 

max rtrailer

(21)

max rtruck

By using equation (21), the yaw rate RWA values of normal and uncertain cases for the lane change maneuver are
calculated and given in Table 3. According to the results, it can be understood that the proposed control system
decreased the yaw rate RWA values for both cases and it increased the lateral performance of the truck and trailer
vehicle combination.
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Table 3. Yaw rate RWA values for different cases

Yaw rate RWA

Uncontrolled
Truck and
trailer

Controlled
Truck and
trailer

2.0097

1.0412

Uncontrolled
Truck and
trailer with
Uncertainty
2.0157

Controlled
Truck and
trailer with
Uncertainty
1.0537

6. CONCLUSIONS
In this paper, active steering control system for the truck and trailer vehicle combination was proposed. PID type
controllers were used to minimize the errors between the desired yaw rate values and the measured values of the
truck and trailer units. Three different simulations were conducted to test the proposed control system by using
step steering and sinusoidal steering inputs (lane change maneuver). The uncertainties of the truck and trailer
masses were taken into account in the simulation studies. The step response characteristics such as rise time,
settling time, overshoot, peak and peak time were used to evaluate the transient performance of the proposed
control system. Also, the yaw rate RWA was used as a lateral performance indicator. As a result, the proposed
active steering control system showed better performance than the uncontrolled case by means of desired yaw rate
tracking, transient responses and the yaw rate RWA. It is planned to design a robust control system for this vehicle
combination and compare it with the proposed one in this paper by using more realistic vehicle models. Also, the
rollover problem will be investigated by controlling not only the yaw rate but also the lateral acceleration.

REFERENCES
[1] Kharrazi, S. (2012), “Steering based lateral performance control of long heavy vehicle combinations”,
Chalmers University of Technology, Department of Applied Mechanics, Ph.D. Thesis.
[2] Fancher, P., Winkler, C., Ervin, R., Zhang, H. (1998) “Using Braking to Control The Lateral Motions of
Full Trailers”, Vehicle System Dynamics Supplement, 28, pp.462-478.
[3] Keshavarz Bahaghighat, M., Kharrazi, S., Lidberg, M., Falcone, P., Schofield, B. (2010), “Predictive Yaw
Rate and Lateral Control in Long Heavy Vehicles Combinations”, 49 th IEEE Conference on Decision and
Control, 15-17 December 2010, Atlanta, GA, USA, pp.6403-6408.
[4] Kharrazi, S., Lidberg, M., Fredriksson, J. (2012) “A Generic Controller for Improving Lateral Performance
of Heavy Vehicle Combinations”, Journal of Automobile Engineering, 227, 5, pp.619-642.
[5] Kharrazi, S., Lidberg M., Roebuck, R., Fredriksson, J., Odhams, A. (2012) “Implementation of Active
Steering on Longer Combination Vehicles for Enhanced Lateral Performance”, Vehicle System Dynamics,
50, 12, pp.1949-1970.
[6] Tabatabaei Oreh, SH., Kazemi, R., Azadi, S. (2012) “A New Desired Articulation Angle for Directional
Control of Articulated Vehicles”, Journal of Multi-body Dynamics, 226, 4, pp.298-314.
[7] Luijten, M. F. J. (2010), “Lateral dynamic behaviour of articulated commercial vehicles”, Eindhoven
University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Dynamics and Control Group, M.Sc.
Thesis.
[8] URL 1: ISO 14791:2000 (2000), Road Vehicles – Heavy Commercial Vehicle Combinations and
Articulated Buses – Lateral Stability Test Methods. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14791:ed1:v1:en, 10.03.2018.

779

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KULLANILABİLİRLİK ANALİZİ
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ÖZET
Hava kirliliği, petrol rezervlerinin azalması gibi nedenlerden dolayı elektrikli araç teknolojisi alanında büyük
çalışmalar gösterilmektedir. Elektrikli araç batarya teknolojisinde büyük ilerlemeler gösterilmiştir. Bu kapsamda
gerek menzil problemlerinin gerekse şarj probleminin yakın gelecekte çözüleceği düşünülmektedir. Bataryalı tip
elektrikli araçlarda ve yakıt pilli araçların ihtiyaç duyduğu hidrojenin elektrolizi olayında gerekli olan elektrik
enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklardan sağlanmasına yönelik çok fazla çalışmalar devam etmekte ve
gelecekte bu problemin çözümü öngörülmektedir. Günümüzde normal içten yanmalı motorlara göre maliyetleri
yüksek olan elektrikli araçların ülkelerin bu problemin çözümüne yönelik atacağı adımlar ile yakın gelecekte daha
da yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Bu konuda ülkelerin gerekli alt yapıyı sağlayıp dolum tesisleri ağını
yaygınlaştırıp, elektrikli araç teknolojisinde zaten büyük teşviklerin yapılması söz konusudur bunu daha da
iyileştirip, elektrikli araç kullanılması durumunda vergi indirimi gibi çeşitli avantajlar sağlamasıyla bu teknolojinin
çok hızlı bir şekilde yaygınlaşacağı öngörülmektedir.
Bu çalışma kapsamında elektrik tahrikli araçlar arasında sınıflandırma yapılarak bu araçların tarihsel gelişimi,
öngörülen gelecek beklentileri, avantaj ve dezavantajları detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca sınıflandırılan
elektrik tahrikli araçlarda sistem elemanlarının teknolojik gelişme durumları detaylı bir şekilde incelenerek
gelecek beklentileri ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç, Hibrid Araç, Yakıt Pili, Hidrojen, Emisyon

USABILITY ANALYSIS OF ELECTRICAL VEHICLES
ABSTRACT
Because of environmental problems and declining of fuel reserves in the world, a lot of studies have been carried
out to develop electrical vehicles. Battery technology have taken great steps recently and it is expected that many
obstacles, such as quick recharging and distance problem, will be solved in near future. There can be found
numerous studies on providing the electrical energy required to drive electrical vehicles based on batteries and
electrolysis for hydrogen generation for fuel cell vehicles from renewable energy sources and a solution to this
problem is foreseen. It is guessed that with the efforts of some countries, the cost of electric vehicles will be
reduced because conventional vehicles are cheaper when compared with electric vehicles in nowadays. When this
is achieved, they will be common. It also foreseen that some incentives of the countries for electrical vehicles and
building of recharging stations and infrastructure, electrical vehicle technology and its usage will be spread.
Within the framework of this study, by classifying the electrical vehicles, the historical development, future
expectation, advantages and disadvantages of electrical vehicle are examined in detail. Future expectation of the
electrical vehicles is expressed by examining system components and their technological development in detail.
Keywords: Electric vehicle, Hybrid vehicle, Fuel cell, Hydrogen, Emission

1. GİRİŞ
Günümüzde hızlı bir şekilde artan nüfus taleplerini karşılamak amacıyla araç sayılarında önemli bir oranda artış
olmuştur. Hava kirliliği; nüfus artışı, üretim araç ve tekniklerinde gelişmeler, iklim değişikleri gibi nedenlerden
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ötürü son derece önemli bir problem olarak karşımıza çıkmıştır. Hava kirliliğine önemli katkıda bulunan
parametrelerin başında araç emisyonları gelmektedir. Dünya çapında kullanılan araçlara bakıldığında yakıt olarak
fosil kökenli bir yakıt olan petrol türevleri kullanılmaktadır (Benzin, Mazot, LPG v.s.). Bu yakıtların tam yanma
ürünlerine bakıldığında Karbondioksit, Su buharı gibi canlı sağlığı açısından pek önemli zararları olmayan
maddeler olduğu görülmektedir. Ancak, hiçbir araç teknolojisi ile tam yanmanın sağlanması mümkün olmamakla
birlikte canlı sağlığı açısından çok zararlı etkileri olan yanma sonu maddelerinin ortaya çıktığı görülmektedir.
Aynı zamanda petrol rezervlerinde de önemli oranda azalma olmaktadır. Bu nedenlerden ötürü araştırmacılar
alternatif enerji kaynaklarına yönelmiştir. Bunların başında da elektrik enerjisi gelmektedir.
Elektrik tahrikli araçlar sıfır emisyonlu araçlardır. Sıfır emisyonlu araçların kullanılması bir çığırdır çünkü hava
kirliliği problemini ortadan kaldırır. Ancak çığır kelimesi akla şu yargıyı getirebilir. Bu “Son zamanlardaki hızlı
üretim araç ve tekniklerindeki gelişmeler ile elektrikli araçların kullanılması ortaya çıkmıştır” yargısıdır. Ancak
elektrikli araçların kullanımı üzerindeki çalışmalar 1800’lü yıllarda başlamış birçok nedenden ötürü rafa
kaldırılmış ve tekrar gündeme getirilmiştir. Bunun nedeni, elektrik enerjisini depolamak için kullanılan batarya
teknolojisinde gelişmelerin kısıtlığıdır. Bu bataryalar kısa mesafeler için uygun olabilir ancak uzun mesafelerde
bataryanın şarj problemleri ortaya çıkmaktadır. Kullanılan bataryaların şarj süreleri 4-8 saat arasındaydı. Bu durum
göz önüne alındığında hiç kabul edilebilir bir durum değildir. Hemen akla hızlı şarj teknolojisi gelebilir ancak hızlı
şarj teknolojisinin de problemleri vardır ve bunların başında batarya ömrünü azaltması gelir. Akla gelebilecek bir
başka çözümde yedek bataryalar kullanmak olabilir ancak bu hiç uygun bir çözüm değildir. Bunun nedenleri, çok
fazla yük taşınması, batarya yapısı incelendiğinde sağlık açısından olumsuz etkileri olan maddeler içermesi gibi
nedenler sayılabilir. Son yıllarda güç elektroniğinde hızlı gelişmeler neticesinde şarj süreleri oldukça
kısaltılmıştır. Ancak, bu durumda da elektrik enerjisini üretecek sistem sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Çünkü,
elektrik enerjisi üretim sistemlerinin başında Termik Santraller gelmekte ve yine hava kirliliği kaynaklarının
başında da Termik Santraller gelmektedir. Bu durumun çözümü yakıt pili teknolojisinin geliştirilmesi olarak
değerlendirilebilir. Çünkü, yakıt pilleri depolama problemlerini ortadan kaldıran sıfır emisyon enerji üreteçleridir.
Ancak, yakıt pilleri enerjisini hidrojenden alır ve hidrojen depolama problemleriyle karşımıza çıkmıştır.
Hidrojenin depolama probleminin günümüzdeki ilerlemeler ile çözüldüğü söylenebilir. Peki depolama problemi
çözüldüğü kabul edilirse bir başka problem daha vardır o da “hidrojeni nasıl elde ederiz?” sorusunun cevabıdır.
Çünkü hidrojen doğada bileşik halde bulunur ve ayrıştırılması gerekir. Hidrojeni elde etmek için doğalgaz
kullanılmaktadır. Ancak, bu durumda da atmosfere Karbon salındığı için Sera Gazı etkileri ortaya çıkmaktadır.
Hidrojen elde etmekte en doğru yol olarak nükleer enerji ve güneş enerjisi görünmektedir. Son yıllarda özellikle
güneş enerjisinin kullanılarak hidrojenin sudan elde edilmesine yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Elektrikli araçlar için en mantıklı kullanım durumlarından biri de hibrid sistemli araçlar olduğu söylenebilir.
Hibrid elektrikli araçlarda normal içten yanmalı motorlara sahip araçlara ilave olarak elektrik motoru sistemi
yerleştirilmektedir. Bu araçlarda aracın çalışma koşullarına göre içten yanmalı motor veya elektrik motoru devreye
girmektedir. Bu kapsamda sıfır emisyon durumundan söz etmek mümkün değildir. Ancak, emisyon değerlerini
azaltacağı da aşikardır. Dünyada elektrikli araç kullanımını en çok tercih eden ülkeler sırasıyla Çin, ABD ve
Norveç olurken; Avrupa’da ise elektrikli araçları en çok tercih eden ülkeler İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık
olmuştur. Elektrikli ve hibrid araçların kullanılması dünya çapında 2017 sonu verilerine göre 3 milyona ulaşmış ve
bu sayının 2027 yılına kadar 30 milyon değerine ulaşacağı öngörülmektedir. Bu öngörünün nedeni, dünya çapında
ünlü araç firmalarının bu sektörün gelişimine yönelik büyük çalışmalar göstermesidir.
İlk elektrikli araç modeli Profesör Stratingh tarafından 1835 yılında Hollanda’da geliştirmiştir. Ardından 1838
yılında Robert Davidson 6.4 km/h hıza ulaşabilen elektrikli lokomotifi üretmiştir. Kurşun-asit bataryaları 1859
yılından sonra geliştirilmiş ve elektrikli araçlarda kullanılmaya başlanmıştır.
1882’de Siemens, Elektromote adındaki dünyanın ilk elektrikli troleybüsünü Berlin’de üretmiştir. Bu araç iki adet
2.2 kW’lık motora sahip olup 550 V DC ile beslenmekte ve ortalama 12 km/h hızındaydı. Elektromote Şekil 1’de
verilmiştir (Kerem, 2014).
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Şekil 1. Elektromote

1800’lü yıllardan son yıllara kadar sadece fosil kökenli yakıtlarla tahrik olan araçlara alternatif olarak
araştırmalara kaynak olmuştur. Son yıllarda hava kirliliği problemleri çok tehlikeli boyutlara gelmiş ve hava
kirliliğinin başlıca nedenleri arasında araç emisyonları gelmiştir. Ayrıca hava kirliliği ile paralel olan dünya
nüfusundaki hızlı artış ve bu artış gereksinimlerini karşılamak için araç sayısındaki artış iki önemli problemi de
beraberinde getirmiştir. Bu problemler CO2 artışı ve trafik sıkışıklığıdır. Genel olarak, içten yanmalı motorlara
sahip olan araçlar CO2, carbonmonoksit, nitrojenoksit, hidrokarbonlar, su ve diğer sera gazı bakımından toplam
yakıt enerjisinin % 85’nin (Li vd., 2014; Tie ve Tan, 2013) tüketimi boyunca ısı yayar. Toplam gaz emisyonunun
%83.7 i CO2’dir (Hannan vd., 2017). Ulaşım araçlarından kaynaklanan CO 2 emisyonu 1990 yılında 22.7 milyar
tondan 2013 yılında 35.27 milyar tona artmıştır (Olivier vd., 2014).

Şekil 2. Ulaşım araçlarından kaynaklanan CO2 emisyon dağılımları

Şekil 2’den de görüldüğü üzere, 1990’dan 2003 yılına kadar CO 2 emisyonu düşük artış gösterirken 2003 yılından
sonraki yıllarda çok daha hızlı oranda artmıştır.
Yağcıtekin vd. (2015) enerji gereksinimleri ve emisyon etkileri bakımından elektrikli tahrikli araçların İstanbul
için değerlendirilmesi konusunda yaptığı çalışmada, elektrik tahrikli araçların bütün ülkeler için gelecekte
küçümsenemeyecek oranda hayati önem taşıdığına vurgu yapılmıştır. Eğer elektrik için gerekli olan enerji rüzgar
enerjisinden sağlandığı taktirde yatırım maliyetlerinin 5 yılda kendini amorti edebileceği ifade edilmiştir. 2020
itibariyle elektrik tahrikli araçların kullanım oranları %2, %5 ve %10 oranlarında kullanılmaya başlaması
sağlanabildiği taktirde İstanbul’da CO2 emisyon azalmaları sırayla 157, 393-787 bin ton azalacağını ifade
etmişlerdir. Ayrıca, bu azalma sağlandığı takdirde, ekonomik getirisinin sırayla 4,9-18 milyon Euro olacağına
değinilmiştir. Elektrikli araç istasyonlarının altyapı maliyetlerinin ortaya konulması gerekliliği ifade edilmiştir.
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Şekil 3. a. Elektrik tüketimi dağılımı b. Kişi başına düşen araç sayısı

Şekil 3’den de görüldüğü üzere, Türkiye’de 1990 yılında 2009 yılına kadar nüfus artışına paralel olarak elektrik
enerji tüketiminde ve kişi başına düşen araç sayısında önemli bir artış olmuştur. Nüfus 56.5 milyondan 72.6
milyona çıkarken elektrik enerjisi tüketimi 47 TWh’den 158 TWh’e çıkmıştır. Bu artış oranı % 336’dır. Kişi
başına düşen araç sayısındaki artış oranı ise % 320 şeklindedir (Yağcıtekin vd., 2015).
Bu konunun önemi çok fazla ülke tarafından algılanmış ve araştırmalara çok büyük miktarlarda bütçeler
ayrılmıştır. Dünyada elektrikli araç kullanımını en çok tercih eden ülkeler sırasıyla Çin, ABD ve Norveç olurken;
Avrupa’da ise elektrikli araçları en çok tercih eden ülkeler İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık olmuştur.
Elektrikli ve hibrid araçların kullanılması dünya çapında 2017 sonu verilerine göre 3 milyona ulaşmış ve bu
sayının 2027 yılına kadar 30 milyon değerine ulaşacağı öngörülmektedir. Bu öngörünün nedeni, dünya çapında
ünlü araç firmalarının bu sektörün gelişimine yönelik büyük çalışmalar göstermesidir. Elektrikli araçların pazarda
söz sahibi olabilmesi için enerji depolama istasyonlarının yaygınlaştırılması gerekmektedir (Weldon vd., 2018).
Strehler vd. (2017), elektrikli ve hibrid araçlar için enerji verimliliği ile ilgili yaptıkları çalışmada, günümüzde
elektrikli araç istasyonlarının yaygın olmaması problemi ifade edilerek ABD’de 250 tane şarj istasyonu olduğunu
ve Tesla marka 85 KWh’lik bir bataryanın 10-12 saat arasında şarj süresine ihtiyaç duyduğu ve bu batarya ile kat
edilen mesafesinin yeterli olmadığını vurgulamışlardır.
Todorovic vd. (2017) geleneksel içten yanmalı motorlara sahip araçlarda elektrikli araçlara geçiş durumunun
ortaya çıkaracağı olumlu ve olumsuz durumları ve bu geçişte meydana gelecek zorlukları ele almışlardır. Hava
kirliliği, trafik sıkışıklığı gibi birçok parametreleri ele aldıklarında elektrikli araklara geçilmesinin çok daha fazla
olumlu etkilerinin meydana geleceğini ifade etmişlerdir.
Li vd. (2018) elektrikli araçlarda değerli malzemeler kullanıldığını ve bu malzemelerin robotlar kullanılarak %
95’inin geri dönüşümünün ekonomik bir şekilde sağlanabileceğini göstermişlerdir. Değerli malzemelerinin
çoğunun elektronik cihazlarda saklı olduğunu ve geri dönüşümün çeşitli adımlarla robotlar tarafından
sağlanacağının uygun olduğunu dile getirmişlerdir.
Bu çalışma kapsamında elektrik tahrikli araçlar arasında sınıflandırma yapılarak bu araçların tarihsel gelişimi,
öngörülen gelecek beklentileri, avantaj ve dezavantajları detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca sınıflandırılan
elektrik tahrikli araçlarda sistem elemanlarının teknolojik gelişme durumları detaylı bir şekilde incelenerek
gelecek beklentileri ifade edilmiştir.

2. ELEKTRİKLİ ARAÇ TİPLERİ
Elektrikli araçları başlıca 3 grupta toplamak mümkündür. Bunlar; bataryalı tip, yakıt pilli tip ve hibrid tip olarak
ifade edilebilmektedir.

2.1 Bataryalı Tip Elektrikli Araçlar
Bataryalı tip elektrikli araçlarda normal içten yanmalı motorunun yerini elektrik motoru almaktadır. Elektrik
motorunun hareketi ise aktarma organları tarafından tekerleklere iletilmektedir. Bu tip araçlar sıfır emisyonlu
araçlar olarak nitelendirilmektedir. Çünkü elektrik enerjisi tahriki kullanıldığı için bir yanma olayı
gerçekleşmemekte ve dolayısıyla emisyon olmamaktadır. Ancak, bu sistemin kullanılmasının avantaj ve
dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Avantajları sıfır emisyonlu sistemler olduğu için hava kirliliğinin ortadan
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kalkması demektir ki; bu müthiş bir durumdur çünkü canlı sağlığı olumsun yönde etkilenmeyecektir.
Dezavantajları ise elektrik enerjisini depolamak için kullanılan batarya teknolojisinde gelişmelerin kısıtlığıdır. Bu
bataryalar kısa mesafeler için uygun olabilir ancak uzun mesafelerde bataryanın şarj problemleri ortaya
çıkmaktadır. Kullanılan bataryaların şarj süreleri 4-8 saat arasındaydı. Bu durum göz önüne alındığında hiç kabul
edilebilir bir durum değildir. Hemen akla hızlı şarj teknolojisi gelebilir ancak hızlı şarj teknolojisinin de
problemleri vardır ve bunların başında batarya ömrünü azaltması gelir. Akla gelebilecek bir başka çözümde yedek
bataryalar kullanmak olabilir ancak bu hiç uygun bir çözüm değildir. Bunun nedenleri, çok fazla yük taşınması,
batarya yapısı incelendiğinde sağlık açısından olumsuz etkileri olan maddeler içermesi gibi nedenler sayılabilir.
Son yıllarda güç elektroniğinde hızlı gelişmeler neticesinde şarj süreleri oldukça kısaltılmıştır. Ancak, bu durumda
da elektrik enerjisini üretecek sistem sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Çünkü elektrik enerjisi üretim sistemlerinin
başında Termik Santraller gelmekte ve yine hava kirliliği kaynaklarının başında da Termik Santraller gelmektedir.
Dolayısıyla kullanılacak elektrik enerjisinin üretim kaynağının da yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması
gerekmektedir. Ayrıca elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması için gerekli olan altyapı çalışmalarına
gerekli bütçelerinin ayrılması gerekmektedir. Şekil 4’de bataryalı tip elektrik araç bileşenlerinin şematik gösterimi
verilmiştir (Kerem, 2014).

Şekil 4. Bataryalı tip elektrikli araçların şematik gösterimi

Hannan vd. (2017) elektrikli araç uygulamalarında enerji depolama sistemlerinin sorunları ve zorlukları ile ilgili
yaptığı çalışmada, elektrikli araçların depolama sistemlerinin çok yönlü olarak ele almışlardır. Elektrikli araçlarda
enerji depolama sistemlerinin elektrokimyasal batarya ve yakıt pili olarak iki sınıfta karşımıza çıktığını ifade
etmişlerdir. Ayrıca, elektrikli araçlar için enerji depolama sistemlerinin günümüzde belli uygulamalar için
teknolojik değişim ve iyileştirmeler ile gittikçe olgunlaştığını ancak malzeme desteği, geri dönüşüm problemleri,
enerji ve güç yönetimi, güç elektroniği ara birimleri, güvenlik önlemleri ve maliyet gibi problemlerin hala
çözümünün yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Meintz vd. (2017) araçlarda hızlı şarj durumu konusunda yaptığı çalışmada, bataryalı elektrikli araçların Pazar
paylarının artması için hızlı şarj sisteminin ve mesafe sorunun ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Mevcut batarya şarj etme gücünün 400kW ve 200 mil mesafeli olması durumunu ve şarj etme süresinin ise 10
dakikanın altına indirilmesi gerekliliği için batarya tasarımında önemli değişiklikler gerektiği vurgulanmıştır.
Tablo 1. Mevcut ve öngörülen bataryaların karşılaştırılması (Meintz vd., 2017)

D.C. Şarj gücü
Batarya voltajı
Batarya kapasitesi
Mesafe uzunluğu
Şarj konektörü

Mevcut Bataryalar
50-120 kW
Yolcu araçları için 400 V
Bazı ticari araçlar için 800 V
20-90 kWh
80-300 mil
SAE j1772 CCS, CHAdeMO, Tesla

Öngörülen Bataryalar
>400 kW
800-1000 V
>60 kWh
>200 mil
İyileştirilmiş CCS ve CHAdeMO veya yeni
XFC konektör

Tablo 1’de mevcut ve gelecekte öngörülen bataryaların karşılaştırılması yapılmıştır. Tablodan da görüleceği üzere,
batarya teknolojisinin iyileştirilmesi gerekliliği öne çıkmaktadır.
Delgado vd (2018) Portekizde elektrikli araçların artmasıyla mevcut elektrik altyapı durumunun yeterli olup
olmadığını araştırmışlardır. Ayrıca çalışmalarını genişleterek ekstrapolasyon yöntemini kullanarak 100 bin, 500
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bin ve 1 milyon elektrikli araç için çalışmalarını yapmışlardır. Elektrikli araçların geceleri şarj oldukları için gece
zaten kapasitenin altında kullanılan elektrik altyapısının yeterli olduğunu ifade etmişlerdir.

2.2 Yakıt Pilli Elektrikli Araçlar
Yakıt pilli elektrikli araçlarda enerji kaynağı olarak yakıt pilleri kullanılmaktadır. Yakıt pilleri depolama
problemlerini ortadan kaldıran sıfır emisyon enerji üreteçleridir. Ancak, yakıt pilleri enerjisini hidrojenden alır ve
hidrojen depolama problemleriyle karşımıza çıkmıştır. Hidrojenin depolama probleminin günümüzdeki ilerlemeler
ile çözüldüğü söylenebilir. Peki depolama problemi çözüldüğü kabul edilirse bir başka problem daha vardır o da
“hidrojeni nasıl elde ederiz?” sorusunun cevabıdır. Çünkü hidrojen doğada bileşik halde bulunur ve ayrıştırılması
gerekir. Hidrojeni elde etmek için doğalgaz kullanılmaktadır. Ancak, bu durumda da atmosfere Karbon salındığı
için Sera Gazı etkileri ortaya çıkmaktadır. Hidrojen elde etmekte en doğru yol olarak nükleer enerji ve güneş
enerjisi görünmektedir. Son yıllarda özellikle güneş enerjisinin kullanılarak hidrojenin sudan elde edilmesine
yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Şekil 5’de yakıt pilli elektrikli araçlara ait sitem elemanları
verilmektedir (Kerem, 2014).

Şekil 5. Yakıt pilli elektrikli araçların şematik gösterimi

Marzougui vd. (2017) yakıt pilli elektrikli araçlarda enerji yönetim durumu için algoritma yazılmış ve
simülasyonlar yapılmıştır. Yakıt pili ile elektrik enerjisi üretilirken batarya ve süperkapasitörün eş zamalı
çalıştıkları durumunu ele almışlardır. Ani elektrik ihtiyacının süperkapasitör ile sağlandığını ifade edip daha
verimli bir şekilde enerjinin kullanılabileceğini göstermişlerdir.

2.3 Hibrid Araçlar
Hibrid elektrikli araçlarda normal içten yanmalı motorlara sahip araçlara ilave olarak elektrik motoru sistemi
yerleştirilmektedir. Bu araçlarda aracın çalışma koşullarına göre içten yanmalı motor veya elektrik motoru devreye
girmektedir. Bu kapsamda sıfır emisyon durumundan söz etmek mümkün değildir. Ancak, emisyon değerlerini
azaltacağı da aşikardır. Aşağıdaki şekil 6’da hibrid aracına ait sistem elemanları verilmiştir (Kerem, 2014).
Hibrid araçlar yukarıda bahsedilen bataryalı tip ve yakıt pilli araçlara göre çok daha hızlı bir şekilde pazarda yerini
aldığı söylenebilir. Bunun sebebi ayrı bir şarj veya dolum istasyonuna ihtiyaç duymamasından kaynaklanmaktadır.
Günümüzde kullanılan hibrid araçlarda kullanılan batarya sistemi zaten bizim şarj etmemize imkân
vermemektedir. Yüksek performans araçları hariç diğer hibrid araçlarda batarya güçleri 15-30 BG aralığındadır,
ancak yüksek performans araçlarında bu değer 161 BG değerine kadar çıkmaktadır.
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Şekil 6. Hibrid araçların şematik gösterimi

Mancini (2017) hibrid araçların mevcut altyapıda kullanılması durumunda güzergah problemlerini ele almışlardır.
Mevcut altyapı ile sadece batarya kullanılması durumunun sağlanamayacağını ve mutlaka hibrid moda geçmenin
kaçınılmaz olduğunu ifade etmişlerdir.
Kouchachvili vd. (2018) elektrikli araçlarda elektrik depolama sistemleri üzerine çalışmışlardır. Elektrik
bataryaların aküler olduğunu ancak hibrid araçlarda bu akülerin sürekli olarak kullanılmadığını ve dolayısıyla
sürekli bir çalışma durumu olmadığı için akülerde kimyasal yapıya zarar verdiğini ifade etmişlerdir. Bunun yerine
süperkapasitör-batarya sisteminin kullanılarak yeniden bir dizaynla daha verimli bir durumun ortaya çıkacağını
ifade etmişlerdir.

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışma kapsamında elektrik tahrikli araçlar arasında sınıflandırma yapılarak bu araçların tarihsel gelişimi,
öngörülen gelecek beklentileri, avantaj ve dezavantajları detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca sınıflandırılan
elektrik tahrikli araçlarda sistem elemanlarının teknolojik gelişme durumları detaylı bir şekilde incelenerek
gelecek beklentileri ifade edilmiştir.
Fosil kökenli yakıt rezervlerinin azalması ve artan nüfus ile paralel olarak araç sayılarındaki artış ve motor
performansının iyileştirmesine yönelik çalışmalar neticesinde ortaya çıkan hava kirliliği problemleri elektrikli
araçları vazgeçilmez kılmaktadır. Bu nedenle ülkeler bu konuya yönelik teşviklerini artırmış ve büyük araç
firmaları da elektrikli araç pazarına yönelik çok büyük atılımlar yapmıştır.
Bataryalı tip elektrikli araçlar sıfır emisyon araçları olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak, batarya teknolojisinin
günümüzde yeterli seviye olmaması, şarj istasyonlarının yaygınlaşmaması, gerekli olan elektrik enerjisinin hava
kirliliğinin en baştaki nedeni olan Termik Santrallerden karşılanması gibi birçok problem karşımıza çıkmıştır. Bu
problemlerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli teşviklerle çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülmekte ve yakın
gelecekte problemlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çok büyük gelişmelerin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.
Yakıt pilli elektrik araçlar sıfır emisyon araçlarıdır. Ancak, günümüze kadar yakıt pilinin enerji kaynağı olan
hidrojenin depolanma ve ayrıştırma problemleri karşımıza çıkmıştı. Hidrojenin depolama problemleri günümüzde
ortadan kalktığı söylenebilir. Hidrojen doğada tek fazda bulunmadığı için ayrıştırma problemi yapılan çok büyük
teşvikler ve çalışmalar neticesinde çok yakın gelecekte bu probleminde ortadan kalkacağı öngörülmektedir.
Ancak, pazarda beklendiği kadar yer bulamamasının nedeni hidrojen istasyonlarının yaygınlaşmamış olması ve
bakım-onarım çalışmalarında yeterli teknik eleman bulunmamasıdır. Çünkü yakıt pili teknolojisi sıradan elektrik
motor tahrikli araçlara göre yeni ve yaygın olarak bilinen bir teknoloji değildir.
Hibrid araçlar emisyon değerlerini azaltan, yakıt tasarrufu sağlayan ve aynı zamanda motor performansını azaltan
araçlardır. Günümüzde çoğu araç üretici firmalarının dolum istasyonlarının yaygın olmamasının farkında olup şarj
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gerektirmeyen batarya sistemleri kullanması hibrid araçlara rağbeti çok hızlı bir şekilde artırmıştır. Artık hibrid
araçların pazarda söz sahibi olduğu söylenebilir.
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ABSTRACT
An electronic control unit (ECU) controls a series of actuators on an internal combustion engine to ensure optimal
engine performance. ECU controls engine by reading values from several sensors, interprets the data and adjusts
the engine actuators. Producers give vibration limits to automotive companies to ensure safe working condition for
the ECU because of the critical role on the engine. It is necessary to avoid any resonance on the ECU due to
connected bracket and high excitations sourced from the engine or the chassis.
In this study, vibration and system resonances are investigated on the ECU at the condition of supplier test
procedure. ECU is mounted on the bracket which is connected to other brackets carrying several components such
as radiator, air filter, intercooler and fuel cooler. Test studies are supported with simulations to make fast iterations
to reduce vibration on the ECU. For that reason, finite element model (FEM) of ECU bracket system is composed
to make fast and reliable development studies. Correlation studies have been performed based on frequency
domain responses obtained from both test and simulation results. Several iterations have been simulated after
achieving a good correlation in the frequency range. Design proposals have been given by considering simulation
results. Validation of new bracket design has been performed and results are shared.
Keywords: ECU vibration, random frequency response analysis, power spectral density

1. INTRODUCTION
The most of modern tractors have equipped with electronic control unit (ECU) to manage engine operations. ECU
controls functions of engine for safety, air-fuel ratio, injection, ignition, exhaust gas recirculation, and so on. In
other words, the main functions of a modern engines are controlled by an ECU. Therefore, an ECU is the core
technology of modern engine development. (Ham, Park, Ko, Yoo, 2015)
The ECU is mainly composed of three components; microcomputer, sensors and actuators. It operates as follows;
a- ECU receives signals from sensors,
b- A microcomputer in the ECU processes signals and derives control values,
c- The derived control values are sent from the ECU to operate actuators and control an engine
(Palladino, Fiengo, Lanzo, 2011).
There is extensive information in the literature about the aproppriate ECU mounting place by considering
environmental conditions. The most significant areas of concern for any product mounted in the engine are the
temperature, fluid exposure and vibration requirements. The mechanical design of the ECU and its mounting
hardware or features (brackets, bosses, etc.) must provide sufficient integrity to avoid vibration failures. (Vos and
Helton, 1999)
According to literature survey, which is addressed in above paragraphs, an ECU has very sensitive and important
electronical parts and these parts can be affected from environmental operational conditions easily. Because of the
important functional role of the ECU on the engine, ECU suppliers require strict vibration limits during vehicle
integration.
In this study, a verified analysis method is generated to reduce ECU vibration. Firstly, used signal processing
methods are explained to address the vibration. Then, real ECU vibration behavior is detected to define dynamic
behavior of the system at the given test conditions. It takes numerous testing iterations to reduce vibration
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behavior of the system at the controlled test conditions, which are omitted from present paper for the simplicity.
Because of that reason, it has been decided to perform test iterations on the verified simulation environment.
Simulation model details have been given and challenging aspects are discussed in the study. This paper showed
that a successful simulation model has been generated by correlating analysis results with real test data. The
similar study has been performed by a passenger car producer. They carried out similar test and analysis to reduce
time and cost expenditures during projects. At the end of the study, new bracket design proposal has been applied
to the vehicle by considering simulation outputs and ECU mounted bracket system is validated. (Milenkovic,
Predrag, 2010)
The contribution of this study to the literature is to show correlation relation between test and analysis results in
detail. Correlation levels for each frequency range are shown separately. Challenges during method
developmentare discussed comprehensively.

2. TEST AND ANALYSIS STUDIES
2.1. Theoretical Background of Random Vibration and Power Spectral Density
In mechanical engineering, random vibration is motion which is non-deterministic, meaning that future behavior
cannot be precisely predicted. The randomness is a characteristic of the excitation or input, not the mode shapes or
natural frequencies. Some common examples include an automobile riding on a rough road, wave height on the
water or the load induced on an airplane wing during flight. (URL1)
A measurement of the acceleration spectral density (ASD) is the usual way to specify random vibration. The root
mean square acceleration (Grms) is the square root of the area under the ASD curve in the frequency domain. The
Grms value is typically used to express the overall energy of a random vibration event and is a statistical value
used in mechanical engineering for structural design and analysis purposes. (URL1)
While the term power spectral density (PSD) is commonly used to specify a random vibration event, ASD is more
appropriate when acceleration is being measured and used in structural analysis and testing. (URL1)
The reason of interest PSD vibration is that it gives dominant frequency information on the structure. PSD is not
real measured value. It is calculated from measured acceleration data by doing post processing of the signal. This
is a very useful post processing method of the signal to understand acceleration characteristic on the structure. It
ensures to understand which frequency band gives how much energy to the structure by normalizing square of
acceleration per frequency. (URL2)
Power term in PSD refers to the fact that the magnitude of the PSD is the mean-square value of the signal. It does
not refer to the physical quantity power (as in watts or horsepower). But since power is proportional to the meansquare value of some quantity (such as the square of current or voltage in an electrical circuit), the mean-square
value of any quantity has become known as the power of that quantity. Spectral refers to the fact that the PSD is a
function of frequency. The PSD represents the distribution of a signal over a spectrum of frequencies represents.
Density refers to the fact that the magnitude of the PSD is normalized to a single hertz bandwidth. (URL2) For
example, with a signal measuring acceleration in units of G’s, the PSD has units of G2/Hz. (Figure 1, Figure 2)
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2.2. Random Vibration Test Procedure of the ECU Sensor on Tractor
4 units accelerometers are placed on the ECU sensor corners as Figure 3. Additional sensors are placed at engine
block, chassis and bracket to understand vibration propagation path.

Figure 3. Accelerometer positions on ECU

Below signal conditioning parameters are used during measurements;
Bandwidth: 5120 Hz
Frequency Lines: 12800 Hz
Resolution: 0,4 Hz
Amplitude scaling: RMS
Block Size: 2048 Hz
Window Type: Hanning
Overlapping: None
Tests are performed at the following conditions in according to supplier test procedure;
Neutral run-up (From low idle to high idle engine speed)
PTO loading (From low idle to high idle engine speed)
Driving at asphalt road @ 4kph, 6kph, 12kph (Max engine speed)
Driving at rough road @ 12kph (Max engine speed)

2.3. Evaluation of Test Results
PSD curve is calculated for each condition and accelerometer. For each translational direction (X, Y, Z) PSD value
averages are calculated for four-unit accelerometers. At the end of the test, it has been seen that vibrations are over
limits at some frequencies. (Figure 4)

Figure 4. ECU vibrations PSD graph
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2.4. Random PSD Frequency Response Analysis Methodology of ECU Bracket
Random Frequency Response PSD Analysis of ECU Bracket has performed to obtain correlated FEM model to
make further iterations and investigations on the model. The importance of the analysis is to apply real test PSD
data on input points in the model like that in the real condition of the bracket by considering frequency content
(Figure 5). Response point is selected ECU mass in the model (Figure 6).
Meshing element dimension is selected as 5mm in the simulation model. 3 units constrained points are selected at
bracket connection points on the chassis. Translational directions of the constraints are set as free to obtain
transferring of the vibration from inputs to the outputs. Rubber elements are defined with CBUSH elements to
provide defining stiffness depending on frequency (Figure 7, Figure 8, Figure 9). Global material damping value is
selected as 0.01. ECU sensor weight is added to the model as CONM2 and selected as response point in the
analysis. Radiator, air filter and intercooler weights are added to the model as CONM2.

Figure 5. Input points on the constraints in FEM

Figure 7. ECU CBUSHs to define
rubbers in FEM

Figure 6. ECU response point in FEM

Figure 8. ECU Rubbers in CAD Model

Figure 9. Defined ECU rubber
stiffness as N/mm

This analysis includes two steps, the first step is to define unit input frequency response subcase, and the second is
to perform random response analysis by combining the unit input subcases with the auto PSD matrix. Modal
Frequency Response solution method is used in the analysis because the modal solution is typically the most
efficient solution for broad band frequency range. (Altair Help, 2017) Frequency range is selected between 11000Hz because of sensor vibration target. Unit load is defined at input points to get vibration transfer functions
between input and output response points. PSD test loads applied to the bracket connection points at 3 translational
directions x, y and z (Figure 10). NxN 2-dimensional PSD matrix (here N is the number of subcases) is used in the
random PSD calculations. The diagonal cells are used to define auto PSD terms. At the end of the analysis, ECU
accelerations are get on the CONM2. Analysis process is as seen Figure 11.
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Figure 10. Chasis longitudinal PSD test load
(12kph rough road at max engine speed)

Figure 11. PSD analysis processing manager tree

2.5. Results of the ECU Random PSD Frequency Response Analysis and Correlation with
Test Data
ECU vibration limit, test and simulation results have been shown in Figure 12. As seen from chart, test data is over
limit at some frequencies. There is high correlation between test and analysis results by considering frequency
range. Calculated acceleration amplitudes are significantly under test vibration level however catching peak
frequencies at high frequencies.

Figure 12. Correlation between test and analysis

It is thought that there is 3 reason of low amplitude correlation at high frequencies. One of them is that there is
only diagonal terms of the PSD matrix on the model. When PSD cross terms of matrix applied to the model,
amplitudes are increased at whole frequency range (Figure13). But in that condition, low frequency range
amplitudes increase drastically. In according to test results, high accelerations around 850 Hz are due to chassis
accelerations and low frequency accelerations are due to bracket resonances. Because of the fact that, it has been
decided to focus on low frequency amplitude correlation. It is much more important in that study because there are
some ways to isolate chassis vibration from brackets which will be investigated at next sections. The other reason
of the low amplitude correlation in the model is that one damping value is defined for whole frequency range.
Damping values should be studied with FRF tests and real damping values should be defined depending on
frequency. For the future projects, this point will be taking into account. The third reason is low amplitude
correlation is that it is not possible always to reflect real model to the simulation environment like cable
connections, damping, etc...
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Figure 13. Investigation of the low amplitude correlation between test and analysis

Mode shapes are investigated to remove low frequency system modes on the bracket. Especially, 88 Hz and 143
Hz mode frequency shapes behave in a way similarly that increases vibration at longitudinal direction (Figure 14,
Figure 15). Modifications on the system have been done in the model by taking into consideration these mode
shapes.

Figure 14. ECU bracket mode shape at 88 Hz

Figure 15. ECU bracket mode shape at 143 Hz

2.6. Frequency Response Function (FRF) Test Results
Transfer functions have been specified with FRF tests thus contribution of the chassis and bracket modes to the
ECU vibration have been seperated correctly. As seen from Figure 16 and Figure 17, 83Hz contribution comes
from bracket mode and 862 Hz contribution comes from chasis.
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Figure 16. Vibration transfer function between ECU mesned
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Figure 17. Vibration transfer function between chasis and
ECU sensor

2.6. Improving of the Current ECU Bracket to Satify Vibration Target
Below design changings are proposed to achieve vibration target of the ECU sensor. ECU bracket thickness is
decreased %25 (Figure 18) and bracket between ECU and chassis is removed from model to separate ECU bracket
from chassis vibrations (Figure 19).

Figure 18. Part thickness is decreased from 2mm to 1.5mm

Figure 19. Shown part is seperated from ECU bracket

With the mentioned design changes, PSD analysis is repeated. Analysis results have been shown at Figure 20 and
Figure 21 to display improvement on the ECU sensor vibration. There are significant improvement in vibrations
both low and high frequency range.

794

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Figure 20. Low frequency improvement at linear scale

Figure 21. High frequency improvement at logarithmic scale

2.7. Test Results with Improved ECU Bracket
Tests were repeated with the proposed changing on the ECU bracket. It has been seen that ECU sensor vibrations
are under limits at all frequency range (Figure 22). Additional rubber elements have been put ECU bracket
connection points to have better isolation. All proposed changes work on the tractor based on test results.

Figure 22. ECU vibrations with improved bracket
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3. CONCLUSIONS
A methodology is developed to reduce ECU sensor vibration by using several test and analysis methods which are
random PSD vibration analysis, modal analysis, vibration and FRF test. In simulation side, first model is
constructed in according to design criteria. CBUSH stiffness is tuned depending on frequency to get high
correlation on system modes by investigating test results. It has been seen that defining of rubber element stiffness
by considering frequency is the most critical challenge in the analysis. It is estimated in according to vibration
results. Another challenge in simulation side is related to reflection of real damping values of the system. Damping
parameter should be defined depending on the frequency. After this study, it has been decided that rubber dynamic
stiffness will be retrieved with FRF tests and then these values are applied to the model.
At the end of the test and analysis studies, system resonance modes contribution has been removed significantly
and ECU sensor has been separated from chassis. Finally, ECU vibrations are reduced under limits with the design
proposals based on test and analysis results.
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ABSTRACT
Various studies carried out to develop possible solutions on the power steering system by determining the source
of noise and vibration. Before detailing the problem, it will be appropriate the classification of these noise
characteristics depending on the transmission path. The first to be mentioned as a type is the air-bourne
transmission path from outside the vehicle of which propagating the pressure waves created by the vibration.
Components of the vibration transmitted by the air-bourne stimulate tube applications and mountings. The second
type of noise is the structural-bourne transfered to connection points arising from interactions between the body
and the vehicle sub-systems. The last and most important type of noise is fluid bourne noise which is defined as
the generation and transmission of pressure ripples in hydraulic pipes. The importance of this kind of noise is that
it could be easily transfered through the entire hydraulic system.
Keywords: Fluid Bourne Noise, Pressure Ripple, Power Steering System Noise

1. INTRODUCTION
The airborne noise, which originates from the propagation of pressure waves coming from outside the vehicle
causes transmitted into body. These pressure waves cause vibrations in the car body panels, thus resulting in
pressure waves inside the vehicle eventually, the pressure waves are perceived as noise (Morello continued, 2011).
The structure-borne noise, which is primary caused by the interaction between vehicle subsystems and vehicle
body through connection points. Resulting structural vibrations are transmitted to air and thus noise occurs.
Therefore, all structures attached to the ripping may become very strong noise sources (Bais and Toet, 1992). This
type of noise is originated from not only the unsteady flow from the pumps and motors but also valve stability,
cavitation and turbulence. One of major components of power steering system which emits noise and vibration is
hydraulic pump. Johnston (Johnston, 2008) investigated flow ripple and noise generated from positive
displacement pumps and discussed the possible solutions to reduce the pump flow ripple. In the study, flow ripple
from three major pump types were considered, which are axial piston pump, vane pumps and gear pumps.
Johnston states that noise in a multi-cylinder pump exists due to flow spikes occurring each and every time the
fluid is compressed. In addition, flow ripple magnitude in axial piston pumps mainly depends on the design of the
pump, especially on the port plate geometry. Johnston suggest two possible remedies to alleviate the problem of
flow ripple. The first one is to apply well-designed relief grooves in the port plate. Other solution is the retardation
of the opening of the port plate. These can be applied individually or in combination.
For the vane pumps, the flow ripple depends on the cam ring geometry; however, it is mainly affected by the fluid
compression. This process can be more gradually by the application of relief grooves. Several solutions were
suggested for the gear pumps as well, although the flow ripple problem is not as severe as that as that of axial
piston pumps. These are using helical or multiple, phased gears and reducing gear backlash. Apart from these,
some other factors provoking the pump flow ripple may be avoided. In order to minimize air bubbles and air
release, reservoir and suction line must be well designed. Besides, good inlet line design or the use of a boost
pump may eliminate the risk of cavitation. Selection of the pump is also important. Utilizing internal gear pumps
or screw pumps is reasonable for low noise levels, though using screw pumps is not a cost effective solution.
Noise can occur also in valves for a number of reasons. The typical factors are cavitation, air release, turbulence,
instability and water hammer. Johnston et.al suggest the cavitation can be reduced by increasing the back pressure
which can be achieved by connected two valves in series. Valve instability can be avoided by changing the
position of valve but this is not always guaranteed. When it comes to water hammer, the best precaution is to avoid
sudden valve closures. Johnston et.al also emphasizes the importance of fluid borne noise silencers by stating that
these devices (attenuators, pulsation damper) can reduce the FBN by 20 to 40dB. The side branch resonators,
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Helmholtz resonators, accumulators and expansion chambers are the are the major types of common silencers. All
types of resonators have a different frequency range at which they work efficiently. Typical commercial silencers
use them in combinations so that effective attenuation over a broad frequency range can be achieved. Application
of flexible hose is another way of reducing FBN and SBN cost-effectively. Flexible hoses are used as the main
noise attenuation device in hydraulic power-assisted steering systems. Hoses are capable of executing flexural
vibrations and torsional vibrations like a beam or shaft. The hose wall can conduct oscillating longitudinal forces
that may interact with the vanes in the fluid side as well as outside (Munjal and Thawani,1997). According to
Johnston, the nylon-braided hose is most effective type which attenuates the noise over a wide range of frequency
among many types of hoses. It is also much more like expandable and compliant than steel reinforced hoses.
Johnston states that tuner inserts are often fitted inside the compliant hoses so that excellent attenuation at low cost
can be achieved. Johnston finally discussed the issue of vibration isolation. He recommends that the pump and
driving motor should be rigidly connected together and the combined unit should be flexibly mounted. Also, the
surface area of a common base should be as small as possible and rigid as possible.
Another research has been conducted by Smid et al. (Smid continued, 1998) to minimize the pressure ripple at any
location along the fluid line between the pump and the steering gear. In order to achieve this, a simple power
steering system consisting of pump, tube, hose and steering gear was modeled on a MATLAB based noise
simulation software program. Since modeling each major component necessitates impedance matrices, some
parameters and relevant data were needed to be known. For tube, damping coefficient, fluid density, effective bulk
modulus of the fluid, cross sectional area of the pump, frequency, absolute viscosity, radius of the pipe, pipe
length were incorporated into the transfer matrix. The impedance matrix for the hose required bulk modulus of the
fluid, bore cross-sectional area of the hose, cross-sectional area contained by reinforcement, frequency, damping
coefficient and hose length. The steering gear was represented by a single frequency dependent equation. The
simulation was performed various conditions. First, pressure ripple variation from inlet to outlet of the hose was
measured. The result showed that pressure ripple decreases slightly throughout the hose. Other test were
performed for the different hose lengths and different excitation frequencies. It was concluded that pressure ripple
attenuation is achieved best when the hose length coincides with the pressure ripple ¼ wavelength, and the least
efficient when it coincides with the ½ wavelength.
An important study on shudder vibration of a hydraulic power steering has been conducted by Kim et.al (Kim
continued, 2007). Power steering shudder is defined as small amplitude vibration that can be felt in passenger
compartment while steering a vehicle in parking maneuvers. Typical frequency range of shudder is between 20 Hz
and 40 Hz. In order to measure the shudder performance of the vehicle, shudder metric was derived based on all
the test results and measured vibration signals at the driver’s contact points. Afterwards, all the factors that
influence driver’s perception were determined by processing the measured signals in time and frequency domain.
Driver of the vehicle perceives shudder not only through steering wheel but also through the floor and the seat.
Kim et al. state that drivers are effected by shudder vibration mostly through their hands; therefore, steering wheel
vibration is of utmost importance for the minimization of that type of vibration. Kim et al. consider the engine rpm
variation as the main source of the steering wheel vibration. Determinant of the amplitude of the steering wheel
vibration is steering input. According to Kim et al., the vibration increases when the steering wheel has a certain
angular velocity. If the wheel is held at a constant angle, i.e., does not rotate, vibration amplitude decreases.
The model consist of three sub-models, which are hydraulic system model, mechanical system model and dynamic
friction model. The components taken into account in modeling are a pump, a rotary valve, hydraulic lines, a
steering wheel, a steering column, a torsion bar, a rack, a pinion a cylinder, tie rod linkages and tires.
Input condition for the simulation was measured engine rpm history and the steering wheel angle profile.
Calculated steering wheel angular vibration and the predicted pressure at inlet of the steering gear box were
compared with the measured values. Simulation results showed that theoretical values were in agreement with
experiment values, though slight deviations occurred for the several reasons In addition, the eigenvalue analysis
was conducted in the study to investigate modal shapes related to shudder mechanism. As a result, Kim et. al.
concluded that the source of the vibration engine firing that causes pump rpm fluctuation. This variation in angular
speed of the pump stimulates the shudder mode which results in steering wheel vibration. At the end of the study,
sensitive factors that can be used for the optimization of the model were listed as high pressure hose dimensions,
gear box variation and idle engine rpm.

798

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

2. HYDRAULIC STEERING SYSTEM MODEL
The modeling of system and in order to simulate it analytically, it is needed that input pressure, flow characteristic
and output pressure. In this study, firstly the impedance of each system elements are calculated separately then it’ll
be given total impedance in one equivalent models.

2.1 Pumps
The pump model is obtained by gathering impedance transfer matrix coefficient in frequency domain according to
boundary conditions like fluid viscosity, mean flow, pressure and temperature. This condition is needed to
determinate series of input and output flow and pressure amplitude and orientation The model is assumed as linear
under determined measurement condition. The details of bench tests are given into bench test section.

2.2 Pipe
The pipe is important part of hydraulic system. Generally, it is produced by steel and more economic in comparing
to other elements of system. Pressure and flow sources are determined by following equation along to x direction.

Px  PF e x  PR e x ,

Qx  Px / Z 0

(1)

PF ve PR , at x=0 are moving pressure waves forward and backward consequently. Damping ratio γ and pipe
impedance are defined as following according to Z0, c0.
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c0 

BE



(2)

0

In this equation ρ is fluid density. A is steel pipe section. BE is the equvaliant elastic modulus of fluid in pipe and
 is the frequency. Equivalent BE is considered elastic modulus of both pipe and fluid. Thus ζ,
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(3)

 is absolute viscosity, rp is radius, J0, J1 are the bessel functions. If we descibe the length of pipe as lh transfer
matrix fort he pipe could be written as following,

 coth(l h ) cos ech (l h )
Z  Z0 

cos ech (l h ) coth(l h ) 
(4)

2.3 Hose
Various type of hydraulic pipe are used in automotive market as a part of power steering systems. Some pipe
could be included tuner elements. Tuned hose damped more fluids in comparing to other pipes. This study could
be used also variuos type of tuned hose. However, Purpose on this study is optimize the tuner configuration, tuner
position and length of tuner. For the hydraulic pipes, impedance model is derived from the relation between input
pressure, flow ripple and outpout pressure, flow ripple. Both physical relation are defined to hydraulic pipe
impedance. This condition defined the relation between pressure , volume and flow motion subsequently. Thus,

 (1  j )
Ab
1
U 
P  0 , U  
2
Ar
BE
 rb 

2





1 
P  0
 2  
(5)

Ab is base section cariying hydraulic pipe. Ar section of area including reinforced elements. U is the complex
flow motion and P is complex pressure,
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2rr (1  x y )
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BE Ar B fluid Ar Bsection
Ey

6

Al is linearized area section of pipe. Bfluid, is elastic modulus of Bsection . νx ,νy are poison ratio for x and y
γx
γx
direction subsequently. For harmonic solution, if it is accepted U=U0 e and P=P0 e characterestic equation γ
is following.
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For U and P, the general solution at the boundary condition could be written as followings.

U x 0  K1  K 2

Px 0  K1  K 2

U x lh  K1e lh  K 2 e lh

Px lh 

BE Ab
 ( K1e lh  K 2 e lh )
Ar

(8)

K1 and K2 could be solved, if both boundary condition are considered. From this formulation, impedance matrix
for the hydraulic hose could be formulated as foloowing

B A2  1
Z  E b   lh
jAr e

 1   K 1   1

 e lh   K 2  e lh

 1   K1  

 e lh   K 2  

1

(9)

Fluid pipe and hydraulic pipe wave equation fundemental discussion Longmore (Langmore and Drew,1996) and
more detailed teoratical approach is given by Tuc (Tuc, 1981)

2.4 Tuned Hose
For the tuned hose, impedance model is derived the relation between input pressure and flow at tuned hose fixed
inside of hydraulic pipe and output pressure and flow at space. Space section is analised as a smooth hydraulic
pipe at x=0...lh. Thus, it’s complie 1.3 items. The reinforced section insert tüner should be expresses as
followings.
The impedance of tuned hose is defined by 3 physical relations. Pressure and volume relation and fluid motion are
given as followings subsequently.

 k
 k
j 
k
k
j
 Pi  Pa  0 ,
U  CU Pi  0 , jU   
Pi  

Ai
Ar
 Ar BE
 Ai Bb 


 Pa  0


(10)

Ai is base section of tuned elements. Ar is section of reinforced part. U is complex motion component and P is
complex pressure. Thus,

2rr (1  x y )
Aa
Al
1



BE Ar B fluid Ar Bsection
Ey

(11)

Aa betweeen outside wall of tuned hose and pipe section area. With the purpose harmobic solution, accepting
U=Uoeγx and P=P0eγx, γ could be written as
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U and P boundary condition vould be written as foloowing
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U xlt  K1e lt  K 2 e lt , Px lt  Ci  ( K1e lt  K 2 e lt ) ,
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BE Ab
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(14)

K3 and K4 are are the boundary conditions for straight hydraulic pipe and K1 ve K2 for tuned hose. Thus,
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Above equation could be solved in consideration to boudary conditions of both end. Consequently, impedance
matrix for tuned hose could be determined as
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Figure 1. The geometric design of the tuned hose

2.5 Steering Gear
In this study, steering gear is assumed as at the end of flow transmission line. For the consideration high pressure,
this situation could be accepted as right. Transfer matrix of steering box and impedance matrix could not be
modelled and depending on fluid flow and single pressure. They could be modelled as point impedance for every
single frequency. This type of relation could be gathered from libaries of various complete steering gear which
have chracterestic measurements.

2.6 System Concatenation
2 x 2 input matrix and output pressure are shown as components of fluid line according to fluid flow . This matrix
could be written as a transfer matrix or as an impedance matrix

 Pin   z11
P    z
 out   21

 Pout  t11 t12   Pin 
 P   t
 
 out   21 t 22  Qin 

z12   Qin 
z 22  Qout 

t11...t22 are the elements of transfer matrix and z11…z22 are the elements of impedance matrix.

801

(17)

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

3. PRESSURE AND FLOW SIMULATION
First various components of power steering systems are modelled. Pressure ripple and flow motion could be
derived from anywhere along the fluid line. Generally, it’s consist of high pressure line, gearbox, steel pipe and
hose connected pump. Such a model is given in Figure 2.

Q
S

P1

P2

P3

Q1

Q2

Q3
R

Z
Pipe

i

Tuned

Pipe

Pipe
Figure 2. General model representation of a power steering system

In order to calculate pressure and fluid motion P1 and Q1, the equivalent impedance must be derived from
transmission line. The equivalent impedance coud be found following,

Z eq 

t 22 R  t12
t11  t 21R

(18)

R, is the empedance of steering gear and t11…t22 are equivalent transfer matrix at pressure line. This matrix
could be found by multipliying component transfer matrix. Consequently, The pressure at pump out is written by,

P1 

Z i Z eq
Z i  Z eq

Qs

(19)

Zi is the internal impedance of pump and Qs is the pressure ripple of pump. Pressure ripple at pump out could be
found by dividing pressure ripple to euivalent impedance Zeq.

Q1 

P1
Z eq

(20)

The pressure ripple and the fluid motion at vairous points could be found by multiplying P1,Q1 to transfer matrix
betweeen special position and the pump.

4.VEHICLE TESTS
The measurements carried out at 800, 930, 1216 rpm. It has been done vibration measurement at entry of the
steering gear and pump out. The pressure measurements are held at at entry of the steering gear and pump out.
The measurements are obtained for 0-300 Hz. The measurements of vibration and pressure ripples at steady state
and turning condition (Table 1). It can be appeared 2 peaks subsequently with 2 Hz intervals during turning
condition and dissappeared at 6th engine order (80 Hz, 94 Hz, 123 Hz). This situation suits being claimed
vibration at issue becasue of noise efects (increase of magnitude). The second peaks at his frequency probably is
because of pump 4th order (79 Hz, 92 Hz, 120 Hz).
There is harmonic series at 10.5 Hz. This condition occured same frequency at 3 different engine rpms and not
followed engine revulotion. The cause of this peak was unknown. There is also another harmonic peak at 180 Hz
in pressure results. The magnitude of this peak could be observed at steady state and turning condition of steering
wheel. The strong pressure components followed engine 2 nd order may have been caused to 2 reasons. The one
of them was excitation of pump caused by mechanical vibrations (the structure-fluid interactions) and pump speed
at every cycle due to crank rotanional velocity resulting pressure ripple caused by engine ignitions.
Figure 3 represent pressure result at pump out. The effects of engine second oder has been seen until 1200 Hz.
There is clear peak at 31.7 Hz and occurs at 950 engine rpm. In Figure 3 pressure result could be seen in loaded
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condition at pump out. It seems same charecterestic with the one in Figure 3 but there is more clear distinction on
4th pump order (green at 93.6 Hz.) and 6th engine order (black at 95.3Hz).

4.1 Loaded and Unload Condition

Figure 3. Pressure Spectrum in unloaded condition at pump out ; Black = 2 nd engine order, Red =10 th pump order, Green =4
th pump order)
Table 1- Properties of pressure spectrum
Engine
(rpm)

Harmonic series
(not clear components )
27,54,80,107,134, 160,187 Hz

800

10.5,21,[31.5] 42 Hz
197 Hz.

Sources
(main components)
2nd engine order
Unknown source
Pump 10th order

930

10.5,21,[31.5],42,52.5,[63]
74,[84,95] 105 Hz
229 Hz

Strongest component in all pressure and
vibration results
Not clear at gear out but clear in all pressure
results
Clear in all results
Clear in pump vibration and pressure results

180 Hz.
32,63,94,126,158 Hz

Comments

2nd engine order

Clear in all results and 94 Hz is max point.

Unknown source

Not clear at gear out but clear in all pressure
results
Clear in all results

10th pump order

180 Hz
41, 82, 123, 164 Hz
1216

10.5, 21, [31.5],42, 52.5, 63,
74, 84, 94.5, 105 Hz onwards
to 300 Hz
300 Hz

2nd engine order
Unknown source
10th pump order

Clear in all pressure and vibration results. 94
Hz is peak points. It could be give due to
because of closing to 90 Hz.
Not clear at gear out but clear in all pressure
results
Not seen obviously
Clear in all pressure results

180 Hz
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5.BENCH TESTS

Figure 5. Pump impedances, 840 rpm

Figure 6. Right to Left loaded (anti clockwise) at 840 rpm

Figure 5 and Figure 6 shows “secondary source technique” (ISO,1996), (Edge and Johnston,1990), (Johnston and
Edge,1991),(Johnston and Drew, 1996),(Johnston and Longmore,1994),(FBN software manual, 2012)
measurement results belong to bench test to measure the pipe specimens, pump and steering gear impedance and
flow characteristics. Collecting and analyzing of data has been done by using FBN software. The results complies
with prasp or theoretical calculations (Johnston and Edge, 1989)-(Prasp reference manual,2011).
During measurement petronas tutela GI/R hydraulic fluid is used for the system fluid. All test are carried out at 70
⁰C ± 3⁰C and 3 pressures belong to case. These are unload 5-10 bar, % 50 of 41 bar maximum pressure and % 90
of 74 bar maximum pressure subsequently.
Maximum outtake pressure is measured 80 bar. The tests carried out at 840 rpm, 1500 rpm and 2000 rpm. The
temperature of fluid is controlled by using heated water tank and exchangers. Before start to tests to decompose
the fluid from air and reach it to steady state, the pump is worked 1 hour at least and the pressure increase various
times until the outtake pressure value. For the impedance test, the pressure ripples generators is used for
supplying 4 sharp and impulse inputs. The source of pressure waves works for 8 different speed for every test.
The pressure sensor is piezoelectric PCB 112A21 series of sensor. The sample intervals is 30 kHz. The censor
mounted to flanged blocks with steel pipe has 10 mm inner and 2.7 mm outer diameter.

6. OPTIMIZATION
After system model is establish, all simulations are carried out by using Matlab-Prasp software. The problematic
frequency is chosen 80-200 Hz intervals and this interval have been maintained during the optimization process.
This interval is consist of so many of effective pressure peaks. The objective of optimization is minimize the
peaks at the entry of gear box.
In order to find sensible design parameters, all design parameters is swept along the specific frequency. The
optimization process have been done by sweeping the design variables along the target frequency and also by
means of software using various optimization algorithm include adaptive response surface function methods.
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Figure 7. Changes in tuner length and tuner position
during iterations

Figure 8. Pressure spectrum Green: Optimum, Blue: Base

In this study during being executed an optimization process by means of such a software, it could be seen in
Figure 7 the changes in the tuner length and tuner position during optimization iterations. In Figure 8 it has been
given pressure distribution in dB scale at the start of optimization process at issue and optimum situation in
selected frequency intervals.
In Figure 9 in contrary, it has been written the changes in objective function during optimization iterations. As a
result of this operations, it has been obtained the final designs from the light of proposals, important according to
the result of simulations,

Figure 9. Changes in objective function during
iterations

Figure 10. Pressure spectrum of various design
alternatives

In Figure 10, it has been given pressure spectrum at entry of gear in dB scale at result stage. After composing
various design alternatives, 3 designs have been selected to used in vehicle trial design 3-blue is not good at high
frequency region but it gives best result in 80-200 Hz intervals.

6. VEHICLE TESTS
The vehicle test has repeated by producing the design alternatives simulated during optimization process. From
1000 to 4000 rm and at 25 and 45 bar, it has been executed the measurement of internal noise at driver’s right ear
by acceleration maneuver.
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Figure 11. Internal noise of design alternatives [dB]

Figure 12. Internal noise of design alternatives vs engine rpm [dB]

7. CONCLUSIONS
Pressure and vibration measurement shows complex behaviors at various harmonic series. The most dominant
character is 2nd engine order. It’s clear at 10th order of pump speeds and 4th pump order close to 6th engine
order. There is constant harmonics at 10.5 Hz and 180 Hz, depends on engine rpms. there are some strong peaks
at 10th pump order and weak peaks at close to 1th pump orders.
In this study, the impedances and flow characteristics of the pump, the steering gear and hydraulic pipes are
measured. The calculated result of system model complies with the hydraulic elements measured in bench tests.
The position and length of tuner are calculated by optimization process automatically. As a result of optimization,
three different pipe configurations are selected for vehicle test. Performing vehicle tests, all prototype pipe
completely are better than base configuration in terms of internal noise at idle and low rpm. This condition could
be confirmed subjectively. Using tuners against to flow direction increase the pressure wave propagations in the
pump causing of increasing higher frequency noise level.
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ÖZET
Plastik sektöründe hedef tüm sektörlerde olduğu gibi kısa sürede, düşük maliyetle, yüksek kaliteli üretim
gerçekleştirmektir. Üretim maliyeti açısından otomotiv üreticileri tarafından birçok kısıtlamalar mevcut
olmaktadır. Bu çalışmada, otomobil arka refleks reflektöründe bulunan plastik lens parçanın ilk üretim
denemelerinde parça üzerinde oluşan birleşim izi çizgisi probleminin çözümüne yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Mevcut yolluk konumları aynı kalmak suretiyle probleme neden olan normal sıcak yolluk sisteminden
ayarlanabilir yolluk (valve gate) sistemine geçiş yapılmıştır. Uygulanan yeni sistem, parça üzerinde oluşan
birleşim izi çizgisini istenilen seviyede tutarak parça kalitesinin artmasını sağlamıştır. Plastik sektöründe
enjeksiyon kalıplarında kalıbın içindeki durumu simüle etmede kullanılan kalıp akış analiz programları üretimde
çıkabilecek bir çok problemin giderilmesini sağlamaktadır. Plastik enjeksiyon prosesinde birleşim izi çizgisi iki
farklı akış cephesinin birleştiği noktada meydana gelir .Moldflow insight analiz programı kullanılarak yapılan
çalışmalarda yollukların açılma zamanlarında optimum seviyeler elde edilmiş ve birleşim izi çizgisi minimum
görünürlülük seviyelerinde tutularak parçanın uygun dolumu sağlanmıştır. Analizler sonucunda elde edilen
optimum güncel moldflow parametreleri ile üretim denemeleri tekrarlanmış ve yapılan sanal analizlerde elde
edilen birleşim izi çizgisine benzer sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Plastik Enjeksiyon, Moldflow, Kalıp, Enjeksiyon Zamanı, Birleşim Çizgisi

REMOVE TO WELDLINE PROBLEM IN THE PLASTIC INJECTION MOLDS
WITH SEQUENTIAL INJECTION
ABSTRACT
The target in the plastics industry is to realize high quality production in a short time, at low cost, as in all sectors.
There are many restrictions on the cost of production by the customers. In this study, the first production
experiments of the plastic lens part in the automobile rear reflex reflector were carried out to solve the problem of
the welding line on the part . The existing gating positions remain the same and the transition from the normal hot
runner system causing the probing to the adjustable runner (valve gate) system is made. The new system keeps the
connection weldline at the desired level, thereby increasing the track quality. Moldflow analysis programs used in
injection molds in the plastics industry ensure that many problems that may arise in production can be prevented.
Weldlines in plastic injection molding occur at the point where two different flow fronts meet .In the studies
performed using the Moldflow insight analysis program, optimum levels were obtained at the opening times of the
gates and the weld line was kept at minimum levels in visibility to ensure proper filling of the part. Production
experiments were repeated with optimum current according to result of moldflow parameters and results similar
to the weld line obtained in the virtual analyzes were obtained.
Key words : Plastic Injection , Moldflow, Mold , Injection Time, Weld line
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1. GİRİŞ
Plastik malzemelerin hammadde ve işleme tekniklerinde gelişmeler her geçen gün artmaktadır. Otomotiv
sektöründe kullanılan malzemelerin yaklaşık %90’nını metaller oluşturmasına rağmen, hızla metal malzeme yerini
plastik malzemelere bırakmaya başlamıştır. Plastik malzemelerin araç üzerinde kendine yer bularak kullanılması,
ağırlık azaltma, yakıt tasarrufu, stil gibi bazı konuları önemli derecede etkilemiştir. Binek araçlar üzerinde plastik
bazlı ürün miktar oranının sektörde bir hayli artmasıyla, ham haldeki granül plastiği imal eden ve granül yapıdaki
plastiği işleyen firmalar, plastik üretim proses teknikleri üzerinde AR-GE çalışmaları üzerinde
yoğunlaşmaktadırlar.
Yapılan AR-GE çalışmaları ile birlikte plastiklerin üretilmesinde değişik metod ve teknikler ortaya çıkmıştır.
Ortaya çıkan çok sayıda yöntem olmasına rağmen, bu metotlar arasında en yaygın olarak termoplastik plastik
enjeksiyon yöntemi tercih edilmektedir. Plastik enjeksiyon işleme prosesi, termoplastik malzemenin belirli bir ısı
ve basınç altında kalıp içinde sürtünmeye maruz kalarak malzemenin kalıp içinde dağılmasıdır.
Bu prosesin sağladığı en önemli avantajlarından biri, kalıp boşluğuna dağılan hammaddenin tek prosesle istenilen
şekilde kalıplanması ve bu kalıplama neticesinde imal edilen üründe, ikinci bir işleme gerek duyulmamasıdır
(Yurci,1998). Bu bakımdan da bu yöntem, imalatta cazip hale gelmekte ve çoklu miktarda parçanın aynı anda
üretilmesine izin vermektedir.
Bu proses tekniğinde ürün 8 farklı fazdan sonra imal edilmektedir . Bu fazlar Tablo 1 ‘de verilmiştir .
Tablo 1. Plastik Enjeksiyon Proses Süreci

1. Plastikleştirme

5.Tutma

2. Kalıbın Kapatılması

6.Soğutma

3.Kalıbın Doldurulması

7.Kalıbın Açılması

4.Ütüleme

8.Kalıptan Çıkarma

Kaliteli bir ürün elde etmek için ürün tasarımı, kalıp tasarımı ve plastik enjeksiyon proses süreçlerinden
maksimum verimlilik sağlanmalıdır.

2. PLASTİK ÜRÜN TASARIM İLKELERİ
Genel anlamda bir tasarımcının plastik ürün bilgisi hakkında aşağıdaki temel bilgilere sahip olmalıdır:
1.
2.
3.
4.
5.

Ürünün temel fonksiyonları hakkındaki bilgiler,
Ürünün hammaddesinin karakteristik bilgileri,
Çalışılan proje konusu ile ilgili bütün ekonomik faktörlerin projeye etkisi,
Plastik üretim yöntemleri hakkındaki bilgiler,
Üretim teknolojisi hakkındaki bilgiler,

Tasarımcının imalat yöntemi bakımından daha fazla bilgi sahibi olması, daha iyi bir tasarım demektir.(Demirer,
1997)
Gerek fonksiyonel ve gerekse imalat açısından en uygun tasarım, tasarım sürecinde parçanın geometri ve tolerans
gereksinimlerini en iyi şekilde analiz edilmesi ile mümkün olmaktadır.
Başarılı bir plastik ürün tasarımına aşağıdaki dört temel unsur etki etmektedir : (Akyüz, 1999)
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Ürünün Tasarımı,
1. Ürüne en uygun plastik malzeme seçimi ,
2. Üretim için gerekli alet ve takımların (makine, kalıp tasarımı) bir araya getirilmesi ,
3. Malzemelerin kalıplanması yani üretimidir.
Yeni ürün tasarımının başlangıç seviyesinde yapılacak hatalar veya yanlış seçimler, üretime kadar bütün sürecin
hatalı olmasına sebep olmaktadır.
Üretim için plastik malzemeyi tanımak ve sadece doğru ürün tasarımı yetmemektedir. Ayrıca enjeksiyon
makinesinin özellikleri ve enjeksiyon döngüsünün yanında kalıp tasarımı hakkında bazı teknik bilgiler de
bilinmelidir. Kalıp tasarım süreci, parça modelinin kalıp tasarımcısına verilmesi ve kalıplanacak olan parçaya ait
tasarım verilerinin oluşturulması ile başlamaktadır. Bu verilerin oluşturulmasına ait çalışmalar aşağıda
sunulmuştur:
Parça bilgileri ,
Enjeksiyon makine bilgileri ,
Kalıp bilgileri ,
Kalıp tasarımı ,
Kalıp analizi(Akış analizi vb.)
Kaliteli bir kalıp tasarımı aşağıdaki işlem dizileri ile tamamlanır :
Ürünün kalıplamaya uygun olup olmadığının kontrolü ,
Ayırma yüzeylerinin ve mekanik tasarımın kararı ,
Kalıp setinin hazırlanması ,
Yolluk sisteminin belirlenmesi ,
İtici sisteminin belirlenmesi ,
Soğutma sisteminin belirlenmesi .

3. ÇALIŞMANIN ANA HATLARI VE KULLANILAN EKİPMANLAR
Bu çalışmada enjeksiyon kalıbında kullanılan güncel sıcak yolluk sistemleri ve enjeksiyon parametrelerinin
kontrolü yapılmıştır. Bunun yanı sıra enjeksiyon parametre faktörlerinin, basılan parçadaki birleşim çizgisi
görünürlük durumuna etkisi hem simülasyon ortamında hem de üretimde incelenmiştir.
Bu çalışma sürecinde aşağıdaki destek ekipmanlarından faydalanılmıştır :
A. 350 tonluk plastik enjeksiyon makinası ,
B. Refleks reflektör lens kalıbı ,
C. Moldflow simülasyon yazılımı ,
D. Deney çalışmasında PMMA hammaddesi .

3.1. Parça Geometrisi ve Termoplastik Malzemenin Özellikleri
Parça geometrisi x ve y eksenlerinde sırası ile 35 mm x 450 mm olup, prizmatik et kalınlığı 2,8 ile 1.5 mm
aralığında değişmektedir. Şekil - 1‘de parça geometrisinin görseli verilmiştir.

Şekil 1. Lens 3D Cad data görseli
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Lens parçasının hammaddesi olan PMMA saydam kırmızı renkte, optik özellikleri iyi olan ve ışığı en iyi yansıtan
plastik hammaddedir. Kırmızı renk, insan gözünün algılayabildiği en iyi renktir (Feka Otomotiv,2013) . PMMA
hammaddesi, 110ºC ye kadar çalışma sıcaklıklarında uzun süre kullanılabilir. Rijitlik ve boyutsal kararlılığı iyi
olup aynı zamanda sertliği yüksek ve çizilmeye karşı da dayanıklılık göstermektedir. Güneş ışınlarına (ultraviyole
radyasyonu) ve hava etkisiyle aşınmaya karşı mükemmel dirence sahiptir . (MEB , 2006)

3.2. Problem Tanımı
İlk üretim denemelerinde lens parçaları üzerinde birleşim izi çizgisi görülmüştür. (Şekil 2).

Şekil 2. Lens parçasında görülen birleşim izi çizgileri

Bu çalışmanın amacı, otomotivde kullanılan refleks reflektör lens parçasının plastik enjeksiyonda basılması
sonucunda oluşan birleşim çizgisine etki eden kök nedenlerin belirlenmesi ve yok edilmesidir.
Problem, kalıp dizaynı onayı verilmeden önce yapılan sanal analiz değerlendirmelerinde tespit edilmiş olup ve
ilgili otomotiv üreticisi ile paylaşılmıştır. Müşteriden gelen maliyet kısıtlamaları nedeniyle bu şekilde kalıp
tasarımı başlatılmıştır. Ürün ve kalıp tasarımında bulunan kısıtlamalar dikkate alınarak problemin çözülmesi
gerekmektedir.

4. İYİLEŞTİRME ADIMLARI
Alınan ilk baskılarda görülen bu problemin kök nedenleri incelenerek çözüme ulaştıracak iyileştirme adımları
belirlenmiştir. Bu adımlar :
Çalışma başlangıcında süreci etkileyen girdi parametrelerinin minimum ve maksimum aralıkları Tablo 2’de
verilmiştir .
Tablo 2. Girdi parametreleri

Sonraki aşamada Moldflow plastik akış programı kullanılarak plastik akış analizleri yapıldı.
Analiz sonuçları incelenerek sıcak yolluk sisteminde değişiklik yapılması gerektiği belirlendi. Yeni durumda
ayarlanabilir valf gate sistemine (sıralı enjeksiyon sistemi) geçiş yapıldı.
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Birleşim izi çizgisinin istenilen seviyede olabilmesi için sıcak yollukların açılma ve kapanma süreleri
moldflow da hesaplandı.
Son aşamada da çalışmanın güvenirliliğini ve efektifliğini kontrol etmek için elde edilen optimum güncel
moldflow parametreleri ile üretim denemeleri tekrarlanmış ve bu denemelerde parametre kontrolü sağlanarak,
birleşim izi çizgisine ait en uygun durum optimize edilmiştir.

4.1. Sonlu Eleman Modeli ve Moldflow Analizleri

Moldflow çalışmalarının başlangıcında 3D CAD model, programın ara yüzüne transfer edilir ve geometri
değerlendirilerek analiz çalışmaları için mesh tipi belirlenir. 2D ve 3D mesh arasındaki seçim yapılırken parça et
kalınlıkları ve dolum, ütüleme analizlerinin hassasiyeti ve hesaplama süreleri dikkate alınır. 3D mesh yapısı
parçadaki fazla et kalınlıklarını ortaya çıkartmada kullanılabilir. 2D mesh kullanılarak süreci etkileyen temel
faktörler aşağıda verilmiştir :
Polimer malzeme akış yönü,
Isıl akış dağılımı,
Parçanın enjeksiyon zamanı, enjeksiyon basıncı, çöküntü, birleşim izi, atıklık analizi,
Analiz çalışmaları ile daha önce hesaplanmış bu yolluk giriş pozisyonlarının temel amaçları :
Kalıp gözleri arasında akış dengesi ile bütün gözlerin aynı anda tamamen dolmasını sağlamak,
Gaz sıkışması riskinin ve birleşim çizgisi görünürlük seviyesinin azalması,
Akış duraksamalarının engellenmesi,
Akış yönelimlerinde oluşması muhtemel etki problemlerinin önlenmesi.
Ayrıca bu konuların değerlendirilmesi yapılırken kalıplanabilirlik ve işlenebilirlik durumları da göz önüne
alınmalıdır.

4.2.Yolluk Tasarımı ve Dolum Analizi
Yapılan analiz çalışmaları ile parça geometrisi için kullanılan soğuk yolluk tipi çeşidi, tanımlanan plastik
hammaddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile plastiğin son dolum noktasına kadar olan akış yolu uzunluğu da
değerlendirildiğinde 3 adet tünel yolluk girişi kullanılmıştır. Yolluklar parçaya Şekil 4’te daire içinde gösterilen
bölgelerden giriş yapmaktadır.
Verimli bir besleme sistemi için aşağıdaki temel fonksiyonlar göz önünde bulundurulmalıdır :
Sıcaklık ve basınç kayıplarının önlenmesi konusunda performansı iyi olmalı,
Toplam çevrim sürecinde zayıf malzeme ile etkisiz veya çok az etkili üretim,
Toplam baskı adetine ulaştıktan sonra kalıp sökülme sürecini rahatlatma,
En az görünür seviyede bir birleşim çizgisi ile kalıp gözlerinin doldurulması ,
Analiz çalışmalarında eriyik plastik malzeme sıcak yolluk yardımıyla soğuk tünel yolluk girişine ulaştıktan sonra
tünel giriş yardımı ile kalıp gözüne giriş yapmaktadır . (Şekil 3).
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b

a

a.
b.

Yolluk Sistemi Ölçüleri
Soğuk tünel yolluk giriş kesiti: Ø 1.5mm
Sıcak yolluk sistemi
Şekil 3. Soğuk Tünel Yolluk Sistemi

Analiz çalışmalarında erimiş plastik, yine aynı mantık ile sıcak yolluk yardımıyla soğuk tünel yolluk sistemine
ulaştıktan sonra soğuk yolluklar ile aynı konumlardan kalıp gözüne giriş yapmaktadır. Yeni durumda normal sıcak
yolluk tipi sisteminden zaman ayarlı valve gate sıralı enjeksiyon sistemlerine geçilmiştir. Lens için kullanılan
sıcak yolluk ve soğuk yolluk sistemi Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4. Lens için sıcak yoluk ve soğuk yolluk sistemi

Valve gate sistemi ile malzemenin akış durumu kontrol altına alınmıştır. (Şekil 5).
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NORMAL SICAK YOLLUK KULLANIM
SONUÇLARI

SIRALI SICAK YOLLUK KULLANIM SONUÇLARI

Şekil 5. Her iki yolluk tipine göre ortaya çıkan sonuçlar

Moldflow ortamında her bir faktör tek tek değiştirilerek analizler çalıştırılmıştır. Analiz sonuçlarının
değerlendirilmesi ile parametrelerin reflektör lens parçaları için yaklaşık en iyi parametre ayarları aşağıdaki Tablo
3’te verilen şekilde olacağı hesaplanmıştır.
Tablo 3. Elde edilen en iyi parametreler
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Üretim sahasında ilgili çalışmada elde edilen optimum güncel moldflow parametreleri baz alınarak üretim
tekrarlanmış ve herhangi bir problem görülmemiştir. (Şekil 6).

Şekil 6. Optimize elde edilen parametrelerle kalıplanan parçaların görüntüleri

Son aşamada basılan parçaların laboratuvar ortamında daha detaylı incelenmesi yapıldı ve birleşim izi kapsamında
parçaların görsel kontrolleri yapılmıştır . Yapılan görsel kontroller neticesinde en uygun durum duruma ait
parametre değerleri kayıt altına alınmıştır.
Çalışılan parametre verileri içerisinde ayrıca birleşim izi çizgisinin uzunluğu üzerinde hangi faktörün ne denli
önemli olduğu da hesaplanmıştır. Buna göre birleşim çizgisi uzunluğunu etkileyen en önemli faktörün , kalıp
sıcaklığı olduğu görülmüştür. Bunu yanında diğer önemli faktörlerin ütüleme zamanı, ütüleme basıncı, malzeme
sıcaklığı ve enjeksiyon zamanı olarak belirlenmiştir .
Ayrıca bu çalışmanın paralelinde, üretim sahasında gerçekleştirilen seri üretim denemelerinin tekrarında ürün
üzerindeki diğer değişimlerde gözlemlenmiştir. Son olarak çalışma tamamlanır ve kalıp açıldıktan sonra parça itici
sistemi ile kalıptan alınmaktadır (Şekil 7).

Şekil 7. Parçaların kalıptan alınışı

4. SONUÇLAR
Uygulanan metotlar sonucunda, parçanın üretim sürecinde hedeflenen durum yani birleşim izi çizgisinin
oluşmadığı durumun enjeksiyon işleme parametreleri belirlenmiştir.
Bu çalışmalarda parametre faktörlerinin basılan parçada karşılaşılan birleşim izi çizgisi durumuna etkisi hem
sanal ortamda hem de laboratuvar ortamında incelendi. Analiz ve laboratuvar sonuçları uyumludur.
Bu çalışmalarda normal sıcak yolluk sistemi yerine, valve gate sıralı enjeksiyon sistemi kullanılarak
parametreler kontrol altında tutuldu.
Elde edilen en iyi parametre durumunun yaklaşık kombinasyonu neticesinde yapılan enjeksiyon denemeleri ile
birleşim izi çizgisi problemine yönelik en uygun enjeksiyon işleme parametre aralıkları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. En iyi üretim parametresi veri aralıkları
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Abstract
The aim of this study is to demonstrate whether short flax fiber can be used as an alternative filler/reinforcement
material for polypropylene. 10, 20, 30 and 40 wt% flax filled polypropylene composites were prepared by a twin
screw extruder. The effect of flax loading into PP on density, melt flow index, melt temperature, thermal stability,
heat deflection and vicat softening temperatures, and coefficient of thermal expansion of PP were investigated.
Besides, the variation in mechanical properties such as tensile, flexural, and impact properties were also examined.
With the loading of flax into polypropylene, while impact strength of polypropylene decreases, tensile and flexural
strength values of polypropylene increased at higher flax loadings. Using a coupling agent led to increases in izod
impact strength, tensile strength, tensile modulus, and flexural strength. Flax loading into polypropylene increased
the maximum degradation temperature for the second degradation step of polypropylene. Flax loading into
polypropylene increased heat deflection and vicat softening temperature s of polypropylene with the loading of
flax into polypropylene.
Keywords: Natural fiber, flax, polypropylene, mechanical properties, thermal properties

1. INTRODUCTION
Over the last decade, considerable interests have been developed in natural fiber reinforced thermoplastic
composites. These so called green composites have been taking attention of industry, costumers and researchers
worldwide. Natural fibers like flax, hemp, kenaf, jute, and henequen and many others have a potential to replace
synthetic fibers due to their comparable mechanical properties. Among natural fibers, plant fibers like flax and
hemp are drawing attention due to high spesific strength and low density values, which have a great importance in
manufacturing functional composites for various industries such as aircraft, automobile, electronic, construction,
sports, leisure and bio-composites (Akil et al., 2011; La Mantia and Morreale, 2011). Major portion of natural
fiber reinforced composite market is dominated by automotive industry since these composites have advantage to
satisfy increasing goverment regulations and environmental responsibilities. Apart from being environmentally
friendly, these composites allow lighter components while simultaneously increasing fuel savings to meet fuel
efficiency levels of the vehicle. Besides, in automotive industry, structural concerns have made natural fiber
reinforced composites a favorite material due to their flexibility, multi-functionality and formability of hybrid part
designs. Applications of natural fibers in vehicles from different manufacturers include seat backs, side and back
door panels, bumper, and interior parts.
Polypropylene, one of the commodity polymers, is extensively used in the composite industries due to its low cost,
heat resistance, light weight, stiffness, chemical resistance, and dimensional stability. These properties make
polypropylene an excellent choice for a wide variety of commercial applications such as household items,
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laboratory wares, sporting goods, automobile parts, and accessories. Natural fibers have the advantages of low
density, low cost, recyclability and biodegradability. Among naturel fibers, Flax, which is obtained from natural
resources in large quantities and can be added to a polymer matrices in considerable amounts, offers economically
value-added solutions to sustainable and renewable composites (Van De Velde and Kiekens, 2002). The main
application area of flax filled composites is the building and automotive industry. Spesific properties of natural
fibers, especially flax, are promising and mechanical properties of flax may compete with glass fibers in specific
strength and modulus (Zhu et al., 2013). The main disadvantages of natural fibers in composites are the poor
compatibility between fiber and matrix and the relative high moisture absorption (Frederick and Norman, 2004).
Interfacial adhesion plays a crucial role in the improvement of mechanical properties of composites and the
introduction of functionalized polymer considerably influences strength. Usually, interfacial interactions are weak
in flax filled polypropylene composites, because polypropylene matrix, being completely nonpolar, shows poor
adhesion to polar surfaces. Also, the hydrophilic nature of the flax fiber results in poor fiber-matrix adhesion and
low compatibility with hydrophobic polymeric matrices. As a consequence, the matrix polymer has to be modified
for better interaction between polymer and flax and to achieve acceptable properties. Among various chemical
treatments, the most common method is to use maleic anhydride for the functionalization of polypropylene with
polar molecules. The aim of this study is, to evaluate the influence of flax filler and the amount of maleic
anhydride grafted polypropylene (MAPP) on the mechanical, thermal, and physical performance of flax filled
polypropylene composites.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1 Materials
Polypropylene (PP) (J1100, Rompetrol Petrochemicals) with a density of 0.91 g/cm 3 and a melt flow index of 21
g/10 min was used as the polymer matrix in this study. The flax fiber, as short fiber, was purchased from Mimpa
İplik Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti., Turkey. Flax fiber was ground and sieved into a size smaller than 100 mm.
MAPP purchased from ExxonMobil (PO 1020) was used as a compatibilizer to fabricate flax powder filled PP
with MAPP composites.

2.2. Composite preparation
10, 20, 30 and 40 wt% flax powder filled PP composites with 1 wt.% of MAPP (PP-10F-1MAPP, PP-20F1MAPP, PP-30F-1MAPP and PP-40F-1MAPP, respectively) and 30 wt% flax powder filled PP composite with 3
wt.% of MAPP (PP-30F-3MAPP) were prepared using a twin screw extruder (Leistritz Extruder Corporation
Model ZSE 27) with 300 rpm at barrel temperatures of 180-190 C, where filler was added via a side feeder. Then,
composites were injection molded into test specimens with injection molding machine (Bole model BL90EK).
Figure 1 shows pictures of granule fabrication by a twin-screw extruder, flax filled PP granules after strand
pelletizer (3 x 3 mm) and test specimens obtained after injection molding method.

Figure 1. Fabrication of flax filled PP composites

818

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

2.3. Physical Properties
Density measurement of the specimens was done according to the ASTM D792 using Densimeter MD-200S. The
density of each composite was obtained by calculating the average of the density of specimens. Moisturedetermination balance was used to measure the moisture contents of the samples at 130 C for 15 min.

2.4. Melt flow index (MFI) testing
MFI is a quality control test that measures how easily a resin flows. It is the amount of molten polymer, in grams,
that is forced out of a capillary die in 10 minutes with an applied specific weight. MFI for composite granules was
measured by using Göttfert Melt indexer mi2.2 according to ASTM D-1238 standard. The melt temperature was
230 C and piston load was 2.16 kg.

2.5. Mechanical properties
The tensile properties of PP, PP-10F-1MAPP, PP-20F-1MAPP, PP-30F-1MAPP, PP-30F-3MAPP, and PP-40F1MAPP composite specimens were tested at room temperature using a Hegewald&Peschke inspekt table blue
Series universal testing machine at a crosshead speed of 50 mm/min according to ASTM standard D638-10.
Tensile strength and modulus were reported for each specimen. Three-point bending tests were conducted to
characterize the flexural properties of the PP and its composites by following the ASTM D790 standard. The tests
were carried out at a constant crosshead speed of 2 mm/min. The notched and un-notched Izod impact strengths
were measured with a pendulum-type tester (Keijan, China) at 23 °C with 5 J stricker according to ASTM D256.
Five samples were tested for each composite type and the average value was taken into consideration.

2.6.Thermal Characterization Methods
DSC analyses made by using DSC analyzer (TA Instruments Inc., DSC Q20) were performed -70 to 200 °C at a
heating rate of 10 °C/min. Thermal gravimetric analysis (TGA) of the samples were carried out by TGA analyzer
(TA Instruments Inc., TGA Q50) at a heating rate of 10 °C/min in the range of 25–800 °C. TMA analyses were
conducted by using Thermomechanical analyzer (TA Instruments Inc., TMA 400) from -30C to 120 °C with a
ramp of 5°C/min. Heat Deflection Temperatures (HDT) and Vicat softening temperatures (VST) of the samples
were made by using Coesfeld Vicat/HDT analyzer according to ISO 75 and ISO 305 standards, respectively.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Physical Properties
Density values of PP and and flax filled PP composites are given in Figure 1. It can be seen from the Figure 1 that
the density of the composites increased with increasing filler weight fraction. The density of the flax (1.4-1.5
g/cm3)(Li et al., 2007) is relatively higher than that of PP (0.91 g/cm3); thus the incorporation of flax filler into PP
increases the density of the unfilled PP. However, the addition of 3wt% MAPP into the PP-30F composite has no
effect on density of composite.

Figure 1. Density values of PP and its composites
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Moisture content of PP, and flax filled PP composites with different weight fractions (ranging from 10wt % up to
40 wt% flax) are shown in Figure 2. It is seen that moisture content increases with increasing filler loading.
Moisture content of polypropylene is about 0.1% and upon filling with 40 wt% of flax, a large increase in moisture
content was observed. This is attributed to the hydrophilic character of natural fillers since the matrix had little
effect on the moisture content. A high amount of natural filler in the composite showed a high moisture
content(Panthapulakkal and Sain, 2007). Using 3wt% MAPP in formulations improved product quality by
reducing moisture content. The positive effect of compatibilizer on reduced moisture content is more obvious for
products with 30wt % of flax.

Figure 2. Moisture content of PP and its composites

3.2. Melt flow index (MFI) testing
Figure 3 shows MFI trend for PP and flax filled PP composites as a function weight fraction of filler loading. Melt
flow index of PP, PP-10F-1MAPP, PP-20F-1MAPP, PP-30F-1MAPP, PP-30F-3MAPP and PP-40F-1MAPP
composites were obtained to be 21, 13, 8, 4, 5, and 1.6 g/10min, respectively. According to the obtained data, any
increase in filler weight fraction of the composite resulted in a decrease of MFI. The maximum MFI value was that
of the PP and the lowest values were those of formulations with 40wt% filler content. Besides, the use of the
MAPP as compatibilizer has no effect on the flow behavior of the sample.

Figure 3. MFI values of PP and its composites
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3.3. Mechnical Properties
Tensile Tests
Tensile strength and Young’s modulus values of PP and flax filled PP composites are given in Figure 4a and
Figure 4b respectively. The tensile strength of flax filled PP composites decreased at lower loadings of flax.
However, when the flax was added at 30wt% and 40 wt% to the PP matrix having 1wt% MAPP, tensile strength of
composites increased. One can see from Figure 4a that further improvement in tensile strength was obtained when
MAPP content in the PP-30F-1MAPP increased to 3wt%, indicating a 17.1 % increase. This can be explained by
increased interfacial bond between flax and a polymer matrix which in turn results an improvement in tensile
strength of the polymer composites.
The variations in Young’s modulus of flax filled PP composites are shown in Figure 4b. As it can be seen, the
highest Young’s modulus was obtained when 30 wt % flax and 1 wt% MAPP were used in the composites.
However, it is important to observe that the Young’s moduli of flax filled PP composites are higher than that of
unfilled PP at each loadings of flax.

Figure 4. Tensile strength (a) and Young’s modulus (b) of PP and its composites

Flexural Tests
The effect of flax and MAPP on flexural strength and modulus values of PP composites is shown in Figure 5a and
Figure 5b, respectively. From Figure 5, it can be said that similar trend as in the case of tensile properties was
observed for flexural properties of PP composites. There is an enhancement of the flexural strength from 38.6 to
48.8 MPa for the composite filled with 30wt% flax compared to PP-10F-1MAPP, indicating an increase of 26.4%.
Besides, increasing MAPP content has a positive effect on flexural strength value as can be seen in Figure 5a.
After flax loadings, the flexural modulus of the PP composites was noticeably improved (Figure 5b.). The flexural
modulus values of flax filled PP composites are higher than that of PP at all flax loadings studied.

Figure 5. Flexural strength (a) and Flexural modulus (b) of PP and its composites
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Impact strength

Figure 6a and Figure 6b shows the effect of flax filler and MAPP on the izod un-notched and notched impact
strength of the PP composites, respectively. In general, decrease in impact strength values compared to PP has
seen in all of the composites for both un-notched and notched results. However, when MAPP content was
increased to 3wt% instead of 1 wt%, impact strength value of PP-30F-1MAPP was increased considerably. It is
believed that the increase in impact strength can be mainly attributed to the improvement in interfacial adhesion
due to using higher content of functionalized polymer matrix by MAPP. Therefore, better interfacial interaction
reduces the stress concentrations which increases the initiation energy needed for crack formation.

Figure 6. Un-notched (a) and notched (b) izod impact strength values of PP and its composites

3.4. Thermal analyses
Melting temperature (Tm), heat of fusion (DHm), and crystallization temperature (T c) values for PP and its
composites are summarized in Table 1. As it can be seen from Table 1, flax loading into PP has not led to a
considerable increase in Tc and Tm values. However, DHm values decreased with flax loading. With 40 wt%
loading of flax into PP, DHm value decreased from 96.0 J/g to 85.5J/g. It is an interesting note that adding more
MAPP as coupling agent has led to larger the heat of fusion value.
Table 1. DSC data for the samples
Sample

Tc (°C)

DHm (J/g)

Tm (°C)

PP

121

96.0

164

PP-10F-1MAPP

122

85.5

164

PP-20F-1MAPP

123

74.6

164

PP-30F-1MAPP

122

66.3

165

PP-30F-3MAPP

123

70.5

164

PP-40F-1MAPP

125

63.7

165

Derivative of TGA (DTG) curves of PP and its composites are shown in Figure 7. The obtained data are
summarized in Table 2. As can be seen from Figure 7, while PP has one degradation step, flax loaded PP
composites have two degradation steps, one of which takes place due to flax content. As shown in Table 2,
temperatures at mass loss of 1% for PP, PP-10F-1MAPP, PP-20F-1MAPP, PP-30F-1MAPP, PP-30F-3MAPP, PP40F-1MAPP were obtained to be 384, 283, 255, 251, 253, and 254°C, respectively. As it is expected, due to
relatively low thermal stability of flax compared to PP, temperature of PP at mass loss of 1% decreased
considerably with flax loading into PP. However, flax loading into PP increased the maximum degradation
temperature for the second degradation step (T max2) of PP. Besides higher loading of flax into PP led to lower
maximum degradation temperature for first step (Tmax1). It can be reported that flax does not significantly affected
during extrusion of PP. Xue et al showed that major damage to flax fiber’s tensile properties could be observed
when flax was exposed to high temperatures (170 ºC to 180 ºC) during fiber processing and composite
manufacturing for more than one hour (Xue et al., 2009).

822

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Figure 7. DTG curves of the samples
Table 2. TGA data for the samples

PP

Temperature
at %1 mass loss
(°C)
384

-

458

PP-10F-1MAPP

283

368

467

PP-20F-1MAPP

255

358

464

PP-30F-1MAPP

251

357

466

PP-30F-3MAPP

253

359

461

PP-40F-1MAPP

254

357

460

Sample

Tmax1 (°C)

Tmax2 (°C)

HDT and VST values of PP and its composites are given in Table 3. As can be seen HDT values of PP, PP-10F1MAPP, PP-20F-1MAPP, PP-30F-1MAPP, PP-30F-3MAPP, and PP-40F-1MAPP were obtained to be 60, 64, 73,
84, 93, and 104 °C, respectively. There is a considerable increase in HDT values of PP with the loading of flax
into PP. Similarly, it almost seems an increase in VST value of PP with the loading of flax at all fractions. 40 wt%
loading of flax into PP has led to an increase of 21% in VST of PP.
Table 3. HDT and VST values of samples
Sample

HDT (1.8 MPa)

VST (120K/h)

PP

60

105

PP-10F-1MAPP

64

103

PP-20F-1MAPP

73

114

PP-30F-1MAPP

84

121

PP-30F-3MAPP

93

122

PP-40F-1MAPP

104

127

Coefficient of thermal expansion (CTE) values of PP and its composites in the temperature range -10°C -50 °C are
presented in Table 4. From the results it can be said that flax loading into PP has not led to considerable variation
in CTE value of PP. The lowest and highest CTE values were obtained with 10 wt% and 30 wt% flax loadings.
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Table 4. CTE values of samples
CTE
(µm/m°C)
104

Sample
PP
PP-10F-1MAPP

103

PP-20F-1MAPP

84

PP-30F-1MAPP

113

PP-30F-3MAPP

100

PP-40F-1MAPP

95

4. CONCLUSIONS
Flax and MAPP at different weigth fractions were introduced into PP composites and the mechanical, thermal, and
physical properties were investigated. It was seen from thermal analyses that both heat deflection and vicat
softening temperatures increased with the loading of flax into PP. Besides, flax loading into PP has not led to
considerable increase in Tc and Tm values. The mechanical test results suggest that as the flax content increased up
to 30 wt% and beyond, overall strength of the composites was increased. An addition of 3 wt% MAPP into
composites containing 30 wt% flax could be selected for obtaining better mechanical properties. To more
effectively improve the strength of the composites, MAPP with various molecular weight and flax/MAPP ratio in
composites could be further studied. Also, long flax fibers, which are widely preferred in automotive industry
compared to their short counterparts for providing improved properties could perform much better in PP
composites.
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ABSTRACT
Electric vehicles are becoming more popular all over the world. In either academic or commercial perspectives,
more and more researchers and institutions begin to work on battery management systems. One of the major
technical problem is the efficiency of the power supply system of the vehicle. Battery packs consist of chemically
identical batteries, therefore batteries forming battery packs or groups have similar electrical properties.
Correspondingly, almost all battery management systems are designed to work for single battery type. Automatic
identification of battery type and characteristic is useful for development versatile battery management systems.
This study presents a battery identification method that is used for detection of four different batteries with four
different specifications. For this purposes, these batteries are modeled and the models are verified in a simulation.
Then, an algorithm is designed for the identification process. Operation of the algorithm is shown in the simulation
results and it is observed that the algorithm can identify the type of the batteries with 100% accuracy. Obtained
results are discussed.
Keywords: Simulation, Electric vehicles, Battery management system, Lithium battery

1. INTRODUCTION
Transportation has always been a problem for people to solve. Humanity has developed various technologies for
transportation. In 1769, the first self-propelled vehicle was a military tractor invented by French engineer and
mechanic Nicolas Joseph Cugnot (Manwaring, 1966). People have been increasingly interested in this issue by
time. So, after a short time the world's first mass-produced automobile went to the market. The Ford Model T
(1908-1927), has proven to be very demanding as it is durable and inexpensive compared to its rivals at that time
(Callihan, 2010). These developments have created a domino effect across the automotive industry and many
different models had appeared on the market. As a result, these technical and commercial developments boosted
the automobile market which is inevitably interacting with the automobile industry. In the early 19th century,
steam was still being used as an energy source in automobiles. Subsequently, with the development of internal
combustion engines, the oil has taken its place as the main energy source. Increasing use of fossil fuels in
transportation has also brought about some problems. Especially in mid-19th century adding lead to gasoline and
effects of this on human health ignites first concerns about the industry (Bryson, 2003). On top of that effects of
combustion gases have created environmental concerns in developing societies. For this reason, many scientists at
that time have seen electricity as an alternative (Chan, 2013). But storing electrical energy was a big technical
problem that has not been solved yet. Leading executives, politicians and companies of the day were a bit skeptical
as this technology had not yet matured. However the first battery was made by Antonio Anastasio Volta in 1799
(Guarnieri, 2014). In addition, lithium, the element which is the backbone of today's battery technology, was
discovered in 1817 by a Swedish chemist Johan Arfwedson (Johnson, 1984). An electric car is one that can be
driven by one or more electric motors which are using the energy provided by electric energy storage devices.
From this perspective the most basic technologies that make electric vehicles available were developed by Michael
Faraday in 1821 (Al-Khalili, 1932). The first battery-powered electric vehicle model was developed by Professor
Stratingh in the Netherlands in 1835 (Chan, 2013). Electric cars were quite popular in the late 19th and 20th
century, but it was not practical to use electric motors in transport vehicles due to the advances in internal
combustion engine technology, low gasoline prices and the inability to store electric energy efficiently enough
with that day's technology. By time, achievements on development of electric motors and batteries advanced the
electric vehicle technologies. In the beginning of 21th century both electric motor technology and lithium battery
technology advanced enough to let electric vehicles have competitive efficiency rates (DeLuchi, 1989). This
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brings enhanced range, expenditure and environmental features of electric vehicles. These are the top reasons
effecting the customer's decision whether buying an electric powered car or buying a combustion engine powered
one (Gorzelany, 2015). The technology that is most critical to the development of electric vehicles is battery
technology. Battery technology has developed rapidly thanks to lithium-based batteries. Lithium batteries were
first introduced in the 1970s (Whittingham, 1976), (Besenhard and Eichinger, 1976), (Eichinger and Besenhard,
1976), (Heller), (Zanini, Basu and Fischer, 1978), (Basu, Zeller, Flanders, Fuerst, Johnson and Fischer, 1979),
(Basu, 1981), (Godshall, Raistrick and Huggins, 1980). In 1991, Sony Electronics and Asahi Kasei was the first
manufacturer of commercial Li-ion cells. These cells were designed to be used in laptop computers (Nagaura and
Tozawa, 1990). No matter lithium batteries has great potential because of their superior chemical properties but
can also be dangerous because of the same chemical properties of this element. Under physical abuse or improper
charging-discharging can cause a cell to release high amount of energy. Most of this energy is released in heat
form. Consequently, packing material or membrane between anode and cathode can be damaged. As a result
contact between lithium and oxygen forms a burning reaction thus the cells can burn or explode (Meier and
Kennedy). Considering these safety issues proper management of lithium batteries is the most important problem
that hampers for wide area of usage. For usage safety, long duration and robustness a controller system should be
used. This systems are called Battery Management System (BMS). While the definition of a BMS could differ
depending on the application, the basic task of the BMS could be defined as follows (Bergveld, 2001):
 Ensuring the energy of the battery is optimized to power the vehicle.
 Ensuring the risk of damaging the battery is minimal in terms of electrical and heat parameters.
 Monitoring and controlling the charging and discharging process of the battery pack.
In short, BMS are the systems which are limiting batteries or battery packs to work within a predefined current,
voltage and temperature envelope. The efficiency of power supply system is the hearth of electric vehicle
technology. Therefore any improvement on the system effects vehicle’s performance. Using a hybrid battery pack
is one of the many methods for enhancing the battery pack’s efficiency. The electrical characteristics of vehicles
demonstrates complex electrical features. Such as current consumption. The vehicles current consumption differs
with reference to many parameters like mass, speed, position etc. Limiting the current drown from batteries,
especially at peak points, is the key aspect of efficiency. This is a technical problem which can be solved by
adjusting the peak points via using super capacitors or batteries with high maximum charge-discharge rate. There
are great number of studies have been conducted on improving battery packs with super capacitors (Castaings,
Lhomme, Trigui and Bouscayrol, 2016), (Armenta, Nunez, Visairo and Lazaro, 2015), (Manzetti and Mariasiu,
2015), (Chau, Wong and Chan, 1999), (Shukla, Arico and Antonucci, 2001), (Tie and Tan, 2013), (Ashtiani,
Wright and Hunt, 2006), (Holland, Weidner and White, 2002), (Cericola, Ruch, Kötz, Novak and Wokaun, 2010),
(Song, 2014),(Capasso and Veneri, 2015), (Song, Hofman, Li, Han and Ouyang, 2015), (Farzanehfard, Beyrang
and Abid, 2008), (Cao and Emadi, 2012), (Pay and Baghzouz, 2003), (Kuperman and Aharon, 2011). These
studies shown that compensation of peak power while the vehicle is on acceleration or regenerative braking can
improve efficiency and battery life time (Masih-Tehrani, Ha’iri-Yazdi, Esfahanian and Safaei, 2013). Such as
super capacitors lithium metatitanate (LTO) batteries has high maximum charge-discharge rate as high as 30C
(Shen, Liu, Cheng, Yan and Huang, 2018), (URL1). This superior feature of LTO batteries can be used for
improving lithium iron phosphate (LiFePO4) battery packs which has less maximum charge-discharge rate
relatively. In order to do that, identification of the battery is appearing as a current technical problem. Automatic
identification of batteries has some superior features like modularity, elasticity (interchangeability of battery
packs) and the most important one, efficiency (in terms of vehicle's range and battery lifetime). In this study,
automatic identification of batteries is discussed as part of a comprehensive BMS project. In order to achieve this,
an algorithm is developed which can identify the battery type with the help of its electrical characteristics. A
simulation is also designed in SIMULINK to simulate charging-discharging the batteries. While doing that, with
the help of mentioned algorithm, the system can identify the type of the connected battery.

2. METHODOLOGY
In this study four different batteries modeled with different chemical properties. MATLAB’s battery model is used
with different parameters for all (Johnson, 2002), (URL1), (Garcia-Valle and Joao, 2013). A simulation is made in
SIMULINK to demonstrate charging and discharging of batteries. Then an algorithm is applied to identify the type
of the selected battery.
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2.1. Battery Model
The battery model’s block diagram is shown in Figure 1. Equation of charge and discharge voltages are presented
in Eq. 1 and Eq. 2.
In the equations:
 EBatt is nonlinear voltage, in V.
 E0 is constant voltage, in V.
 Exp(s) is exponential zone dynamics, in V.
 Sel(s) represents the battery mode. Sel(s) = 0 during battery discharge, Sel(s) = 1 during battery charging.
 K is polarization constant, in Ah−1.
 i* is low frequency current dynamics, in A.
 i is battery current, in A.
 it is extracted capacity, in Ah.
 Q is maximum battery capacity, in Ah.
 A is exponential voltage, in V.
 B is exponential capacity, in Ah−1.

Figure 1.Battery model equivalent circuit (URL2).

(1)
(2)
Charge-discharge characteristics of a lithium battery is derived from the detailed model shown in Figure. Results
are shown in Figure 11.

Figure2. Detailed battery model.
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Figure 11. Charge-discharge characteristics of the model battery.

2.2. Simulation
Simulation is prepared in SIMULINK under MATLAB® 2015b. The ideal sampling frequency of BMS network is
2 Hz. due to hardware limitations. Hence solver is selected as Ode4 Runge-Kutta with sampling time 0.5 seconds.
The powergui block is set to 0.5 sampling time as well. General view of the simulation is shown in Figure.
There has been some assumptions are made in order to model the system as much closer as in real. While doing so
the communication protocol is not limited to CAN-BUS (Controller Area Network) which is widely used in
automotive industry. So, wide variety of different protocols can be used in real system.
Simulation is made with the assumptions below.
 Communication protocol supports the sapling rate.
 Switches and contactors are ideal.
 Batteries are completely healthy.

Figure 4.General view of the simulation. https://youtu.be/3JP2VwrN4K8

Selector in this figure is used to select one of the four batteries. Batteries to be selected are numbered and active
battery is tagged with a green circular light. When the simulation run, selected battery gets connected to the system
via contactors as shown in Figure . Then the charging process begins. Where the voltage is gradually increased
starting from 2.8V. The reason for choosing this starting value is because it is the minimum charge voltage of most
lithium battery types (URL1). When the battery is fully charged the system stops charging. This is determined by
the current flow characteristics. The system waits for a settling time. Subsequently the battery voltage is read. An
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algorithm determines the type of connected battery by comparing its fully charge voltage to known types and
lights the related green light (URL1). Block diagram of the algorithm is shown in Figure 6.

Figure 5. Battery selector block.

Figure 6.The algorithm
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3. RESULTS AND DISCUSSIONS
By far the most innovative development that can excite the men on the streets is the electric vehicle technology
with all its promises. Herein management of power supply system is one of the most important component of
electric vehicles. The idea of using hybrid battery packs which consist on high charge-discharge rates and lithium
batteries like lithium iron phosphate are studied and almost 20% increase in efficiency is presented in literature
(Chung and Trescases, 2017). BMS systems on the market are usually supports only one battery type and one
battery brand. A BMS which can identify the battery type and behave the way as it is necessary irrespective of the
battery brand and type is crucial for developing electric vehicle technology. There has been a big market arise on
converting diesel and gasoline systems to LPG ones. It can be predicted that future is going rise on the electric
vehicle technology. Therefore converting combustion engine vehicles to electric one is going to be a big market.
This BMS approach can provide ease of design, application and service/maintenance at the conversion process. A
BMS system for electric vehicles that allows the use of different type of battery packs on the same system can
provide ease of use, price/cost advantage and service flexibility at every level from the manufacturer to the end
user. For example, a BMS system that supports different battery chemistries for electric vehicle manufacturers can
provide both in technical sense, regenerative energy recovery and in the economic sense the ease of
implementation for the second life of battery packs. This BMS approach allows the battery packs to be used
together in their second lives regardless of whether they have different models and different chemistry. In this
study an adaptive BMS for hybrid battery packs is examined. It's been observed that the algorithm works %100 by
means of battery type identification in the simulation environment. Future studies are going to be focused on
experimental studies on usage of lithium iron phosphate batteries and lithium titanate batteries on conjunction.

ACKNOWLEDGEMENTS
This study is conducted under the project named “Adaptive, Modular and Elastic Battery Management System for
Electric Vehicles – E-Cameleon”. This project supported by TUBITAK (The Scientific and Technological
Research Council of Turkey) with project number 2170454 under “1512 Techno-venture Capital Support Program
- BIGG” program.

REFERENCES
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

L. A. Manwaring (1966), The Observer’s Book of Automobiles, 12th Ed. Library of Congress catalog card #
62-9807.
P. F. Callihan (2003) “A Major Study of American (Ford) Compared With Japanese (Honda) Automotive
Industry Their Strategies Affecting Survivability,” Cleveland State University.
B. Bryson (2003) “10. Getting the Lead Out,” in A Short History of Nearly Everything., New York:
Broadway Books.
C. C. Chan (2014) “The Rise & Fall of Electric Vehicles in 1828-1930: Lessons Learned [Scanning Our
Past],” Proc. IEEE, vol. 101, no. 1, pp. 206–212.
M. Guarnieri (2014) “The Big Jump from the Legs of a Frog [Historical],” IEEE Ind. Electron. Mag., vol. 8,
no. 4, p. 59–61,69.
F. N. Johnson (1984) “The History of Lithium Therapy,” in Palgrave Macmillan UK.
J. Al-Khalili (2015) “The birth of the electric machines: a commentary on Faraday (1832) ‘Experimental
researches in electricity,’” Philos. Trans. R. Soc. A Math. Phys. Eng. Sci., vol. 373, no. 2039.
M. A. DeLuchi, Q. Wang, and D. Sperling (1989) “Electric Vehicles: Performance, Life-Cycle Costs,
Emissions, and Recharging Requirements,”
J. Gorzelany (2015) “Ten Reasons To Buy An Electric Car When Gas Is Two Bucks A Gallon,” FORBES,
Chicago.
M. S. Whittingham (1976) “Electrical Energy Storage and Intercalation Chemistry,” Science (80), vol. 192,
no. 4244, p. 1126 LP-1127.
J. O. Besenhard and G. Eichinger (1976) “High energy density lithium cells: Part I. Electrolytes and anodes,”
J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem., vol. 68, no. 1, pp. 1–18.
G. Eichinger and J. O. Besenhard (1976) “High energy density lithium cells: Part II. Cathodes and complete
cells,” J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem., vol. 72, no. 1, pp. 1–31.
Patent: A. Heller (1973) “Electrochemical Cell,” US3922174A.
M. Zanini, S. Basu, and J. E. Fischer (1978) “Alternate synthesis and reflectivity spectrum of stage 1
lithium—graphite intercalation compound,” Carbon N. Y., vol. 16, no. 3, pp. 211–212, 1978.

830

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

[15] S. Basu, C. Zeller, P. J. Flanders, C. D. Fuerst, W. D. Johnson, and J. E. Fischer (1979) “Synthesis and
properties of lithium-graphite intercalation compounds,” Mater. Sci. Eng., vol. 38, no. 3, pp. 275–283, 1979.
[16] Patent: S. Basu (1981) “Rechargeable battery,” US 4304825.
[17] N. A. Godshall, I. D. Raistrick, and R. A. Huggins (1980) “Thermodynamic investigations of ternary
lithium-transition metal-oxygen cathode materials,” Mater. Res. Bull., vol. 15, no. 5, pp. 561–570.
[18] T. Nagaura and K. Tozawa (1990) “No Title,” Lithium Ion Recharg. Batter. Prog. Batter. Sol. Cells, vol. 9,
p. 209.
[19] R. J. Meier and M. P. Kennedy, “Lithium Ion Batteries More Dangerous or Just More Common? And a
Simple Analysis to Narrow the Possible Failure Modes,” Bradenton, FL.
[20] H. J. Bergveld (2001), Battery Management Systems Design by Modeling. Eindhoven: University Press
Facilities.
[21] A. Castaings, W. Lhomme, R. Trigui, and A. Bouscayrol (2016) “Comparison of energy management
strategies of a battery/supercapacitors system for electric vehicle under real-time constraints,” Appl. Energy,
vol. 163, pp. 190–200.
[22] J. Armenta, C. Núñez, N. Visairo, and I. Lázaro (2015) “An advanced energy management system for
controlling the ultracapacitor discharge and improving the electric vehicle range,” J. Power Sources, vol.
284, pp. 452–458.
[23] S. Manzetti and F. Mariasiu (2015) “Electric vehicle battery technologies: From present state to future
systems,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 51, pp. 1004–1012.
[24] K. T. Chau, Y. S. Wong, and C. C. Chan (1999) “An overview of energy sources for electric vehicles,”
Energy Convers. Manag., vol. 40, no. 10, pp. 1021–1039.
[25] A. K. Shukla, A. S. Aricò, and V. Antonucci (2001) “An appraisal of electric automobile power sources,”
Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 5, no. 2, pp. 137–155.
[26] S. F. Tie and C. W. Tan (2006) “A review of energy sources and energy management system in electric
vehicles,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 20, pp. 82–102.
[27] C. Ashtiani, R. Wright, and G. Hunt (2006) “Ultracapacitors for automotive applications,” J. Power Sources,
vol. 154, no. 2, pp. 561–566.
[28] C. E. Holland, J. W. Weidner, R. A. Dougal, and R. E. White (2002) “Experimental characterization of
hybrid power systems under pulse current loads,” J. Power Sources, vol. 109, no. 1, pp. 32–37.
[29] D. Cericola, P. W. Ruch, R. Kötz, P. Novák, and A. Wokaun (2010) “Simulation of a supercapacitor/Li-ion
battery hybrid for pulsed applications,” J. Power Sources, vol. 195, no. 9, pp. 2731–2736.
[30] Z. Song et al. (2014) “Multi-objective optimization of a semi-active battery/supercapacitor energy storage
system for electric vehicles,” Appl. Energy, vol. 135, pp. 212–224.
[31] C. Capasso and O. Veneri (2015) “Laboratory Bench to Test ZEBRA Battery Plus Super-Capacitor Based
Propulsion Systems for Urban Electric Transportation,” Energy Procedia, vol. 75, pp. 1956–1961.
[32] Z. Song, H. Hofmann, J. Li, X. Han, and M. Ouyang (2015) “Optimization for a hybrid energy storage
system in electric vehicles using dynamic programing approach,” Appl. Energy, vol. 139, pp. 151–162.
[33] H. Farzanehfard, D. S. Beyragh, and E. Adib (2008) “A bidirectional soft switched ultracapacitor interface
circuit for hybrid electric vehicles,” Energy Convers. Manag., vol. 49, no. 12, pp. 3578–3584.
[34] J. Cao and A. Emadi (2012) “A new battery/ultracapacitor hybrid energy storage system for electric, hybrid,
and plug-in hybrid electric vehicles,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 27, no. 1, pp. 122–132.
[35] S. Pay and Y. Baghzouz (2003) “Effectiveness of battery-supercapacitor combination in electric vehicles,”
IEEE Bologna Power Tech Conference Proceedings, vol. 3, p. 6 pp. Vol.3.
[36] A. Kuperman and I. Aharon, “Battery–ultracapacitor hybrids for pulsed current loads: A review,” Renew.
Sustain. Energy Rev., vol. 15, no. 2, pp. 981–992.
[37] M. Masih-Tehrani, M.-R. Ha’iri-Yazdi, V. Esfahanian, and A. Safaei (2013) “Optimum sizing and optimum
energy management of a hybrid energy storage system for lithium battery life improvement,” J. Power
Sources, vol. 244, pp. 2–10.
[38] X. Shen, H. Liu, X.-B. Cheng, C. Yan, and J.-Q. Huang (2018) “Beyond lithium ion batteries: Higher energy
density battery systems based on lithium metal anodes,” Energy Storage Mater., vol. 12, pp. 161–175.
[39] URL1: I. Buchmann (2017) “BU-205: Types of Lithium-ion,” Battery University.
http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion.
[40] V. H. Johnson (2002) “Battery performance models in ADVISOR,” J. Power Sources, vol. 110, no. 2, pp.
321–329.
[41] URL2: MathWorks, “Implement generic battery model - Simulink - MathWorks.”
https://www.mathworks.com/help/physmod/sps/powersys/ref/battery.html.
[42] R. Garcia-Valle and L. João A. Peças, Eds. (2013) “Electric Vehicle Battery Technologies,” in Electric
Vehicle Integration into Modern Power Networks, 1st ed., New York: Springer-Verlag, pp. 15–56.

831

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

[43] S. Chung and O. Trescases (2017) “Hybrid Energy Storage System With Active Power-Mix Control in a
Dual-Chemistry Battery Pack for Light Electric Vehicles,” IEEE Trans. Transp. Electrif., vol. 3, no. 3, pp.
600–617.

832

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTOR İÇİN
YANMA ODASINA YÜKSEK BASINÇLI SU PÜSKÜRTME SİSTEMİ TASARIMI VE
DİREKT PÜSKÜRTÜLEN SUYUN EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ
Övün IŞIN1, Serkan GALATA1, Alp Tekin ERGENÇ1, Ali Fuat ERGENÇ2
1

Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı, İstanbul,
Türkiye
2
İstanbul Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
Sorumlu Yazar: Serkan Galata, serkan.galata@gmail.com

ÖZET
Bu çalışmada, yüksek sıkıştırma oranlı, sıkıştırma ateşlemeliden buji ateşlemeliye dönüştürülmüş bir içten yanmalı
motorun benzin ile fakir karışım şartında işletilmesi sonucu oluşan NOx emisyonun azaltılması maksadıyla
tasarlanan su enjeksiyon sistemi ve yanma odasında gerçekleştirilen modifikasyon ile silindir kafasına yerleştirilen
bir su enjektörü vasıtasıyla 90 bar basınç altında doğrudan yanma odasına farklı su/yakıt oranlarında su ilavesi
gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama neticesinde su, yanma kinetiğini değiştirmiş ve silindir içi sıcaklık değerlerinde
maksimum %9.77 ve NOx emisyonunda ise %78.79 azalış olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Su enjeksiyonu, Azot oksitler, NOx, Egzoz emisyonları, İçten yanmalı motorlar.

DESIGN OF HIGH PRESSURE DIRECT WATER INJECTION SYSTEM
FOR A SPARK IGNITION ENGINE
AND EFFECTS OF WATER ON THE EXHAUST EMISSIONS
ABSTRACT
In this project, a water injection system is designed for aim of reducing NOx emission resulting from poor air
excess ratio of engine which has higher compression ratio and converted from compression ignition to spark
ignition. Water is directly injected at 90 bar with a water injector which is located to cylinder head. Different
water/fuel ratios is applied during tests. Result of experimental tests, water is changed the kinematic of combustion
and reduced the in-cylinder temperature 9.77% and NOx emission 78.79%.
Keywords: Water injection, Nitrogen oxides, NOx, Exhaust emissions, Internal combustion engines.

1. GİRİŞ
Son 50 yıl içerisinde, taşıtlar ve içten yanmalı motorlar insan yaşamını ve günlük hayatı oldukça kolaylaştırmıştır.
İçten yanmalı motorların sayıları, iki nokta arasında kolay ve ucuz transfer işlemini düşük işletme ve bakım
giderleri ile yapma, fosil yakıtların kolay tedariği gibi önemli avantajlarından dolayı hızla artmıştır. Günümüzde
sadece Türkiye’de 22 milyon taşıt trafiğe kayıtlıdır (URL1). Bu motorlar, güç üretmek için yakıta gereksinim
duyarlar. Hidrokarbon yakıtlar, dünya genelindeki toplam enerji gereksiniminin %90’ından fazlasını
karşılamaktadırlar (Subramanian vd., 2007). Hidrokarbon yakıt kullanımının artan oranına paralel olarak çevre
sorunları da ortaya çıkmaktadır. Yanma odası içerisinde hava ve yakıt reaksiyona girerek zararlı egzoz gazlarını
oluşturmaktadır ve bu gazlar atmosfere salınmaktadırlar. Özellikle şehir içi bölgelerde emisyon yayıcı kaynaklar
artmaktadır ve bu bölgelerde yaşayan kişiler risk altındadırlar. Egzoz gazlarına belirli bir miktar ve sürede maruz
kalanlarda kanser başta olmak üzere solunum yolu, nörolojik ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma
oranlarında artış gözlenmiştir (URL2).
Motorlarda yanma fenomeni, yanma odasında hava ile farklı oranlarda karbon, hidrojen, sülfür, oksijen içeren
hidrokarbon yakıtın reaksiyona girmesi ile meydana gelmektedir ve reaksiyon sonrasında yanmamış hidrokarbon

833

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

(HC), karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO 2), oksijen (O2), azot oksitler (NOx) gibi egzoz gazları reaksiyon
ürünü olarak oluşurlar. Azot oksitler, kanserojen etkiye sahip tehlikeli bir gazdır ve uzun süre teneffüsü
durumunda akciğerleri etkileyerek solunumu durdurma potansiyeline sahiptir (Degobert, 1995).
Hükümetler veya lokal çevre otoritelerince atmosfere salınan egzoz gazı miktarları sınırlandırılmaktadır. Örneğin
Avrupa’da, Euro emisyon standartları yürürlüktedir. Bu standartlar zaman içerisinde gitgide daralan bir yol
izlemişlerdir ve günümüzde Euro-VI normu, M1 sınıfı buji ateşlemeli otomobiller için 0.06 g/km değerinde,
neredeyse sıfır seviyesinde NOx sınırına sahiptir (URL3). Bu zorlu şartlarda, motor üreticileri egzoz emisyonu
kontrolü üzerine çalışmaya odaklanmışlardır. Bu amacın gerçekleşmesi için su enjeksiyonu efektif yöntemlerden
biridir (Galata, 2017). Bu yöntem, lokal silindir içi sıcaklıkların azaltılması aracılığıyla NOx emisyonlarının
düşürülmesini sağlamaktadır.
Su ilavesi yöntemi, emülsiyon ve enjeksiyon olarak adlandırılan iki ana gruba ayrılmaktadır. Emülsiyon
yönteminde, su ile yakıt motorun dışında karıştırılarak motora gönderilmektedir. İki sıvının yoğunluk farkından
dolayı oluşacak olan iki fazlı yapının önlenmesi maksadıyla oleik asit, palmitil alkol, potasyum oleat gibi yüzey
aktif maddeler kullanılmalıdır (Işın, 2000). Bu maddeler kolayca yakıt ve suyun içerisinde çözünerek homojeniteyi
sağlamaktadır (Peters ve Stebar, 1976). Karışıma yüzey aktif madde eklenmezse, su ile yakıt motora
gönderilmeden önce mutlaka karıştırılmalıdır. İlave olarak su, karışımın pülverizasyon karakteristiğini iyileştirerek
mikro patlamalara sebebiyet verebilmektedir. Mikro patlama olayı, su ile yakıtın uçuculuk farkından dolayı
kaynaklanmaktadır (Tesfa vd., 2012).
Enjeksiyon yöntemi, indirekt ve direkt olarak iki ana grubu ayrılmaktadır. İndirekt teknikte su, emme
manifoldundan veya emme portundan emme havası içerisine püskürtülmektedir. İlk enjektör yakıt enjeksiyonu
için silindir kafası veya emme manifolduna yerleştirilirken ikinci enjektör ise su enjeksiyonu için emme manifoldu
veya emme portuna doğru konumlandırılmaktadır. Su enjektörünün konumu, püskürtülen su yanma odasına
ulaştığında buharlaşmış olacak şekilde seçilmelidir. Su enjeksiyon yönteminin diğer bir alt grubu ise direkt
enjeksiyon olarak isimlendirilmektedir ve bu teknikte iki enjektör veya tek enjektör kullanılabilmektedir. İki
enjektör kullanıldığında, yakıt enjektörüne ilave olarak bir de su enjektörü sisteme yerleştirilmektedir. Ancak yakıt
ve su, özel bir enjektör yardımıyla da püskürtülebilmektedir. Bu yöntemde yakıt ve su hatları ayrı olsa da her iki
hat da çift yakıt enjektörüne bağlanmaktadır. Bu sebeple yakıt ile suyun birlikte püskürtülmesi sağlanmaktadır
(Bedford vd., 2000), (Psota vd., 1997), (Kokhetsu, 1996), (Tosa ve Nagae, 1992), (Wirbeleit, 1996).
Enjeksiyon tekniği emülsiyon ile karşılaştırıldığında, suyun soğutma etkisinden dolayı volümetrik verimin artması,
yanmada daha üniform su dağılımı gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Emülsiyon metodunda, silindir içi basınç ve ısı
salım oranının maksimum değerleri tutuşma gecikmesi süresi uzadığından dolayı daha yüksektir. Bu sebeple,
emülsiyon tekniği ile motor işletimi daha serttir. Saf yakıt ile işletime kıyasla daha uzun olan tutuşma gecikmesi
süresinden dolayı ön karışımlı yanma fazı uzamakta ve bu süre, su enjeksiyonunda emülsiyona göre daha kısa
olmaktadır (Subramanian, 2011). Ayrıca enjeksiyon yöntemi, emülsiyon yöntemine göre emisyonlar açısından da
daha avantajlıdır.
Bu çalışmada, sıkıştırma ateşlemeliden buji ateşlemeliye dönüştürülmüş bir içten yanmalı motorun benzin ile fakir
karışım şartında işletilmesi sonucu oluşacak NOx emisyonlarının azaltılması hedeflenmiştir. Yüksek basınçlı su
enjeksiyon sistemi tasarlanmış ve su, direkt olarak yanma odası içerisine 90 bar basınçta püskürülmüş,
uygulamanın silindir içi sıcaklıklar ve NOx emisyonları üzerine olan etkisi deneysel olarak araştırılmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1. İçten Yanmalı Motor ve Test Düzeneği
Şekil 1’de gösterilen deney seti, Yıldız Teknik Üniversitesi İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı’nda geliştirilmiş
ve kurulmuştur.
İçten yanmalı motor, tek silindirli, dört stroklu, 454 cm3 hacimli bir SI motordur. Motorun orijinal hali sıkıştırma
ateşlemeli tiptedir ve modifikasyon ile buji ateşlemeliye dönüştürülmüştür. Benzin enjektörü, emme manifolduna
konumlandırılmıştır. Motorun pistonu su püskürtmeye imkan verecek şekilde oyuksuz eğimli bir yüzeye sahip tip
ile değiştirilmiştir. İçten yanmalı motorun teknik özellikleri Tablo 1’de listelenmiştir.
Kemsan KK112 DC motor, içten yanmalı motor ile akuple vaziyete kullanılarak bir elektrik jeneratörü şeklinde
çalıştırılıp içten yanmalı motorun yüklenmiştir. Test motoru ile DC motor, DC motorun maksimum çalışma devri
3000 rpm olduğundan dolayı birbirlerine ½ çevrim oranlı kayış kasnak mekanizması ile bağlanmışlardır. Basma
etkisi ile çalışan Esit STCS 50KGC3 model S tipi bir yük hücresi, DC motor üzerindeki moment kolunun ucuna
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yerleştirilerek motor torkunun ölçülmesinde kullanılmıştır. Motorun üst ölü noktası, Opkon PRI50 model, 360
atım/devir özellikli optik döner artımsal kodlayıcı ile tanımlanmıştır. Artımsal kodlayıcı ile test motoru ½ çevrim
oranlı dişli kayış kasnak mekanizması ile birbirlerine bağlanmışlardır

Şekil 1. Deneysel test sisteminin şematik diyagramı
Tablo 1. Test motorunun teknik özellikleri (URL4)
Marka ve Tipi

Antor-Lombardini LDA 450

Silindir Sayısı

1

Çap x Strok

85 x 80 mm

Strok Hacmi

454 cm3

Sıkıştırma Oranı

14.5 (Modifiye Durumdaki Değer)

Subap Sayıları

Emme Subabı: 1
Egzoz Subabı: 1

.

2.2. Su Enjeksiyon Sistemi Tasarımı
Şekil 2’de gösterilen su enjeksiyon sistemi, su tankı, filtre, yüksek basınçlı su pompası, ortak hat (rail), akış
kontrol valfi ve manometre elemanlarından oluşmaktadır. Su, 30 litre hacimli tankta depolanarak doğal akış ile
yüksek basınç pompasına ulaşması sağlanmıştır. Pompanın minimum çalışma basıncı doğal akış ile
sağlandığından dolayı su tankından suyun yüksek basınç pompasına sevki için ayrı bir sevk pompasına ihtiyaç
duyulmamıştır. Su, yüksek basınçlı pompaya girmeden önce filtrasyon işlemine tabi tutulmuştur. Bosch AQT 3311
yüksek basınç pompası 90 bar sabit basınç değeri sağlamaktadır. Akış kontrol valfi ile basınç değeri, 30-90 bar
aralığında hassasiyetle kontrol edilebilmektedir. Bu çalışmada su, pompanın sağladığı maksimum basınç değeri
olan 90 bar’da sabit olarak tutulmuştur. Su ortak hattı (rail), 150 mm boyda olup basınçlandırılmış su girişi,
manometre bağlantı noktası, su tankına geri dönüş hattı ve enjektör hattı şeklinde 4 bağlantıya sahiptir.
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Şekil 2. Yüksek basınçlı su enjeksiyon sisteminin şematik çizimi

2.3. Enjektör Kalibrasyonu
Bu çalışmada, yanma odası içerisine direkt olarak uygulanan su enjeksiyonunun lokal sıcaklıklar ve NOx
emisyonları üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Deneylerde kullanılan benzin, TS EN 228 standardını sağlamaktadır
ve Continental marka bir benzin enjektörü ile emme manifolduna, su ise silindir kafasına yerleştirilen aynı tipteki
enjektör ile yanma odasına püskürtülmüştür. Su enjektörü, silindir kafasında mevcut durumdaki benzin
enjektörünün emme manifolduna alınması ile doğrudan silindir kafasındaki enjektör yuvasına yanma odasına
püskürtme yapacak şekilde konumlandırılmıştır. Böylece direkt su enjeksiyonunun en önemli dezavantajı olan
silindir kafasının modifikasyon zorluğu bertaraf edilmiş ve su, yanma odası içerisine 90 bar yüksek basınç
değerinde püskürtülmüştür. Deneyler sırasında motor hızı, hava fazlalık katsayısı, motor yükü, ateşleme zamanı,
su püskürtme zamanı gibi işletme parametreleri sabit tutulmuştur. Sabit tutulan parametreler ve değerleri Tablo
2’de verilmiştir.
Tablo 2. Sabit tutulan parametreler ve değerleri
Parametre

Değer

Motor Hızı

3000 rpm

Hava Fazlalık Katsayısı (λ)

1.55

Motor Yükü

Tam Yük

Ateşleme Süresi

975 μs

Yakıt Enjeksiyon Süresi

1550 μs

Ateşleme Zamanı

-50 °KMA

Yakıt Enjeksiyon Zamanı

-5 °KMA

Su Enjeksiyon Zamanı

-10 °KMA

Yakıt Enjeksiyon Basıncı

150 bar

Su Enjeksiyon Basıncı

90 bar
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Püskürtülen benzin ve suyun birbirlerine göre oranlarının tanımlanması için enjektör kalibrasyon işlemi
uygulanmıştır. Yakıt ve su enjeksiyon süreleri PLC sistemi ile kontrol edilmiştir. Kalibrasyon işleminde yakıt ve
su 60 saniye boyunca bir kaba püskürtülerek kabın kütle artışı 0.0001 gram hassasiyetli terazi ile ölçülmüştür.
Ölçüm sonucunun doğruluğunu arttırmak maksadı ile her bir ölçüm üç kez tekrarlanmış ve ölçümlerin ortalaması
alınarak o püskürtme süresindeki nihai püskürtme miktarı belirlenmiştir. Ölçüm değerleri Tablo 3’te, enjektör
kalibrasyon grafiği ise Şekil 3’te gösterilmiştir.

Enjektör
Tipi

Püskürtme
Zamanı
[μs]

Ölçümlerin
Ortalaması
[g/dk]

Püskürtülen
Kütle
[mg/çevrim]

Gerçek
Su/Yakıt
Oranı
[%]

Su/Yakıt
Oranı
[%]

Tablo 3. Enjektör kalibrasyonu ölçüm değerleri

Yakıt

1550

4.8870

9.7740

-

-

Su

300

0.1341

0.2682

2.74

3

Su

400

0.9367

1.8734

19.16

20

Su

500

2.5525

5.1050

52.23

50

Su

600

3.2762

6.5525

67.04

70

Şekil 3. Su enjektörünün püskürtme karakteristiği

3. SONUÇLAR
3.1. Egzoz Emisyonları
Yapılan deneysel çalışmada tüm testler -50 °KMA sabit ateşleme avansında gerçekleştirilmiştir. Motor, saf
benzinin yanında yakıta göre kütlesel olarak %3, %20, %50, %70 oranlarındaki su ile işletilmiş ve ÜÖN’den 10,
20, 30 °KMA önce yapılan su püskürtme avanslarının egzoz emisyonları üzerine olan etkileri ortaya çıkartılmıştır.
Şekil 4’te elde edilen CO, CO2, HC ve NOx grafikleri gösterilmiştir.
CO emisyonu su miktarının artması ile artışa geçmiştir. Saf benzine kıyasla maksimum CO emisyonu artışı, %70
su oranında ve -30 °KMA su püskürtme avansında gözlenmiştir. Saf benzin işletiminde % vol 0,09 olan CO
değeri, % vol 1.69’a çıkmıştır.
Tüm su oranlarında, su püskürtme avansının ÜÖN’ye yaklaşması ile CO2 emisyon miktarlarında artış
gözlenmiştir. Motora ilave edilen su oranı arttıkça CO2 miktarı azalmıştır. Saf benzinde % vol 9.7 olan CO2
emisyonu değeri, %70 su oranı ve -30 °KMA su püskürtme avansında % vol 6.2’ye % 36.09 oranında düşmüştür.
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HC miktarı saf benzine kıyasla, tüm su püskürtme avanslarında artış eğilimindedir. Maksimum artış, %70 su
oranında ve -30 °KMA su püskürtme avansında gözlenmiştir.
NOx emisyonu artan su miktarı ile azalmıştır. Su püskürtme avansının ÜÖN’ya yakın olması, NOx emisyonundaki
azalış miktarını azaltmış ve tüm su oranlarında minimum NOx miktarı, -30 °KMA su püskürtme süresinde elde
edilmiştir. NOx emisyonunun maksimum azalışı ise %70 su oranı ve -30 °KMA su püskürtme avansında, 1579
ppm’den 335 ppm mertebesine gerileyerek %78.79 oranında gerçekleşmiştir. İlave edilen su, yanma esnasında
doğrudan yanma kinetiğine etki ederek yanma sıcaklıklarını düşürmüş ve buna bağlı olarak da NOx emisyon
miktarında ciddi bir azalış elde edilmiştir.
Yapılan deneysel çalışmada, motora gönderilen su miktarına göre elde edilen emisyon trendleri, literatürde
karşılaşılan sonuçlar ile örtüşmektedir. (Subramanian vd., 2007) çalışmalarında, tam yükte çalıştırdıkları bir SI
motora emme manifoldundan su göndererek %80 NO azalışı elde etmişlerdir. (Younkins vd., 2013)
çalışmalarında, hidrojen yakıtlı bir motorda su enjeksiyonu gerçekleştirmişlerdir. Hidrojenin yüksek yanma sonu
sıcaklıklarına ulaşmasından dolayı, yanma odasına gönderilen su yanma sıcaklıklarını önemli ölçüde düşürerek
%85 NOx azalışına yol açmıştır. (Gadallah vd., 2009) çalışmalarında, suyu direkt olarak yanma odasına 11 MPa
basınçta püskürtmüşler ve deneyler sonucunda enjeksiyon zamanı ÜÖN’den uzaklaştıkça silindir içi maksimum
basınç ve sıcaklık değerlerinin düşerek NOx emisyonlarının azalmasını sağladığını açıklamışlar ve yaptıkları
testlerde %50’nin üzerinde NOx azalışı gözlemlemişlerdir.

Şekil 4. Farklı su püskürtme avanslarında su oranına göre emisyonların değişimi

3.2. Silindir İçi Sıcaklıklar
Deneysel çalışmada püskürtülen suyun yanma üzerine olan etkilerinin daha net ortaya konulması maksadıyla
silindir içi yanma sıcaklıkları hesaplanmıştır. Buna göre, saf benzin ile işletimde 2344 K olan sıcaklık, %70 su
oranında 2115 K’e %9.77 oranında düşmüştür. İlave edilen su, yanma kinetiğine doğrudan etki ederek ulaşılan
adiabatik alev sıcaklıklarında düşüşe sebebiyet vermiştir. Elde edilen bu değer, yapılan literatür taraması ile
örtüşmektedir. (Hassan ve Brimmo, 2015) ve (Wei vd., 2016) çalışmalarında su enjeksiyonu ile azalış
gözlemlemişlerdir.
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Şekil 5. Farklı su oranlarında silindir içi sıcaklıkların değişimi

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
İçten yanmalı motorlardan atmosfere salınan zararlı egzoz emisyonlarından olan azot oksitler, gerek çevre gerekse
insanlar üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Yapılan çalışmada, yüksek sıkıştırma oranlı, buji ateşlemeli bir içten
yanmalı motorun benzin ile fakir karışım şartında işletilmesi ile oluşan NOx emisyonlarının azaltılması
hedeflenmiştir. Tasarlanan su enjeksiyon sistemi ve yanma odasında gerçekleştirilen modifikasyon ile doğrudan
silindir kafasına yerleştirilen bir su enjektörü vasıtasıyla 90 bar basınç altına doğrudan yanma odasına farklı
su/yakıt oranlarında su enjeksiyonu yapılmıştır. Bu uygulama neticesinde su, yanma kinetiğini değiştirerek silindir
içi sıcaklık değerlerinde %9.77 ve NOx emisyonunda ise %78.79 azalışa neden olmuştur.

5.SİMGELER VE KISALTMALAR

Λ

(Lambda)
Hava Fazlalık Katsayısı

%

Yüzde

°

Derece

cm3

Santimetre Küp

CO

Karbonmonoksit

CO2

Karbondioksit

dk

Dakika

g

Gram

HC

Hidrokarbon

K

Kelvin

km

Kilometre

KMA

Krank Mili Açısı
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mg

Miligram

mm

Milimetre

MPa

Megapascal

μs

Mikrosaniye

NOx

Azot Oksitler

O2

Oksijen

PLC

(Programmable Logic Controller)
Programlanabilir Mantıksal Denetleyici

ppm

(Parts per Million)
Milyonda Bir Birim

rpm

(Revolutions per Minute)
Dakikadaki Devir Sayısı

SI

(Spark Ignition)
Buji Ateşlemeli

SPA

Su Püskürtme Avansı

ÜÖN

Üst Ölü Nokta

vd.

Ve Diğerleri

vol

(volume)
Hacim, Hacimce
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ÖZET
Günümüzde yapılan yasal düzenlemeler ile izin verilen emisyon oranları yıldan yıla azalmaktadır. Bu nedenle
içten yanmalı motorlardan çevreye salınan zararlı gazların toplam emisyonunun azaltılması çok önemlidir.
Motorlar, tasarlanan sıcaklık aralığından farklı sıcaklıklarda çalıştığında, yüksek seviyeli emisyon değerlerinde
zararlı gazları çevreye bırakır. Dolayısıyla soğutma sıvısı ve motor sıcaklığının dengelenmesi, verimli yanmayı ve
zararlı gaz salınımının azaltılmasını sağlar. Bu nedenle motor ısısının dengelenmesinde zararlı gaz emisyon
oranlarının azaltması için tasarım çalışmaları önemli bir konudur. Bu çalışmada termostatın hızla artan motor
soğutma suyu sıcaklığına erken tepki verebilmesi için termoeleman yapısında tasarım değişikliği ile ısı transferinin
artması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmada farklı tasarımların CFD analizleri ile tepki süresi optimizasyonu
yapılmış olup, sonuçların deneysel veriler ile doğrulaması yapılmıştır. Tasarım optimizasyonu için yapılan
analizler ANSYS-CFX 12.1 yazılım platformu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak yaptığımız tasarımlar
arasında artı biçimli 29 mm boyunda çanağa sahip olan termal elemanın diğer tasarımlara göre daha hızlı tepki
verdiği anlaşılmıştır. Ayrıca bu çalışma ile konvansiyonel termal elemanlarda ısı transferini artırarak tepki süresi
probleminin büyük ölçüde azaltılabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışmalar farklı çanak formları ve termal eleman
içerisinde yer alan farklı vaks karışımları ile devam edecektir.
Anahtar Kelime: Termostatlarda tepki süresi, vaks tipi termostat, emisyon azaltma, termal eleman

IMPROVEMENT OF RESPONSE TIME FOR THERMOSTATS
ABSTRACT
Today, decreasing of total emissions of the harmful gases for environment from internal combustion engines is
one of the biggest design concerns because of the regulations, which decreases the allowable emissions rate year
by year. In the phases that engines run in different temperatures than the designed temperature range, engines
release harmful gases in high level emission values. Due to this reason to ensure engine run in proper temperature
range, stabilising of coolant temperature and engine temperature helps an efficient fuel burning and decreasing
harmful gas emission release. So engine temperature stabilising is an important concern for design studies to
decrease the harmful gas emission rates. In the study performed, CFD analyzes of different designs were used to
optimize response time and the results were confirmed with experimental data. Analyzes for design optimization
were performed using the ANSYS-CFX 12.1 software platform. As a result, we found that the thermalactuator,
which has a 29 mm length with a cross shape vessel, responds faster than other designs. The work will continue
with different vessel shapes and different mixture in the thermal actuator.
Keyword: Response time on thermostat, wax type thermostat, reducing emission, thermal actuator.

1. GİRİŞ
Sıvı soğutmalı içten yanmalı motorlarda, yanma sırasında oluşan aşırı ısı, motor bloğu ve silindir kapağındaki
kanallar içerisinde devirdaim yapan soğutma sıvısı vasıtasıyla aktarılır. Bu şekilde, motor uygun sıcaklık
aralığında çalışabilir.
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Yeni nesil içten yanmalı motorlarda, motorun uygun çalışma sıcaklığına ulaşma zamanı kısaltılarak (hızlı
ısınma) soğuk çalışma döneminde oluşan zararlı emisyon gazları miktarının azaltılmasına çalışılmaktır. Motorun
yüksek performanslı çalışması sonucunda motor soğutma sıvısının sıcaklığı 20°C/dk hızla yükselmektedir.
Termostatın bu şekilde bir sıcaklık artış rampasına zamanında tepki verememesi durumunda motorun nominal
çalışma sıcaklığı aşılabilmekte ve motorda yüksek sıcaklık neden olmaktadır. Bu nedenle termostatın zamanında
tepki verebilmesi çok önemlidir. Mevcut teknolojide kullanılan konvensiyonel termostatlarda tepki süresi, termal
elemanın içerisinde bulunan vaks malzemesinin ısıl iletkenliğinin (0,15-0,25 W/mK) düşük olması nedeniyle geç
kalmakta ve hedef çalışma sıcaklığı Şekil 1’de örnek bir motor çalışma sıcaklığının gösterildiği gibi 10°C
aşılmaktadır.

Şekil 1. Optimum sıcaklığı 85 °C olan örnek motor çalışma sıcaklık grafiği

Vaks tipi termal elemanlar (konvensiyonel termal eleman), günümüz motorlarında, motoru uygun sıcaklık
aralığında tutmak için en yaygın çözümdür. Çalışma metodu, sıcaklık artışına bağlı olarak vaks karışımının
genleşmesine dayanır. Vaks karışımı bir vaks kapsülünün içine doldurulur. Sıcaklık artışı ile genleşen vaks
karışımı, kapsülün içerisindeki pistonu tek eksende yukarı doğru hareketini sağlar, bu mekanizmaya termal-eleman
(veya vaks-eleman) adı verilir. Bu genleşme, termostat tasarımına göre değişen valfin açılmasına neden olur.
Motordaki yanma olayı motorlarda yüksek sıcaklıklara neden olur ve bu doğrultuda termostatın çalışmasını
tetikler. Motordan vaks karışımına olan ısı transferi soğutucu akışkan aracılığıyla sağlanır. Bununla birlikte vaks
karışımının genleşmesi belirli bir zaman alır ve bu zamana termostatın tepki süresi adı verilir. Bu zaman
aralığında, valf henüz açılmadığı için motor sıcaklığı artmaya devam eder ve soğutma için soğutucu akışkanının
radyatöre geçişine izin vermez. Tepki gerçekleşinceye kadar motor sıcaklığı uygun motor çalışma sıcaklığından
daha yüksektir, yakıtın yanma verimi daha düşüktür ve motor tasarlandığı koşullardan daha yüksek sıcaklık
koşullarında çalışmaya zorlanır. Tepki süresi sonunda, termostatik valf, soğutucu akışkanın radyatöre doğru
geçisine izin vererek, motor sıcaklığının belirlenen tasarım sıcaklığına düşmesine sağlar.
Soğutma sıvısı sıcaklığı, belirlenen tasarım sıcaklığından daha düşük bir değere indiğinde, termostatik
valf, vaks karışımının büzüşmesinden dolayı kapanma pozisyonuna dönmeye başlar. Termostatik valf kapalı
konuma geldiğinde radyatöre doğru olan soğutucu akışkan sirkülasyonu durur ve soğutucu akışkan ısınmaya
başlar. Bununla birlikte, termal elemanın tepki süresine kadar, motor sıcaklığı uygun motor çalışma sıcaklığından
daha azdır, yakıtın yanma verimi daha düşüktür ve motor tasarlandığı koşullardan daha düşük sıcaklık
koşullarında çalışmaya zorlanır.
Soğutucu sıvı akışının, termostatın vaks kapsülü ile temas halinde olmadığı durumda, ısı transferinin
gecikmesinden dolayı, termostatın tepki süresi uzun olmaktadır. Yükselen sıcaklık, vaks karışımını dolaylı ve geç
ısıtmaktadır. Bunun sonucu olarak termostat geç açmaktadır. Termostat açık olduğu konumda, soğutma sıvısı
sıcaklığı verimli motor sıcaklığı aralığından düşük ise, dolaylı ısı transferi sebebiyle aynı yolla vaks karışımı
sıcaklığının düşmesi uzun sürmektedir. Valf geç kapanır ve motor sıcaklığının düşmesine neden olur. Bu tarz
yapılarda, dolaylı ısı transferinden dolayı motor soğutma sıvısı sıcaklığını verimli sıcaklık aralığında tutmak ve
stabil hale getirmek her zaman mümkün olmaz.
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Kırpart tarafından yenilikçi bir termal eleman gövdesi (çanak) tasarımı ile hızlı tepki süresine sahip vaks
esaslı yeni bir termal eleman geliştirilmiştir. Bu tasarım, geleneksel silindirik çanaklardakinden 3 kat daha fazla
tepki süresine sahiptir.
Böyle bir geleneksel termal elemanda, ısıya duyarlı vaks karışımı silindirik bir çanağın içerisine
yerleştirilmektedir. Bu karışım, sıcaklığa göre genleşir veya büzülür ve termal elemanı tetikler. Vaks kapsülünün
hacim değişimindeki tüm etkiyi elde etmek için vaks karışımının her yerinde aynı sıcaklığa ulaşmak gerekir.
Genleşmeyi veya büzülmeyi başlatmak için tüm vaks karışımlarını ısıtmak veya soğutmak biraz zaman alır. Vaks,
metal kap ile temas halinde bulunduğu dış yüzey boyunca ısıtılır ve ısı kapsülün merkezine aktarılır. Vaks karışımı
merkezinin aktivasyon sıcaklığına ulaşması için geçen süre, silindirik kapın çapıyla veya başka bir deyişle vaks
kapsülünün duvar kalınlığı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle, kap içindeki vaks karışımı kapsülünü ince bir tabaka
halinde şekillendirmenin tepki süresini azaltacağı açıktır. Geleneksel vaks esaslı termal elemanlarda kullanılan
vaks karışımı, çok düşük bir ısıl iletkenlik katsayısına sahiptir. Bu durum, tepki süresinde ve termal elemanın
açma süresinde negatif etkiye sahiptir. Bu duruma vaks karışımının dışarıdan merkezine doğru iletilen ısı
mesafesinin neden olduğu tespit edilmiştir.
Isı transfer yüzey alanını artırmak ile ısı transferinin artırılması hakkında bir çok çalışma mevcuttur [1-3].
Bu çalışmalar dikkate alnarak bu makalede, yukarıda bahsedilen tepki süresini en aza indirmek için
gerçekleştirilen tasarımlar ve bu tasarımın CFD analiz sonucu ile üretimi yapılan prototip numuneler ile
gerçekleştirilen test sonuçları kıyaslanmıştır.

2. GEOMETRİK MODEL
Termal eleman ve içerisindeki vaks karışımı ve 4 farklı geometrik şekile sahip tasarımlar Şekil 2’de
görüldüğü gibidir. Bu farklı tasarımların iç hacimleri herbirinde eşittir ve çanak içerisine yerleştirilen vaks
kapsülünün miktarı aynıdır. Fakat çanak geometrisine bağlı olarak vaks kapsülünün duvar kalınlığı herbir çanakta
farklılık göstermektedir.
Tablo 1. Oluşturulan tasarımlar

Tasarım
No
1
2
3
4

Açıklama
Silindirik biçimli çanak
Artı biçimli çanak (25mm boy)
Artı biçimli çanak (29mm boy)
Slot biçimli çanak

Termal eleman gövdesi
Vaks karışımı (Faz
değiştiren malzeme)

Şekil 2. Tasarımların farklı açıdan görüntüleri
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3. FİZİKSEL MODEL
CFD modellemesi, kütle, enerji ve momentumun Navier-Stokes kısmi diferansiyel denklemlerini sayısal
olarak çözerek, PCM'nin erime / katılaşma davranışını tahmin etmek için etkili bir simülasyon aracı olabilir [5]. 4
farklı tasarımın 3D modelleri ile CFD analizi ANSYS/ CFX 12.1 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Dikdörtgen bir kontrol hacmi belirlenerek içerisine 4 farklı model yerleştirilmiştir. Giriş ve çıkış sınırları Şekil 3’te
belirtildiği şekilde tanımlanmıştır. Ayrıca tüm yan duvarlar simetri olarak belirlenmiştir. Analiz zamana bağlı
çözümlenmiştir. Toplam süre olarak 100 saniye ve zaman adımı olarakta 0,1 saniye olarak girilmiştir. Kontrol
hacminden geçen ve ısı transferini sağlayan akışkan olarak su kullanılmıştır. Başlangıç durumunda ilk sıcaklık
olarak 80°C ( ) kabul edilmiştir. Giriş koşulu olarak 100°C sıcaklıkta ( ), 1m/s hızda ( ) su tanımlanmıştır.
Analizde, tüm modellerin merkezindeki noktaların sıcaklık değişimleri takip edilerek 99°C’ye ulaştıkları süreler
belirlenmiştir. Faz değişken malzeme teknik özellikleri, Rubitherm firmasına ait RT82 adlı saf parafin vaksın veri
sayfasından alınmıştır [4]. Ağ yapısı tipi olarak tetrahedron seçilmiş olup element ve düğüm sayısı sırasıyla
12.653.873 ve 2.905.421’dir (Şekil 4).

Şekil 3. Fiziksel model

Şekil 4. Mesh yapısı

4. DENEYSEL ÇALIŞMA
Tasarım doğrulama çalışmasının ardından seçilen artı biçimli 29 mm boya sahip çanak ve silindirik biçimli
çanak tasarımlarının prototip üretimleri yapılarak tepki süresi testi gerçekleştirilmiştir. Bu testte Şekil 5’te
belirtilen termal banyo kullanılmıştır.
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Tepki süresi testi için termal eleman, test sırasında gerçek koşulların simüle edilmesi amacıyla özel bir
fikstüre yerleştirilir. Fikstüre yerleştirilen termal eleman, önce 80°C sıcaklıktaki soğutma sıvısı ile doldurulmuş
banyoya daldırılarak 10 dakika bekletilir. Daha sonra 99°C’ye ayarlanmış içerisi soğutma sıvısı ile dolu havuza
daldılarak termal elemanın maksimum açma strokunu yani 99°C’ye ulaştığı noktaya ulaştığı zaman hesaplanır.
Elde edilen sonuç kaydedilir (Tablo 2).

Şekil 5. Test için kullanılan termal banyo

Şekil 6. Test fikstürü

Tablo 2. Test sonucu
Numune
Artı biçimli çanak (29 mm boy)
Silindirik çanak

Sonuçlar
40 saniye
108 saniye

5.SONUÇ VE TARTIŞMA
Silindirik bir çanak, piyasada en yaygın kullanılan termal eleman tipidir ve optimum miktarda vaks karışımını
tutarlar. Simülasyonda, dört farklı termal eleman, öncelikle 80 °C ortamda termal olarak stabilize edilmiştir daha
sonra sıcaklık aniden 100°C'ye yükseltilmiştir. Herbir termal eleman çanağının şeklinin farklı olmasından dolayı
çanak merkezlerinin 99°C'ye erişmesi için geçen süreler farklı olmuştur. Şekil 7, farklı yapıdaki termal
elemanların 99°C'ye ulaşmak için geçen zamanı göstermektedir. Tablo 3’te ise farklı tasarımlar ile gerçekleştirilen
CFD analiz sonuçları yer almaktadır.
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Şekil 7. Farklı yapıdaki termal elemanların 99°C'ye ulaşmak için geçen zaman
Tablo 3. Farklı tasarımlar için tepki süresi CFD analizi sonuçları

Numune
No

Tasarım

Sonuç

1

Silindirik biçimli çanak

92 saniye

2

Artı biçimli çanak (25mm boy)

40 saniye

3

Artı biçimli çanak (29mm boy)

32 saniye

4

Slot biçimli çanak

60 saniye

Şekil 8’de görüldüğü üzere boyu 29 mm olan artı biçimli çanak tasarımının merkezi 99 °C’ye en hızlı
ulaşan tasarımdır. Bu durum gösteriyorki, optimum çanak boyunu elde etmek için vaks karışım kapsül
kalınlığının azaltılması gerekmektedir. Bu durumda ısı daha kolay merkeze iletilerek vaks karışımının erimesini
sağlayacaktır. Bu da termostatın tepki süresini kısaltmış olacaktır.
Yukarıdaki sonuçlardan açıkça anlaşıldığı üzere, boyu 29 mm olan artı biçimli çanak tasarımının diğer
silindirik tasarımlara göre tepki süresi daha hızlıdır. Daha detaylı analiz sonuçlarına göre vaks karışım kapsülünün
duvar kalınlığı ne kadar ince olursa tepki süresi o kadar kısalır.
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Şekil 8. Farklı tip tasarımların analiz sonuçlarının kesit görüntüleri

Yapılan CFD analizi ve tepki süresi testi sonucu Tablo 4’te belirtilmiştir. Buna göre test sonucu elde
ettiğimiz değerler CFD analiz sonucuna yakın bulunmuştur. Bu da ortaya koyduğumuz çalışmanın doğruluğunu
ortaya koymaktadır. Ayrıca Şekil 9’da, silindirik çanak ve artı çanak (29mm boy) için gerçekleştirilen deney
sonucu elde edilen zamana karşı sıcaklık değişim grafiği verilmiştir.

Şekil 9. Artı biçimli çanak (29 mm boy) ve silindirik biçimli çanak ile yapılan deney sonucu sıcaklığın zamana bağlı
değişimi.
Tablo 4. CFD analizi ve tepki süresi testinin karşılaştırılması

Numune

CFD Analiz Sonucu

Test Sonucu

Artı biçimli çanak
(29 mm boy)

32 saniye

40 saniye

Silindirik çanak

92 saniye

108 saniye

Bu çalışma ile alışılagelmiş ve güvenilir olan konvansiyonel termostatlarda, termoelemanların ısı transferlerini
artırarak tepki süresinin kısaltılabileceği sonucuna varılmıştır.
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6.KARAR
Yapılan bu çalışma sonucunda vaks kapsülünün içine yerleştiği çanağın iç yüzey alanının artırılması ile ısı
transferinin iyileştiği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda sonraki çalışmalarda vaksın çanak ile temas ettiği yüzeyin
alanını artıran şekle sahip ve üretilebilirliği kolay olan bir çanak olacaktır. Ayrıca faz değişken malzeme olan vaks
karışımının ısıl letkenliğini artıracak çalışmalarda bu çalışmanın ileri aşamalarında yer alacaktır.
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BİR ELEKTRİKLİ ARACIN AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL VE
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ÖZET
Araçlarda yakıt verimliliğinin en önemli etkenlerinden bir tanesi araç aerodinamiğidir. Bir aracın aerodinamik
sürükleme katsayısı Cd, ne kadar küçükse aracın yakıt verimliliği o ölçüde artar. Rüzgar tünellerinde yapılan

deneysel ölçümlerle Cd katsayısı belirlenirken, aerodinamik çalışmalarda hesaplamalı akışkanlar mekaniği gittikçe
önem kazanmaktadır. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile yapılan çalışmalarda tasarım üzerinde yapılan
değişiklikler kolayca sisteme uyarlanabilir ve farklı tasarım parametrelerinin C d katsayısına etkisi üretim aşamaları
olmadan elde edilebilir. Bunun için öncelikle sistemin doğru sonuçları elde edebilecek şekilde modellenmesi
gereklidir. Bu çalışmada bir elektrikli aracın 1/16 ölçekli prototipi rüzgar tünelinde deneylere tabi tutulmuş, deney
sonuçları hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile sayısal olarak incelenmiştir. Deney düzeneğinin 3 boyutlu CFD
modeli geliştirilmiştir. Farklı akış hızlarında yapılan analiz ve deneyler sonucunda elde edilen Cd katsayısı
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar arasındaki farkın % 1 mertebesinde olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Cd Katsayısı , Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği , Hava Tüneli , Elektrikli Araç

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF AERODYNAMIC
PROPERTIES OF AN ELECTRICAL VEHICLE ABSTRACT

ABSTRACT

One of the most important factors of fuel efficiency in vehicles is vehicle aerodynamics. The aerodynamic drag
coefficient of a vehicle, Cd, is how small the fuel efficiency of the vehicle increases. While Cd coefficient is
determined by experimental measurements made in wind tunnels, computational fluid mechanics becomes more
and more important in aerodynamic studies. Changes to the design can be easily adapted to the system during
studies with computational fluid dynamics and the effect of different design parameters on the Cd coefficient can
be obtained without production steps. For this, it is first necessary to model the system in such a way that it can
obtain correct results. In this study, a 1/16 scale prototype of an electric vehicle was subjected to experiments in
the wind tunnel, and the results of the tests were numerically investigated with the computational fluid dynamics.
A 3-D CFD model of the experimental setup was developed. The Cd coefficient obtained at the different flow rates
and the results of the analyzes and experiments are compared. The difference between the results was found to be
1%.

Key Words : Cd Coefficient, CFD Model, Wind Tunnel, Electric Vehicle
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1. GİRİŞ
Günümüzde otomobil kullanımı pek çok açıdan vazgeçilmez hale gelmiştir. Pek çok ülke halen fosil yakıtları
otomobillerde kullansa da, fosil yakıtların tükenmekte olması, otomobillerde yakıt çeşitliliği arayışlarını ortaya
çıkarmış ve var olan enerjiyi daha verimli kullanma çalışmalarının önünü açmıştır. Hibrid araçlar ne kadar
piyasaya sürülse de otomobil sektörü tamamen elektrikli araçlara doğru evrilmekte, bazı ülkelerde fosil yakıtlı
araçlar kademeli olarak yasaklanmaktadır. Hızla gelişen Elektrikli Araç teknolojisinde, yakıt türlerine göre araçları
sınıflandırdığımızda tümü-Elektrikli Araç’lar, hibrid Elektrikli Araç’lar ve elektrik kaynağına göre ise bataryalı
veya bataryasız yakıt pilli araçlar olmak üzere türleri vardır. (Öztürk, 2013; Ünlü ve ark., 2003). Bu kapsamda
Türkiye’de TÜBİTAK’ın düzenlemekte olduğu elektromobil yarışları, bilim ve işgücü üretmede sektöre öncülük
etmektedir. Bu çalışmada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin Uğur Böceği isimli aracı aerodinamik
açıdan incelenmiş, deneysel ve sayısal veriler Cd katsayısı açısından karşılaştırılmıştır.
Cd katsayısı yakıt verimliliğinde önemli bir parametredir. 100 km/h hızla seyreden bir araçta harekete karşı
direncin yaklaşık % 75 ini aerodinamik direnç oluşturmaktadır. Dolayısı ile sürüklenme katsayısının düşürülmesi
yakıt sarfiyatını azaltılır.(Altınışık.2014)
Aka, BMW 3 serisi aracın 1 /16 oranında küçültülmüş modelini maksimum hızı 40 m/s olan bir rüzgar tüneli test
düzeneğinde test etmiş ve bunun sonucunda aerodinamik direnç katsayısı, kaldırma kuvveti katsayısı ve basınç
katsayılarını belirlemiştir. Aerodinamik direnç katsayısını üretici firmanın vermiş olduğu değere göre % 5 hata
oranı ile bulmuştur (Aka, 2003.)
Dinesh ve Manoj, Adrene olarak isimlendirdikleri hibrid aracın aerodinamik kuvvetlerini (Cd ve Cp) katsayılarını
hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemiyle ve hava tüneli deneyleri ile incelemiştir. İncelenme neticesinde her iki
yöntemle bulunan Cd ve Cp değerleri uyumlu bulunmuştur, ayrıca Reynolds katsayısı arttıkça Cd ve Cp
katsayısının arttığı görülmüştür. (Dhande ve Bauskar 2013).
Kavadar G., bir otobüsün 1/30 ölçeğinde tasarımı üzerinde otobüsün burun kısmı ile ilgili bazı değişken
parametreler belirlemiş ve fiziksel modeli maksimum 30m/s hıza ulaşabilen bir rüzgar tünelinde akış deneylerine
tabi tutmuştur. Otobüs modelinin burun geometrisini sivrilterek ölçülen C d katsayısında % 10,7 ye varan düşmeler
elde edilmiştir(Kavadar, 2006).
Aerodinamik sürüklenme katsayısı aşağıda verilen formül ile hesaplanır:
1
Burada , model üzerine etki eden toplam sürükleme kuvvetini,
hava yoğunluğunu, U serbest hava akım
hızını, A ise modelin hava akımına dik kesitini ifade etmektedir Cd etkisini yaratan sürüklenme kuvveti aracımızın
yüzeyine dik olarak etki eder,
katsayısı boyutsuz bir ifadedir ve büyüklüğü temas ettiği yüzey şekline bağlıdır
(Heisler, 2002).
Sonuçların ağdan bağımsızlığı HAD çözümlerinde test edilmelidir. Ağ yapısındaki çözünürlük gittikçe artırılmalı,
sonuçlardaki değişimler kayda değer değişimler olmayana kadar devam edilmelidir. Sonuçların kayda değer bir
şekilde değişmemeye başladığı yapı uygun olarak kabul edilebilir. (Berktaş, 2012)
İpci ve vd. yaptıkları çalışmada k ve RNG k modellerini karşılaştırmışlar, RNG k modelinin daha yakın
sonuç elde etmişlerdir (Duygu vd 2015).
Üç boyutlu akış alanında Navier Stokes Denklemleri, RNG k-Ɛ türbülans modeli kullanılarak çözülmektedir. Bu
modelde kullanılan bağıntılar .
Süreklilik denklemi:
2
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Momentum denklemi :
3

Burada ρ yoğunluk (kg/mᵌ), Uj, Xj doğrultusundaki hava hız bileşenini (m/s), P ise basıncı (Pa) belirtmektedir.
4
eşdeğer dinamik viskozitesi katsayısını (Pa.s),
momentum kaynağını belirtmektedir(Wang.2011).

doğrultusundaki yerçekimi ivme bileşenini (m/s²) ve

Kara taşıtlarının aerodinamik özelliklerinin incelenmesi için üç adet yöntem literatüre girmiştir. Bunlar gerçek yol
koşullarında yapılan deneyler, sayısal analiz çalışmaları ve rüzgar tüneli deneyleridir (Gümüşlüol Ü vd.2006).
Hidrodinamik ve aerodinamik kuvvetlerin yol koşullarında doğrudan ölçülmesi için deneysel yöntemler genellikle
pahalı olduğundan ve bazı özel hassas aletlere ihtiyaç duyulduğundan (Dhande ve Bauskar 2013), rüzgar tüneli
deneyi bu çalışmada tercih edilmiştir. Rüzgar tünelinde, elektrikli aracın 1/16 ölçeğinde bir prototipi ile elde edilen
değerler, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemiyle elde edilen değerlerle karşılaştırılmış, rüzgar tüneli
deneyinde bulunan Cd değeri ile sayısal analiz Cd değeri en yakın değerlere ulaşması için çalışmalar yapılmıştır.

2. MATERYAL METOD
2.1 Deneysel çalışmalar
Rüzgâr tünelinde Cd katsayısı hesaplamak için aracın CAD verisi 1/16 ölçeğinde ölçeklendirilmiştir. 3D yazıcı ile
aracın prototipi üretilmiştir. Elde edilen prototipin yüzeyinin pürüzlü olması akış deneyinde rüzgar direncini
olumsuz etkilediğinden dolayı araç yüzeyinin pürüzlülüğü iyileştirilmiştir.
Prototipin tüm yüzeyleri zımparalanmış, ticari araçlarda kullanılan macunlama ve boyama işlemleri de prototipin
üst ve alt yüzeylerine uygulanmıştır. Yüzey işlemler sonucunda prototipte çeşitli yönlerde pürüzlülük ölçümleri
yapılmıştır. Prototip üst yüzeyindeki yüzey pürüzlülüğü ortalama Ra 0,9µm alt yüzeyinde ise Ra 5µm olarak
ölçülmüştür.
Kullanılan rüzgar tüneli deney cihazı Şekil 1’de gösterilmiştir.
1-Model
2-Test Odası
3-Yayıcı
4-Hız sensörü
5-Tutucu
6-Akış düzeltici
7-Fan
Şekil 1 Rüzgar tüneli şematik gösterimi

Rüzgar tüneli deney seti test hacmi 210x200x450mm3’ tür. 20 farklı kademede kontrol edilen motor sayesinde
akış, hızı en fazla 25 m/s olarak elde edilebilmektedir. Rüzgar hızı kızgın tel anemometresi ile ölçülmektedir.
Yüzey işlemleri yapılan prototip, deney düzeneğine Şekil-2’de gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. 10, 12, 14, ve 16
fan motor kademeleriyle elde edilen sırasıyla 13, 15, 17 ve 20m/s mertebelerindeki akış hızlarında deneyler
yapılmıştır.
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Şekil 2 Deney Düzeneği ve Prototip

2.2 Sayısal Çalışmalar
2.2.1 Modelin Oluşturulması
1/16 ölçeğinde prototiplenen elektrikli araç 210x200x450 mm3 hacimdeki test odasına yerleştirildiğinde oluşan
akış hacmi CAD verisi olarak elde edilmiş ve bu geometriye bir mesh tanımlanmıştır.
Yapılan deney ve analiz sonuçları karşılaştırılmış, elde edilen değerler arasındaki farkı iyileştirmek için deney
düzeneği ve model tekrar irdelenmiştir. Rüzgar hız sensörü ile test odasının girişi arasında mesafe olduğu ve bu
mesafe boyunca kesit daralmasının gerçekleştiği, kesit daralmasının hız artışına ve test odasının girişindeki hız
dağılımına etkisininde önemli olduğu saptanmıştır. Hız sensörünün olduğu kesitte merkezden cidara doğru 6 farklı
seviyede hız ölçümü yapılmıştır. Yapılan incelemeler ve analizlerin karşılaştırılması sonucu (Şekil-3) kısıcının
etkisi ile test odası girişinde hız dağılımının homojen olmadığı sonucuna varılmıştır. Kesit daralması, ventürilerde
dar kesit girişlerindeki gibi (Steinbock vd. 2016) (Şekil-4) maksimum hızın cidarla merkez arasında oluşmasına
sebep olmaktadır.

Şekil 3 Kısıcı kısmının analize katıldığında (solda) ve katılmadığında (sağda) oluşan hız vektörleri

Şekil 4 Kesit daralmasının hız profiline etkisi (J. Steinbock vd.2016)
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Deney düzeneğinde test odası girişinde hız dağılımının homojen olmamasından dolayı modellenen akış
geometrisine, kısıcının hız sensörü ile test odası arasındaki daralan hacim de katılmıştır. Homojen olmayan hız
dağılımının elde edilebilmesi için deney düzeneği üzerinde hız giriş alanı mesafesinde cidardan merkeze doğru 6
farklı seviyede ölçüm gerçekleştirilmiştir. X-Y düzlemi üzerinde ölçülen bu hız değerlerinin çözüm modeline de
tam olarak tanımlanabilmesi için değerlerin ölçüldüğü kısımları temsil edecek şekilde çözüm modelinde hız giriş
alanı 6 ayrı alana bölünerek modellenmiştir. Analizler, bu geometri kullanılarak yapılmıştır. (Şekil-5)

Şekil 5. Akış hacmi üzerinde homojen olmayan hız profilinin gerçeğe yakın modellenebilmesi için tanımlanan 6 farklı hız giriş
alanının modellenmesi

2.2.2 Ağ Yapısının Oluşturulması
Mesh tanımlamada yüzey ölçülendirme metodu kullanılmıştır. Yüzey ölçülendirirken aracın bütün yüzeyleri
seçilmiştir. Element büyüklüğü 2,5mm, büyüme oranı 1,04 olarak belirlenmiştir. Araç yüzeyi üzerinde akışın daha
doğru çözümlenmesi için “inflation” yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde aracın bütün yüzeyi seçilmiş, ilk
katman kalınlığı 0,2mm seçilmiştir. Mesh kalitesi artırılmak için öncelikle hedef eğrilik değeri 0.75 olarak
seçilmiştir. Mesh kalitesi artırılmıştır. Bu parametrelerle elde edilen mesh Şekil 6-7’ de gösterilmiştir.

Şekil 6 Mesh yapısı ve ‘İnflation Etkisi’
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Şekil 7 Oluşturulan mesh yapısı ve büyüme oranı etkisi

1. Denklemde de görüldüğü üzere araca etkiyen rüzgar hızının (U) doğru seçilmesi C d katsayısının doğru
saptanması için önemlidir. Test odası girişinde 6 farklı hız değeri kullanılması araca etkiyen rüzgar hızı (Uetkin) için
ayrı bir çözüm gerektirmiştir. Akış yönünde araç projeksiyon alanı, test odası girişinde tanımlanmıştır. Bu
projeksiyon alan içerisinde hız büyüklüklerine göre sınır alanları ANSYS de elde edilmiş ve bu projeksiyon
alanının ortalama hızı (Uetkin) elde edilmiştir. Cd hesaplamaları, Uetkin kullanılarak yapılmıştır.

Tablo-1 de gösterilen seviyeler ‘Seviye 1’ merkezden, ‘Seviye 6’ cidara doğrudur.
Tablo 1. Hız Giriş Büyüklükleri (m/s)
Analiz/
Deney
1

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 5

Seviye 6

12,7

12,3

12,0

11,7

11,4

11,2

2

15,0

14,7

14,5

14,1

13,5

13,3

3

17,5

17,1

16,7

16,2

15,7

15,2

4

21,3

19,7

19,1

18,5

17,9

17,5

2.2.3 Çözümleme Koşulları
Akış bölgesi Ansys Fluent'te modellenerek k-Ɛ RNG türbülans modeli, standart Wall Function özelliği ile birlikte
çözümlemelerde kullanılmıştır.
Modellenen akış analizi uygulanırken, sınır şartları hız girişlerinde ; ‘k
sınır şartları başlangıç koşulları olarak seçilmiştir.
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2.2.4 Ağdan Bağımsızlık
Ağdan bağımsızlık ölçülmek için 3 analiz yapılmış, ağ yapısı yüzey ölçülendirmede sırasıyla 2.4mm 2.5mm ve
2.6mm değerlerinde tekrar oluşturulmuş ve model tekrar çözülmüştür. Yapılan analizlerde U 15 m/s seçilmiş
U(etkin) 16. 67 m/s olarak belirlenmiştir.
Analizler ‘Reynold Bağımsızlığı’ açısından 1/16, 1/20, 1/24, 1/28, 1/32 ölçeklerinde tekrarlananmış C d
katsayısında sonuçları etkileyecek bir değer gözlenmemiştir. 1/16 ölçekte oluşan blokaj %12 mertebelerindedir.
Blokaj etkisi;

𝐶𝑑𝑐 = 𝑤. 𝐶𝑑𝑚

𝑤 = (1 − 𝐵)2

,

5

formüllerle düzenlenmiştir (Gleason,2007).

3. SONUÇLAR
Çözümün ağdan bağımsızlığı incelenmiş ve elde edilen sonuçlar ışığında, çözümde kayda değer bir değişme
olmadığı Tablo.2 de gözlemlenmiştir.
Tablo 2 . Çözümlerin ağdan bağımsızlığının incelenmesi
Yüzey
Ölçülendirme

Pressure(N)

Viscous(N)

Toplam
Fs(N)

Cd

2.4mm

0.3388

0.067

0.443

0,5189

2.5mm

0.375

0.067

0,445

0,517

2.6mm

0.388

0.067

0,446

0,493

Giriş hızı 6 farklı seviyede ölçülerek yapılan deneyler sonucunda elde edilen sürüklenme kuvvetleri ve hesaplanan
Cd değerleri Tablo-3 de verilmiştir. Deney düzeneğine motor kademesi girilmiş oluşan hızlar sonuç olarak elde
edilmiştir.
Tablo 3. Deneylerden elde edilen kuvvet ve Cd değerleri
Deney
No
1
2
3
4

Kademe
10
12
14
16

U (merkez) m/s
12,7
14,6
18,1
20,3

U(etkin) m/s
14,11
16,22
20,11
22,55

Fs (N)
0,31
0,42
0,59
0,84

Cd

0,508
0,521
0,476
0,539

Giriş hızı Tablo 1’ de verildiği gibi 6 farklı seviyede tanımlanarak ve kısıcı etkisi göz önüne alınarak yapılan
analiz sonuçları Tablo-4 ’de verilmiştir.
Tablo 4. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yöntemiyle elde edilen kuvvet ve Cd değerleri
No
1
2

U (merkez) m/s
13,1
15

3

17,6

4

20

Analiz
U(etkin) m/s
14,5541
16,665

Cd

Fs (N)
0,325
0,440

0,501
0,517

19,5536

0,577

0,493

22,22

0,755

0,499
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Deneysel çalışmalar sonucu elde edilen Cd değerleri ile sayısal çalışmalar sonucu elde edilen Cd değeri
karşılaştırılmıştır ve hata payı yüzde olarak Tablo-5’ de verilmiştir.
Tablo 5. Deneysel veriler ile HAD verilerinin karşılaştırılması
No
1
2
3
4

Deney

Analiz

0,508
0,521
0,476
0,539

0,501
0,517
0,493
0,499

Cd

Cd

Karşılaştırma
%'de
1,47
0,75
3,43
7,40

Blokaj etkisi düzenlendiğinde aracın 0,50 mertebelerinde olan Cd katsayısının değeri 0,39 mertebelerine
düşmektedir.
Bir elektrikli otomobilin aerodinamik özelliklerinin incelendiği bu çalışmada, araç 1/16 ölçekte üretilmiş ve rüzgar
tünelinde deneyler yapılmıştır. Deney sonuçları hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile sayısal olarak irdelenmiş,
analiz ve deney sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuçların yakın ve uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.
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ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİNEK ARAÇ JANTLARININ DİNAMİK VİRAJ
YORULMASI DAVRANIŞININ DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
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ÖZET
Jantlar araçlarda statik ve dinamik yükler altında çalışan kritik öneme sahip elemanlardır. Bu sebeple tasarım
aşamasında, jantın kullanılacağı araç baz alınarak ilgili testin standartlarına göre hesaplanan kuvvetler altında
jantlar üzerinde çeşitli analizler ve numune üretiminden sonra çeşitli mekanik testler yapılmaktadır. Bu testlerden
bazıları dinamik viraj yorulması testi, çift eksen yorulma testi, radyal yorulma testi, 13° derece darbe testi, 90°
darbe testi, iç flanş deformasyon testi, ZWARP testi ve frekans analizidir. Jantlar sürüş esnasında yoldan veya
araçtan kaynaklı farklı periyodik yüklere maruz kalmaktadır, bu bileşik yükler altında kritik tekrar sayılarından
sonra jant yorulma hasarına uğrayabilir. Bu çalışma kapsamında ISO 3006:2105 dinamik viraj yorulması
standardına uygun şekilde jantların virajda yorulma durumları Taguchi metodu ile deney tasarımı hazırlanarak
Ansys Workbench 17.0 paket programı ile incelenmektedir. Deney tasarımı; en az sayıda deney yaparak bir veya
birden fazla parametrenin sonuca etkisini görmemizi sağlayan, gerekli durumlarda farklı parametreler için
deneysel bir çalışma yapmadan deney tasarımı yöntemine özgü yollarla sonuç elde etmemize yarayan
çalışmalardır. Bu çalışmada jantın farklı bölgelerinin dinamik viraj yorulması dayanımlarına etki eden jant
büyüklüğü, bijon yerleşim çapı, bijon sayısı gibi geometrik parametrelerin etkisi incelenmekte ve optimize
edilmektedir.
Anahtar kelimeler: Jant, yorulma, dinamik viraj yorulması, Taguchi metodu, sonlu elemanlar analizi.

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF DYNAMIC
CORNERING FATIGUE BEHAVIOR OF ALUMINUM ALLOY WHEELS
ABSTRACT
Rims are critical control elements that operate under static and dynamic loads in vehicles. For this reason, various
analyzes are made on the rims under the forces which are calculated according to the standards of the relevant test
on the basis of the vehicle to be used on the rim during the design phase, and various mechanical tests are made
after the sample production. Some of these tests are dynamic corner fatigue test, double axis fatigue test, radial
fatigue test, 13 ° impact test, 90 ° impact test, internal flange deformation test, ZWARP test and frequency
analysis. The wheels are exposed to different periodic loads from the road or from the vehicle during riding, which
can undergo tire fatigue damage after critical recurrences under load. In this study, the fatigue conditions of the
wheels in cornering according to the ISO 3006: 2105 dynamic bending fatigue standard are investigated with the
Ansys Workbench 17.0 package program by preparing the experimental design by Taguchi method. Experimental
design; are those studies that do not yield results in a way that is unique to the method of designing the
experiment, without performing an experimental study for the different parameters, where necessary, enabling one
or more parameters to be influenced by the least number of experiments. In this study, the effect of geometric
parameters such as wheel size, wheelbase diameter, number of wheel bolts affecting the dynamic bending fatigue
strengths of different regions of the rim are investigated and optimized.
Keywords: Wheel, fatigue, dynamic cornering fatigue, Taguchi method, finite element analysis.
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1. GİRİŞ
Otomobiller birçok farklı parçanın birbirleri ile eş çalışması ile meydana gelen taşıtlardır. Otomobil ana ve yan
sanayi üreticileri bu parçaları üretirken müşteri isteklerini en az maliyet, en yüksek verim ve bu parametrelerin
elverişli olduğu en yüksek güvenlik katsayıları ile üretirler. Binek otomobillerde kullanılan alüminyum silis
alaşımlı jantlar araca kattıkları görselliğin dışında farklı ve önemli fonksiyonlara da sahiptirler. Jantlar yasal
yükümlülükleri olan ve direkt olarak can ve mal güvenliği ile ilişkili emniyet parçalarıdır (Tarkun, 2005).
Aracın yola teker aracılığıyla temas eden, araç üzerinde lastik ile dingil aks sistemi arasında yer alan, servis
ömürleri boyunca farklı çevre koşulları altında çalışan güvenlik parçalarıdır. Güvenlik parçaları olmaları sebebi ile
jantların tasarımlarından üretimlerine kadar standartlarla belirlenmiş birçok güvenlik gereksinimini karşılamaları
beklenmektedir. Jantın temel işlevi, motordan alınan, dingil ile lastiklere aktarılması istenen torkun iletimini
eksiksiz yerine getirmektir. Ek olarak aracın yol tutuşunu lastik ile uyumlu çalışarak sağlamak, yoldan kaynaklı
darbeleri sönümleyerek araç içi konforu arttırmak da jantın fonksiyonları olarak özetlenebilir. Jantlar, araçlara
uygun şekilde dizayn edildiklerinde aracın performansını, sürüş konforunu, sürüş ekonomisini olumlu yönde
etkiler (Akdoğan ve diğerleri, 2014).
Jantlar, temel ölçüleri standartlara bağlı kalınarak tasarlanan parçalardır. Bu sayede montaj ve araca uygunluk
konusundaki sorunlar en aza indirilir. Avrupa Lastik ve Jant Teknik Organizasyonu (ETRTO) jantın temel
ölçülerini içeren en geniş kaynaktır. Bu ölçülerden bazıları jant büyüklüğü, anma genişliği, flanş tipi, bijon
yerleşim çapı, offset derinliğidir. Binek otomobillerde kullanılan jantların anma çapı 10” ile 22” arasında, anma
genişliği ise 4” ile 10” arasında değişmektedir (Ercan, 2015).
Tablo 1. ETRTO standartlarına göre alüminyum alaşımlı jantların sınıflandırılmasında kullanılan ölçüler
6.5 X 15 H2 ET43 5 x 112 112
6.5
Anma genişliği [inch]
15
Anma çapı [inch]
H2
Flanş tipi
ET43
Offset Mesafesi [mm]
5
Bijon sayısı
112
Bijon yerleşim çapı [mm]

Şekil 1. Jant Kesidi

Jantın araca takıldığında görünen yüzeyine “stil yüzeyi” adı verilmektedir. Farklı üretim yöntemleri ile farklı stil
yüzeyleri elde edilebilir. CMS bünyesindeki jantların yüzey özelliklerini ele alacak olursak bu sınıflandırma
“Standart, Diamond-Cut ve Fake Diamond-Cut” şeklinde yapılır. Döküm sonrasında jantlar standart talaşlı imalat
prosesine tabii tutularak göbek, bijon ve supap delikleri delinir. Standart talaşlı imalat prosesinden sonra jantın stil
yüzeyi işlem görmeyip jant direkt boya prosesine devam ediyorsa elde edilen jant “Standart” jant olarak
adlandırılır. Stil yüzeyi dökümden çıktığı hali ile boya prosesine girer. Standart talaşlı imalat prosesi sırasında
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jantın yüzeyinden talaş alınıp jant bu şekilde boya prosesine devam ediyorsa “Fake Diamond-Cut” jant elde edilir.
Standart talaşlı imalat prosesinden sonra jantın yüzeyinden talaş alınıyor ve boya prosesine devam edip tekrar
talaşlı imalat prosesine devam ederek jantın boyalı yüzeyinden 2 - 3 mm talaş alınarak parlak yüzeyleri bulunan
bir jant elde ediliyorsa, bu bir “Diamond-Cut” janttır.

Standart Yüzeyli Jant

Fake Diamond-Cut Jant

Diamond-Cut Jant

Şekil 2. CMS jantlarının yüzey işlemelerine göre sınıflandırılması

Jantlar güvenlik elemanı olması sebebiyle araçta kullanımı sırasında malzeme yorulmasına veya bir darbe görmesi
durumunda kazaya sebep olabilecek kırılmalara sebebiyet vermeyecek mukavemet dayanıma sahip olmalıdır.
Jantlar araçlara özel olarak üretilir. CMS’de yapılan mekanik testler, jantların tasarlandıkları araca uygun yorulma
ve darbe dayanım değerlerine sahip olup olmadıklarını analiz etmek için kullanılan test yöntemleridir. Müşteri
isteğine göre değişmeksizin bir jantın minimum gereksinimlerini karşılaması gereken iki adet test bulunmaktadır.
Bunlar; dinamik viraj yorulma testi ve 13° darbe testidir. Bunların yanı sıra ZWARP, 90° darbe testi, radyal
yorulma testi, çift eksen yorulma testi, dik flanş deformasyon testi ve frekans testi gibi çeşitli mekanik testler
bulunmaktadır.
Jantın sağlaması gereken minimum değerler sadece mukavemet testleri ile sınırlı değildir. Jantlarda kullanılan
A356 alüminyum alaşımın döküm sonrası metalürjik özellikleri ve kimyasal kompozisyonu ürünün minimum
mukavemet değerlerini sağlayarak emniyetli olmasına etki eden önemli faktörlerdir. Bu sebeple alaşımı oluşturan
hammaddeler ve tüm prosesleri tamamlanmış numune jantlar laboratuvarlarda gerek kimyasal gerekse metalürjik
yapıları açılarından analiz edilir. CMS’de yapılan metalürjik testler; çekme testi, mikroyapı analizi, makroyapı
analizi, Charpy darbe testi, sertlik testi olarak sınıflandırılabilir.
Bu çalışma kapsamında alüminyum alaşımlı binek araç jantlarının dinamik viraj yorulması davranışı Taguchi
metodu ile incelenecektir. Bir ya da birden fazla faktörün etkisi altındaki durumların nasıl sonuçlar vereceğini
analiz eden, sonuçlara en az deney sayısı ile ulaşmayı amaçlayan yönteme “deney tasarımı (DOE)” denir. Deney
tasarımında amaç, en az sayıda deney tasarımlayarak, deney için seçilen faktörlerin mümkün olan tüm etkilerini
işin içine dahil ederek gerçeğe yakın sonuçlar elde etmektir. Faktöriyel deney tasarımı, Taguchi metodu, cevap
yüzeyi gibi birçok deney tasarım metodu vardır. Parametrelerin birden çok değeri bulunabilir ve bu sebeple DEO
sonuçları bulunurken tekil olarak sadece faktörlerin değil; faktör etkileşimlerinin de etkisi hesaba katılır (Erdem ve
diğerleri, 2010).
CMS Jant bünyesindeki test laboratuvarında dinamik viraj yorulması testi gerçekleştirilebilmektedir. Ancak testin
gerçekleştirilmesi aşamasına kadar, öncelikle tasarlanan janta uygun kalıp tasarımı gerçekleştirilmelidir. Kalıpların
üretim maliyetlerinin yüksek oluşu, testlerin yapılması esnasındaki maliyetler ve testin sonuçlanma süresi göz
önünde bulundurulduğunda gerekli mukavemet değerlerini sağlayacak tasarımın mekanik test aşamalarından önce
tamamlanmış olması gerekmektedir. Sonlu elemanlar yöntemi ile sonlu elemanlar analizi maliyet ve zaman
probleminin çözümüne yönelik pratik bir yoldur. Bu sebeple A. Kara ve diğerleri sonlu elemanlar yöntemini etkin
şekilde kullanmak adına ANSYS Workbench sonlu elemanlar analizi programı ile test arasında korelasyon
çalışması gerçekleştirmiş ve SEA için optimum yükleme ve sınır koşullarını tespit etmişlerdir (Kara ve diğerleri,
2015).
Çalışmaya girdi oluşturması adına jantların farklılığını sağlayan parametreler belirlenmiştir. Bu parametreler
malzeme, jant büyüklüğü, ısıl işlem, bijon yerleşim çapı, talaş bandı, feder sayısı ve yüzey işlemedir. Yukarıda
açıklanan parametrelerin dinamik viraj yorulma testine etkileri hakkında fikir sahibi olmak adına belirli sayıda jant
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seçilmiş ve seçilen bu jantların dinamik yorulma testi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı da parametre olarak ele
alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda seçilen jantların %58,5’inin dinamik viraj yorulması çatlağının göbek
bölgesinde meydana geldiği tespit edilmiş ve göbek bölgesindeki parametrelerin Taguchi metodu ile
incelenmesine karar verilmiştir.

2. MALZEME
Alçak basınçlı döküm yöntemi ile jant üretiminde AlSi7Mg (A356.2) ve AlSi11Mg alaşımları sıklıkla
kullanılmaktadır. CMS’de kullanılan A356,2 malzemesinin standart deney düzeneği ve standart numuneler ile elde
edilen karakteristik özellikleri Tablo 2, Tablo 3 ve Şekil 3’te verilmiştir.
Tablo 2. A356.2 malzeme özellikleri (Valetava ve Jethava, 2016)

Özellik
Possion’s Oranı
Özkütle (g/cm3)
Akma dayanımı [MPa]
Üst çekme dayanımı [MPa]
Young’s modülü [GPa]
Sertlik [HB]

A356.2
0,33
2,7
225
250
69
90

Tablo 3. A356.2 malzemenin kimyasal kompozisyonu (Valetava ve Jethava, 2016)
Element
Ağırlık [%]

Si
6.5 – 7.5

Fe
0.15

Cu
0.03

Mn
0.01

Mg
0.3-0.45

Zn
0.07

Ti
0.01-0.018

Gerilme [MPa]

Wöhler Eğrisi (A356.2)

Çevrim
Şekil 3. A356.2 alüminyum silis alaşımının Wöhler eğrisi (Rajur ve diğerleri, 2009)

3. DENEY TASARIMI
Parametrelerin jantın dinamik viraj yorulması davranışına etkilerini görebilmek adına Minitab paket programı
kullanılarak Taguchi deney tasarımı oluşturulmuştur. Parametreler bijon yerleşim çapı (PCD), jant büyüklüğü ve
bijon sayısıdır. Yorulma malzeme özelliğine bağlı olduğu kadar geometriye de bağlıdır. Bu sebeple analiz için
Catia V5 R26 programı ile modellenen jantın feder kalınlıkları, offset mesafesi ve göbek geometrisi parametreler
haricinde sabit tutulmuştur. PCD için kullanılacak değerler 100 mm, 112 mm, 114,3 mm, 120 mm olarak
değişmektedir. Jant büyüklüğü 15”, 16”, 17” ve 18” olup bijon sayısı 4 ve 5’tir. Büyüklük olarak 15”, 16”, 17”,
18” seçilmesinin sebebi, CMS’de üretilen jantların %84,5’inin bu büyüklükteki jantlardan oluşmasıdır. 3
parametreli – 10 değerli “Karışık Seviyeli Tasarım” oluşturulmuştur. Tablo 4’te parametreler ve Tablo 5’te
kombinasyonları görülmektedir.
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Tablo 4. Taguchi metodu ile incelenen parametreler

PCD [mm]

Jant Büyüklüğü

Bijon Sayısı

100

15”

4

112

16”

5

114.3

17”

120

18”

Tablo 5. Taguchi metodu ile elde edilen kombinasyonlar
Analiz No.

PCD [mm]

Jant Büyüklüğü

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

100
100
100
100
112
112
112
112
114.3
114.3
114.3
114.3
120
120
120
120

15
16
17
18
15
16
17
18
15
16
17
18
15
16
17
18

Bijon
Sayısı
4
4
5
5
4
4
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4

4. DİNAMİK VİRAJ YORULMASI
4.1. Dinamik viraj yorulması test düzeneği
Dinamik viraj yorulması testinin amacı araç virajda yol alırken janta gelen kuvvetleri simule etmektir. Jantın
üzerine etkiyen yükler yol ile jant arasındaki yatay ve düşey kuvvetlerin bileşimdir. Bu kuvvet bileşimi porya ile
aks sistemine bağlı olan jantın göbeğinde dinamik bir eğilme momenti oluşturur. Jantın göbeğinde oluşan bu
moment, test düzeneği üzerinde; Şekil 2’de görülen kütlenin milin etrafında 1700 – 1900 d/d hızla dönmesi
sonucunda oluşur. Aşağıdaki formülle jantın göbeğinde oluşan eğilme momenti hesaplanır (Kocabıçak ve Fırat,
2010).
Mb maks = S. Fv.( μ.rdyn+d)
Mb maks : Jant üzerine etkiyen eğilme momenti [Nm]
Fv : Maksimum statik teker yükü [N]
d : Offset mesafesi [m]
rdyn : Dinamik radyus [m]
μ : Lastik ile yol arasındaki sürtünme katsayısı (0,7) (Erdem ve diğerleri, 2010)
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Şekil 4. Dinamik viraj yorulması test düzeneği (Puangchaum ve diğerleri, 2009)

Bir alüminyum alaşımlı binek araç jantının ömrünün 10,000,000 çevrimden fazla olması beklenir. Ancak
10.000.000 çevrimlik bir yorulma analizi yapmak çok uzun süreceği için dinamik viraj yorulması testinde
kullanılan yüklerin değerleri ISO, DIN ve SAE gibi uluslararası standartlarda bulunan katsayılar dikkate alınarak
arttırılır (Kocabıçak ve Fırat, 2010).

4.2. Dinamik viraj yorulması analizi
Dinamik viraj yorulması analizi için kullanılacak modeller Şekil 4’teki test düzeneğine ait standart parçalara göre
hazırlanır. Dinamik viraj yorulması test düzeneğinde milin uzunluğunun 762 mm (30”)’dir. Mil boyu, janta
uygulanan momenti etkilemesi sebebiyle sonlu elemanlar analizi için hazırlanacak modelde milin her ölçüsü
birebir modellenmelidir. SEA için mil, flanş, bijonlar ve jant Catia V5 R26 yazılımı ile modellenmiştir. Şekil
4’deki deney düzeneği, A. Kara ve arkadaşlarının çalışması sonucu belirlenen sınır koşulları ile Ansys Workbench
SEA yazılımında hazırlanır. Kuvvetler, testin simüle edilmesi amacıyla yazılıma y ekseni ile 10°’lik açılar ile 36
adımlık girdi olarak verilir (Kara ve diğerleri, 2015). 360° analiz sonucunda jant üzerinde simetrik olan noktalarda
eşit büyüklükle von Mises gerilmeleri görülür. Buradan çıkarılacak sonuç; beş federli, 5 bijonlu jantın üzerinde 5
simetrik noktada, 5 eşit maksimum gerilme çıkacağıdır. Bu sebeple 72°’lik bir analiz yapmak jant üzerinde oluşan
maksimum gerilmeyi bulmak adına yeterli olacaktır.
Yorulma analizinde hassas olan bölgeler stil yüzeyi, kol arkası ve ofset yüzeyi olduğu için jantın bu bölgelerine
daha küçük boyutlarda mesh uygulanır. Mil üzerinden herhangi bir sonuç alınmayacağı için 25 mm büyüklüğünde
mesh kullanılması yeterlidir. Analiz için kuvvet milin arka yüzeyinden uygulanır (Şekil 6).
Kuvvet

Jantın sabitlendiği
yüzeyler

Şekil 5. Jant, bijon, flanş ve milin katı modeli
gösterilişi

Şekil 6. Janta uygulanan sınır koşulları ve yüklemenin
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Tablo 6. 0°, 24°, 66° için kuvvetin uygulanış adımları
1.

F

Adım (0°)

6. Adım (24°)

z

x

F

z

12. adım (66°)

z

F

x

x

5. SONUÇ
Çatlak genel olarak süreksizlik noktaları sebebiyle meydana gelmektedir. Çatlak başlangıcının incelendiği dinamik
viraj yorulması testinin sonuç alma yöntemi de Ansys Workbench üzerinde simüle edilmektedir. Analiz sonucu
olarak maksimum von Mises gerilmeleri kontrol edilmiştir. Bu kontrol ön yüzey, arka yüzey ve göbek bölgesi için
yapılmıştır. Tablo 7’de 13. Analiz olan 15” büyüklüğünde, 120 PCD’ye sahip, 5 bijonlu jantın analiz sonuçları
görülmektedir. Diğer analizler için elde edilen sonuçlar ve analizi yapılan modellerin ağırlıkları Tablo 8’de
verilmiştir.
Dinamik viraj yorulması analizleri sonucu jantın stil yüzeyinde oluşan maksimum von Mises gerilmelerinin göbek
bölgesine yakın olan feder radyusunda meydana geldiği görülmüştür. Şekil 7’de görüldüğü gibi incelenen
parametrelerden biri olan bijon yerleşim çapının 114.3 mm PCD değeri için diğer PCD parametre değerlerine göre
az bir farkla daha yüksek sonuç verdiği ancak bu parametrenin jantın stil yüzeyinin dinamik viraj yorulması
sonuçlarını önemli ölçüde etkilemediği tespit edilmiştir.
Çalışma kapsamında 4 bijonlu 5 federli jantların, 5 bijonlu 5 federli jantlara göre stil yüzeyi özelinde yorulma
hasarına uğramaya daha yatkın olduğu görülmüştür. Bunun sebebi toplam momentin jant üzerine daha küçük
temas yüzeyleri aracılığıyla daha büyük değerlerle iletiliyor olması ve asimetrik göbek geometrisi sebebiyle bazı
bölgelerde bijon feder arası et kalınlığının azalmasıdır.
Jant büyüklüğü yorulma hasarını etkileyen en önemli parametredir. Parça büyüklüğü (2) numaralı formülde de
görüldüğü üzere malzemenin yorulma mukavemeti özelliklerini değiştirmektedir. Büyüklük arttıkça kb ile ifade
edilen boyut değişim katsayısı birden küçük değerler alarak yorulma dayanımı değerleri azaltmaktadır (Budynas
ve Nisbett, 2008).
Se=ka.kb.kc.kd.ke.kf.S’e

(2)

ka = Yüzey düzgünlüğü katsayısı
kb = Boyut değişim katsayısı
kc = Yük değişim katsayısı
kd = Sıcaklık değişim katsayısı
ke = Güvenilirlik katsayısı
kf = Çok yönlü etkilerin değişim katsayısı
S′e = Malzemenin dayanım sınırı
Se = Geometri ve kullanım şartlarının sağlandığı makine parçasının kritik yerleşim noktasındaki dayanım sınırı
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Tablo 7. 13. Analizin Sonuçları

Ön yüzey [MPa]

Arka yüzey [MPa]

Göbek bölgesi [MPa]

Tablo 8. Maksimum von Mises gerilmeleri ve model ağırlıkları
Analiz No.

PCD [mm]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

100
100
100
100
112
112
112
112
114.3
114.3
114.3
114.3
120
120
120
120

Jant
Büyüklüğü
15
16
17
18
15
16
17
18
15
16
17
18
15
16
17
18

Bijon
Sayısı
4
4
5
5
4
4
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4

Ön [MPa]

Arka [MPa]

Göbek [MPa]

75,938
83,092
95,174
102,480
76,416
84,072
94,667
102,340
74,136
85,091
95,407
103,710
74,092
82,293
95,593
104,200

83,351
92,821
105,940
112,440
83,337
93,349
104,910
112,450
83,080
96,548
104,850
113,010
83,415
93,168
103,600
113,340

64,991
60,152
58,883
45,477
64,036
61,553
55,858
46,226
60,750
60,787
54,298
46,179
62,435
59,713
56,503
48,245

Ağırlık
[kg]
11,512
11,351
12,969
14,549
11,512
11,351
12,969
14,549
11,429
11,199
13,068
14,672
11,429
11,119
13,068
14,672

Şekil 7. Parametrelerin ön yüzeydeki gerilmelere etkisi

Şekil 8’de görüldüğü 114,3 PCD ölçüsü diğer PCD ölçülerine göre daha yüksek von Mises gerilme değeri
vermektedir. Ancak bu etki jant büyüklüğünün jantın arka yüzeyinde oluşan von Mises gerilmelerine etkisine
oranla oldukça azdır. Jant büyüklüğünün etkisinin diğer parametrelere oranla büyük olması (2) numaralı formül ile
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açıklanabilir. Arka yüzeyde meydana gelen gerilmeler federlerin göbek bölgesi ile birleştiği radyusta bulunduğu
için (Tablo 7.) bijon feder arası et kalınlığının azalması arka yüzeyde oluşan gerilmeleri etkilememektedir.

Şekil 8. Parametrelerin arka yüzeydeki gerilmelere etkisi

Göbek bölgesinde oluşan maksimum von Mises gerilmeleri PCD, jant büyüklüğü ve bijon sayısı
parametrelerinden etkilenmektedir (Şekil 9.). 112 mm ve 120 mm PCD ölçülerinin göbekte oluşan gerilmelere
etkisinin eşit olduğu görülmektedir. Göbek bölgesinde 114.3 PCD değeri en güvenli sonucu veren parametre
değeridir. Jant büyüklüğünün etkisi parametre değerleri büyükdükçe progresif olarak artmaktadir. 15” jant göbek
bölgesindeki ezilmenin en büyük olduğu janttır. Bu bölgede bası gerilmesi oluştuğu için yorulma hasarı görülmez.
4 bijon 5 federli jantta oluşan bası von Mises gerilmesi 5 bijon 5 federli janta oranla az bir farkla daha büyüktür.

Şekil 9. Parametrelerin göbek bölgesindeki gerilmelere etkisi

6. TARTIŞMA
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Belirli parametrelerin etkisini tespit etmek için yapılan simülasyonlar sonucunda en önemli parametrenin jant
büyüklüğü olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde araçlarda yakıt tasarufu adına yapılan optimizasyonlar sonucunda
gram mertebesindeki hafifleştirmelerin büyük farklar yaratmaktadır (Metuçin ve diğerleri, 2014). Dinamik viraj
yorulması deneyinin gerekliliklerini karşılayabilecek optimum jant büyüklüğü, jantların ağırlığı da göz önüne
alındığında 15” olarak tespit edilmektedir. Simülasyonlarda kullanılan 15” büyüklüğündeki jant, 18”
büyüklüğündeki janttan yaklaşık 3 kilogram hafiftir.
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OTOMOTİV KAPLAMA SÜREÇLERİNDE, İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL
TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİSTEMLE UYGULANMASI
Hüseyin Durak, Aslı AKSOY
Uludağ Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye
Sorumlu Yazar: Aslı AKSOY, asliaksoy@uludag.edu.tr
ÖZET
Günümüzde işletmelerde, teknolojinin gelişmesi, ticaretin ve piyasaların küreselleşmesi ve zorlu rekabet
koşullarının oluşması ile kalite algısının önemi artmıştır. Tüm bu ticari rekabetin en önemli destekçilerinden biri
kalite yönetimi anlayışıdır. Özel ve resmi kurumlar, kalite güvencesi oluşturmak adına çalışmaktadırlar. Kalite
yönetimini en iyi uygulayan işletmeler yer aldıkları alanda lider konuma ulaşmışlardır.
Teknolojinin her geçen gün ilerlemesi ile birlikte yazılım sistemlerinin iş hayatına ve günlük yaşama etkisi artarak
devam etmektedir. Yüksek miktarlarda, seri ve kaliteli bir şekilde üretim yapabilmek için günümüzde işletmeler,
kurumsal kaynak planlama, üretim hattı otomasyon yazılımları gibi bilgisayar destekli sistemleri
organizasyonlarında yürütmektedir.
Bu çalışma, otomobil parçası üreten işletmeler için kalite tanımlarını, kalitenin önemini, kalitenin unsurlarını,
kataforez kaplama süreçleri hakkında temel bilgileri ve kataforez kaplama süreçlerinde kaliteyi kontrol altında
tutabilmek için kullanılan kontrol grafiği uygulamasını içermektedir. Çalışmada, kataforez kaplama banyolarının
süreç kontrolünün sağlanması için kontrol grafiği uygulaması yapılarak, kaplama banyolarının süreç
yeterliliklerinin belirlenmesi ve sürdürülmesi sağlanmıştır. Uygulama sonucunda süreç yeterlilik değerleri göz
önüne alınarak öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kalite, kalite kontrol, kataforez kaplama, yazılım

APPLICATION OF COMPUTER AIDED STATISTICAL PROCESS CONTROL
SYSTEMS IN AN AUTOMOTIVE COATING PROCESSES
ABSTRACT
Global competitive environment, trade restrictions and rapid change in technology force enterprises to change
quality understanding. In this commercial competition quality management tools are one of the most important
supporters for enterprises. Nowadays, both official institutions and commercial enterprises are working to
construct quality assurance systematics. The enterprises have reached leading position in their activity field are the
ones implementing quality management practices better than competitors.
With the progress of technology day by day, the effect of software systems on business life and daily life continues
increasingly. With the progress of technology daily the influence of software systems on business life and daily
life continues increasingly. Today’s enterprises are using computerized systems such as enterprise resource
planning, production line automation software, to carry out their organizations in order to be able to produce high
quality products in high quantity.
This study includes the definition of quality terms, importance of quality, quality elements, the basic information
about the cataphoresis coating process and the control chart application used to control quality in the cataphoresis
coating process. Control charts technique is applied to ensure the process control of cataphoresis coating baths,
and the process qualifications of the coating baths are determined. As a result of the implementation, proposals are
presented by considering process qualification values.
Keywords: Quality, quality control, cataphoresis coating, software
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1. GİRİŞ
Ticari işletmeler kâr amacı güden kuruluşlardır. Günümüzün zorlu piyasa rekabet koşulları göz önüne alındığında,
müşteri talepleri doğrultusunda en kaliteli ve en hızlı şekilde ürünü veya hizmeti müşterilerine sağlayabilmek
işletmelerin temel amaçlarındandır.
İnsanlık tarihinde yaşanan iki dünya savaşı endüstrinin gelişme hızını oldukça etkilemiştir. Bununla birlikte
yüksek miktarlarda ihtiyaç duyulan askeri teçhizat adedinden dolayı üretim metotları da gelişmek zorunda
kalmıştır. Tüm bu ihtiyaçlar üzerine günümüzde alışık olduğumuz seri üretim hatları ortaya çıkmıştır. Üretim
hızının artmasıyla birlikte kalite ve kalite kontrol kavramları da 20. yüzyıl başlarında önemli bir konu haline
gelmiştir. 2. Dünya Savaşı döneminde artan rekabet ve müşteri baskısı kalite kontrole farklı bir boyut
kazandırmıştır.
Devam ederek ve gelişerek günümüze kadar gelen kalite kontrol yöntemleri günümüzde istatistiksel uygulamaların
bilgisayar sistemleri üzerinde kullanılması ile oldukça kolay bir şekilde kullanıma sunulmuştur. Teknolojinin de
katkısıyla W.A.Shewhart’ın geliştirdiği istatistiksel yöntemlerden olan kontrol grafikleri artık bilgisayarlarda,
mobil cihazlarda vb. kolaylıkla uygulanabilmektedir.
Çelikçapa (1995) ürünün ortaya çıkarılmasında etkili olan süreç kavramını incelemiş değişkenlik nedenlerini
tanımlamıştır. Montgomery (1991) süreç yeterlilik indisleri
ve
kavramlarını tanımlamış ve bu indislerin
ve
sürecin müşteri isteklerini karşılayıp
güven aralıklarını hesaplamıştır. Süreç yeterlilik indisleri
karşılamadığını belirlemek için kullanılmaktadır. Günümüz yoğun rekabet ortamında işletmeler başarılı olabilmek,
pazar payını düşürmemek, taahhüt ettiği kalitenin sürekliliğini sağlamak için müşteri istekleri dahilinde üretim
yapmaları gerekmektedir. İşletmeler süreç yeterlilik indislerini sürekli hesaplayarak süreçlerini kontrol altında
tutabilirler.
Bu çalışmada Bursa’da otomotiv sektörüne özgü metal yüzey işlem proseslerini gerçekleştiren bir otomotiv yan
sanayi işletmesinde, kaplama proseslerinden olan aktivasyon prosenin yapıldığı kaplama banyolarında yeterlilik
seviyelerinin belirlenmesi ve süreklilerinin sağlanması amacıyla kontrol grafikleri uygulaması yapılmıştır.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Çağımızda neredeyse her alanda kullanılan teknolojik ve ekonomik gelişmelerin oluşturduğu değişimler, ürünlerde
meydana gelen kalite sorunlarını da beraberinde getirmiş ve kalite kavramının önemini artırmıştır. Bunun
bilincinde olan işletmeler piyasaların küreselleşmesi ve zorlu rekabet koşulları altında varlıklarını sürdürebilmek
için müşteri tercihlerini ve müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran, minimum maliyetle yüksek kalitede üretim
yapmaya yönelmiştir. Böylece kalite kavramı işletmelerin rekabetteki en önemli araçlarından birisi haline
gelmiştir. İnsanlık tarihinde üretim faaliyeti kadar eski olan kalite kavramı sürekli olarak değişim göstermiştir.
Kalite kavramının tanımı kişilere veya sektörlere göre oldukça farklı şekilde yapılmaktadır. Kalite ile ilgili önemli
görülen tanımlardan bazıları aşağıda yer almaktadır:
Kalite; kullanıma uygunluktur (Montgomery, 2010). Kalite, en temel anlamda üretimin standartlara uygunluğudur.
Bu tanım, ürünün tasarım aşamasında belirlenen standartlara ve özelliklerine uygun olmasını temel alır ve bu
standart ve ürün özelliklerinden kabul edilen sınırlar (tolerans sınırları) içinde minimum sapma göstermesini
içermektedir. Bu tanımda gösterilen yaklaşım tamamen üretici açısından yapılan bir kalite kavramı tanımıdır
(Farnum, 1994). Kalite; müşteri ihtiyaçlarının tatminidir şeklinde tanımlama yapıldığında ise kalite kavramına
sadece müşteri memnuniyeti olarak bakılmaktadır. Müşterinin memnuniyet derecesi, tutumu kalite kavramı olarak
ölçü alınmaktadır (Juran ve Gryna, 1993). Modern anlamda kaliteye bakılacak olursa, kalite bu iki bakış açısını da
kapsayacak şekilde, ürünü veya hizmeti kullanacak olan müşteri veya tüketici ile ilgili bir kavram olarak
değerlendirilmelidir. Kalite tanımı yapılırken kullanıma uygunluk ve müşteri kriterleri göz önüne alınmalıdır
(Kobu, 1987). ISO-9005 kalite sözlüğünde ise kalite; bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları
karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin tamamıdır şeklinde tanımlanmıştır (Bağrıaçık, 1995).
Yukarıda yer alan tanımlamalar dikkate alınırsa, kalite; müşteri ihtiyaçlarının karşılanması, operasyon
performansının iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla kullanılan stratejik bir araçtır. En genel olarak
ise kalite; müşteri isteklerini önceden tahmin ederek, müşteri beklentilerini karşılamak ve ötesine geçmek, ürünün
veya hizmetin doğal yaşamı boyunca müşterinin beklentilerini karşılamak şeklinde tanımlanabilir. 1987 yılında
David A. Garvin kalitenin sekiz unsurunu aşağıdaki şekilde tanımlamıştır (Montgomery, 2010):
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Performans: Ürünün ya da hizmetin amaçlanan görevini yapabilmesi için bulunması gereken birinci
dereceden önemlilik arz eden özelliklerdir.
Güvenilirlik: Ürünün veya hizmetin kullanım ömrü içindeki performans sürekliliğidir.
Dayanıklılık: Ürünün veya hizmetin kullanım ömrünün uzunluğudur.
Servis Olanağı: Ürünün veya hizmetin kullanım ömrü içerisinde tamir edilmesinin hızı, kolaylığıdır.
Estetik: Ürünün veya hizmetin albenisi ve hislere hitap edebilme yeteneğidir.
Özellik: Ürünün yapacağı işlevdir.
Algılanan Kalite(İtibar): Üretici firmanın ya da ürünün müşteri zihnindeki geçmiş performansıdır.
Standartlara Uygunluk: Ürünün veya hizmet tasarımın ve kullanım karakterlerinin belirlenmiş
standartlara uygunluğudur.

2.2. İstatistiksel Kalite Kontrol
İstatistik, rasgele olaylar ve süreçler hakkında modeller kurmada, bu modellerin geçerliliğini sınamada ve bu
modellerden sonuç çıkarımında; herhangi bir konu hakkında verilerin toplanması, elde edilen verilerin
değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karara bağlanması işlemlerinin tümünde kullanılan matematiksel
işlevlerin tamamıdır (Öztürk, 2007). İstatistik, verilerin toplanması, derlenmesi, özetlenmesi, sunulması, analiz
edilmesi ve bu analizden sonuçlar çıkartılmasıyla ilgili yöntemler topluluğudur (Özdemir, 2000). İstatistik,
kesinlikle belirlenemeyen çeşitli faktörlerden etkilenen olaylardaki tesadüfi değişmeleri incelemek amacı ile bilgi
toplayan ve bunları analiz ederek yorumlayan bir bilim dalıdır (Öztürk, 2007).
İstatistiğin tanımlarından yola çıkılarak, istatistik tekniklerini uygulamak için verilerin doğru bir şekilde
toplanması gerektiği söylenilebilir. Doğru şekilde toplanan veriler üzerinde istatistik yöntemleri uygulanabilir.
Gerçek verilere dayanmayan fikirler ve kişisel görüşler kalitenin geliştirilmesinde bir başlangıç noktası olarak
kullanılamazlar.
Toplanan veriler, süreci gerçekçi bir şekilde yansıtmalı ve tarafsız olmalıdır. Ayrıca toplanan verilerin yeterli olup
olmadığı da incelenmelidir. Veriler toplandıktan sonra istatistiksel kalite kontrol çalışmaları uygulanabilir.
İstatistiksel kalite kontrol çalışmaları iki farklı kontrol sürecinden oluşmaktadır (Anonim, 2011):
 Proses(süreç) kontrolü,
 Ürün kontrolü.
Proses kontrolü, ürünün üretim aşamasında yapılan kalite kontrolüdür ve üretimde kalite kontrolü olarak da
adlandırılır. Shewhart kontrol grafikleri, bir sürecin kalite kontrolünün yapılmasında kullanılan önemli bir araçtır.
Ürün kontrolü, Kullanıcıların istekleri doğrultusunda kullanılmak üzere üretilen ürünlerin kontrolüdür. Kabul
örneklemesi sayesinde ürünün kontrolü yapılır.

3. KATAFOREZ KAPLAMA
Kataforez kaplama bir elektro kaplamadır. Elektro kaplamanın başlangıcından bugüne geçen kırk yılı aşkın süre
boyunca, otomotiv, beyaz eşya ve genel sanayide devrim yaratmış, bu sektörlerin ürünlerinin kalitesini ve
dayanıklılığını önemli ölçüde arttırmıştır. Daha sonrasında çevre ile ilgili getirilen katı düzenlemeler ve yaşanılan
teknolojik gelişmeler, kataforez kaplama uygulamalarının otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde
kullanımının oldukça hızlı bir şekilde artmasına yol açmıştır. Bu sayede günümüzde dünyada üretilen
otomobillerin yaklaşık %98’i elektro kaplama ile astarlanır bir noktaya gelmiştir.
Metallere şekil verme işlemi bittikten sonra, parçaların kullanım ömrünü uzatmak amacıyla uygulanan,
elektrokimya temel prensiplerine dayanan elektrokimyasal kaplama prosesine kataforez kaplama denilmektedir.
Parçaların kullanım alanlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Metal kaplama (çinko, kobalt, krom, nikel,
kadmiyum, kurşun vb.), boya kaplama (epoksi, polyester, epoksi-polyester, poliüretan vb.) ve metal boya karışımı
(çinko-alüminyum alaşımlı epoksi kaplama vb.) gibi türlerde uygulanabilmektedir.
Kaplama banyolarını ve kaplamayı etkilen parametreler bulunmaktadır. Bu parametreler nüfuz etme, pH kontrolü
ve iletkenlik kontrolüdür. Kaplama yapılan parçaların yüzeyinde ilk kaplama, kaplama banyosunun anot
hücrelerine bakan dış kısımlarında meydana gelir. Daha sonra parçaların iç yüzeylerine doğru kaplama nüfuz eder.
Kaplama süresi boyunca dikkat edilmesi gereken konu ilk kaplanan dış yüzeyin film kalınlığının çok artmaması ve
yüzeyinin bozulmamasıdır. Şekil 1’de parçanın parça yüzeylerinin anot hücrelerine doğru konumu
gösterilmektedir. Şekil 2’de parça yüzeyindeki film kalınlıklarının zamana göre artışı yer almaktadır.
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Şekil 1. Kaplama banyosunda parça yüzeylerinin anot hücrelerine göre konumu

Şekil 2. Film kalınlıklarının zamana göre artışı

pH boyanın stabilitesini gösterir. Kataforez kaplamada pH değeri kullanılan boya ya da kaplama malzemesine göre
değişkenlik göstermektedir (Özçanak 2008). pH kontrolü kaplama yapılan banyoda çok fazla yükselirse reçine
çözünürlüğü azalır ve emülsiyon maddenin stabilitesi bozularak boyanın banyo içerisinde ve filtrelerde
topaklanmasına neden olur. pH değeri çok fazla düştüğü zaman ise meydana gelen korozyon ortama demir
iyonlarını çıkarır ki bu durum da oluşması istenmeyen bir durumdur.
Boyanın iletkenliği, boyanın akımı geçirme gücünü temsil ederek, kaplama kalınlığını etkiler. Kaplama yapılan bir
banyoda iletkenlik, ortaya çıkan çözünür tuzlar, polarize solventler ve asitler nedeniyle yükselme eğilimindedir.
İletkenlik, sistemden asit iyonlarının uzaklaştırılması veya ultrafiltrasyon atılmaları ile dengelenir. Banyonun
iletkenliğini değiştirmek için solvent miktarı yükseltilir veya katyonik gruplar artırılır veya banyo sıcaklığı
yükseltilir.
Kataforez kaplama işleminin pek çok prosesi bulunmaktadır. Kaplama yapılacak parçalar önce askılara asılır.
Hemen sonra ise kaplama yapılmaya hazır hale getirilir. Kaplama uygulamasını yapmadan önce bir yüzey
hazırlama işlemi yapılır. Bu yüzey hazırlama işlemi genelde yağ alma (bir veya daha fazla adımda), durulama,
aktivasyon, fosfat kaplama, durulama ve pasivasyon alt proseslerinden oluşur. Yüzey hazırlama işlemlerinden
sonra kataforez kaplama prosesleri gerçekleştirilir. Kataforez kaplama proseslerinden çıkan parçalar fırınlama
işlemlerine tabi tutulur. Son olarak ise sevkiyat öncesi kalite kontrol işlemleri yapılmaktadır. Şekil 3’te kataforez
kaplama işleminin akış diyagramına yer verilmiştir.
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Kataforez
Kaplama

Yüzey
Hazırlama

Askılama

Yağ Alma

Ultrafiltrasyon

Fırınlama

Kataforez
Kaplama

Durulama

Aktivasyon

Deiyonize
Durulama

Kalite
Kontrol

Çinko Fosfat
Kaplama

Şekil 3. Kataforez kaplama süreç akışı

4. HAREKETLİ ORTALAMA ARALIK KONTROL GRAFİĞİ UYGULAMASI
Bu çalışmada yüzey hazırlama proseslerinden olan aktivasyon prosesi üzerinde pH kontrolü uygulaması
yapılmıştır. Aktivasyon prosesi pek çok farklı kaplama türlerinde ortak uygulanan bir prosestir. Aktivasyon
prosesinde parçanın yüzeyi, kataforez kaplama işlemlerinde boyanın yüzeye daha iyi tutunabilmesi için kristal
parçacıklar ile kaplanır. Yüzeydeki parçacıkların istenen seviyede olmaması boya kalitesini olumsuz
etkilemektedir. Bu yüzden aktivasyon yapılan banyoların pH kontrolü kritik bir parametredir. Aktivasyon
prosesinin yapıldığı kaplama banyosunda kritik öneme sahip pH faktörü gözlemlenmiştir. pH ölçümleri günde bir
kez 0.01 hassasiyet özellikli pH ölçüm cihazı ile yapılmış, 25 gün boyunca 25 adet pH ölçüm verisi toplanmıştır.
Prosesin kalite kontrol sınırları içinde olup olmadığı, süreçte kayma ya da trendin oluşup oluşmadığının tespit
etmek için Anonim (2005)’de belirtilen aşağıdaki maddeler kullanılmıştır:
 Kontrol limitleri dışında herhangi bir noktanın olması,
 Arka arkaya yedi (7) noktanın ortalamanın üstünde veya altında olması,
 Arka arkaya yedi (7) noktanın yukarı veya aşağı doğru sıralanması.
Proseste yukarıda yer alan maddelerden birisi ya da birkaçı gözlemlenirse prosese müdahale edilmelidir.
Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde yer alan formülasyonlarda kullanılan semboller ve kısaltmalar ile ilgili
bilgi Tablo 1’de verilmiştir:
Tablo 1. Semboller ve kısaltmalar dizini

Sembol

,

Açıklama
Örneklem adedi
Değişim aralığı hesabına katılacak örneklem adedi
Veri setindeki en büyük değer
Veri setinde yer alan en küçük değer
Veri setinde yer alan değerlerin ortalaması
Veri setinde hesaplanan değişim aralığının ortalaması
Varyans
X grafiği değerlerinin hesaplanmasında kullanılan sabit
MR grafiği değerlerinin hesaplanmasında kullanılan sabit
Örneklem büyüklüğüne göre belirlenen sabit sayı
Üst Kontrol Limiti
Alt Kontrol limiti

Prosesten toplanan veriler Tablo 2’de görülmektedir.
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Tablo 2. pH ölçüm değerlerini gösteren tablo
X 1-13

8,63

8,84

8,86

9,14

8,66

8,76

8,72

8,93

8,74

8,77

8,82

8,86

X 14-25

9,02

8,71

9,02

8,75

8,89

8,63

8,71

8,92

8,96

8,74

8,72

8,76

Toplanan verileri analiz ederek

,

8,65

ve n değerleri görülebilir.

X,MR grafiklerini oluşturabilmek için ölçüm değerleri üzerinden
,
,
,
,
değerlerini hesaplamak gereklidir. Bu hesaplamalar için aşağıdaki eşitlikler kullanılmıştır (Anonim, 2005).

ve

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
X değerleri üzerinden hesaplanan hareketli aralık değerlerinin yer aldığı R değerleri Tablo 3’de görülmektedir.
Tablo 3. Ölçüm değerlerinin bir önceki değere göre değişim aralığı
MR1-12

0,21

0,02

0,28

0,48

0,10

0,04

0,21

0,19

0,03

0,05

0,04

0,21

MR13-24

0,37

0,31

0,31

0,27

0,14

0,26

0,08

0,21

0,04

0,22

0,02

0,04

X grafiği için ortalama, alt sınır ve üst sınır değerleri aşağıda hesaplanmıştır.

X grafiği, hesaplanan kontrol limitleri ve toplanan veriler kullanılarak Şekil 4’de oluşturulmuştur.

874

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Şekil 4. Ölçülen pH değerlerinin X grafiği

MR grafiği için ortalama, alt kontrol limiti ve üst kontrol limiti değerleri aşağıda hesaplanmıştır.

MR grafiği, hesaplanan kontrol limitleri ve hesaplanan hareketli aralık verileri kullanılarak Şekil 3’de
gösterilmektedir.
Grafik çizimleri bittikten sonra proses yeterliliğini ölçmek için proses yetenek katsayısı olan ve proses dağılımı
hakkında bilgi veren
ve hem proses dağılımı, hem de prosesin meydana getirilişi hakkında bilgi veren
değerleri hesaplanmıştır. Hesaplamalar için aşağıda yer alan formüller kullanılmıştır (Anonim, 2005):

(8)
(9)
(10)

(11)
(12)

ve

değerlerinin belirlenmesi için yapılan hesaplamalar aşağıda gösterilmiştir:
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Şekil 5. Ölçülen pH değerlerinin MR grafiği

Bu çalışmada, istatistiksel kalite kontrol araçlarından kontrol grafiklerinden bir tanesi olan X,MR grafiği
uygulanarak aktivasyon prosesinin genel hareket eğilimi tespit edilmiştir. Toplanan veriler ile oluşturulan
grafiklerde kontrol limitleri dışında kalan herhangi bir nokta tespit edilmemiştir. Ardışık olarak orta noktanın
üstünde ya da altında kalan yedi nokta tespit edilmemiştir. Arka arkaya gelen yedi noktanın yukarı veya aşağı
sıralandığı bir durum da gözlemlenmemiştir. Bu tespitlerden yola çıkılarak sürece müdahale edilmesini
gerektirecek bir durum yoktur. Süreç kalite kontrol altındadır yorumu yapılabilir.
Prosesin yeterli olup olmadığını belirlemek amacıyla ise

ve

değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan

ve

değerlerinin 1’den büyük olduğu görülmüştür.
değeri 1’den büyük; ancak
değerinin 1.33 den küçük
olduğu görülmüştür. Bu durumda proses kabul edilir. Proses spesifikasyon beklentilerinin çok büyük kısmını
karşılar; ancak tüm spesifikasyon beklentilerini karşılayamayabilir. Süreç ortalaması hedeflenen değerden
uzaklaştıkça hata olasılığı artabilir.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada, aktivasyon prosesi çok farklı kaplama çeşitlerinde temel ve önemli proseslerden olduğu için kritik
proses olarak belirlenmiş, proses kalite kontrolü için 25 gün boyunca toplanan veriler ile kontrol grafikleri
oluşturulmuştur. Sürecin performansını ölçmek için yaygın olarak kullanılan
ve
proses yeterlilik değerleri
incelenmiştir. Prosesin yeterli olduğuna karar verebilmek için

ve

değerlerinin 1,33’den büyük olması

gerekmektedir. Çalışmada
ve
değerleri 1’den büyük 1,33’den küçük çıktığı tespit edildiğinden proses
kontrolünün sürdürülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
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Gelecek çalışmalar için, kalite kontrol işlemlerinin yeterlilik ve devamlılıklarının sistematik bir şekilde takip
edilmesi ve proses kalite kontrolünün sağlanması için süreç kalite kontrolü için geliştirilebilecek özel bilgisayar
yazılımlarının kullanılması önerilmektedir. Geliştirilebilecek özel bir yazılım çözümü ile süreç hakkındaki
bilgilere erişmek daha kolay ve kalite kontrol uygulamaları daha pratik olarak yapılabilir. Prosesi iyileştirmek ve
proses kontrolünü daha rahat sağlayarak spesifikasyon beklentilerini karşılayabilmek için prosesin kalite
kontrolüne yazılım destekli devam edilmelidir.
Proses kontrol işlemlerinin yazılım destekli yapılması halinde, verilerin saklanması, proses üzerinde oluşabilecek
olumlu ya da olumsuz değişiklikleri, trendleri ve eğilimleri tespit ederek aksiyon almak daha kolay olacaktır. Bu
sayede işletmelerin süreç kontrolüne yardımcı olacak toplam kalite çalışmalarının olumlu yönde etki edeceği ön
görülmektedir.
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ÖZET
Krank kasnağı krank milinde meydana gelen burulma titreşimlerinin azaltılması için kullanılan bir dinamik
sönümleyicidir. Pistonların yanma mertebelerinde meydana gelen ani patlamalar krank milinin devir hızında
dalgalanmalara ve dolayısıyla burulma titreşimlerine neden olmaktadır. Burulma titreşimleri miller için oldukça
önemlidir ve krank milinde kırılmalara sebep olabilir. Krank milindeki oluşan burulma titreşimlerinin etkisinin
azaltılması için krank kasnağı kullanılmaktadır. Burulma titreşimlerinin yanı sıra, krank kasnağı aynı zamanda
alternatör, klima motoru ve devir-daim pompasına bir v kayış vasıtasıyla güç aktarmak için kullanılmaktadır.
Farklı sönümleme kabiliyetlerine göre krank kasnaklarının tek modlu, çok modlu ve viskoz damper gibi çeşitleri
mevcuttur. Krank miline bağlı ayarlı kütle sönümleyici görevi gören krank kasnağının burulma karakteristiği
önemli bir tasarım parametresidir. Bu çalışmada iki modlu krank kasnağının burulma karakteristiği iki farklı test
yöntemiyle belirlenmiştir. Modal çekiç ve elektrodinamik sarsıcı ile krank kasnağının doğal frekansları
belirlenirken, bu yöntemlerin uygulanması sırasında farklı test düzenekleri de kullanılarak test yönteminin
etkinliği incelenmiştir. Kullanılan iki test metodunun avantajları ve dezavantajları da tartışılmış, farklı fikstürlerin
ve sınır şartlarının sonuçlar üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Krank kasnağı, burulma titreşimi, modal test, modal çekiç, elektro dinamik sarsıcı

DETERMINATION TORSIONAL DYNAMIC
CHARACTERISTIC OF CRANKSHAFT PULLEY
ABSTRACT
A crankshaft pulley is a dynamic absorber which is used to reduce the torsional vibrations that occur in the
crankshaft. The sudden bursts in the firing order of the pistons cause fluctuations in the speed of rotation of the
crank and also torsional vibration. Torsional vibration is very important for the shaft and can cause fail in the
crankshaft. The crankshaft pulley is used to reduce the effect of torsional vibration in the crankshaft. In addition to
torsional vibration, the crankshaft pulley is also used to transmit power to the alternator, the air conditioning motor
and the circulation pump via a V-belt. There are three different types of crankshaft pulleys according to their
different damping capabilities; single mode, multi-mode and viscous dampers. The torsional dynamic
characteristic of the crankshaft pulley acting as a tuned mass damper is an important design parameter. In this
study, torsional dynamic characteristic of multi-mode crankshaft pulley is determined by two different test
methods. The effectiveness of the test method has been investigated by using different test setups while
determining the natural frequencies of the crankshaft pulley with modal hammer and electrodynamic shakers. The
advantages and disadvantages of the two test methods have been discussed and the effects of different fixtures and
boundary conditions on the results have been investigated.
Key words: Crankshaft pulley, torsional vibration, modal test, modal hammer, electrodynamic shaker

1. GİRİŞ
İçten yanmalı motorlarda krank mili üzerinde üç farklı titreşim oluşmaktadır: eksenel, enlemesine ve burulma
titreşimleri. Enine titreşimler yataklarda bükülme deformasyonuna neden olmaktadır. Ancak mil motora
yataklandığından dolayı milin esnekliği azdır. Bundan dolayı bu titreşimler krank miline çok fazla zarar
vermemektedir. Krank mili için en tehlikeli titreşim burulma titreşimidir (Homik, 2011), (Wu, She, Chen, 2013).
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Krank milindeki burulma titreşim problemi içten yanmalı pistonlu motorlara özgüdür. Titreşim genliklerini artıran
burulma titreşimleri mildeki kayma gerilmesini artırmaktadır. Mildeki yorulmaya bağlı sorunların ana sebebi
burulma titreşimi kaynaklı gerilmelerdir. Krank milinde tork zamana bağlı olarak sabit değildir (Simon, Chang,
Chang, 1987), (Filipovic, Dolocek, Bibic, 2005). Tork, her pistonun kendi hareketine göre karmaşık bir şekilde
dalgalanır. Krank milindeki burulma titreşimi piston yanma mertebesindeki açığa çıkan ani şok dalgalarıyla
uyarılır. Krank mili doğal frekansları, motorun mertebeleri olarak adlandırılan ateşleme (pulse) harmonikleri
tarafından motorun çalışma hızında birkaç kez uyarılır. Bu kritik hızlarda titreşim genlikleri genelde yüksektir.
Böylece krank milinde ve ona bağlı komponentlerde çeşitli problemler ortaya çıkabilir (Londhe ve Yadav, 2008).
Krank milinde meydana gelen burulma titreşiminin etkisini azaltmak için krank kasnağı kullanılmaktadır. Krank
kasnağı motorun ön aksamına monte edilen bir komponenttir. Krank kasnağının burulma titreşimi etkisini
azaltmanın yanı sıra krank milinde üretilen torku bir v kayış vasıtasıyla klima motoruna, devir daim pompasına ve
alternatöre iletme görevi de vardır. Fakat krank kasnağının en önemli tasarım amacı mildeki burulma titreşiminin
etkisini minimize etmektir (Nerubenko ve Nerubenko, 2017), (Mendes, Meirelles, Zampieri, 2008).
Uzun yıllardır yapılan çalışmalarla krank kasnağının burulma titreşimi üzerindeki azaltıcı etkisini artırmak için
farklı kasnak tasarımları geliştirilmektedir (Eliseev and Nerubenko, 1982). Gelişmeler göz önüne alındığında,
krank kasnağının temelde tek modlu, çok modlu ve viskoz damper olmak üzere üç tipi vardır (Shangguan, 2007).
Krank kasnağı, krank milindeki burulma titreşimini kontrol etmek için ayarlı kütle sönümleyici olarak
tasarlanmıştır. Bu yaklaşımla, krank kasnağı krank milinin kritik doğal frekansıyla aynı doğal frekansa sahip
olacak şekilde dizayn edilir (Robert and Bremer, 1979). Bu sayede milde titreşim sonucu açığa çıkan enerjinin
belli miktarı krank kasnağı tarafından kendi üzerine alınır. Böylece krank milinde ortaya çıkan yüksek genlikler
düşürülmüş olur. Ayrıca milin doğal frekansı artan serbestlik derecesinden dolayı değişecek ve iki yeni doğal
frekans değeri ortaya çıkacaktır. Kasnak tipinin (tek modlu – çok modlu) sistemde yeni doğal frekanslarının
oluşması beklenir. Dolayısıyla krank kasnağının hem dinamik karakteristiğinin belirlenmesi tasarım çalışmalarının
yanı sıra kalite kontrol süreçlerinin de bir parçasıdır.
Bir sistemin burulma doğal frekansları, temel olarak serbest veya bağlı sınır şartlarında modal test ile
belirlenebilmektedir (Robinette, Grimmer, Beikmann, 2011). Bu testlerin gerçekleştirilmesinde modal çekiç
kullanılabileceği gibi elektrodinamik sarsıcı kullanılarak tarama (sweep) test de yapılabilir. Bu iki farklı modal test
metodunun birbirine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır (Ewins, 2000).
Bu çalışmada iki modlu, yani iki ayrı doğal frekans sahip bir krank kasnağının burulma karakteristiği
belirlenmiştir. Testler modal çekiç ve elektrodinamik sarsıcı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve bu iki yöntemin
krank kasnağı karakterizasyonuna uygunluğu, avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır.

2. KRANK KASNAĞININ DİNAMİK YAPISI
Krank milindeki burulma titreşimini azaltmak için kullanılacak en etkin yol krank kasnağı kullanmaktır. Krank
kasnağı parametrelerini seçmek için kullanılacak metot bir dinamik sönümleyici dizaynı için kullanılacak metot
temel alınarak geliştirilmektedir. Bu tasarım metotları kullanılarak tek modlu ve çok modlu krank kasnakları
tasarlanmaktadır.
Şekil 1’de iki modlu kauçuklu bir krank kasnağı görülmektedir. İki modlu kasnak aynı zamanda iki tek modlunun
paralel bağlanmasından oluşur. 6 numaralı parça bir göbektir ve göbek krank miline bağlıdır. Parça 3 (kanallı) ve
parça 4 birbirine sıkı geçmiştir ve birinci atalet kütlesini oluşturur. Parça 5 ve atalet kütlesi (3,4) tek modlu
sönümleyicisi oluşturur. Parça 7 ve Parça 8 PPS (Polifenilen Sülfit), teflonlu veya metal malzemelerden oluşan
parçalardır. Göbeğe (6) temas eden bu iki parçanın (7,8) temas yüzeyleri göreceli hareket edebilir. İkinci atalet
kütlesi (flanş), (1) ve parça 2 (elastomer) ikinci tek modlu sönümleyiciyi oluşturur.
İki elastomer de (2,5) göbekle ikinci atalet kütlesi (flanş) arasına ve göbekle ilk atalet kütlesi (kanallı) arasına
vulkanize edilir. İki tek modlu sönümleyici sistem birbirine paralel bağlıdır. Bu sistemin basit matematik modeli
yine Şekil 1’ de gösterilmiştir.
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Şekil 1. İki modlu paralel bağlı krank kasnağı konfigürasyonu ve şematik gösterimi [4]

Yukarıda açıklanan iki modlu krank kasnağının krank miliyle bağlantısı göz önüne alındığında, krank kasnağının
dinamik sönümleyici özelliği ve krank milinin doğal frekans sayısını artırması daha iyi anlaşılacaktır. Şekil 2’de
bir krank miliyle ona bağlı krank kasnağının şematik gösterimi verilmiştir. Mile eklenen n modlu bir kasnak ile
sistemde n+1 sayıda doğal frekans oluşacaktır.

Şekil 2. Krank mili – krank kasnağı sistemi şematik görünüşü [4]

3. TESTLER, BULGULAR VE YORUMLAR
Bu çalışmada krank kasnağı burulma karakteristiğinin belirlenmesinde modal test yöntemi kullanılmıştır. Modal
test yönteminde farklı sınır şartları ile test kurulumları oluşturulabilir. Yapılar serbest sınır şartını sağlayacak
şekilde asılarak serbest bırakılır. Bir diğer sınır şartı ise yapıyı bir fikstüre ya da farklı bir yapıya montajlamaktır.
Bir diğer sınır şartı ise yapıyı bir fikstüre ya da farklı bir yapıya bağlayıp, tahrik kuvvetini veren elektrodinamik
sarsıcıyı asmaktır. Bu sınır şartını vermek diğerlerine göre daha zordur. Bu çalışmada, serbest sınır şartında, bir
fikstüre bağlı ve rijit bir yapıya montajlı şekilde test düzenekleri oluşturulmuştur. Oluşturulan bu test
düzeneklerinin her birinde modal çekiç ve elektrodinamik sarsıcı kullanılmıştır.

3.1. Test Düzeneği

Yapılan testlerde Sirius marka 8 girişli sinyal analizörü, DJB IH-05 model, 1mV/N hassasiyetinde modal çekiç,
Sentek marka 200 N kapasiteli elektrodinamik sarsıcı ve güç yükseltici son olarak DJB AT/14 marka 200 mV/g
hassasiyetinde üç eksenli ivme ölçer kullanılmıştır. Elektrodinamik sarsıcı ile yapılan tarama testinde 50 Hz ile
600 Hz arası taratılmıştır. Çözünürlük 1048 seçilerek hassas bir çözünürlük elde edilmiştir. Krank kasnağı
öncelikle asılmış ve serbest sınır koşulları uygulanmıştır. Testteki en kritik husus kasnağın burulma modundaki
doğal frekansını tahrik edebilmektir. Kasnağa yapıştırılan alüminyum bir aparat ile dönme yönüne teğet olacak
şekilde verilecek tahrikin burulma modundaki doğal frekansını tetiklemesi düşünülmektedir. İvmeölçer uyarımın
verildiği noktanın tam karşısına, birinci atalet kütlesine yerleştirilerek, dönme yöndeki teğetsel ivme değeri ile
burulma doğal frekansının değeri ölçülmüştür. Daha sonra ivmeölçer aynı şekilde ikinci atalet kütlesine
yerleştirilir. Test edilen krank kasnağı Şekil 1’de de gösterildiği üzere iki modlu ve paralel bağlı olduğundan, iki
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Şekil 3. Serbest sınır şartlarında sarsma testi.

modlu kasnağın iki doğal frekansı ayrı ayrı elde edilmiş olur. Şekil 3’de serbest sınır şartlarındaki test düzeneği
gösterilmektedir.
Krank kasnağı daha sonra bir fikstüre bağlanmıştır. Burulma modunu tahrik edebilmek için alüminyum aparat
kasnağın dönüş yönüne teğetse bağlanmıştır. İvmeölçer aparatın tam karşısına yine dönme yönüne teğetsel, birinci
atalet kütlesine bağlanarak, teğetsel ivme ölçülmüştür. Aynı işlem ikinci atalet kütlesi için de tekrarlanmıştır. Şekil
4’de fikstürlü test düzeneği gösterilmektedir.

Şekil 4. Fikstür ile bağlanarak sarsma testi

Son test düzeneğinde kasnak rijit bir yapıya göbek bölümünden sabitlenmiştir. Burulma modunu tetikleyebilmek
için kasnağa farklı bir aparat bağlanmıştır. Tahrik bu aparat üzerinden sağlanmıştır. İvmeölçer yine aparatın tam
karşısına bağlanarak dönüş yönündeki teğetsel ivme ölçülmüştür. Şekil 5’de kasnağın bağlandığı yapı ve test
düzeneği gösterilmektedir.

Şekil 5. Rijit Çerçeve ile sarsma testi.
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Yukarıda açıklanan test düzeneklerinin her birinde ivmeölçerin ve sarsmak için yapılan bağlantıların yeri
değiştirilmeden, aynı noktadan darbe uygulanarak modal çekiç ile de testler gerçekleştirilmiştir.

3.2. Bulgular ve Yorumlar
Modal çekiç ve elektrodinamik sarsıcı ile yapılan testlerin farklı test kurulumlarındaki sonuçları aşağıda
sunulmuştur. Şekil 6’da rijit çerçeve üzerinde, modal çekiç ve elektrodinamik sarsıcı ile yapılan testlerin sonuçları
gösterilmektedir.

Şekil.6 Rijit çerçeve üzerinde, modal çekiç ve elektrodinamik sarsıcı ile yapılan test sonuçları

Modal çekiç ile yapılan testlerde birinci ve ikinci atalet kütlelerinin frekansları sırasıyla 210Hz ve 265 Hz
bulunmuştur. Elektrodinamik sarsıcı ile yapılan testlerde birinci ve ikinci atalet kütlesinin doğal frekansları ise
sırasıyla 206 Hz ve 279 Hz olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, krank kasnağına ait
aranan doğal frekanslarda her iki test için de yakın frekanslar elde edilmiş olmakla birlikte, özellikle yüksek
frekanslarda doğal frekans haricinde zirvelerin oluştuğu görülmektedir. Bu zirveler diğer test sonuçları ile birlikte
değerlendirildiğinde, rijit çerçeveden kaynaklanan titreşim modları olmasının yanı sıra, testler sırasında yapılan
yatay zorlama sırasında krank kasnağının radyal modlarının da zorlanması sebebi ile ortaya çıkan yüksek frekanslı
bileşenlerdir.
Fikstüre bağlanarak krank kasnağı üzerinde yapılan modal çekiç ve elektrodinamik sarsıcı test sonuçları da Şekil
7’de verilmiştir. Modal çekiç ile yapılan test sonucuna göre birinci ve ikinci atalet kütlesinin doğal frekansı
sırasıyla 238 Hz ve 195 Hz’dir. Elektrodinamik sarsıcı ile yapılan test sonucuna göre ise birinci ve ikinci atalet
kütlesinin doğal frekansları sırasıyla 195 Hz ve 185 Hz’dir. Rijit çerçevede yapılan testlerde bozucu sinyallerin
benzerleri bu testte de görülmektedir. Fikstürden kaynaklı bozucu sinyaller ve krank kasnağının radyal modları bu
sinyalleri üretmektedir

.
Şekil 7. Fikstür üzerinde, modal çekiç ve elektrodinamik sarsıcı ile yapılan test sonuçları
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Son olarak bir çerçeveye asılarak serbest sınır şartında yapılan testlerin sonuçları Şekil 8’de gösterilmektedir.
Modal çekiç ile yapılan testlerde birinci ve ikinci atalet kütlesinin doğal frekansları 399 Hz’dir. Burada dikkat
çekici olan, modal çekiç testinde iki doğal frekansın da çakışmasıdır. Elektrodinamik sarsıcı ile yapılan testlerde
birinci ve ikinci atalet kütlesinin doğal frekansları sırasıyla 385 Hz ve 494 Hz’dir. Elektrodinamik sarsıcı ile
yapılan teste iki doğal frekansın aynı değerde gelmediği dikkatlerden kaçmamalıdır. Böyle bir sonuç, yanlış veya
eksik aparat bağlantısından kaynaklı tahrik sinyalinin önceki düzeneklerde görülen bozucu sinyaller serbest sınır
şartları sağlandığında ortadan kalkmaktadır. Fakat buradaki en büyük sorun, serbest sınır şartlarında iki test
metoduyla da burulma modunun tetiklenememesidir. Rijit çerçeve ve fikstürde gerçekleştirilen testlerde görülen
bozucu sinyaller, serbest sınır şartlarında elde edilen sinyallere yakın değerdedir. Buradan hareketle bu sinyallerin
krank kasnağının radyal modlarından birine ait olduğu söylenebilir.

Şekil 8. Serbest sınır koşullarında modal çekiç ve elektrodinamik sarsıcı ile yapılan test sonuçları

Yapılan testler ve test sonuçları dikkate alındığında, modal çekiç ve elektrodinamik sarsıcının bazı avantajları ve
dezavantajları mevcuttur. Modal çekicin en büyük avantajı daha az donanım gerektirmesi ve uygulanmasının daha
pratik olmasıdır. İstenilen modun tetiklenebilmesi için doğru darbenin verilmesi, vuruş tekniğinin sonucu
doğrudan etkilemesi ve darbe şiddetinin tam olarak kontrol edilememesi modal çekicin dezavantajlarıdır.
Elektrodinamik sarsıcıya bakılırsa, en büyük avantaj tahrik genliğinin doğrudan kontrol edilmesi ve istenilen
frekans aralığında tahrik üretilebilmesidir. Ancak bu avantajlar yüksek donanım maliyetini beraberinde
getirmektedir. Bunun yanı sıra, üretilen tahrikin test numunesine iletimi için elektrodinamik sarsıcı ile test
numunesi arasında doğru temasın sağlanması gereklidir. Bunun için fazladan aparat kullanımı gerekebilir. Bu
etkenler, sinyal kayıplarına ve testin uygulanmasında ek zorluklara sebep olur.
Bu çalışmada uygulanan test düzenekleri ve sınır şartları göz önüne alındığında, modal çekiç ve elektrodinamik
sarsıcının tercih edilmesi test numunesine, fikstür tasarımına ve tahrik genliğine bağlı olarak gerçekleştirilmelidir.
Fikstür tasarımı bu yapılan çalışmada görüldüğü üzere doğrudan sonuçları etkilemektedir. Uygun fikstür tasarımı,
bu iki metodun tercihi noktasında doğrudan bir etkendir. Özellikle elektrodinamik sarsıcı ile verilen tahrike
oluşacak karşı tepkinin uygun fikstür tasarımı ile izole edilmesi önemlidir.

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada üç farklı test düzeneğinde (rijit çerçeve, fikstür ve serbest sınır şartı) modal çekiç ve elektrodinamik
sarsıcı kullanılarak yapılan modal test ile krank kasnağının burulma karakteristiği belirlenmiştir. İki farklı metotta
elde edilen sonuçlardaki farklılıklarda kullanılan test düzeneklerinden kaynaklı bozucu sinyaller ve sınır
şartlarının etkisinin oldukça fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca verilen tahrik şiddetinin yeterli büyüklükte
olmadığı takdirde istenilen burulma modunun elde edilemediği saptanmıştır. Çalışmanın gösterdiği üzere fikstür
tasarımı, kullanılacak metodun berirlenmesinde en önemli etkendir. Fikstürlerin yapısal frekanslarının çalışma
frekansı aralığının dışında olması, sonuçların doğruluğu ve hassasiyeti için oldukça önemlidir. Serbest sınır
şartlarının doğru kurgulanması ve burulma modunu tetikleyecek biçimde tahriğin doğru noktadan verilmesi, aksi
taktirde radyal modların harekete geçeceği, bu çalışmanın önemli çıktılarından biridir.
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ABSTRACT
Clutch system which consists of Disc Assy, Flywheel and Pressure Plate Cover Assy is located between engine
and gearbox. It provides transmitting engine torque and engine speed in addition to its function of absorbing
oscillations during transmitting process. Diaphgram springs made of high strength steel works under axial
displacement conditions. Design of diaphgram springs needs to be performed by considering max. lifetime under
cyclic stress for required transmission load. Max. Lifetime is significantly affected from diaphgram slots,
thickness and diaphgram angle. The Torque transmission depends on clamp load curve of diaphgram. If
inconvenient load curve or breakage occurs, clutch engagement and disengagement wouldn’t be realized.
Optimum slot geometry and lifetime evaluation of diaphgram which runs during engagement and disengagement,
have been investigated with differential evolution algorithm. Finite element model of diaphgram spring has been
created in APDL interface and nonlinear analyses have been done so as to get characteristic of stress and lifetime
behavior. Optimization has been done on shape optimization of finger slots of diaphgram. Design of experiment
method was choosen to find global optimum. 8 different design parameters have been considered for shape
optimization of slot design of diaphgram. Objective functions of optimization are to find optimum parameters
which provide min. mass, max. lifetime.
Keywords: Clutch Diaphgram, Finite Element Analysis, Lifetime Estimation, Optimization

1. INTRODUCTION
The clutch system mainly transmits engine torque to gearbox. One of the main elements of transmitting process is
element of pressure plate cover assembly. It provides engagement mechanism, disengagement mechanism and
coupling mechanism. The diaphgram spring which has contact with cover and pressure plate provides required
axial load during engagement and disengagement mechanism. The load deflection curve and characteristic of
stress of diaphgram changes depend on mainly applied release bearing stroke. The finger shape of the fingers on
diaphragm has impact on stress characteristic of the diaphragm.
The required torque transmission capacity is calculated by vehicle max. engine torque. Additionally, torque
capacity of pressure plate cover assy depends on friction coefficient, number of friction surface, mean radius of
friction surface and diaphragm load. While diaphragm load is calculated, stresses on diaphragm can be considered.
In this study, the shape optimization of finger slots on diaphragm is inspected by estimated fatique behavior of
diaphragm. Limited numbers of studies on diaphragm are found into literature but A few studies have been found
on shape optimization of finger slots of diaphragm.
Kaya N. (2006) studied on stress optimization of finger slot of diaphragm on parametric 3d models with genetic
algorithm. Kaya N. (2006) defined slot models which have min. stress. Shuxin Chen (2015) created mathematical
model by Almen-Laszlo equation. The optimization of mathematical model is carried out to optimize stress and
load using genetic algorithm into Matlab. Wook-Hee N. (2000) studied the influence of tempering temperature of
diaphragm on tension strength, hardness, crack growth, residual stress. They identified proper tempering heat
treatment temperature of diaphragm spring as 410°C. Abhijit R. (2016) studied the
analytical equations for
Belleville springs so as to estimate the maximum stress. But Finite element analysis was proposed to have accurate
estimation of maximum stress. H. He (2003) studied impact of residual stress due to shot-peening on load
deflection curve of diaphragm springs. They proposed sample analytical method to estimate load deflection curve
based on the Almen-Lazslo’ equation. They performed Fem analysis and proposed to be taken account into
material and geometry as nonlinear.
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Shuxin Chen (2015) and Wook-Hee N. (2000) involve the finite element method and mathematical model of
diaphragm springs by Almen-Laszlo equation. Load deflection curves were defined by mathematical equation .
Stress on diaphragm springs were calculated by finite element method by Kaya N. (2006) and Abhijit R. (2016).
But there is no much attention to finger slots of diaphragm springs and no much study has been found about finger
slots shape of diaphragm springs.
In this paper, differential evolutionary algorithm (DE) is used for optimization of the clutch diaphgram spring
since it is very effective approach to reach global optimum solutions. The DE codes used in this research are
developed by authors. The DE algorithm is used for shape optimization of the clutch diaphgram spring. In the
optimization process, firstly, equation of the objective and constraints are obtained using meta-modeling methods.
Finally, the optimization problem is solved using the DE algorithm. In this study, optimum shape of finger slots
has been determined by differential evolutionary algorithm to have minimum stress. Minimum stress values were
defined by finite element model. Min mass was considered as objective function. Since differential evolution
algorithm has better performance to find global optimum, it was choosen for shape optimization in this research.
Differential evolution algorithm was applied with following steps.
Mutation step; Musrrat A (2011)
DE/rand/1: Vi,g = X r1 ,g + F * ( X r2 ,g − X r3g)

(1)

DE/rand/2: Vi,g = Xr1,g + F *(Xr2,g − Xr3,g ) + F *(Xr4,g − Xr5,g )

(2)

DE/best/1: Vi,g= X best,g + F * ( X r1,g − X r2 ,g )

(3)

DE/best/2:Vi,g = Xbest,g + F * ( X r1,g − X r2 ,g ) + F * ( X r3 ,g − X r4 ,g )

(4)

DE/rand-to-best/1:
Vi,g = X r1,g + F * ( Xbest,g − X r2 ,g ) + F * ( X r3 ,g − X r4 ,g )

(5)

Where, i = 1, . . . , NP, r1, r2, r3 ∈ {1, . . . , NP} are randomly selected and satisfy:
r1 ≠ r2 ≠ r3 ≠ i, F ∈ [0, 1], F is the control parameter proposed by Storn and Price (1995).
Crossover step, Musrrat A (2011) : Once the mutation phase is complete, the crossover process is activated. The
perturbed individual, Vi,G+1 = (v1,i,G+1, . . . , vn,i,G+1), and the current population member, Xi,G = (x1,i,G, . . .
, xn,i,G), are subject to the crossover operation, that finally generates the population of candidates, or “trial”
vectors,Ui,G+1 = (u1,i,G+1, . . . , un,i,G+1), as follows:
⎧vj,i.G+1 if rand j ≤ Cr ∨ j = k
G+1 = ⎨ x

(6)

otherwise

(7)

⎩ j,i.G

(8)

Selection step, Musrrat A (2011): The selection scheme of DE also differs from that of other EAs. The population
for the next generation is selected from the individual in current population and its corresponding trial vector
according to the following rule:
⎧U i.G +1 if f (U i.G +1 ) ≤ f ( X i.G )
X

(9)

=
⎨
⎩ X i.G

otherwise

(10)
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2. MATERIAL and METHOD
In this section, FEA modeling, response surface method and shape optimization were investigated.

2.1 FINITE ELEMENT MODELING OF DIAPHRAGM SPRING
Diaphragm spring, which is inserted between cover and pressure plate, was acted from inner diameter of
diaphragm spring which has contact with release bearing. Diaphragm spring has contact by two contact surface
between cover and pressure plate as shown in Figure 1.

Figure 1. Vehicle Pressure Plate Cover Assy Mechanism

Stress is obtained by giving displacement from cover contact surface between two fulcrum surfaces as shown in
figure 2. It also shows and gives load characteristic of diaphragm spring. As a result of fatique requirement, Stress
results are acceptable since stresses are below than material yield limit.
Pressure Plate Contact
Cover Contact

Figure 2. Diaphragm Spring Contact Surfaces

Stress results were calculated with nonlineer finite element model using Ansys classic software (APDL).
Diaphragm spring model is cyclic symmetric, so study was proceeded with 1/20 model. 1/20 Solid model is
obtained from created parametric model into ansys design modeler as shown in figure 3. 1/20 Created and meshed
solid model is transferred to the finite element modeler so as to transfer meshed model into Ansys classic (apdl) as
shown in figure 4.

Figure 3. 1/20 Diaphragm Spring Cad Model
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Figure 4. 1/20 Diaphragm Spring Meshed Model

The contact surface between cover and diaphragm spring moves downward the diaphragm spring by displacement
in axial direction. Contact surface between pressure plate and diaphragm is fixed to reflect real constraint
conditions. Symmetry boundary conditions were applied on both sides diaphragm spring. Force and stress values
were stored so as to see stress level of diaphgram spring and load change on diaphgram spring. Diaphragm spring
model is meshed with solid elements and diaphragm thickness is 2.3mm. Nonlineer material properties is
employeed. Finite element boundary conditions are shown in Figure 5.

Figure 5. 1/20 Diaphragm Spring Contact Conditions

Cover contact axially moved downward to simulate disengagement condition. Two frictionless contacts were
defined for cover contact and pressure plate contact. Augmented method was employeed for contacts.
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2.2 . RESPONSE SURFACE METHOD AND SHAPE OPTIMIZATION
We used design of experiment and response surface methodologies so as to define optimum finger geometry.
Optimization methods involve getting global respond of objective function and constraint function to decrease
computational time and increase sensitivity of target result. In this study, RSM method has been choosen since
number of variables shows complexity on finger shape. On this way, Objective function can be described
analytically. Response surface method includes three steps. At first step, response of interest was obtained by the
design of experiments. At second step, mathematical model was determined by terms of collected data from design
of experiments. At last step, Optimum design point was found from design of experiment.
Response surface method was described with eight design variables as x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 and x8 in this
study. Design variables are as seen in figure 6.

Figure 6. Design parameters of Diaphragm Finger Slot

Design parameters were changed by constraint conditions. The latin hypercube doe method is applied in this study
since it ensures that every parameter is considered within optimization even if dominated response is calculated
around a few one.
The purpose of this study was to design lighter diaphgram and design lifetime under the endurance conditions. The
optimization problem was defined as seen on below:
Objective function:
-Min [f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8) Mass]

(11)

-Max [f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8) Lifetime]

(12)

Constraint function :
- Min [f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8) average stress] < 750 MPa

(13)

- Min [f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8) maximum stress] < 1500 MPa

(14)
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3.RESULTS and DISCUSSIONS
In this section FEA results are investigated.

3.1 FEA Study
Choosen stress points and finite element method were correlated with failed diaphgram. Considered stress points
are as seen in figure 7.

Figure 7. Stress points of Diaphragm Spring

Stress analyse were performed for 103 different design point in order to find accurately estimate the performance
of diaphragm spring. Additionally, Mathematical equation, which was defined based on a few failed diaphgram
spring, was utilized to predict lifetime of diaphragm spring. The same element size, element type, contact type,
boundary conditions and load conditions were applied to designs of diaphragm spring. Finite element analysis
results shows that mass values were decreased significantly. However, maximum s1 stress values were not
decreased significantly but s1 max stress values have huge impact on lifetime of diaphgram springs. On the other
hand, shape of finger slots have small impact on max. load value. These results showed that additional design
parameters, which are thickness and angle of diaphragm spring, were needed to consider into optimization so as to
get significant gain on mass and lifetime of diaphragm spring. S1 maximum stress is as shown on figure 8.

Figure 8. Illustrated stress for diaphragm spring
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Table 1. Optimized design variables (Figure 9)

Pistil Cases

Big Pistil “Case 1”

Small Pistil “Case 2”

Variables

Optimized Parameters

X1 (mm)
X2 (mm)
X3 (°)
X4 (mm)
X5 (°)
X6 (mm)
X7 (mm)
X8 (mm)

29,8
10
0,5
3
5,89
32
27,17
13

Table 2. Results of the shape optimization

Pistil Cases

Big Pistil “Case 1”

Small Pistil “Case 2”

Description

Values

Mass (kg)
Load (N)
Max Average Stress (MPa)
Max Stress (MPa)
Estimated Lifetime (cycle)
Max Average Stress (MPa)
Max Stress (MPa)
Estimated Lifetime (cycle)

0,404
6356
1187
1241
1320315
1195
1248
1249321

The optimum dimensions are obtained by shape optimization as seen on table 1 and table 2. As a result of finite
element analysis, Maximum stress results occurred on the outer diameter of diaphragm spring (Figure 10). On the
other hand, mass was decreased %4 by initial design while estimated lifetime was increased % 10.49 on shape of
big finger slot and %3.74 on shape of small pistil by initial design.

Figure 9. Optimized diaphragm spring shape

Figure 10. Plotted Average Stress Results for Optimized Diaphragm
spring shape
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4.CONCLUSION
Today, optimization methods in automotive industry are not fully integrated into design process. But optimization
methods must be applied at the beginning of design phase so as to get robust design. Optimization methods makes
design process faster and more efficient than conventional methods. In this study, importance of pistil shape is
presented. Differential evolution algorithm was employeed so as to find optimum shape. The proposed method
showed that pistil shape must have designed identical on parameter X8 as much as possible. On the other hand,
Optimization method can decrease spending time at design phase and define lifetime of choosen pistil shape.
Additionally, thickness and angle of diaphragm spring need to be optimized so as to get more robust design than
pistil shape provides.
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ÖZET
Motorlu vasıtalarda, günümüzde Türkiye’de ve Avrupa’da uygulanan Euro 6 olarak bilinen emisyon
düzelemelerine uyması gerekmektedir. Emisyon düzenlemelerinde en önemli kısıtlamalardan biri de motordan
gelen NOx gazlarının egzoz gazı içerisindeki derişimin azaltılması kuralıdır. Bu kapsamda dizel motorlarda NOx
seviyesi, literatürde ve endüstride aktif SCR (Selective Catalytic Reduction) olarak anılan sistemler tarafından
indirgenmektedir. Yüksek NOx seviyeleri üre-su çözeltisiyle (ticari adı Adblue®) egzoz sistemine enjekte
edilmesiyle egzoz gazı içerisinde gerçekleşen reaksiyonlar ile indirgenmektedir. Adblue indirgenerek üreye
dönüşmesi sırasında istenmeyen yan reaksiyonlar sebebiyle tortu (kristallesme ) oluşumu riski olmaktadır.
Kristallesme sebebiyle üreye dönüşemeyen adblue sebebiyle daha fazla sisteme adblue püskürtürmektedir. Bu da
daha fazla tüketime yol acmakta aynı zamanda biriken üre sebebiyle sisteme kalıcı zarar vermektedir.
Bu çalışmanın amacı, egzoz sistemindeki biriken kristallesmenin, püskürtülen üre, sıcaklık ve egzoz debi oranına
göre egzoz sistemdeki karakteristliğini anlamaktır. Kristallesmeyi anlamak aynı zamanda sisteme minimum üre
enjeksiyonu anlamak için bir temel oluşturacaktır. Bunun için egzoz SCR karıştırma sisteminde ve bir SCR'nin
giriş yüzünde kristalleşme oluşumunu ölçmek ve değerlendirmek için procedure geliştirilmiştir. Bu procedure için
kristallesme görselleme ve karakterizasyonu ölçme laboratuvarı kurulmuştur.
Anahtar Kelimeler: SCR, üre, Euro 6, kristallesme, adblue

ABSTRACT
Engines used in the ground transportation, exhaust emission regulations are applied to all vehicles regardless of
types not only in Turkey also in European countries. In the exhaust emission regulations, the concentration of soot
and NOx in exhaust flow should be decreased to defined regulation limits. According to this regulation applied,
especially in the diesel engines, NOx concentration needs to be decreased by helping of active SCR (Selective
Catalytic Reduction) as known in literature and industry. SCR systems, injection urea-water solution into the
exhaust gas is being occurred, and after the injection stage, several reactions are performed to decrease the NOx at
normal limits. However, this method at especially part load conditions injected urea-water solution penetrated to
the wall could be cooled to the wall, after that stage hitting droplets then the exhaust wall that chemical
solidification process performed. This solid solidification process can cause severe damage to the engine
assembly. In this study, deposit formation issue experienced in heavy duty diesel engine, was assessed.
The purpose of this study is to understand the characteristics of the exhaust system based on the rate of
crystallization, the sprayed urea, the temperature and the exhaust flow. Understanding the crystallisation will also
form the basis for understanding the minimum urea injection in the system. For this purpose, a procedure has been
developed for measuring and evaluating the formation of crystallization in the exhaust SCR mixing system and the
inlet face of an SCR. Crystallization visualization and characterization laboratory was established for this
procedure.
Keywords: SCR, urea, Euro 6, crystallisation, adblue
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1. GİRİŞ
Günümüzün bütün ulaşım araçlarında, dünya çapında uygulanan sera gazlarının çevreye azaltma çalışmaları
çerçevesinde, araçları egzoz çıkışında oluşan kurum ve NOx emisyonları, belirlenen seviyelerinde altına
indirilmesi gerekmektedir. (URL 1). Özellikle dizel motorlarda, kullanılan yakıtın kimsayal içeriği sebebiyle
benzinli araçlara nazaran yüksek miktarda NOx çıkışı olmaktadır (Heywood, 1988). Bu zararlı gazların egzoz
çıkışında azaltılması için özellikle kamyon motorları gibi yüksek hacim motorlarda aktif SCR sistemi
kullanılmaktadır.Aktif SCR sistemi SCR katalitik konvertörü ve Adblue® enjektöründen oluşmaktadır. (URL 2).
Adblue® tankından %32.5 üre ve %67.5 su karışımı enjektör yardımıyla yüksek basınçta enjekte edilerek tanecikli
yapıya kavuşan karışım, sıcak egzoz gazına maruz kalarak, içeriğindeki suyun buharlaşmasından sonra üre
termoliz ve hidroliz olarak literatürde bilinen reaksiyonlar ile amonyak gazına çevrilmektedir (URL 4). Açığa
çıkan amonyak gazı SCR katalitik konvertöründe NOx ile tepkimeye girerek, NOx gazı çözünürlüğü bu şekilde
aracın egzoz sistemi çıkında istenen seviyeye azaltılmaktadır (Gan, 2016).
Üre-Su sıvı çözeltisi:
1. Sıcak egzoz gazından sıvı çözeltiye ısı geçişi
2. İlk seçenekte buharlaşması için yeteri kadar ısı çekemesi durumında, sıvı çözelti egzoz akışının
gerçekleştiği katı cidara çarparak, katı cidardan sıvı çözeltiye ısı geçişi ile amonyak gazına
dönüşmektedir. (Weltens, 1993).
Birinci durumda, ısı geçişini oluşturan temel unsurlar:
1. Suyun buharlaşması
2. Üre’nin termoliz reaksiyonu ile amonyak ve izosiyanik asite dönüşmesi
3. Termoliz reaksiyonu sonucu oluşan izosiyanik asitin su buharı ile hidroliz reaksyionu sonucunda
amonyak gazı ve karbondioksit gazına dönüşmesidir (Weltens, 1993).
İkinci durumda, atomize olmuş üre su karışımı ilk durumda yeteri kadar ısı çekememesi sonucuyla, atomize yapıda
olan karışım duvara çarpmaktadır. Çarpma anındaki tanecik ile duvar arasındaki etkileşim We sayısı ve duvar
sıcaklığa bağlı olarak farklı davranışlara sahip olmaktadır. (Steger, 1995).
Bu davranışlardan biri olan, atomize olmuş çözeltinin düşük duvar sıcaklığı ve düşük We sayısında, duvarda sıvı
filmi tabası meydana gelmesiyle beraber, sıvı film buharlaşabilmesi için duvardan ısı çekerek buharlaşma,termoliz
ve hidroliz reaksiyonları gerçekleşerek, duvarın soğumasına sebep olmaktadır (Hirata, 2005). Katı cidarın
sıcaklığını koruyabilmesi için geçmesi gereken sürenin uzun olması ve enjeksiyonun belirli periodlarda
tekrarlanması sebebiyle, duvarda bulunan sıvı film tabakası farklı reaksiyonların devreye girmesi sebebiyle
buharlaşmak yerine katı duruma dönüşmesiyle duvarda katı üre birikmesine sebep olmaktadır (Alzueta, 1998)
Katı olarak duvarda biriken üre sistemde
1. Basınç düşüşü miktarın artmasına
2. Enjektörün tıkanmasına,
3. Katalist duvarının tıkanması gibi durumlara sebep olarak egzoz sisteminde kalıcı hasar meydana getirme
ihtimali bulunmaktadır.(Koebel, 2000) (Held,1990) (Birkhold,2007)
Yapılan bu çalışma kapsamında, hafif ticari araç egzoz sisteminde meydana gelen üre birikmesi sorunu üzerine
çalışılmıştır. Bu kristallesme birikmesinin sıcaklık, debi ve püskürtülen üre miktarı ile ilişkisinin kurulması için
test üre-kristallesme haritasi cıkarma test metodu geliştirilmiştir. Bu test metodu ile sistemlerdeki üre
kristallesmesinin minimum olması sağlanacak korelasyon kurulacaktır.

2. TEST METODU
Test laboratuvarı 2000 kg/hr ve 1100 dereceye kadar sıcaklık üretebilen, ECU (motor kontrol ünitesi) ve DCU
(injektör kontrol ünitesi) kontrol edebilen bir sıcak gaz jeneratoru ve buna ait olan test ekipmanlarından
oluşmaktadır. Sıcak gaz jeneratorunun çıkısına test edilecek hafif ticari araca ait olan egzoz sistemi monte
edilmektedir. Aractaki gibi üre püskürtmesini sağlayabilmek için üre pompası, injektor ve kontrol sistemi
kurulmaktadır.
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Şekil 1. Test Düzeneği

Test düzeneğini araç üzerinde biriken kristallesmenin anlasılması için kuruldugundan araç sırasında karşılaşılan ısı
transfer etkilerinini de yansıtılması gerekmektedir. Bunun için test düzeneklerinde ısı kalkanları kullanılması
gerekebilmektedir.
Geliştirilen procedur ana olarak 2 noktadan oluşmaktadır. Birinci kısım motorun çalıştığı debi ve sıcaklık
değerlerinden kritik olanların seçilmesi ve buna uygun olarak dozlama yapılması. İkinci kısım ise püskürtülen üre
miktarı sonrasında sistem icinde birikmenin tartılarak kristalleştme miktarının bulunmasıdır. Bunun için şekil 2 de
gibi bir iş akış şeması oluşturulmuştur.

Şekil 2. Ağırlık Tartım Sistematiği

Test ana olarak üre injektoru ve katalist arasında parçalarda oluşan üre birikintilerinin miktarının ölçülmesini
dayanır. Çünkü kristallesme oluşumu, seçicic indirgeyici sistemin NOx dönüşüm verimliliğinin bozulmasına yol
açmaktadır. Ayrıca kristallesmenin fazlalılıgı, sistem içerisindeki karşı basınç artmasına ve motor gücünde kayp
artışına neden olmaktadır. Ayrıca kristallesme yüksek sıcaklıkta egzoz gazı oldugunda yanma sonucunda yanarak
sistemin içinden temizlenmektedir.

Şekil 3. Test
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Şekil 3 görüldüğü gibi egzoz sistemi araçda bulunduğu yerleşimle aynı olacak şekilde sıcak hava jeneratorune
monte edilmektedir.
Kristallesmenin birikme testine gecmeden önce injector ve pompadan doğru miktarda üre geldiğinin kontrolune
yapılması gerekmektedir. Bunun için üre injektörü DCU olarak adlandırılan kendi kontrolcusunden belli debilerde
püskürtme yaptırılmaktadır. Yapılan bu püskürtmeler kaba toplanmakta ve sistemden girilen püskürtme miktarı ile
kabda ağırlıgı tartırılan üre miktarının farklılığı kontrol edilmektedir. Şekil 4 de görüldüğü gibi aradaki fark yüzde
5 den az ise sistemden verilen püskürtme miktarı doğru olduğu karar verilmektedir.

Şekil 4. Üre miktarı Püskürtme Korelasyonu

Ayrıca katalistler seramik yapıları sebebiyle ortamda bulunan nemleri absorbe edebilmektedir. Bu nemler
katalistlerde ağırlık artışına sebep olmaktadır. Bu da kristallesmeden kaynaklana ağırlık artışının anlaşılmasında
zorluk oluşturmaktadır. Bunun icin ölçümlere baslamadan önce katalistlerin farklı sıcaklıklarda 650 dereceye
kadar ısınan fırınlar ile nem karakterizasyonunu çıkartılmaktadır. Şekil 5 de nem almak için kullanılan fırınlar
görülmektedir.

Şekil 5. Nem almakta kullanılan fırın ve hassas tartılar
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Şekil 6. Nem Karakteri

Şekil 6 de görüldüğü gibi 6 farklı katalist icin nem karakterizasyonu eğrisi cıkartılmıştır. Bu sayede hangi
sıcaklıkta katalistlerde ne kadar nem kaldığı grafikten çıkarılabilmektedir. Kristallesme ve nemden kaynaklanan
ağırlık artışları ayıklanabilmektedir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Kristallesmenin haritasini çıkarabilmek için egzoz gaz debisi, üre püskürtme miktarı ve sıcaklık değerleri her
motora göre farklılık göstecektir. Özellikle hafif ticari araçlarda 3 ana debi noktası ve her noktaya ait 3 farklı üre
püskürtme miktarı belirlenmektedir.
Tablo 1. Egzoz Gaz debi ve Üre Püskürtme Miktarlari

Egzoz Debi
Miktarı (kg/hr)

Üre Püskürtme
Miktarı ( mg/s)

50
100
150
50
100
350
150
350
500

100
300
500
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Her bir nokta için yapılan testlerden sonra üre miktarı sıcaklık grafikleri türetilmiştir. Şekil 7 da sadece 150 kg/saat
debide farklı sıcaklıklarda kristallesme miktarlari incelenmiştir.

Şekil 7. Kritallesme Haritasi

Yapılan incelemede özellikle 190 dereceden aşağıdaki sıcaklılarda her yüzde 10 düsüs kristallesme miktarlarini
yüzde 30 -50 arasi arttırmaktadır. Ancak 190 dereceden daha yüksek sıcaklıklarda ise biriken kristallesmede
yüzde 5 ile 10 arasında ciddi değişiklik olmamaktadır. Debi miktari arttıkca aynı karakterizasyon daha fazla
kristallesme miktari artarak görülmektedir.

Şekil 8. Kritallesme Haritasi

Şekil 8 deki karakterizasyon haritasında sıcaklık düştükçe üre kristallesme miktarlari yüzde 200 bulmaktadır.
Bundan dolayi 200 derecenin altında püskürtme yapmamak kritik olmaktadır.
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Şekil 9. Kristallesmenin Görüntülenmesi

Şekil 9 de görüldüğü gibi her ölçümde parçaların fotograf cekip kristallesmenin yeri de belirlenmektedir. Özellikle
160 derece 13 g gibi kristallesme varken 240 derece de 1.74 g kristallesme görülmektedir. Ayrıca kristallesme
farklı sıcaklıklarda farklı yerlerde görülmektedir. Bu da yerlerin karakterizasyonunu belirlemenin zorlugunu
göstermektedir.

4. SONUÇLAR VE YORUMLAR
Üre enjekte edildiğinde ortaya çıkabilecek istenmeyen yan reaksiyonları ve hangi parametrelerin kristallesim
oluşumunu etkilediğini belirlemek için bir literatür taraması yapıldı. Literaturde özellikle düşük sıcaklıklarda
birikme oluşumunun artışı belirtilmektedir. ( Birkhold 2007).
Özellikle motordan gelen debi, sıcaklık ve üre miktarı parametrelerin kristallesmeye etkisini test etmek için, Ford
Otosan bünyesinde kristallesme ve görüntüleme test sistemi tasarlanmıştır. Testler, test cihazının kritik
parametrelerine ve sınırlamalarına göre yapılmıştır.
Tüm operasyon noktalarında, 200° C den daha düşük yüksek sıcaklıklarda üre miktarlarının yüzde 30-400 kadar
artış gösterdiği bunun da literature ile uyumlu olduğu görülmüştür. (Birkhold, 2007) Bu sayede minimum kritik
sıcaklık belirlenmiştir. Bu sıcaklık altında yüksek püskürtme değerlerinden kaçınmak gerektiği testler şekil 7 ve 8
deki sonuçlardan anlaşılmıştır. Ayrıca testler sırasında oluşan tüm birikintiler, dozlama durdurulduğunda ve
sıcaklık 500° C'nin üzerine çıkarıldığında kristallesme tamamen çözüldüğü şekil 9 deki sonuçlarda görülmüştür.
Testlerde ısı transferinin etkisi, deneylerde, spreyin vurulduğu yüzeyde bir doğrusal olmayan bir oranda sıcaklık
düşüşü olarak görülmüştür. Sistemdeki kristallesmenin, egzoz gazlarındaki ısıl yükün üre-su çözeltisinin
ayrıştırılması için gerekli enerjiye sağladığında azalması şekil 8 ile görülmüştür. Böylece kritallesmeyi azaltmak
için sistemdeki ısıl transferinin yüksek sıcaklıklarda homojen olması gerekliliği görülmüştür.
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ABSTRACT
The reducing of real driving emissions from public transportation which is using intracity lines has become more
important in recent years. This is because the petroleum derived fuel combustion products contributes the global
warming as well as adversely the air quality. The fuel consumption perspective is another major economical
concern for operating companies that should be optimized. In this context; a part of İstanbul Metrobus public
transportation system of which is using a dedicated line was analyzed with using Portable Emission Measurement
System (PEMS) and Portable Fuel Consumption Meter (PFCM) devices. The analyses showed for a certain
vehicle and for certain public transportation line critical regions (velocity and engine operating rpm ie.) and
operating parameters (acceleration, load ie.) can be identified and managed for more environmental friendly and
economical operation both from the operating company and vehicle manufacturers. Also it was found that the
outputs of these analyses can be used for driver education effectively.
Keywords: Real Driving Emissions, Fuel Consumption, Public Transportation, Emission Factors.

1. INTRODUCTION
The reduction of regulated emissions and carbon dioxide (CO2) and also the fuel consumption of public
transportation system becoming an emerging issue in recent years. The road transport using internal combustion
engines (ICE) powered powertrain units contributes the global warming as well as adversely the air quality.
Lorries, buses and coaches produce around a quarter of CO 2 emissions from road transport in the European Union
(EU) and around 5% of the EU’s total greenhouse gas emissions – a greater share than international aviation or
shipping (URL1). Public transportation, which uses intracity lines frequently, has vital importance on the cities air
pollution. The fossil fuel based drive units, which emits pollutants, are the primary source of this interest. Also the
fuel consumption is another major concern because of economical aspects. For an efficient and clear
transportation, the pollutants and fuel consumption has to be analyzed; considering the operating conditions.
İstanbul City, with a population of about 15 million is one of the biggest metropolis in the world that has
thousands years of history. The city’s public transportation is operated by the İstanbul Public Transportation
Company (İETT) (URL2) . The real on-board emissions and fuel consumption of these lines are directly related to
operating parameters of the buses driving in the city. Also the amount of greenhouse gas “CO 2” which is emitted
into the atmosphere from public transportation is directly related to the amount of fuel consumed during the
operation. Therefore predicting and optimizing the effects of different bus rides on fuel consumption over this
route is important for establishing more economic and cleaner public transportation system.
There are lots of valuable works in the literature that was made on real driving emissions of public transportation
(Rubino,2007,Zhang,2014,Wang,2011,Guo,2014,Noland,2004). The literature research is generally focusing on
the busses that travels in the free traffic in the intracity lines. But there is not any research work that deals with the
public transportation running on a dedicated line. Different from the literature in this research; real driving
emission and fuel consumption data of a public bus, operated on a partly-dedicated transit bus line of İstanbul
(Metrobus) , were evaluated and analyzed. Also alternative cruise scenarios for cleaner and cost efficient public
transportation are discussed.
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2. EXPERIMENTAL METHOD
2.1. Measurement System
A Euro 5 public bus which is powered by a diesel engine was used for measurements. The properties of the vehicle
are given at Table 1. The AVL KMA Mobile was used for fuel consumption measurements. AVL MOVE system
was used for CO, CO2, NOX, Oxygen (O2) and soot measurements. The soot was continuously measured. The
measurement system measuring methods and measurement accuracies are given at Table 2. The position of the
vehicle was monitored at 2 Hz GPS equipment. Also the relevant CAN data (actual torque, accelerator pedal
position, gear, and wheel based vehicle speed) was logged .All systems were controlled by AVL system controller
equipment. The measurement system configuration is presented in Figure 1.
Table 1. Vehicle and engine properties
Gross Vehicle Weight
Type
Vehicle Length
Number of cylinders
Engine capacity
Power
Torque
Compression Ratio
Min. Brake Specific Fuel
Consumption
@Full Load-1400 rpm
Emission Certification Level

32 tones
Articulated
18 m
6
11.9 l
260kW@2000 rpm
1600Nm@1100rpm
17.75:1
185 gr/kwh
Euro 5

Table 2. Measurement system properties
System
Fuel
Consumption

Device
AVL
KMA
Mobile

Method
Rotational type flow meter

Accuracy
±0.1%

Emission

AVL
Gas
PEMS

NO  UV-RASi

± 0.2%

i

NO2 NDUV

± 0.2%

O2  Oxygen Sensor

± 1%

CO NDIR

Emission
i

NDUV
NDIR

ii

AVL
PM
Pems

ii

± 30ppm

CO2 NDIR

± 0.1%

Soot Photoacoustics

~ 5 µg/m³

: Non Dispersive Ultraviolet
: Non Dispersive Infrared

2.2. Test Route and Test Load
The test are carried on İstanbul Metrobus Line. The Metrobus line is consisting of 3 main parts. These parts are
Söğütlüçeşme (S)Zincirlikuyu (Z)- 11 km length with 8 stations, ZincirlikuyuAvcılar – 25 km length with 25
stations and the last part is Avcılar – Beylükdüzü-16 km length with 12 stations. The tests was carried on
SöğütlüçeşmeZincirlikuyu (SZ) direction. The routes’ map derived from Google map with stations is given in
Figure 2. This part of the line was chosen for this research because it is the only part that crosses from Europa
Continent side to Asia Continent side of the İstanbul City. Also, the test route is the only part in which the
Metrobus uses 1.25 km public traffic; because of the 15 Temmuz Şehitler Bridge (old 1st Bosphorus Bridge) pass
in which the traffic density is relatively high in daily usage (URL3, URL4). The test route is given Figure 2 .
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Figure 1 Test system set-up

The test with real passengers are not considered because of safety issues. The loading conditions are simulated
with sandbags located in the public bus. Two loading condition is considered i- Full Load Condition (FL): with
13 tonnes of sandbag. ii- Half Load Condition (HL): with 6.5 tonnes of sandbag. The FL condition is simulating
the heavy operating conditions during morning and night times, and HL simulates the normal daily operation. Test
tests were realised with following the front bus method with a safe distance which is at normal operation schedule.

Figure 2- Metrobus line Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme part with stations
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3. RESULTS AND DISCUSSION
The second by second velocity, fuel consumption and emission data for both direction ZS and SZ is given in
Figure 3-7.

Figure 3- ZS and SZ direction velocity and altitude measurement

Figure 4- ZS and SZ direction normalized fuel consumption

The analysis of the velocity graphics are given Table 3 below.
Table 3. Vehicle Cruise analysis.(Average Values)

Direction
Speed
Acceleration
Deceleration
Acceleration Duration
Deceleration Duration
Cruising + Stop Duration
Trip Duration
Maximum Gradient

Unit
km/h
m/s²
m/s²
%
%
%
second
%

FL

33.64
0.24
-0.34
46
34
20
1210

ZS

HL

34.98
0.27
-0.39
48
37
15
1165
6.89

FL

SZ

HL

35.02
33.75
0.23
0.22
-0.29
-0.34
44
49
38
36
18
15
1169
1185
9.12

As it seen from the Table 3, the average speeds for ZS and SZ lines are changing between ~33-35 km/h for both
directions, the acceleration for ZS direction is higher than SZ direction which is related with the gradient profile
of SZ line. The altitude profile of SZ line is presenting a long upward hill cruising with a maximum gradient,
while the ZS direction is presenting is a classical down hill cruising from beginning to end. When the fuel
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consumption is analyzed, the fuel consumption of SZ direction is found ~80 l/100 km @FL and ~75 l/100@HL
and for ZS direction ~50 l/100 km@FL and 48 l/100 @HL. It was found that the SZ direction fuel consumption is
higher than the ZS direction which is interpreted as because of up hill cruise at SZ direction . Also the full load
cruise is resulted as with a higher fuel consumption which is interpreted as normal because of higher torque
demand because of load effect. The engine speed – velocity and fuel consumption contour maps are given in
Figure 5. Its seen that for full load conditions the critical durations from fuel consumption perspective are the
engine speed over 1500 rpm and vehicle speed between 20-60 km/h . Also this section is shifting to the over 1250
rpm engine speed and 40 km/h for half load conditions.

Figure 5- Engine speed –velocity and normalised fuel consumption (z axis) contour maps.

The engine speed – acceleration and fuel consumption contour maps are given in Figure 6 for ZS direction at FL
condition. . Its seen that the acceleration is a critical parameter for managing the fuel consumption so the total
mass emissions. The critical level of acceleration (acc) and velocity (z) fo ZS direction is found as acc > 0 and
v>30 km/h and also for SZ direction the ciritcal level off acc and v is acc > -0.5 and v>10 km/h. As its seen the
acc-v- fuel consumption relation ship directly effected by the operating route.

Figure 6- Velocity – acceleration and normalized fuel consumption contour maps.
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Figure 7- Zincirlikuyu- Söğütlüçeşme route second by second emission data

Figure 8- Söğütlüçeşme- Zincirlikuyu route second by second emission data

The emissions of cruises are analyzed and averaged in gram /second base and averaged. The results are given in
Table 4.
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Table 4. Emissions analysis.(Average Values)

ZS
Emission Unit
CO2
gr/s
CO
gr/s
NOX
gr/s
Soot
mgr/s

FL
HL
14.394 13.21
0.030 0.170
0.033 0.035
0.6693 1.2158

SZ
FL
19.741
0.056
0.055
0.8953

HL
18.642
0.195
0.076
0.9555

As its seen from the Table 4, the CO2, CO, NOX and Soot values are higher in SZ direction which is harmonious
with fuel consumption and velocity analyses results. The increase in SZ direction can be explained with gradient
effect and uphill climbing in SZ direction. This effect results with a high torque demand in SZ direction compared
to ZS direction. For CO, NOx and Soot emissions the FL events exhibiting lower values than the HL events. This
result can be explained with the increase of the exhaust gas temperature at full load which makes the after
treatment strategy more effective. Also the HL events gives to the driver more flexibility to change the accelerator
pedal position because of load condition. So the more aggressive accelerator pedal using combined with exhaust
gas treatment systems resulted as more emissions at half load condition.

4. CONCLUSION
The emission and fuel consumption characteristics of İstanbul Metrobus lines are analyzed in this research. This
research was planned in order to establish a reliable data base for future analyses of public transportation system.
The target of these analyses is to create a valuable output for a lower pollutant emitting and lower fuel consuming
public transportation. In this context regarding to the route of this research;


For the same vehicle and same operating conditions the road gradient and loading condition is a dominant
factor that identifies the fuel consumption and emissions.



For full load conditions the critical duration in terms of fuel consumption is found as when the engine
speed reaches over 1500 rpm and the vehicle speed reaches between 20-60 km/h and for half load
conditions the critical duration in terms of fuel consumption was found as when the engine speed reaches
over 1250 rpm and when the vehicle speed is reaches over 40 km/h. So for reducing the fuel consumption
the engine calibration and also transmission calibration works should focus on this regions as a future
work.



It was found that as FL conditions show a better emission performance which was interpreted as
aftreatment system performance. In this context the for the future work the company should consider this
effect when identifying the speed limits and also the vehicle manufacturer should take this in to the
consideration when realizing the emission calibration.



For full load conditions the acceleration levels are identified for ZS direction acc > 0 and v>30 km/h was
found critical in fuel consumption concept and also for SZ direction the ciritcal level off acc and v is
acc > -0.5 and v>10 km/h. Which these values should be taken in to consideration in fleet operating in
this route. Also these values can be used as effectively for driver education for a lower fuel consumption
public transportation.
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ÖZET
Otomotiv aydınlatma sektöründe yansıtıcı komponentler farklı parabolik yüzeylerden oluşmaktadır. Tasarım
olarak oldukça karmaşık yüzeyler içeren yansıtıcı komponentler, aydınlatma için büyük önem taşımaktadır.
Yoldan ve araç motorundan gelen titreşimler sebebiyle yansıtıcı komponentler üzerinde meydana gelen salınımlar,
karşı yoldan gelen ve kendi aracı içinde bulunan sürücüler için rahatsız edici ışık titremelerine neden olmaktadır.
Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla yansıtıcı komponentin ilk doğal frekans değeri ötelenmeye çalışılır veya
rezonans esnasında meydana gelen titreşimlerin genliklerini azaltmak amacıyla sönüm elemanları ön aydınlatma
ürünleri içerisinde kullanılır. Bu çalışmada otomotiv ön aydınlatma gövde parçasının analizler yolu ile yapısal
güçlendirmeleri kontrol edilmiş ve yansıtıcı komponentin ilk doğal frekansı ötelenerek arttırılmış ve doğal
frekansında meydana gelen genlik değeri azaltılmıştır. Yapılan bu iyileştirmenin müşteri özel isteklerini
karşılayamadığı tespit edilmiş ve yay elemanı kullanılarak yansıtıcı komponentin ilk doğal frekansı ötelenerek
arttırılmış ve doğal frekansında meydana gelen genlik değeri azaltılmıştır. Analiz sonucu elde edilen verilerin
doğrulanması için yapısal olarak güçlendirilmiş gövde elemanı kalıptan çıkan ilk parçalar ile yaylı ve yaysız olarak
test edilmiş ve analiz doğrulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Otomotiv Aydınlatma, Modal Analiz, Harmonik Analiz, Sönüm Oranı

STUDIES TO ELIMINATE FLICKERING PROBLEMS IN
AUTOMOTIVE LIGHTING COMPONENTS
ABSTRACT
In automotive lighting sector, the reflector is composed of different parabolic surfaces. Reflectors, which are very
complex surfaces in design, are of great importance for lighting. Oscillations on the reflector due to vibrations
from the road and engine cause uncomfortable light flickers for the driver on the opposite side and driver in his
vehicle. In order to avoid this situation, the first natural frequency value of the reflector are tried to be shifted or
the damping elements are used in the headlight to reduce the amplitudes of the vibrations that occur during the
resonance. In this study, headlamp housing is strengthened with simulations and the first natural frequency of the
reflector component is increased by shifting, and the value of the amplitude at the natural frequency is reduced.
This improvement was found to be inadequate to satisfy customer requirements and the first natural frequency of
the reflector is increased by using a spring element and the amplitude value at the natural frequency is reduced. To
validate the simulation results housing component, which is strengthened structurally and from first off tool parts,
has been tested with and without spring in order to validate the simulation results.
Keywords: Automotive Lighting, Modal Analysis, Harmonic Analysis, Damping Ratio150

1. GİRİŞ
Araçlarda bulunan ön aydınlatma elemanları yol tiplerine bağlı olarak birçok titreşime maruz kalmaktadırlar. Bu
titreşimler en yaygın olarak eksenel bir kuvvet ortaya çıkarmaktadır ve rastgele meydana gelen bu kuvvetler, ışık
titremesi denilen olayı meydana getirerek sürücüler için tehlikeli ve rahatsız edici bir durum ortaya çıkarmaktadır.
NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) tarafından 2016 yılında yapılan araştırmalara göre
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meydana gelen 52000 adet trafik kazasının 9000 adetini ışık yansıması ve parlama grubunda raporlanmıştır
(National Highway Traffic Safety Administration, 2018). Bu çalışma kapsamında incelenen ışık titremeleri
otoriteler tarafından ışık yansıması ve parlaması grubunda değerlendirilmektedir. Işık titremeleri düşük rezonans
frekanslarında ve yüksek genliklerde ortaya çıktığından karşı taraftan gelen sürücünün gözünü alarak yolu
görememesi ve kendi aracı içinde bulunan sürücüler içinde yolda bulunan farklı objelerden geri yansıyan ışıklar ile
oldukça riskli durumunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu durum otomotiv üreticilerinin kendi içlerinde belirlemiş
oldukları standart şartnameler ile kontrol edilmektedir. Ön aydınlatma elemanları, tasarım aşamasında iken
bilgisayar ortamında analizler koşturulur. Mevcut tasarıma ait rezonans frekansları (modal analiz) ve bu
frekanslarda cevap çıktıları (harmonik analiz) tespit edilip sonuçlar incelenerek gerekli iyileştirmeler
yapılmaktadır.

Şekil 1. Işık titremesi

Yapılan çalışmalar ile hedeflenen α açısını kabul kriterlerinin içerisinde tutmaktır. Bilgisayar ortamında
tasarımı ve tüm analizleri bitmiş olan ön aydınlatma elemanları tasarım ve doğrulama onayı aldıktan sonra
kalıp üretim aşamasına geçmektedir. Üretilen kalıplar ile basılan plastik parçalar toplanarak nihai ürün elde
edilir ve son olarak gerçek koşullarda test edilerek analiz ve test sonuçlarının korelasyonu sağlanmış olur.

2. YAYSIZ MODELİN SONLU ELEMAN ANALİZLERİ
Doğal frekansların tespit edilmesi amacıyla ilk olarak yay bulunmayan model, sonlu elemanlar yazılımının
arayüzünde modellenip bire bir araç pozisyonunu sağlayan gerçek sınır koşullarında modal analiz çözümleri
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 2. Yansıtıcı elemana ait 1. mod şekli

Yaysız gerçekleştirilen analizlerde ilk doğal frekans değeri (Şekil 2), müşteri tarafından şartnamelerde istenilen
limit değerinin altında kalmıştır.
Modal analiz sonrasında ışık titremesinin genliğinin ölçülebilmesi için harmonik analiz gerçekleştirilmiştir (Şekil
3). Analiz sınır şartlarında plastik malzemelerde genel kabul görmüş sönüm oranları kullanılmıştır.
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Şekil 3. Işık titremesi analiz sonuçları

3. GÜÇLENDİRİLMİŞ GÖVDE MODELİNİN SONLU ELEMAN ANALİZLERİ
Yapılan analizler sonucunda ışık titremesinin müşteri gereksinimlerini sağlaması için yansıtıcı komponentin ilk
doğal frekansının arttırılması gerektiği ve genlik değerinin de azaltılması gerektiği görülmüştür. Buna bağlı
olarak yansıtıcının geometrisinde gerekli güncellemeler yapılmş direngenliği arttırılmıştır. Ayrıca yansıtıcının
gövde üzerinde bağlantı kurduğu bölgelerde de gerekli direngenlik arttırıcı iyileştirmeler yapılmıştır. Özellikle
sabit nokta piminin bağlandığı bölge üzerinde, tasarımı iyileştirmek adına federler oluşturulmuş kalınlıkları
plastik parçanın üretilmesine en uygun olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarlamalar plastik akış
simulasyonlarıyla kontrol edilmiştir.

Şekil 4 - 5. Sabit nokta pimi bağlantı bölgesi iyileştirilmiş geometri

Şekil 4 ve 5’te plastik akış simulasyonu sonucunda öngörülen güçlendirmeler mevcuttur. Bu bölgede daha
etkili ve kuvvetli bir bağlantı yapmak adına kullanılabilecek maksimum et kalınlıkları çöküntü oluşmasını
engellemek üzere belirlenen 3/1 kuralına uygun olarak tasarlanmıştır ve simulasyon sonuçları ile kontrol
edilmiştir. Şekil 6’te 3/1 kuralına uygun olarak tasarlanan montaj bölgesine ait tasarım mevcuttur.
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Şekil 6. Montaj bölgesine uygulanabilecek maksimum et kalınlığı

Sabit nokta piminin bağlandığı bölge istenilen seviyede kuvvetlendirildikten sonra dinamik analizler
gerçekleştirilmiştir. Doğal frekansların tespit edilmesi amacıyla ilk olarak yay bulunmayan modele ait modal
analiz sonlu elemanlar yazılımı arayüzünde modellenip çözümleri gerçekleştirilmiştir (Şekil 7).

Şekil 7. Yansıtıcı elemana ait 1. mod şekli

Gövde güçlendirme çalışmaları sonucunda yapılan yaysız analizlerde ilk doğal frekans değerlerinde iyileştirme
sağlanmasına rağmen ön görülen şartname kriterleri hala karşılanamamaktadır.
Modal analiz sonrasında ışık titremesinin genliğinin ölçülebilmesi için harmonik analiz gerçekleştirilmiştir (Şekil
8). Analiz sınır şartlarında plastik malzemelerde genel kabul görmüş sönüm oranları kullanılmıştır.

Şekil 8. Işık titremesi analiz sonuçları
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4. GÜÇLENDİRİLMİŞ GÖVDELİ VE YAY ELEMANI EKLENMİŞ MODELİNİN
SONLU ELEMAN ANALİZLERİ
Alınan sonuçlar doğrultusunda yansıtıcı komponentinin ilk doğal frekans değerinin daha yüksek bir değere
ötelenmesi gerektiği görülmüştür. Ayrıca bu frekans değerindeki titreşim genliğinin belirtilen seviyenin altına
çekilmesi gerekmektedir. Bu hususlar doğrultusunda yansıtıcı komponentinin gövde komponenti ile
bağlantısına ek olarak hareketin sönümlenmesi adına yay elemanı eklenmiştir (Şekil 9).

Şekil 9. Sönümleme amacıyla eklenen yay

Yay eklendikten sonra model üzerinde gerçekleştirilen analizler tekrar edilmiştir. İlk olarak sonlu elemanlar
yazılımı arayüzünde modal analiz koşturulmuştur (Şekil 10). Yaylı gerçekleştirilen analizlerde ilk doğal frekans
değeri, ön görülen şartnamede istenilen limit değerin üzerine çıkmıştır. Modal analiz sonrasında ışık titremesinin
genliğinin ölçülebilmesi için harmonik analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sınır şartlarında plastik malzemelerde
genel kabul görmüş sönüm oranları kullanılmıştır.

Şekil 10. Yansıtıcı elemana ait 1. mod şekli

Analiz sonucunda ilk doğal frekansının ötelendiği tespit edilmiştir. Harmonik analiz sonuçlarına bakıldığında
yaylı modele ait dönme açısında genlik değeri müşteri limitleri içinde kaldığı görülmüştür (Şekil 11).
Simulasyon sonuçları doğrultusunda yansıtıcı elemana ait ışık titremesi problemi yay kullanılarak çözülmüştür.
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Şekil 11.Yaylı model ışık titremesi analiz sonuçları

Yapılan tüm harmonik analizlerin sonuçları Şekil 12’te gösterilmiştir.

Şekil 12. Işık titremesi analiz sonuçları

Tablo 1’de harmonik analiz sonuçlarının değerleri gösterilmiştir.
Tablo 1. Harmonik analiz sonuçları
Yaysız ve
Güçlendirilmemiş
Gövde

Yaysız ve
Güçlendirilmiş
Gövde

Yaylı ve
Güçlendirilmiş
Gövde

Frekans (Hz)

36

42

70

Açısal
Deplasman (°)

0,92

0,73

0,33
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Tablodan da anlaşılacağı üzere yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda parçaların ilk doğal frekansları daha
yüksek değerlere ötelenmiş olup açısal deplasman değerleri ön görülen şartnamenin kriterlerini karşılayacak
şekilde düşürülmüştür.

5. TEST KOŞULLARI
Yapılan bu analiz sonuçlarının test ile doğrulanması gerekmektedir. Müşteriye göre değişkenlik gösteren ışık
titremesi testleri genel amaç olarak benzer şartlarda gerçekleştirilmektedir. Ancak test sonucu başarı kriterleri
müşteriden müşteriye değişkenlik içermektedir. Testler genel standart olarak laboratuvar koşullarında belirli
frekans aralığında 1g genliğe sahip sinüs sinyaliyle yapının tahrik edilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Açısal
hareket belli bir mesafeye koyulan (Şekil 13) lazer ışık kaynağının test esnasında yansıtıcı komponentin
üzerine yerleştirilen ayna üzerinden ışığı yansıtmasıyla bulunur(Şekil.14).

Şekil 13. Şematik Gösterim

α, titreşim altında ışık kaynağının yapmış olduğu açısal deplasmanı (istenilen değer), d, ayna üzerinden
yansıyan lazer ışınının maruz kaldığı frenkans değerinde milimetrik kağıt üzerinde yapmış olduğu deplasmanı
(okunan değer) göstermektedir. D değeri ayna ile milimetrik kağıt arasındaki mesafeyi göstermektedir.
α=0,5*Arctan(d/D) formülünden hesaplanmaktadır.

Z

Şekil 14. Işık titremesi test düzeneği

Işık titremesi testi kısa ve uzun hüzme fonksiyonları için ayrı ayrı gerçekleştirilir.
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Şekil 15. Aydınlatma fonksiyonları (Temsili görüntüdür Clio PII)

6. ÖN AYDINLATMA GRUPLARINDA IŞIK TİTREMESİ TESTLERİ
Güçlendirilmiş gövde yaysız model üzerinde yapılan analiz sonuçlarının doğrulanması için test düzeneği
hazırlanmış ve ışık titremesi testi gerçekleştirilmiştir. Testten alınan ilk sonuçlara göre, yansıtıcı komponentinin
ilk doğal frekansı müşteri tarafından belirlenen standart altında kaldığı görülmüş ve analiz sonucu doğrulanmıştır.
Ayrıca bu doğal frekansında meydana gelen titreşim genliği ve buna bağlı hesaplanan açısal değişimler ön görülen
şartname sınırları üzerinde çıkmıştır (Şekil.16).

Şekil 16. Yaysız model test - analiz sonuçlarının karşılaştırılması

Güçlendirilmiş gövde yaylı model üzerinde yapılan analiz sonuçlarının doğrulanması için test, yay eklenmiş test
numunesi ile tekrarlanmış ve çıkan sonuç ile analiz sonucu doğrulanmıştır. Testten alınan ilk sonuçlara göre,
yansıtıcı komponentinin ilk doğal frekansı müşteri tarafından belirlenen standart değelerin üstünde kaldığı
görülmüş ve analiz sonucu doğrulanmıştır. Ayrıca bu doğal frekansta meydana gelen titreşim genliği ve buna bağlı
hesaplanan açısal değişimler ön görülen şartname sınırlarının altında çıkmıştır (Şekil.17).
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Şekil 17. Yaylı model test - analiz sonuçlarının karşılaştırılması

7. SONUÇLAR
Işık titremesi problemi ön aydınlatma elemanlarında sık karşılaşılan bir problemdir. Bu problemin giderilmesine
yönelik gerçekleştirilen bu çalışmada bilgisayar ortamında analizler gerçekleştirilmiştir. Yansıtıcı komponentin
hareketinin azaltılmasına yönelik sabit nokta piminin gövde üzerinde montajının yapıldığı bölgede kuvvetlendirme
çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar yapılırken plastik akışına yönelik analizler eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiş
ve tasarım iyileştirilmiştir. Tasarıma yönelik iyileştirmeler tamamlandıktan sonra ilk parçalar üzerinde testler
gerçekleştirilmiş sonlu eleman modeli doğrulanmıştır. Işık titremesi problemini giderebilmek adına yansıtıcı ile
gövde elemanları arasında yay kullanılmıştır. Kullanılan yay ile doğal frekansı daha yüksek frekans değerlerine
ötelenmiş olup bu frekansta meydana gelen dönme açısının büyüklüğünde de istenilen iyileştirme sağlanmış ve
müşteri gereksinimlerine uyulmuştur.

KAYNAKLAR
[1] https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/812506 National Highway Traffic Safety
Administration, 2018
[2] ANSYS Mechanical Linear and Nonlinear Dynamics, Lecture 4 Modal Analysis, Lecture 5 Harmonic
Analysis, Lecture 3 Damping, 2012
[3] Audesk Moldflow Insight, 2018
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ABSTRACT
Expectations of environmental harmony and fuel economy have been become weight reduction into main
objective of automotive industry. On that context, manufacturing automotive body parts from materials with high
specific strength like aluminum alloys (AA) provide great benefits. In order to take advantage of these benefits,
parts made of AA must be assembled with other components made of different types of materials. Due to mating
of such dissimilar materials cannot be achieved by using conventional processes like spot welding, research efforts
have been made to develop mating methods based on forming. In this study, relationships between geometrical
properties and load bearing capabilities of fasteners that can be assembled based on principles of clinching were
investigated via both experimental and finite element methods. By evaluating obtained these relationships,
dimensions for basic geometric parameters of the fastener were determined that required to obtain superior
mechanical performance. A prototype fastener model, which can be used in industrial scale was developed based
on results this subject which has not been examined in the literature before.
Keywords: Weight Reduction, Clinching, Fasteners, Aluminum Alloys

1. INTRODUCTION
The ever-increasing expectations of low fuel consumption and high safety requirements from modern automobiles
require compact and lightweight designs, which have to exhibit excellent mechanical performance. In this case,
the necessity of "designing with multiple material selections" is required. Aluminum alloys are among the most
commonly used materials in this sense. In the result of "designing with multiple material selections" arises
significant material manufacturing problems. Thus, it is not possible to utilize from spot welding, which can be
effectively and widely used for mating of material produced from steel, for mating of materials like aluminum
alloys and advanced high-strength steels having different physical and structural behaviors. To solve this problem,
mechanical mating methods have been developed.
The mechanical mating methods are basically based on the principle of shape-mate by forming of parts, which
need to be assembled (Klocke, 2013). When the studies in literature is examined, methods used for mate-shape
products are: clinching, riveting and crimping. In crimping process, mating is formed by linearly bending one of
the components to other (Varis, 2006). In riveting mating process, mating is formed by using additional
component. In this process either additional component or materials, need to be joined, are subjected to plastic
deformation (Voelkner, 2000). In clinching process additional component is not required. In both mating methods
(riveting and clinching), mating is provided as point. In clinching methods inhomogeneous thinning in sheet metal
may be observed. Thinning is likely to negativity effect on load bearing capacity of mating. But strain hardening is
formed in clinching area, since the materials are subjected to plastic deformation during the process. It had been
noted that the strain hardening effect provide strength increasing more than strength lose due to the material
thinning (Varis, 2006).
These methods, which are based on plastic deformation like crimping, riveting and clinching, provide cost
effective, easily applicable mating. However, it has also been observed that the studies carried out in this context is
largely based on the forming of unremovable types of mating. Therefore, in this study designing of a self clinching
fastener (SCF), which provides demountable assembly area by using clinching method, was performed. At the end
of this study, it was aimed that the revealing of a fastener providing solutions of the problems explained above in
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industrial scale. In this context, dimensional parameters, stress and strain formed during plastic deformation,
strokes and forces requirement for mating, axial removal force are individually investigated.

2. MATERIALS AND METHOD

Conceptual initial design of M8 SCF is illustrated in Figure 1. As can be understood from this figure, designed
SCF is consisted of three main parts such as “clinching region”, “rotating resisting head”, and “screw teeth”. In
this design SCF is forced to indent in to a aluminum alloy sheet under velocity controlled condition through a predetermined placement stroke. At the end of the stroke, a shape-mate is maintained by the plastic deformation of
the aluminum alloy sheet by accumulating of the material through the cavities at the clinching region and rotating
resisting head as shown in Fig 1(c). It is also clear from Fig.1(c) that, at the mated state “clinching region” mainly
maintains axial placement of the screws while SFC head geometry provides a good resistance against the rotation
of the fastener under applied torsional moments via indentation of the existing cavities around the screw head.

a.

SCF
Punch

Al Sheet

c.

Clinching Region

b.

Screw teeth

Rotating resisting head

Figure 1. Schematic view of self-clamping fastener. a: sectioning view of SCF Mating process. b. Top view of mating process.
c: Sectioning view of mated SCF to Aluminum Sheet.

Finite Element Method (FEM) was used for investigation of geometrical parameters, mating processes within the
fixation/placement of the SCF and also associated load bearing capabilities. These processes were also
experimentally studied to verify FEM models, using physically manufactured SCF. During this experimental
works, force displacement data was collected also vertical cross-section of the AA5182-SCF pairs were
investigated in order to reveal plastic deformation and material flow during the mating process. Obtained data
were compared with those obtained by FEM models to enhance prediction of the relationships between
geometrical properties, material flow and force-displacement behavior of the joining process.
In the scope of the experimental study, aluminum plate having 2.5 mm wall thickness from AA5182 raw material
was chosen, which is widely used in the automotive industry. SCFs were machined from commercial AISI 1050 in
normalized heat treated condition. SCFs were mated to the aluminum sheets by means of a universal electromechanic tension/compression test bench with a capacity of 250 kN using a punch velocity of 1 mm/s. Mechanical
performance of the AA5182-SCF pairs were determined at room temperature. Removal tests where an axial
displacement was applied to SCF with ram speed of 1mm/s while AA5182 sheet supported. Removal forcedisplacement data was also collected. Using this data, deformation behavior and maximum removal force of the
pair were determined.
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FEM model was created by utilizing MSC Simufact-Forming software. FEM models were solved by MSC Marc
code. Removal force simulations were also run subsequent to forming simulations. Residual stresses and plastic
strains and also hardened state of the formed material were transmitted to axial removal models. Both mating and
axial removal process modelled with six fold symmetrical models as shown in Figure 2. Mating/placement
velocity and axial removal velocity were chosen as 1 mm/sec as in the experimental study. Mechanical properties
and flow curve of AA5182 sheet metal was determined at room temperature by means tensile tests bench. Stressstrain behavior of the AA 5182 sheet was converted to piece-wise linear curves to implement flow curve into the
FEM model. SCF made of AISI 1050 (SCF material) and forming punch made of AISI 4140 steel are adopted by
taking software library. These materials obtained from software library was customized for room temperature as
per Henzel-Spitzel curve. FEM models of AA 5182 sheet, SCF and punch are meshed as hexahedral solid
elements. Local refinement was implemented during simulation against to the mesh distortion, since wide plastic
strain values were reached during the process. By this was, it was aimed to simulate the metal forming processes
in the deformation zone, which is the basis of the investigation, with higher accuracy. Additionally, an adaptive remesh algorithm was used in order to pass the problems, which may cause due to mesh distortion during processing
steps. In the case of this algorithm, if the strain values of the model exceed 0.1 or if the contact penetration is
greater than 0.05 mm, re-mesh was implemented just before proceeding to further analysis steps. Friction between
components were determined as 0.1 and friction coefficient tolerance chosen as 0,04. Friction effects between
components are detected as per Bilinear Coulomb approach. All analysis was performed by means of computer
having Intel Core i7 6700 Hz processor, 16 GB DDR4 Ram.

(a)

(b)
(c)

(d)
(
c
Figure 2. FEM Model used during mating process (a) General view, (b) Mesh structure of Al Sheet, (c) Mesh structure of SCF
)
(d) Mesh structure of punch
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3. RESULT AND DISCUSSION
Stress-strain curve and mechanical properties calculated from this curve were represented in Figure 3 and Table 1
respectively. AA5182 alloy reflects a strain hardening dominated elastic-plastic deformation behavior. Subsequent
to yield strength of 148 MPa, the material reached to an ultimate tensile strength of 336 MPa with a uniform
elongation of about 0.2 (Fig.3 and Table-1). Mechanical properties AISI 1050 steel for the SCF and AISI 4140
steel for punch are given in Table 1. Considering these mechanical properties both structural steel is capable to
provide sufficient mechanical performance relevant to the functional properties of the SCF and punch respectively.

Figure 3. Stress-Strain Curve for AA5182 Al

Table 1. Mechanical properties of AA5182 Al
Yield
Strength
(MPa)

Tensile
strength
(MPa)

Uniform
elongation

strainhardening
exponent

148,6

336,2

0,1940

0,206

strainhardening
coefficient
(MPa)
469,3

Table 2. Mechanical properties of AISI 1050 (SCF) () and AISI 4140 ( Punch) steels.
Material
AISI 1050
AISI 4140

Tensile
strength
(MPa)
610
1185

Yield
Strength
(MPa)
595
1110

Elongation
at rupture
(%)
15
8

Figure 4 represents punch force-punch stroke (F-X) curves of mating process of SCF to AA5182 sheet metal
obtained from FEM models and experimental study. It is obvious from these figure that, both curves represented
same F-X relationships and curve characteristics. Small deviations on the numerical values between each curve are
also evident. These deviations may be related to the experimental errors within the placement errors that may arise
during the placement of the SCF into the initial hole, geometrical tolerances of the punch, support elements etc…
Hence, it is important to note that, created FEM model is capable to simulate deformation behavior/characteristics
and mechanical properties of forming and testing steps of the SCF application in an acceptable accuracy of 92%.
Punch force-punch stroke (F-X) curves of mating process (Figure 4) mainly indicates that metal forming process
takes place in there district stages leading to considerable change in curve slope. Curve shows generally linear
characteristic for each deformation zones. In Zone I, it can be said that the components exhibit mainly elastic
deformation. However, somewhat deviation from linearity is also evident in this zone. This may occur due to
existence of geometrical imperfections and/or clearance between the components. In the Zone II, plastic
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deformation stats in the local contact regions mainly at the “rotation resisting head” and spreads through the
“clinching region” with an increasing contact area (Fig. 5 (b)). A considerable decrease in slope of the F-X curve
is evident at the zone III as a result of the nearly steady-state material flow (Figure 4 and Figure 5(c)). It is
important to note that, above explained deformation zones are observed FEM models clearly. Therefore, it obvious
that, FEM model can simulate the physical mating process in terms of general deformation behavior formed on
components.

Zone I

Zone III

Zone II

FEM Model
Experiment

Figure 4. Force and stroke curve of experimental and FEM Model

(a) Zone I

(b) Zone II

(c) Zone III

Figure 5. Material accumulation into the SCF clearance according to the slopes observed on F-X curve.

FEM model and experimental study was also compared on the vertical cross-section of the SCF-AA5182 mates in
order to evaluate validity of the FEM model by means of metarial flow characteristics and dimensional accuracy
(Figure 6). When Figure 6 is examined, material flow characteristic obtained from FEM model is very similar to
those obtained from experimental study (Figure 6). Especially the cavity formed due to the deformation
irregularity during physical mating process can be predicted by the FEM model (Figure 6). Additionally, when
cavity size, location is taken into the consideration, it is clearly understood that the FEM is capable to predict
details in metal forming procedure of the applied clinching process.
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(a)

(b)

Figure 6. (a) Sample of SCF sectioned by means of EDM. (b) Calibrated FEM model.

Using this FEM model, effects of dimensional variations on the mating and subsequent mechanical performance of
the SCFs were investigated. For this aim, CAD models with different values of geometrical parameters indicated
in Figure 7 were created. These CAD models were analyzed for mating process and axial removal process.
Parameter “a” indicated on Figure 7 is called as “Material Accumulation Zone (MAZ)”This parameter is mainly
found related to burr formation. During the mating of the SCF burr formation plays an important role to reduce
hydrostatic pressure leading to enhance the material flow and prevent form the gap formation. On the other hand,
dimensional variations that allow excessive burr formation increases redundant plastic flow leading to decrease in
efficiency of the forming procedure by increasing both punch force and stroke. On this basis, if clearance between
punch and MAZ is decrease to certain value, burr formation is not occurred but also material flow is failed to fill
whole clinch region (Figure 1). But together with their decreasing values of MAZ, the forming of burr during
mating process becomes more pronounced. When the effect of the MAZ on the axial removal force is examined, it
is understood that axial removal force enhances with the lower MAZ values. Additionally, axial removal force is
stable through the wider removal stroke range compared with higher values.
Parameter “b” indicated on Figure 7 is called as “Material Accumulation Height (MAH)”. No significant
variations are observed on F-X curves with different values of MAH parameter. Besides, it was observed that
required stroke for entire mating operation slightly reduced with the lower MAH values. It is thought that this
issue is occurred, since lower amount of material need to be accumulated into the clearance in SCF geometry. But
also higher axial removal force is provided by lower values of MAH.
Parameter “c” indicated on Figure 7 is called as “Material Accumulation Angle (MAA)”. Deformed material
during mating process is oriented to the clinching region by means of this parameter. When this angle is totally
removed from the SCF geometry (Condition MAA is 90°) mating operation is failed due to the large plastic
deformation of the SCF itself. When MAA is selected lower than 90°, clearance in clinching region can be fully
filled with deformed material. Additionally, stroke required to fill clinching region is decreased with higher MAA
values. This also caused SCF to reflect, higher axial removal force.
(a)

(b)
(c)

Figure 7. Evaluated dimensional parameters: a. Material Accumulation Zone, b. Material Accumulation Height, c. Material
Accumulation Angle
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As a result of geometrical variation evaluation, an optimum set of parameters was determined and both
experimental studies and FEM models were performed using the optimum SCF. F-X curve obtained in mating
stage of optimum SCF is represented in Figure 8. As can be understood from this figure, SCF with optimum
geometrical parameters is mated 1,3mm stroke and 39,50 kN mating force. Figure-9 shows cross-section of the
experimentally mated SCF and comparison with that obtained from the FEM study. This figure clearly indicates a
good accuracy FEM model in the prediction of dimensions, material flow and burr formation. Mated SCF provides
a removal force of 6,33 kN. It is evident from both experiments and FEM models that this force causes plastic
bending of the AA5182 sheet during the removal tests (Figure 10). Hence, load bearing capability of the SCFAA5182 mate can be considered as high enough for the engineering applications (6,33 kN).

Figure 8. Mating force and stroke obtained from experiment and FEM model for optimized SCF geometry

(a)

(b)

Figure 9. Experimentally mated SCF to Al sheet (a) sectioned view, (b) burr formation comparison for FEM model and
experimental study.
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(a)

(b)

Figure 10. Views of Al Sheet and SCF after axial removal force application: (a) top view, (b) bottom view

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Dimensional differences on parameters are evaluated in terms of mating force-stroke, axial removal force. The
obtained results can be summarized as follows::


It is understood that the dimensions, which lead to increase amount of material needed to be deformed
during mating operation, increasingly effect on mating force. It is thought that this state is stemming from
increased material volume during deformation.



Material flow through to the clinching region is one of the main purpose of the mating operation. This
orientation is provided by material flow under the mating force. Therefore, any direct or indirect effects
related with material flow changes mating force and also mating stroke. MAA have a direct effect on
material flow i.e. mating force and stroke. Distance between SCF shaft and punch is an indirect parameter
for material flow. Because when the deformed material is reached clinching region, material orients to
this area. As a result of this behavior burr is formed in this area. If the relevant distance is reduced certain
dimension, material flow is blocked so that death metal zone in material is occurred. The reason of the
death metal zone is thought to be occurred due to increasing of hydrostatic pressure. Moreover, that this
issue may lead to process fail.



Axial removal force generally changes depending on main two factors. First factor is Aluminum sheet
thickness, which stays as non-deformed form after mating operation. Basically mating operation operated
by minimum stroke provides maximum non-deformed sheet metal thickness. In this case, axial removal
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force positively is affected by this situation. Because axial removal force arises from the Aluminum sheet
metal bending during load application, which is applied negative direction from mating force. So simply
higher non-deformed material thickness will resist against to the bending so that higher axial removal
force is achieved. Second factor related with axial removal force is friction between surface on SCF’s
anti-rotation grooves and sheet metal. The increasing of the relevant friction is related to the excess
material volume in contact with this surface. So parameters lead volume increasing in this surface
provides higher axial removal force.
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ABSTRACT
There are various requirements for the port design in terms of the cyclinder design constrains,
durability, manufacturrability. Flow test bench testing is a standard experimental methodology used by
the automotive industry to characterize a cylinder head. This paper aims at providing a detailed view on
the characteristics of the in cylinder flow fields for diesel engines with cylinder head flow
characteristics that represent the latest trend in combustion system development. Experimental
investigations indicate that the up to now employed model for describing the in cylinder flow pattern at
the beginning of the compression stroke fails to reproduce the characteristics of actual flow structure.
Keywords: swirl, port design, cylinder, flow test bench, compression

1. INTRODUCTION
Diesel engines become main power source for heavy and light duty vehicles and passenger vehicle as well in the
recent years. Diesel engines are higher torque and thermal efficiency than gasoline engines (Ricardo and
Hempson, 1968). However, all these advantages of diesel engines, harmful exhaust gases from the engine is the
limit the combustion efficiency (Tippelmann, 1977), (Uzkan continued, 1983). Emission regulations for diesel
engines have become very strict for European standards. European Union registrations introduce a significant
percent reduction of nitrogen oxides (NOx) emission from Euro 5 to Euro 6 for diesel engines (Ladommatos
continued, 1992).
To reduce emission level two main approach are used. First method is aftertreatment system. Diesel engines
requires exhaust aftertreatment system since diesel combustion is not sufficient to reduce NOx and soot for Eu6
(Han continued, 2007). Selective Catalytic Reduction (SCR) is designed to efficiently reduce NOx emissions
from the combustion system. The SCR is an emission reduction system that contains injector, catalyst, the urea
water solution and urea tank and control system (Stone and Ladommatos, 1992) (Omori continued, 1991). The
second method is optimize the combustion process. This method reduce the emission without advanced
aftertreatment system (Shaoxi contined, 1989).
Optimizing the diesel combustion is critical step during the design phase but phenomenological physics of the
combustion is challenging part. To enhance phenomenological physics of the combustion, complex flow structure
should be specified (Xinglan continued, 2007). As diesel engines have undergone a steep development curve in
recent years, it is appropriate to reassess current practices for the characterization of in cylinder flow during
combustion system development, using state of the art numerical and experimental techniques.
Flow structures are mostly generated during the admission stroke, and evolve under the influence of volume
reduction during the compression stroke. Combustion characteristics of the modern diesel engine relies on the
application of charge air motion around the center axis of the combustion chamber (Jiaxiu, 2001).
From the literature, it was understood that the swirl in diesel engines is an important parameter that affects the
mixing rate of air and fuel, heat release rate, emissions and overall engine performance. It was also observed that
there is an optimum level of swirl for particular combustion chamber geometry. If required, the swirl level can be
increased with an appropriate combustion chamber design. It was observed that an increase in the swirl affects the
fuel-air mixture.
Although engine manufacturers have different design philosophies, one strategy in diesel-engine development is to
carefully adapt the level of swirl generated during the admission stroke to obtain the required combustion quality.
Performing such fine optimization requires a detailed knowledge and understanding of the underlying flow
features (Heywood, 1988).
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Intake port performance has significant influence on engine power, fuel economy, and exhaust emissions by air
charge motion which is referred swirl. Swirl is mainly used for getting the adequate fuel-air mixing rates.
Measurement of in cylinder air motion is becoming increasingly important due to exhaust emissions as well
(Heywood, 1988).
Swirl is angular moment given to air during suction stroke to ensure optimum air fuel mixing combustion for
achieve engine performance in terms of power emissions. Swirl is amplified at the end of the compression stroke
by forcing the air towards the cylinder axis into the bowl-in-piston combustion chamber. The nature of the
swirling flow in an actual engine is extremely difficult to determine (Benson, 1982).
The main method that is currently applied for measuring the global level of swirl that is cylinder head generates is
so-called steady state flow port bench testing. In such experimental set-up, the head is mounted on top of an open
ended cylinder. A constant pressure difference across this set-up induces a steady flow of air. The mass flow rate
that is achieved gives an indication of the cylinder head’s efficiency. Torque meter is used to measure the intensity
of the swirling air flow that passes through the cylinder for several fixed positions of the intakes valve. The
measurement results are used to calculate a global non dimensional swirl number for which various mathematical
definition exist (Miles, 2001).
It is well known that in DI engine swirl is needed for proper mixing of fuel and air. This is particularly true in case
of diesel engines. Moreover the efficiency of diesel engine can be increased by increasing the burn rate of fuel/air
mixture. This can be achieved by two ways; one by designing the combustion chamber in order to reduce the
contact between the flame and the chamber surface and two by designing the intake system that imparts swirling
motion to intake charge. So by designing the intake port for 4-valve system and flow through intake port can be
analyzed with CFD in suction condition at different lift conditions but in this paper flow patterns, stream lines and
velocity vectors observed at full lift (Adawy continued, 2017).
The paper is structured as follows. First, the fluid flow predictions at a number of swirl conditions against
measurements of swirl ratios, local velocities, and swirl center positions, are validated for full induction stroke
calculations in motored engine operation. Finally, the validated model is used to study the effects of different
throttling strategies on the in-cylinder fluid flow structure, and compared with sector mesh simulations.

2. EXPERIMENTAL INVESTIGATION
In this section we describe briefly the flow test rig allows the investigation of flow conditions at intake and
exhaust ports by steady air flow and provides a defined assessment of flow and swirl behaviour. The flow test rig
is shown in figure 1.

Figure 1. Flow Test Rig

The measurements of the in-cylinder swirl are conducted with a torque meter. The measurements are conducted at
a constant pressure difference between tube and atmosphere. The pressure adjustment, which is required for
different valve lift settings is done by a frequency converter controlled by the software. The air flow is measured
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by the rotary piston flow meter with additional measurement of air temperature and pressure drop. The swirl level
is obtained by evaluating the torque of the honeycomb.

Figure 2. Valve System in Flow Test Rig

The test rig is equipped with a torque meter in order to indicate the angular momentum of the flow. The
honeycomb, located downstream cylinder head flame face in the cylinder liner, eliminate all non-axial components
of the flow, which are introduced upstream by the intake ports .

Figure 3. Honeycomb in Flow Test Rig

Steady flow testing is a simplification of the real flow problem, which is the unsteady in-cylinder flow in a running
engine..

Figure 4. Head and block in Flow Test Rig
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Figure 5. Pressure Variation in Flow Test Rig

In Figure 5 Pressure drop influence on swirl level probably due to port flow instability. Both measurement systems
with comparison swirl behavior by pressure drop variation. Pressure Drop 500mmWC is sufficient enough

Figure 6. Mass Flow Measurement in Flow Test Rig

3. RESULTS
Flow performance Cylinder no. 4 with higher flow values due to low intake manifold influence (direct flow to
port) Cylinder 1.,2.,3.,5.,6. with additional bending due to manifold layout -> reduced flow performance. Swirl
Motion Cylinder no. 5 and 6 with higher swirl level due to flow direction from the right side Cylinder no. 1 to 3
with lower swirl level due to flow direction from the left side . Cylinder no. 4 with lowest influence of the
manifold
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Figure 7. Swirl and alpha ratio

* A comparable engine shows lower swirl fluctuation (average +/- 1%) except in the medium valve lift
area with manifold (approx. 3%)

Figure 7. Swirl ratio

5. CONCLUSION
Extensive data base of flow field data has been collected by means of experimental result w3wof the flow in
steady flow bench.
Influence of the plenum/manifold on swirl motion is typical for a central entrance into plenum. Cylinder no. 1, 2
and 3 with decreased swirl motion due to flow direction from right side; Cylinder no. 5 and 6 with increased swirl
motion due to flow direction from left side
- Steady state flow measurement overestimated the manifold influence (transient effect lower) but is an indication
of potential. Intake port layout with low swirl level
- With decreasing swirl level the risk is growing of fluctuations from measurement to measurement and by
pressure drop variation
- Flow performance fluctuation is very low. Air supply of test bench is steady.
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ABSTRACT
Collision avoidance, object detection, localization, mapping and planning a route from an initial to goal position
(path planning) are basic research topics for autonomous vehicles. There are many sensors such as LIDAR (Light
Detection and Ranging), GPS, IMU, camera and odometer which are used for autonomous vehicles to fulfill these
tasks. One of these sensors LIDAR is used to detect and visualize obstacles and acquire environmental information
in autonomous vehicle system and mobile robot applications. In this study, a new type of 3D LIDAR with
field of view was obtained using a much lower–cost two dimensional Hokuyo URG-04LX-UG01 laser scanner
instead of high cost 3D LIDARs (such as Velodyne). The acquisition of 3D LIDAR is mainly based on the rotation
of the 2D laser scanner around its yaw axis and the fact that data of LaserScan, which is published by this laser
scanner, is converted into 3D PointCloud data on ROS platform. In this study, unlike other studies, a DC motor
with encoder was used instead of servo motor (such as dynamixel servo) which is found its ready-made library on
a mobile platform called Robot Operating System (ROS). Experiments of the system on an autonomous vehicle
show that the 3D image of the environment and distance and angle of the nearest object can be obtained. The
proposed system offers an affordable, yet effective solution to 360 object detection on autonomous vehicles.
Keywords: 2D laser scanner, 3D LIDAR, ROS, PointCloud, Autonomous Systems

1. INTRODUCTION
Nowadays, studies such as object detection, obstacle avoidance, Simultaneous Localization and Mapping, 3D
Exploration have started to be done using 3D laser scanners in autonomous vehicles and mobile robot applications.
Examples include object detection (Chen continued, 2017), (Magnier continued, 2017), (Kim continued, 2017),
(Abdul Rachman, 2017), obstacle avoidance (Wang continued, 2017), (Zhao continued, 2017), (Li continued,
2017), Simultaneous Localization and Mapping (Afanasyev & Ibragimov, 2017), (Rubinstein & Erez, 2016),
(Dube continued, 2017) and 3D Exploration (Surmann continued, 2003). There are several different kinds of 3D
laser scanners such as airborne laser scanners (ALS), terrestrial laser scanners (TLS), hand-held laser scanners
(Ebrahim, 2016). A 3D laser scanner emits a laser to search for objects within its measurement area and measure
distance objects are located. Distance is measured using time of flight. Time of flight is the time it takes for the
projected laser light to reflect off of an object and return to the laser scanner. Most commonly used 3D laser
scanner with
field of view in autonomous vehicles and robotics are provided by produced Velodyne with
multi-beam models HDL-64E (Vaskevicius continued, 2010), (Choi, 2014), (Huang continued, 2010),
(Muhammed & Lacroix, 2011), HDL-32E (Morales continued, 2013), (Mutz continued, 2016) and VLP-16 (Yin &
Berger, 2017). The different sensors used on autonomous vehicles and their purpose are shown in figure 1 (URL
1).
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Figure 1. Different sensors being used on autonomous vehicles (URL 1)

The 3D laser scanners have features high resolution, large measurement range (up to 100 meter), coping with
reflective/difficult surfaces and high acquisition rate that makes them suitable for vehicles moving at high speed.
However, studies using these laser scanners are quite costly. So, many researchers build their own 3D laser
scanners by rotating standard 2D laser scanners around a certain axis (Morales continued, 2011), (Ocando
continued, 2017), (Martinez continued, 2015), (Maurelli continued, 2009).
In this study, it is aimed to design a low cost 3D laser scanner. The proposed system will be installed on an
autonomous indoor vehicle (Figure 2). Current system has two LIDARs at the front capable of detecting obstacles
around up to 5.6 meters as well as obstacles around 240 degrees. Unfortunately, when the vehicle is rotating or if
any obstacle approaches from the sides, the vehicle cannot detect them. The vehicle will be aware of these objects
with the help of the proposed 3D laser scanner system.

Figure 2. An autonomous transport vehicle developed in TÜBİTAK project 115E345

In this study, unlike other studies, a DC motor with encoder was used instead of servo motor (such as dynamixel
servo) on a mobile platform called Robot Operating System (ROS) (Morales continued, 2011), (Ocando
continued, 2017), (Martinez continued, 2015), (Maurelli continued, 2009). The ROS platform (Quigley continued,
2009) has a ready-made servo library. So, ROS-servo motor communication is quite easy. However, the following
problems had to be solved in order to provide the ROS- DC motor with encoder communication.


No DC motor with encoder library in ROS



Frequency differences between data



The angle from the ROS and the encoder angle do not match

In addition, both the 3D image of the environment was created and the distance and angle of the nearest object was
obtained with this laser scanner on the autonomous vehicle.
This paper is organized as follows: Next section describes the design of the system (mechanical, electronic and
software). Experiments are presented in section III. The study ends with conclusions and future work on Section
IV.

2. DESIGN OF THE SYSTEM
A standard 2D laser scanner and a rotational element are required to enable 3D scanning. This rotational element
can be a servo motor or DC motor with encoder to rotate the scanner. The combination of the 2D laser scanner and
rotational element is quite important. This is because different scan planes and rotation axis lead to different fields
of view. There are four different scanning methods. These are pitching scan (x axis rotation), rolling scan (y axis
rotation), yawing scan (z axis rotation) and yawing scan top (x axis rotation). Pitching scan has a horizontal scan
plane and pitch up and down. Rolling scan rotates around the center of the scanner. The yawing scan and yawing
scan top have vertical scan plane and they rotate around the z axis.
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In this study, Hokuyo URG 04LX-UG01 was used as 2D laser scanner and DC motor with encoder was used
instead of servo motor as rotational element. This 2D laser scanner has compact dimensions (50x50x50) and its
weights are only 160gr. A 2D scan with a field of view of
and an angular resolution of
can be
obtained in 100ms/scan. It has a maximum scanning range of 5.6 m and minimum range of 0.02m. Principle of the
distance measurement is based on calculation of the phase difference, due to which it is possible to obtain stable
measurement with minimum influence from object’s color and reflectance. It is powered through a 5V power
supply with a current of 0.5A or less. The sensor is designed for indoor environment use only. This does not cause
any problem for our system, since our autonomous vehicle has been designed for indoor operations. Although the
sensor is not marked as safety device, we decided to use it for prototype development. For real-world applications,
a lidar that can work outdoors and that is marked as a safety device would be necessary. At the same time, yawing
scan top was selected as the scanning method. The design of the 3D laser scanner system is depicted in Figure 3.
This rotational system is consists of 2D laser scanner, DC motor with encoder, Gimbal, Coupling and Slip Ring.

Figure 3. Rotational system of 3D laser scanner

2.1. Mechanical System
The main idea of the system is to rotate a 2D LIDAR sensor to obtain a 3D data of the environment. This requires
physically rotating a sensor as well as maintaining a power and data contact as it rotates. A mechanical element
called slip-ring enables the data connection. In this project USB slip-ring from MOFLON MUSB2121-S02FL01 was used. During the development phase, the slipring is connected to a plexiglass table while holding the
Hokuyo LIDAR URG-04LX.

Figure 4. Developed prototype
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2.2. Electronic System

Figure 5. Flowchart of the system

The electronic components used in the designed 3D laser scanner are DC motor with encoder, L298N motor driver
and Arduino UNO microcontroller board. For a reliable data capture, the Hokuyo LIDAR should be rotated with
constant speed. A DC motor with encoder was used to rotate the LIDAR sensor. In order to communication with
ROS, angle data from this motor’s encoder was obtained. Arduino UNO with L298N motor drivers was used to
read the encoder data and rotate the motor as well as the LIDAR at constant preset rotation speed.
The prototype of the new 3D laser scanner system obtained using the 2D laser scanner and its flowchart are shown
in Figure 4 and Figure 5, respectively.

2.3. Software ROS
Robot Operating System (ROS) is an open source and free software system that enables control of robot
components via computer. It contains libraries and tools that enable the development of robot applications. In fact,
it is not a real operating system. It just needs a Linux based operating system to be used. It has many distributions
which are versioned set of ROS packages (Box Turtle, C Turtle, Diamondback, Electric, Fuerte, Groovy, Hydro,
Indigo, Jade, Kinetic).The first released distribution is Box Turtle and the last released distribution is Kinetic.
These are akin to Linux distributions (e.g. Ubuntu, Debian, Pardus). In this study, Ubuntu distribution of Linux
operating system and Indigo distribution of ROS are used. The purpose of the ROS is to provide the relationship
between the robot and the programmer. It has several advanced features which enable robotic researchers to work
very easy and convenient way. These features are given below:
 The code written for a robot can be used for a different robot with very little change.
 It can be encoded in popular languages like Python, C++, Java, Lisp, Lua.
 Codes written in different languages can be run together. So, generated nodes can be written in different
programming languages. For example, when a node is C++, the other node can be Java or Python.
 Thanks to its modular structure, the entire system will not crash when a component crashes.
 Since operations are published under different topics, there is no chaos and it is easier to debug.
 Because it is fully compatible with Gazebo (robot physics simulator) and Rviz (visualization panels)
platforms, studies can be tested in a simulation and visualization environment.
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2.3.1 Working Principle of ROS
The ROS software platform was used in this study. ROS starts with ROS Master. It is a program that stores
information about the network and it allows all other ROS pieces of software (Nodes) to find and talk to each
other. A ROS system consists of nodes communicating with other nodes using publisher/subscriber messaging
model. Nodes are process that performs computation. A system is comprised of many nodes and every node is
responsible for one task. Nodes communicate with each other through messages published by topics. Topics are
buses used by nodes and they carry messages that send information to other nodes. When a node sends a message
through a topic, it means that the node is publishing a topic. Similarly, when a node receives a message via a topic,
it means that the node is subscribing a topic. Nodes can publish more than one topic and subscribe to more than
one topic.
ROS has a computation graph showing the correspondence between nodes and topics called rqt_graph. It is a
graphical tool and it appears to be trying to run on a system that does not have a window manager.

Figure 6. Node-Topic communication graph

The Figure 6 shows node-topic communication graph that enables to obtain 3D point cloud data from 2D laser
scanner. The rectangles and arcs represent nodes and topics, respectively. As you can see on the graph, a node can
publish more than one topic and subscribe to more than one topic.

2.3.2 3D PointCloud Data Acquisition Steps on ROS Platform
The 3D PointCloud data acquisition steps run on a ROS platform. These steps are as follows:
Axis adjustment for scanning was done (yawing scan top)
Point Cloud data was obtained from the Laser Scan data. Laser scan is published as a sensor_msgs/Laser Scan.msg
message type on /scan topic. Thanks to this message type the angle of each hit and its distance (range) from the
laser scanner can be obtained. This message type allows to working with raw range data. However, it is more
convenient to work with points 3D Cartesian (x, y, z) format called a point cloud. To get laser scan as a set of 3D
Cartesian points, it should be converted to a point cloud message (sensor_msgs/PointCloud.msg or
sensor_msgs/PointCloud2). This conversion is necessary to get a 3D image.
The URDF (Unified Robot Description Format) robot model and TF (Transform Frame) axes of the system were
created. URDF describes everything that does not change the system (links, joints, dimensions…). For example,
this model provides information about how long the links are, how the joints can move and relationship between
each links and joints. It is also used for calculating inverse kinematics. TF is a tool for keeping track of coordinate
frames over time and it maintains relationship between coordinate frames in a tree structure buffered in time. If the
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joints between the links of the robot can’t move, then the TF is static. But TF is often dynamic while URDF is
always static.
ROS-Arduino communication provided.
ROS-Encoder communication was provided. Normally, since the ROS has a ready-made servo library, servo
motor subscribes directly to angle data published from the ROS and ROS-Servo communication is provided.
However, a different method has been tried in this communication. Angle data was obtained from the encoder data
with Arduino and this data was sent to the ROS via serial communication via USB. Then the ROS has subscribed
to this data sent. Thus, ROS-Encoder communication was provided.

More than one laser scan data in different positions was published in a topic as a single point cloud message
(laser_assembler). After these steps, 3D point cloud data was obtained from the 2D laser scanner. Figure 7 shows
the 3D image obtained from an indoor experiment.

Figure 7. 3D image of an indoor environment

3.EXPERIMENTS
In order to test the 3D scanning capabilities of the proposed system, it has been installed on an autonomous vehicle
(Figure 8). The developed system has also been installed on an autonomous human transport vehicle (Figure 9).
The goal of the system is to determine and obstacles around the vehicle, therefore it has been installed upside
down.
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Figure 8. Developed system installed on autonomous vehicle

During the experiments, obstacles around the vehicle could be determined. Initially the vehicle and ground were
detected as the closest obstacle. To solve this problem, various filter methods were applied to all the distance and
angle values of the laser scanner showing the floor and vehicle. The closest obstacle between the specified
distances was successfully detected and pointed to as the PointStamped point on the RVIZ platform (Figure 9).

Figure 9. 3D data obtained from the autonomous vehicle (if there is an obstacle). Pink ball shows the closest object

At the same time, the distance and angle of the nearest obstacle, the angle value read from the encoder, the
PointCloud data, and the data showing that the vehicle’s stop lamp is lit when the obstacle is detected. If no
obstacle is detected at the specified ranges, the PointStamped point is set to be in the center of the system (Figure
10). The data determined to be very valuable as oppose to frontal data that could be obtained from current sensors.
The system became more reliable and safe as it can now detect 360 degree environment around the vehicle.
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Figure 10. 3D data obtained from the autonomous vehicle (if there is no obstacle on the nearby area)

4. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
In this paper design and control of a sensing system has been described. A low-cost and faster system was
developed to obtain 3D PointCloud data using a 2D laser scanner. This system was rotated
by means of the
DC motor with encoder and all obstacles in the indoor environment were detected. In addition to increasing the
scan time has been reduced (about 3 seconds). First, the distance and angle of the nearest obstacle to the
developed system in the stationary environment were determined. Then, the developed system was integrated to a
movable platform to detect obstacles in a moving environment. The main goal of this work was to use this system
as a 360 degree obstacle detection system on a mobile human transporter. The system has been installed and tested
on this vehicle. Experiments show that the proposed system work as expected, and it improved the sensing
capabilities of the transporter. The system is an affordable, yet effective solution to 360 object detection on
autonomous vehicles.
Future work includes the creation of the navigation map of the environment via LIDAR system integrated on the
autonomous vehicle. It also includes the improvement of the decision making mechanism of the vehicle according
to the obstacle detected.
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ABSTRACT
Modern diesel engines have lot of control flexibility for fuel and air, thanks to electronic control unit and precisely
controllable hardware. With this functionality, OEM’s are able to calibrate the engine in order to provide emission
capable vehicles, better fuel economy, performance feel and NVH.
This flexibility and well-tuned engine calibration come with the control difficulties. Therefore each component of
the combustion like injections (quantity and start of the injection angles of pilots, main, posts), boost pressure,
fresh air or EGR rate needs to be calibrated and controlled correctly.
One of the most critical items for combustion is airflow that sucked into the engine. Airflow and EGR rates
directly affect the combustion quality, NOx emissions, soot emissions, fuel economy etc.
Since the airflow is a measured signal that comes from MAF sensor, we need to ensure that sensor is reading
correct value and it is not changing day by day or according to environmental effects. If this is the case, some
corrections need to be applied to the output signal of the sensor in order to run the engine properly and keep the
combustion components what it should be.
Keywords: MAF Sensor Adaptation, MAF sensor correction, Sensor Adaptation with Kalman Filter

1. INTRODUCTION
Using of diesel engine is increasing year by year in the world wide, thanks to its efficiency and fuel economy
benefits. In the last 2 decades, the customer choice has evolved to diesel powered cars from gasoline cars
especially in Europe. The new diesel vehicle registration share in Western Europe increased to ~50% at 2010
which it was ~15% at 1990 (URL1). As of the year 2009 the car fleet of Europe is consist of 35.3 % diesel
powered cars (URL2). On the other hand, authorities are trying to decrease emissions that produced from the
internal combustion engines, in order to keep the environment cleaner and help the public health in the positive
way. Since there is no possibility to run the internal combustion engine without any emission, doesn’t matter it is
diesel or petroleum, laws are declaring the emission levels for each pollutant and OEMs has to meet that levels to
sell their cars in the relevant country or market. The other thing here is that customers would expect that their cars
should meet the emission targets even after a few years, and performance feel of the car shouldn’t change so much
year by year.
Nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO), and particulate matter (PM) are the main pollutants that are
emitted by the diesel engine. As mentioned above, authorities are decreasing the emission limits with every update
on the Euro emission level. The new coming Euro 6 regulation foresees 55 % reduction at NOx emission (0,180
g/km to 0,080 g/km) without any change in PM emissions and 26 % reduction at NOx+ Hydrocarbon (HC)
emissions (0,230 g/km-0,170 g/km) for compression ignition (CI) diesel engines (Ozener, 2013). This reduction
on the emission levels forces the manufacturers to well-tuned engines and precisely generated engine calibrations.
In order to decrease NOx emissions, EGR system is the main contributor on the engine. By increasing EGR flow
into the engine, NOx emissions can be decreased, but excessive EGR flow can cause increasing the soot
emissions. In this point, EGR needs to be controlled sensitively on the engine in order to stay same point on the
NOx-soot trade-off.
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Since there is no any component to measure EGR flow on modern engines, it is calculated with the basic formulas.
Main component of this formula is the fresh airflow information that supplied by the MAF sensor. In this case,
inputs of the formulas have to be working correctly on each produced vehicle and it should provide same output
even in the near of its end of life. Thereby, engine still can run with the optimum parameters after a few years.
MAF sensors can deviate from the nominal measurement according to dust contamination and aging. Therefore,
total fresh air quantity that sucked or forced into the engine will be changed as well. Since air flow (measured by
MAF sensor) and EGR flow creates the total flow together, EGR flow will be changed with changing of the fresh
air. This may cause excessive NOx or soot emissions, changing performance feel, visible smoke, different Air/fuel
ratios etc. after aging of the engine. In order to prevent this, related deviation that occurs on MAF sensor needs to
be corrected.
In this study, it is shown that MAF sensor deviation can be corrected with using the Kalman Filter as an estimator.
This approach can correct the deviation for the every single point that EGR is closed. Thanks to Kalman Filter, it
is not needed to store all old points in order to generate correction coefficient(s), it is just needed to save current
coefficient(s) that updated according to previous cycle with including all the cycles has passed, standard deviation
and Kalman gain.

2. METHODOLOGY
The methodology is consisted of 4 consecutive stages:

2.1. Volumetric Efficiency
Volumetric efficiency is ratio of the real air mass flow to the maximum air mass flow that can be put into the
engine as theoretically. It is measure of the capacity to fill the available geometric volume of the engine with air
and it is needed in order to calculate total flow or reference model correctly. Volumetric efficiency is already being
used on modern engines, so there is not any additional effort required here for the MAF sensor correction.

2.2. Reference Data
Reference airflow information is required in order to correct MAF sensor deviation. Reference data needs to be
correct since MAF deviation will be corrected according to information that coming from this data.
Reference data is the calculation that can be calculated with ideal gas equation as given below:
m= (P.V)/(R.T)

(1)

After editing the equation, mass flow can be calculated. On this equation, P[Pa] is the manifold pressure that
comes from sensor, V[m3] is the cylinder volume, R[287 j/KgK for air] is the universal gas constant and T[K] is
the manifold temperature that measured by a sensor. Since total mass flow is in proportion with engine revolution,
related parameters need to be added to the equation as shown below:
(2)
In this edited equation, N [1/rev] is the engine revolution, a is the constant coefficient depends to stroke number (
half of the stroke number) and η is the volumetric efficiency. According to this equation, all parameters except
volumetric efficiency are measured directly with help of the sensors. Volumetric efficiency is the only parameter
that needs to be modeled correctly in order to provide correct reference mass flow.

2.3. State Space Equations Of The Adaptation
Corrected air mass flow will be the function of the calculated air mass flow. Some of them are given below. Each
equation can be used to correct MAF sensor. In the equations, a, b and c are the correction factors, M maf is the
mass air flow and Mcalc is the calculated reference mass air flow.
(3)
(4)
(5)
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(6)

2.4. Kalman Filter
Kalman is the filter that can estimate the state of the system by using inputs and outputs of the system with
previous data of the system. Although it is called “filter”, it is capable to estimate the unmeasurable parameters of
the system. Also, it is the only filter that able to minimize the prediction errors during iterations (Çayıroğlu,2012).
Kalman Filter equations can be divided two steps as “Discrete Kalman filter time update equations” and “Discrete
Kalman filter measurement update equations”. On-going Kalman filter cycle is given in Figure 1.

Figure 1. The on-going discrete Kalman filter cycle. The time update projects the current state estimate ahead in time. The
measurement update adjusts the projected estimate by an actual measurement at that time (Welch and Bishop, 2001).

Discrete Kalman filter time update equations can be summarized as below (Welch and Bishop, 2001):
(7)
(8)
Discrete Kalman filter measurement update equations (Welch and Bishop, 2001):
(9)
(10)
(11)
In this equations,
is the priori state estimate at step k given knowledge of the process prior to step k,
is
posteriori state estimate at step k given measurement .
is the priori estimate error covariance,
is the
posteriori estimate error covariance. A relates the state at the previous time step k-1 to the state at the current step
k, in the absence of either a driving function or process noise. B relates to optional control input, H relates the state
to the measurement. Q is the process noise covariance and R is the measurement noise covariance. K is chosen to
be gain or blending factor (Welch and Bishop, 2001).

3. ACCEPTANCES AND MATRICES
In theory, Q and R matrices can be updated during iterations. But they considered as constant in this study.
Discrete Kalman filter measurement update equations can be written for the MAF sensor adaptation, as described
in Equation 9, 10 and 11. In this case Zk will be the model output.
Matrices to be updated according to which correction type is used.
, R and
can be accepted logical numbers
for the equations. They can affect the initial results but final results will not be changed, because Kalman filter will
update itself on every iteration in order to minimize error. If the Equation 5 to be used as a correction, matrices in
the Kalman equations can be written as:
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(12)
(13)
(14)
(15)
Related matrices can be updated with same approach if the other equations to be used. If H matrix written again
according to Equation 3
(16)

4. RESULTS
All the data that will be shown in this section are taken from the 2.0 liter diesel engine with EGR closed general
drive. Also, MATLAB is used for manual calculations and solving the equations. Equation 5 is chosen as a first
option, therefore adaptation has run according to this equation. Also, there is no MAF sensor deviation added for
first results in order to understand best case and see the model quality.
Manual curve fit results are shown as first and calculated results shown as second for each iteration. Expectation is
to calculate same or similar coefficients with manual method and proposed study.

Figure 2. Manual curve fit results. Coefficient “a” is calculated as -9.6e-05 and coefficient “b” calculated as 0.9882. R-square
is calculated as 0.9921.
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Figure 3. Kalman filter equation results. Coefficient “a” is calculated as -9.603e-05 and coefficient “b” is calculated as 0.9882.

Proposed study and manual curve fitting results prove that Kalman filter method works for this case and it
calculates same correction factors with manual curve fitting.
After this trial, constant deviation (75 kg/h) is added to the MAF sensor. Results for both ways are shown below in
Figure 4 and Figure 5.

Figure 4. Manual curve fit results. Coefficient “a” is calculated as 0.0005547 and coefficient “b” calculated as 0.5398. Rsquare is calculated as 0.9911.
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Figure 5. Kalman filter equation results. Coefficient “a” is calculated as 0.0005546 and coefficient “b” is calculated as 0.5399.

As shown on the Figure 4 and Figure 5, calculated correction factors are so close to manual fit results. This trial
also shows that Kalman filter approach is giving sensible results for constant deviation of the MAF sensor.
As a last trial, MAF sensor values are multiplied with 1.5. Results are shown on Figure 6 and Figure 7.

Figure 6. Manual curve fit results. Coefficient “a” is calculated as -4.267e-05 and coefficient “b” calculated as 0.6588. Rsquare is calculated as 0.9921.
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Figure 7. Kalman filter equation results. Coefficient “a” is calculated as 4.268e-05 and coefficient “b” is calculated as 0.6588.

5. CONCLUSION
All results show that MAF sensor adaptation with Kalman filter approach is able to correct the deviated MAF
sensor to the nominal values. This algorithm can be used on modern diesel engines in order to prevent sensor
deviation caused by the aging and dust contamination.
For this study, mass airflow measurements are logged. If this was the case in real vehicle, both calculations can be
used to correct the MAF sensor. Unfortunately, it is not possible in the vehicle because of the memory
management of the ECU. Therefore manual curve fitting approach cannot be used as it requires all the data at the
same time.
With this approach, MAF sensor can be corrected without any MAF values logging, thanks to Kalman filter. It is
possible to correct the MAF sensor deviation on any operating point of the engine, if the EGR valve is closed.
Since EGR valve can close on any operating point during transient manoeuvre without any additional action, all
air flow rates can be checked and corrected.
With the help of the Kalman filter, algorithm can update the correction factors according to current deviation by
considering the knowledge of the past.
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ÖZET
Bu çalışmada, TÜBİTAK tarafından düzenlenmiş olan Efficiency Challenge Electric Vehicle 2017 müsabakasına
katılan elektrikli bir araca ait şasinin; tasarım, analiz ve üretimi anlatılmaktadır. Yarışmada, verimlilik hedef
koyulurken en büyük zorluk ise sürücü ve yolcunun güvenliğinden ödün vermeden hafif bir otomobil
tasarlamaktır. Şasi üretim sürecinde, başlangıçta geniş bir literatür taraması yapılmış ve uygun malzemenin
belirlenmesiyle bilgisayar destekli tasarım (CAD) programı olan Solidworks kullanılarak model tasarlanmıştır.
Daha sonra, ANSYS programı kullanarak sonlu elemanlar yöntemi (FEA) ile yapılan statik, burulma, çarpışma ve
modal analizlerin sonucuna göre optimize edilerek tasarım nihai halini almıştır. Şasi malzemesi olarak 6063 serisi
alüminyum alaşımı kutu ve boru profiller kullanılmış ve MIG kaynağı ile bu profiller birleştirilerek uzay kafes şasi
imalatı gerçekleştirilmiştir. Üretim tamamlandıktan sonra süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, fren sistemi ve
diğer yürüyen aksamlar şasi üzerine monte edilmiştir. Sonuç olarak, statik ve dinamik analizlerle desteklenerek
tasarlanan şasinin üretim sonrası ağırlığı 32,4 kg’ dır ve yarış öncesinde gerçekleşen mekanik testlerden aracın
hatasız olarak geçmesi sağlanmıştır.
Keywords: Elektrikli Araç Şasisi, Uzay Kafes Şasi, Elektrikli Araç Yarışları.

DESIGN, ANALYSIS AND MANUFACTURING OF SPACE FRAME CHASSIS FOR
AN ELECTRICAL VEHICLE

ABSTRACT
In this paper it is studied that an electric vehicle chassis participated in the Efficiency Challenge Electric Vehicle
2017 competition organized by TUBITAK; design, analysis and production. The challenge is to design a
lightweight car, no concessions from safety of the driver and passenger while the efficiency is being targeted.
During the chassis production process, a large literature search was done initially and the model was designed
using Solidworks, which is a computer aided design (CAD) program, with the identification of appropriate
materials. Later, the design was finalized by optimizing it according to the results of static, torsional, collision and
modal analyzes made with the finite element method (FEA) using ANSYS. 6063 series aluminum alloy box and
pipe profiles were used as the chassis material and the space cage chassis was manufactured by combining these
profiles with the MIG welding. Once production is complete, the suspension system, steering system, braking
system and other components are mounted on the chassis. As a result, the post-production weight of the chassis,
confirmed by static and dynamic analysis, is 32.4 kg and the vehicle is carried through the pre-race mechanical
tests without error.
Keywords: Electric Vehicle Chassis, Space Frame Chassis, Electric Vehicle Races.

GİRİŞ
Elektrik motorlu araçların başlangıcı 1800’ lü yıllara dayanmakla birlikte menzil problemi o yıllarda
aşılamadığından ve fosil yakıt kullanımı daha cazip görüldüğünden elektrikli araç teknolojisi rafa kaldırılmıştır.
Fakat trafikte kullanılan içten yanmalı motorların olumsuz etkilerinin başında çevreye saldıkları zararlı gazlar
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gelmektedir. Son yıllarda ise gelişmiş ülkeler, bu problemi aşmak için fosil yakıtlı araç kullanımını bölgesel ve
kademeli olarak kısıtlama hedefi koyarken otomobil üreticileri de bu hedefleri yakalamak adına üretim planlarına
elektrikli/hibrit araç modellerini dahil etmiştir. Ülkemizde ise elektrikli araç teknolojisini yerlileştirmek ve
üniversiteleri teşvik etmek adına her yıl TÜBİTAK kurumu tarafından uluslararası düzeyde Efficiency Challenge
Electric Vehicle başlığı altında elektrikli araç yarışları düzenlenmektedir.
Elektrikli araçlarda menzili arttırma adına enerji verimliliği esas alındığından araç şasisinin hafif ve rijit olması
büyük önem arz etmektedir. Otomobillerde başlıca kullanılan şasi tipleri; ladder frame (merdiven tip) şasi,
backboneşasi, monokok şasi ve space frame şasi modelleri olarak sayılabilir. Araçlar için şasi tasarımı, analizi ve
üretimi üzerine literatürde birçok çalışma bulunmaktadır.
Ünal (2011), bir Formula SAE otomobilinin, şasi ve süspansiyon sistemi tasarlanmış ve kinematik analizleri
gerçekleştirilmiştir. SolidWorks 8.0 yazılımında şasi katı modeli oluşturularak ANSYS 11.0 yazılımına aktarılmış,
şasinin burulma katılığı ve titreşim modları bulunmuştur. MSC. ADAMS Car 2005 r2 yazılımında süspansiyon
sistemi tasarlanmış ve kinematik analizler uygulanmıştır.
Demirel (2012), araç şasisinde çeliğin yerine ekstrüzyon ve kum döküm yöntemleriyle uzay kafes tipi şasi üretimi
amaçlamış ve şasinin rijitlik özellikleri geliştirilmiştir. Şaside, burulma, eğilme ve yorulma analizleri sonlu
elemanlar yöntemi kullanılarak çalışılmıştır. Ayrıca, dinamik analizler de uygulanarak önden çarpışma
simülasyonu yapılmış ve yapının enerji emilimi kabiliyeti araştırılmıştır.
Babaarslan (2014), özgün bir tasarım ile elde edilen çeşitli fikstürler yardımı ile seri üretime yönelik prototip
şasiller üretmiştir. Elektrikli araç felsefesine uygun, düşük ağırlıkta, gereken sağlamlık ve rijitliğe sahip olan bu
şasi üzerinde, yine özgün tasarım ve mühendisliğe sahip yürüyen aksam, süspansiyon sistemi, fren ve direksiyon
sistemleri tasarlanmıştır. Tasarım ve üretimi yapılan bu ekipmanlar ile beraber elektrik aksamı ve motor-batarya
sistemi montajı yapılmış olup iç-dış tasarım, üretim ve Ar-Ge faaliyetleri devam etmektedir.
Prakash (2014), Formula SAE yarışlarına katılan bir araca ait şasinin rollcage tasarımı ve analizi sayısal ve
numerik yöntemler kullanarak karşılaştırmalı olarak yapmıştır. Çalışmada, Catia V5 ve Hyper Mesh ortamında
tasarlanan rollcage modeli, LS-DYNA yazılımı kullanarak sonlu elemanlar yöntemiyle lineer ve non-lineer
analizleri yapılmıştır.
Cedden (2014), bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak elektrikli bir aracın şasi ve aktarma organları tasarımı
gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmada tasarlanan elektrikli bir aracın şasi, karoseri ve aktarma organları tertibatının
yerleşimi ve konumlandırılması yapılmıştır. Genellikle arazi ve tarımsal araçlarda kullanılan çift çeker tahrik
özelliği, bu model tasarımında kullanılarak elektrikli araçlarda ilk olma özelliği elde edilmiştir.
Koca (2015), çalışmasında tasarım ölçütleri ve sınırlamaları TÜBİTAK elektromobil yarış kurallarına bağlı
kalınarak sağlam, hafif bir şasi tasarlanmıştır. Tasarım için birbirinden farklı şasi tipleri farklı geometrilerde
oluşturulmuş ve 18 adet tasarım bilgisayar destekli tasarım yazılımıyla oluşturulmuştur. Tasarımlar sonlu
elemanlar analizi yazılımıyla analiz edilmiş ve performans özellikleri parametrik ve yapısal olarak optimize
edilmiştir.
Bu çalışmada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adına TÜBİTAK Efficiency Challenge Electric Vehicle
2017 yarış kurallarına bağlı kalınarak yeni bir şasi tasarlanmıştır. Tasarlanan şaside, sonlu elemanlar yöntemi
kullanarak yapılan analizlerin sonucuna göre optimizasyon yapılmıştır.Elektrikli araçlar da hafiflik, verimlilik
açısından önem arz ettiğinden şasinin olabildiğince hafif ve rijit olması aracın performansını doğrudan
etkileyecektir. Şasi malzemesi olarak günümüz spor araçlarında kompozit malzeme tercih edilmektedir. Fakat
kompozit malzemelerin pahalı ve üretim yöntemlerinin zor olması ve çelik malzemelerinde ağır olmasından
dolayı bu çalışmada tercih edilmemiştir. Şasi malzemesi olarak kaynağa ve ısıl işleme uyumluluğu ve yeterli
mekanik özellikleri nedeniyle 6063-T6 alüminyum alaşımı seçilmiştir.

2. MATERYAL VE METOD
Şasinin 3-boyutlu katı modeli Solidworks ticari yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur. Tasarım aşamasın, şasi
boyutları (uzunluk, yükseklik, genişlik aks ve dingil mesafeleri) belirlenirken şasi ve roll bar profillerinin
boyutları, profillerin cidar kalınlıkları, batarya kutusu ve diğer elektronik bileşenlerin emniyetli yer dizaynı, iki
kişinin rahatça giriş çıkış yapabileceği oturum alanı gibi kriterler dikkate alınmıştır. Tasarımda, yürüyen aksam
setleri, koltuk ve manken modelleri birebir olarak modellenerek montaj yapılmıştır. Rollcage (takla kafesi)
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tasarımında 4 farklı model tasarlanmış ve analizlerle karşılaştırılmıştır. Çarpışma analizinde ise şasiye yan
bölmelerden atılan çapraz profillerin mukavemete katkısı araştırılmıştır. Tasarlanan şasi modeli Şekil 1.’de
verilmiştir.

Şekil 1. CAD ortamında tasarlanan araç şasisi

Modelde, 30x30 mm ebatlarında 3 mm cidar kalınlığında kutu profiller ve 20 mm çapında 2 mm kalınlığında boru
profiller tercih edilmiştir. Tasarım süreci, analiz ve üretim adımlarındaki değişimlere bağlı olarak sürekli
iyileştirmelerle ilerlemiştir. Tasarlanan şasi boyutları Tablo 1.’ de verilmiştir.
Tablo 1. Tasarlanan şasinin boyutları
Özellik

Değer

Ağırlık (kg)

32,4

Uzunluk (mm)

2330

Genişlik (mm)

1350

Yükseklik (mm)

1030

Aks uzunluğu (mm)

1361

Aks açıklığı (mm)

1862

6 m uzunluğundaki 6063-T6 malzemeden profiller uygun ebatlarda kesilerek MIG kaynağıyla birleştirilmiştir. Şasi
genelinde profil tipi olarak yürür aksam ve kabuğun kolay montajlanması ve burulma rijitliğinin aynı cidar
kalınlıklı boru profile nazaran yüksek olmasından dolayı 30x30 mm 3mm kalınlığında kare profil tercih edilmiştir.

Şekil 2. Alüminyum şasi profillerin MIG kaynağıyla birleştirilmesi

952

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

2.1. Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) ve Sonuçları

Literatürde, şasi üzerinde, kayma, eğilme, hızlanma, çarpışma, modal, burulma analizleri gibi birden fazla testler
uygulanmaktadır. Bu çalışmada da, başta TÜBİTAK’ ın istediği rollbar sehim analizi, burulma, çarpışma ve modal
analizleri şasi üzerinde yürütülmüştür. Şasi tasarımına ilgili malzeme ataması yapıldıktan sonra sonlu elemanlar
yöntemi kullanan ANSYS simülasyon programında statik ve dinamik testler uygulanmıştır. Yapılan analizler;
I.
II.
III.
IV.

Rollbar (takla barı) Analizi
Burulma Rijitilği Analizi
Çarpışma Analizi
Modal Analiz

I. Rollbar Analizi ve Sonuçları
Rollbar analizi yarışma kurallarının belirlediği sınır koşulları ve yük kullanılarak rollbarlarda oluşan
deformasyonları gözlemlemek amacıyla yapılmıştır. Rollcage (takla kafesi) tasarımında statik analiz sonuçlarına
göre kademeli olarak ağırlığı azaltmak amaçlı tasarım optimizasyonuna gidilerek nihai tasarım elde edilmiştir.
Analizde, şasinin ön ve arka aks bağlantı noktalarından sabitlenmesiyle rollbarların tepe noktalarından +z ekseni
yönünde her birine 1 kN’ luk kuvvet uygulanmış ve bunun sonucunda oluşan deformasyonun emniyetli sınırlar
içinde olup olmadığı tespit edilmiştir. Buradaki emniyetli deformasyon sınırı rollbarların tepe noktasının rollcage
in en alt noktası arasındaki mesafeye uzaklığının 200’ e bölünmesiyle bulunmaktadır. Tasarlanan model için bu
değerler ön rollbar için 930 mm/200=4,65 mm ve arka rollbar için 1030/200= 5,15 mm’ dir. Son tasarımda, ağırlık
7,24 kg, arka roll bardaki toplam maksimum deformasyon 3,99 mm ve ön rollbardaki maksimum toplam
deformasyonun ise yine 3,80 mm olduğu görülmüştür. Kurallara göre bu sonuçların emniyetli seviyede kaldığı
tespit edilmiştir. Şekil 3.’ de 4 farklı modelde tasarlanan rollcage’ in deformasyon sonuçları verilmiştir.
Rollcage modelleri arasında I ve II numaralı modeller dayanımı fazlasıyla sağlarken ağırlık yönünden dezavantaj
oluşturmakta, IV numaralı model tasarım kriterini sağlayan en hafif model fakat dayanım kriterlerini
aşamadığından dolayı III numaralı model optimizasyon sonucunda en uygun rollcage tasarımı olarak
belirlenmiştir. Rollcage’ in optimizasyonu ve meydana gelen deformasyonlar Tablo 2.’ de verilmiştir.
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I

III

II

IV

Şekil 3. Rollcage analizi ve optimizasyonu

Tablo 2. Rollcage tasarım optimizasyonuna bağlı statik analiz sonuçları
Tasarım

Ağırlık (kg)

I

10,31

Ön rollbar
deformas
yon
(mm)
1,58

Arka rollbar
deformasyon(mm)

II

8,52

3,04

3,72

III

7,94

3,80

3,99

IV

7,22

5,30

5,34

2,58

II. Burulma Rijitliği Analizi ve Sonuçları
Araç sürüş esnasında ani manevralarda veya virajlarda burulmaya maruz kalır ve bu da aracın yol tutuşunu ve
sürüş konforunu doğrudan etkiler. Burulma rijitliği analizi kısaca şasinin burulmaya karşı gösterdiği direnci
belirleyen, şasinin dayanımını özetleyen en önemli testlerden biridir. Fiziksel testlerde arka aks sabitlenir ve ön
aksa ise aynı doğrultuda bağlanan bir profil çubuğa uygulanan kuvvetle şasi burulmaya çalışılır. Bu analizde 30x3
mm kare ve boru olarak aynı malzemenin farklı kesitte profil tipleri karşılaştırılmıştır. Kutu ve boru profil kesitli
şasilere 2000 N kuvvet çifti uygulandığında Y- ekseni boyunca meydana gelen yer değiştirme Şekil 4. ‘de
verilmiştir. Burulma rijitliği K’nın hesaplanması aşağıdaki gibidir.
(1)
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(2)

(3)

Kutu profil

Boru profil

Şekil 4. Kutu ve boru kesitli profillerden oluşan şasilerde burulma sonucu meydana gelen deformasyon

Sonuç olarak burulma dayanımı kutu profilde ortalama 1962 Nm/deg boru profilde ise 1212 Nm/deg olduğu
görülmüş ve kutu profilden imal edilen şasinin burulma dayanımının daha üstün olduğu ortaya çıkmıştır. Tablo 3.’
de verilmiştir.

Tablo 3. Kutu profil ve boru profil profilden oluşan şasinin burulma dayanımı analizi sonuçları

30x3 Kutu pofil

30x3 Boru profil

Kuvvet Çifti (N)

Y-sağ def.(mm)

Y-sol def. (mm)

T (Nm)

K (Nm/deg)

250

-0,15

0,16

66,25

1962,60

500

-0,30

0,32

132,5

1962,60

1000

-0,60

0,65

265

1962,60

1500

-0,90

0,97

397,5

1962,61

2000

-1,21

1,29

530

1962,61

250

-0,25

0,26

66,25

1212,03

500

-0,50

0,51

132,5

1212,03

1000

-1,00

1,02

265

1212,04

1500

-1,50

1,53

397,5

1212,04

2000

-2,00

2,04

530

1212,05

955

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

III. Çarpışma Analizi
Bu analiz ANSYS Explicit Dynamics modülünde uygulanmış ve şasi 50 km/sa hızla giderken çelik bir bariyere
çarpması simule edilmiştir. Çarpışma sonucu Şekil 5 a ve b’ de görüldüğü üzere akma sınırını aşan gerilmeler
meydana geldiği gözlenmiştir. Burada şoför ve yolcuyu çevreleyen şasi bölümüne destek olarak çapraz profiller
atılmış ve aynı koşullar desteksiz olarak tasarlanan şasiye uygulanmıştır. Yan profil destekli şasinin ağırlığı 36,8
kg iken destek profilleri olmayan şasinin ağırlığı 32,4 kg olarak tespit edilmiştir. Şekil 6.’da ise çarpışma sonrası
oluşan deformasyonlar verilmiştir.
a)

b)

Şekil 5. Çarpışma sonucu oluşan eşdeğer gerilmeler a) desteksiz şasi b) yan destek profilli şasi

İki modelin karşılaştırması yapılmış analizler sonucunda destek profillerinin şasiye fazladan verdiği ağırlığına
oranla dayanımı büyük ölçüde arttırmadığından dolayı yan profiller imalatta eklenmemiştir.

Şekil 6. Çarpışma sonucu oluşan deformasyonlar a) desteksiz şasi b) yan destek profilli şasi

IV. Modal Analiz
Modal analiz, temel olarak bir sistemin titreşimi neticesinde ortaya çıkan karmaşık sistemin basit modlara ve ayrı
frekanslara çözülmesi prensibine dayanır. Şasinin sertlik ve dayanım gibi statik karakteristiklerinin yanı sıra
dinamik karakteristikleri de sürüşü ilgilendirmektedir. Bu dinamik karakteristiklerden biri de doğal frekanstır.
Yapının doğal frekansının, çeşitli yük girdilerinin doğal frekansından büyük olduğundan emin olunmalıdır. Bu
sayede sistemi taşıt gövdesi olarak kabul edersek hangi frekanslarda rezonansa girdiği, hangi frekans aralıklarında
kararlı bölgede kalabildiği görülebilmektedir [8]. Tablo 4.’ de oluşan doğal frkeanslar karşılığında rezonans anında
şaside meydana gelen şekil değişimleri verilmiştir.
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Tablo 4. Doğal frekans sonucu şaside meydana gelen şekil değişimi
Mod

Frekans

Şekil değişimi

1

31,778

Düşey eğilme

2

40,894

Yanal eğilme

3

46,391

Burulma

4

46,779

Düşey eğilme

5

49,809

Düşey eğilme

6

52,055

Burulma

Analizde şasiye herhangi bir yük uygulanmamıştır sadece aks bağlantılarının olduğu profillerden sabitlenerek
doğal frekansları bulunmuştur. Şekil 7’ de ise farklı modlarda meydana gelen şekil değişimleri verilmiştir.

Mod 1

Mod 2

Mod 3

Mod 6
Şekil 7. Doğal frekans sonucu şaside meydana gelen şekil değişimi

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada genel olarak elektrikli bir araç şasisinin üzerine gelen statik ve dinamik yükler dikkate alınarak sonlu
elemanlar yöntemiyle analizler yürütülmüştür. Tasarımda iki kişilik yan yana konsept tercih edilmiş ve boyutsal
olarak yarışma kurallarında belirtilen sınırlar içerisinde kalınmış ve ayrıca yolcu güvenliği için rollbarlar arası
20x3 mm kesitinde alüminyum boru profilleri ile rollcage tavanı desteklenmiştir. Analizler, rollbar analizi,
burulma dayanımı, çarpışma ve modal analiz olmak üzere 4 aşamada yürütülmüştür.
Rollbar analizi, TÜBİTAK’ ın belirlediği sınır şartları çerçevesinde uygulanmış ve meydana gelen deformasyon
emniyetli seviyelerde kaldığı tespit edilmiştir. Yarışmanın teknik tasarım raporunda mukavemet analizi başlığı
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altında yer verilen rollbarların statik analizi, bir şasinin mukavemeti hakkında yeterli fikir vermeyeceği ön
görülmüş ve literatürde uygulanan diğer şasi analizleri araştırılmış ve çalışmaya dahil edilmiştir.
Burulma rijitliği analizi soncunda şaside kullanılan 30x3 mm kare kutu kesitli profillerden tasarlanan şaside 1962
Nm/deg olarak tespit edilmiştir. Bu analiz yarışma teknik şartlarında istenmediği için maalesef diğer elektrikli
araçlarla karşılaştırılamamıştır. Fakat literatür ve dünyada düzenlenen FSAE gibi yarışlara katılan araçlarla
karşılaştırıldığında modelin burulma dayanımının yeterli olduğu görülmüştür.
Modal analiz bölümünde şasinin herhangi bir yük altında olmadan sadece aks bağlantı noktalarından sabitlenerek
doğal frekansları araştırılmıştır. Bu frekanslar tespit edildikten sonra şaside meydana gelen deformasyonlar ve
şekil değiştirme tipleri araştırılmıştır.
Çarpışma testleri günümüzde seri olarak üretilen her araç için uygulanmakta ve aracın dayanımı hakkında fikir
veren en önemli testtir. Bu analizde seçilen 50 km/sa’ lik, hız aracın yarış esnasında ortalama olarak ulaştığı
yüksek hız olduğu için tercih edilmiştir. Ayrıca şasinin yan bölgelerine atılan destek profillerinin ne ölçüde
dayanımı arttırdığı bu analizde irdelenmiştir. Analiz sonucunda oluşan gerilmeler incelendiğinde şasinin birçok
bölgesinde akma sınırları aşıldığından dolayı plastik deformasyonlar meydana gelmiştir. Burada da görüldüğü gibi
sadece verimlilik esasına göre yarışmanın teknik kriterleri sağlansa da bu durum genel olarak güvenlik açısından
dezavantaj oluşturmaktadır.
Çalışmanın bir sonraki safhasında taşıt modeli birebir tam modeli oluşturulabilir ve farklı yükler altında dinamik
analizler yürütülebilir. Ayrıca aynı araç için kompozit şasi tasarımı imal edilip alüminyum şasi ile karşılaştırmalı
analizler yapılabilir.
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ÖZET
Her ne kadar birbirinden bağımsız olsa da çevrecilik anlayışı ile elektrikli araç teknolojisinin gelişimi arasında bir
korelasyon olduğu söylenebilir. Bu nedenle ülkemizde toplu taşıma, bu anlayışların öncülüğünü üstlenmiştir.
Elektrikli araç teknolojisiyle karbondioksit, azot, azot oksit gibi kirletici emisyonların azaltılması bu teknolojiye
olan ilgiyi artırmaktadır. Elektrik üretim/dağıtım sistemimizdeki gelişmelerle yıllar sonra ülkemizde troleybüslerin
yeniden aktif olarak kullanılabilmesine olanak sağlamıştır. İlk proje Malatya ilimizde gerçekleştirilmiştir. Sunulan
bu çalışmada ulaşım sistemi olarak troleybüsler tarihsel olarak incelenmiş. Hayata geçirilen ilk proje ele alınarak
araçların elektriksel karakteristiklerini ortaya koyacak şekilde mevcut sistemin simülasyonu bir bütün olarak
yapılmıştır. Simülasyonda enerji iletim hatları, trafolar, DC enerji dağıtım hattı ve araçlar ayrı ayrı modellenmiştir.
Anahtarlamalı bir algoritma yardımıyla bir aracın tüm hat boyunca izlediği yol modellenerek yol buyunca aracın
akım, gerilim ve güç tüketim değerleri yapılan simülasyonla ortaya konulmuştur. Simülasyonun daha gerçekçi
olması için aracın hızı gerçek sistemde araçların iki durak arasındaki hız karakteristiği baz alınarak
oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçların gerçek verilerle örtüştüğü görülmüştür. Bu sonuçlar tablolar ve grafikler
şeklinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Troleybüs, Trambüs, Elektrikli araçlar, Toplu taşıma sistemleri, Simülasyon.

SIMULATION OF FULL ELECTRICAL PUBLIC TRANSPORT SYSTEM
EXAMINATION: MALATYA TRAMBUS PROJECT
ABSTRACT
It can be said that although it is independent of each other, it is a correlation between the perception of
environmentalism and the development of electric vehicle technology. For this reason, public transportation in our
country has taken a pioneering role in terms of environmentalism. Reduction of pollutant emissions, such as
carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, thanks to electric vehicle technology; this technology has
increased its relevance. After many years, the trolleybuses in our country have been actively used again due to the
updates in our electricity network system. The first project was carried out in Malatya. In this study, trolleybuses
are examined historically as a transportation system. The first project implemented is taken into account. The
simulation of the system currently being operated has been done as a whole, covering the electrical characteristics
of the vehicles and all supporting infrastructure. In the simulation, transformers, vehicles, AC and DC
transmission lines are modeled separately. With the help of a switching algorithm, modeling of the route that
vehicle follows along the entire line and electrical parameters such as current, voltage and power consumption
values of the vehicle have been presented by the simulation results. In order to make the simulation more realistic,
the speed function of the vehicle is based on the speed characteristic of real vehicles between the two stops. It has
been determined that the results obtained match the actual data. The results are presented in tables and graphs.
Keywords: Trolleybus, Trambus, Electric vehicles, Public transportion systems, Simulation.

1. GİRİŞ
Taşımacılık sektörü, yüksek miktarda fosil yakıt tüketimi ve güçlü bir çevre etkisi ile karakterizedir (Çukurçayır
and Sağır, 2007). Elektrikli taşıtlar, fosil yakıt tüketimini ve diğer çevresel sorunları azaltmak ve sınırlamak için
bir alternatif olmakla beraber otomobil sektörünün sürdürülebilirliği yolunda ilerlemektedir ( Şenlik, 2005). Hibrit
araçlar (HV) ve bataryalı elektrikli araçlar (BEV) karbondioksit, azot, azot oksit gibi kirletici emisyonu önemli
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ölçüde azaltma ve karbon monoksit emisyonunu hemen hemen ortadan kaldırma potansiyeline sahiptirler. Dahası,
çevresel etki göz önüne alındığında, elektrik enerjisi kullanan sistemler, hibrit araçlardan daha fazla fayda
sağlamaktadır (Yılmaz, 2018). Tüm bu özelliklere ilaveten %90 oranında emisyon azalması, bakım maliyetlerinin
%35 azaltması ve kullanım ömrünün 4 kat artması elektrikli taşımacılık sektörünün daha kullanışlı ve çevreci
olduğunu göstermektedir (URL1). Toplu taşıma sistemleri, otobüsler, troleybüsler, hafif raylı sistemler ve metro
gibi çeşitli transit seçenekleri içerir (Öğüt, 1999), (Saatçioğlu ve Yasarlar, 2012) Bu sistemler halka açıktır, ücret
talep edebilir ve planlanan saatlerde çalışırlar. Toplu taşımacılığın özendirilmesi veya yaygınlaştırılmasının amacı,
toplu taşımaya erişimi ve kullanımını artırırken aynı zamanda bireysel motorlu araçlarda sürüşü ve trafik
tıkanıklığını azaltmaktır (Brunton, 2000). Elektrik hattıyla çalışan otobüsler, troleybüs olarak adlandırılmaktadır
(URL2), (Ekici ve Tan, 2015). Bu taşıtlar DC gerilim ile çalıştıkları için üst kısımlarında havai elektrik hattı ile
temaslarını sağlayan iki adet kolektör mevcuttur. Bu sistem pantograf (akım alıcılar) olarak adlandırılır (URL3).
Bu araçların metrolardan ya da tramvaylardan farkı metro ve tramvayda pantograf aracın altında veya üstünde
olabilir ve topraklamayı raylardan yapabildiği için hatta sadece bir noktadan temas etmesi yeterlidir. Ancak lastik
tekerlekli olduğu için troleybüslerde hatta iki noktadan temas etmesi zaruridir. Bir diğer fark ise eğer elektrik
kaynağı kesilirse metro ve tramvaylar yolda kalır ama troleybüslerin tamamı yedek güç ünitesi görevi gören
batarya grubu veya jeneratör ile donatılmıştır. Bu sayede pantografın hattan ayrılması veya kaynak kesintisi olması
durumunda yollarına bir süre daha devam edebilirler (URL3). İlk troleybüs 29 Nisan 1882 tarihinde Berlin'in
banliyösünde kurulmuş olan sistemdir (URL4), (Brunton, 1992). Bu sistemin mucidi Siemens şirketinin de
kurucusu olan ünlü mucit Ernst Werner von Siemens'dir. Siemens bu taşıtı ELECTROMOTE olarak
adlandırmıştır. 1882'den 1982’ye kadar bu taşıt Berlin’de kullanılmıştır (Brunton, 1992). Araç imal edilirken 4
tekerlekli bir at arabası kasası kullanıldı ve buna iki adet 2,2 kW’lık elektrik motoru eklendi. Bu motorların
kasnağı zincir ile arka tekerleklere bağlanmıştır. Böylelikle basit bir tahrik sistemi kurulmuştur. Taşıtta kullanılan
motorlar hattan aldığı 500 V DC gerilim altında çalışmaktadır (URL4), (Kerem, 2014). Taşıtın elektrik kaynağı
olan yol üzerindeki kablolara bağlantısını ise iletişim sepeti adını verdiği esnek bir kabloya bağlı olan sekiz küçük
tekerlekli bir sistem ile sağladı. Bu sekiz tekerlekten dördü sağ, dördü de solda kalarak elektrik kablosundan
çıkmayı engellemekte ve basitçe bir denge sağlamaktaydı. Dezavantajları() ve avantajları() aşağıda
sıralanmıştır (Ekici ve Tan, 2015) ,(URL3), (Şenlik, 2013):






Şehrin planı troleybüslere uygun olmalıdır. Yolların daha geniş ve yol üzerindeki boşluk
mesafesinin elektrik tellerinin kurulmasına uygun olması gerekmektedir.
Seyir hattı belirli bir yükseklikte olmalıdır ve bu yükseklik ağır vasıtaların kullanımı için gerekli
olan azami yükseklik sınırının üstünde olmalıdır.
Bazen troleybüslerin üzerindeki pantograflar düşebilir ve bu durumda araç durmak zorunda kalır.
Sürücünün araçtan inerek pantografları yeniden seyir hattına bağlaması gerekir ki bu işlem de bir
süre almaktadır. Bu da zaman kaybına yol açmaktadır.
Seyir hattının estetik kaygılara yol açması sebebiyle bazı şehirlerin troleybüs kullanımından vaz
geçtiği görülmüştür.
Araçların bakımının yanı sıra, tellerin bakımı da bir maliyet konusudur.

 Troleybüsler, metro ya da tramvaylara göre esnek hareket etme yeteneğine sahiptirler. Metro ve
tramvaylar sadece raylar üstünde hareket edebilirken, troleybüslerin pantografları belirli bir
dönüş derecesine ve uzunluğa sahip olduğu için acil durumlarda şerit değiştirebilmektedir.
 Tramvaylara ve metrolara göre kurulumu daha basittir, ray döşenmesine gerek yoktur. Sadece
seyir hattı döşenerek troleybüs için uygun şartlar hazırlanabilir. Dolayısıyla kurulum maliyeti
metro ve tramvaya göre daha düşüktür.
 Troleybüsler çevrecidir. Elektrikle çalıştıkları için salınımı sıfırdır. Bu sebeple içten yanmalı
taşıtlara göre atmosfere daha az sera gazı salarlar.
 Troleybüsler içten yanmalı motora sahip araçlara göre daha sessiz çalışırlar. Tramvayların aksine
lastik tekerlekli olduğundan tramvaylardaki gibi raylarla sürtünmeden dolayı bir gürültü de
oluşmamaktadır.
 Elektrikler kesilse, kaynaklardan elektrik gelmese dahi troleybüsler sahip olduğu batarya ve
jeneratör ile yoluna belli süre daha devam edebilmektedir. Metro ve tramvaylar ise yeniden
enerji gelene kadar yolda kalmaktadır.
Troleybüs dünyada 56 ülke tarafından 310 farklı şehirde kullanılan ve insanlar tarafından yaygın olarak kabul
görmüş bir toplu taşıma sistemidir (Türkölmez, 2015), (URL5). Dünyada şuanda 40 binden fazla troleybüs hizmet
vermektedir. Birçok şehirde troleybüs ulaşım hizmetlerinin hayati bir parçasını teşkil etmektedir. Özellikle Orta
Avrupa bölgesinde popülerdir. Dünyadaki başlıca troleybüs sistemleri: Rusya, Çin, Ukrayna, Kanada, Ekvator,
Meksika ve Yeni Zelanda da yer almaktadır (Türkölmez, 2015). Bunlardan özellikle Çin’deki Şangay troleybüs
sistemi 1914 yılında kurulmuş olup halen hizmet vermektedir ve dünyanın en eski troleybüs sistemidir (URL6).
İklim değişikliği konusunda farkındalığın arttırılması ve petrol sonrası bir gelecek için hazırlıklı olma ihtiyacı,
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dünyanın gelişmiş ülkelerinin çoğunda enerji verimliliği yüksek araçlar kullanan ulaşım sistemlerinin
araştırılmasına, denenmesine ve yaygınlaştırılmasına yol açmıştır. Gelecekteki Akıllı Şehirler için troleybüsler
çevreci toplu taşıma sisteminin bir parçası olarak en iyi çözüm olabilir. Halen, troleybüslerin çalıştırıldığı 300
civarında şehir veya metropol alanı vardır. Geçmişte bu sayı 500'ün üzerinde iken, 2012 yılı itibariyle mevcut
sistemlerin çoğu Avrupa'da 85, Rusya'da 43 ve Ukrayna'da 43 olmak üzere Avrupa ve Asya'da hizmet vermektedir
(Hedekoğlu, 2015). Bununla birlikte Kuzey Amerika'da sekiz aktif sistem vardır. Güney Amerika'da ve
Okyanusya'da (özellikle Yeni Zelanda'da) troleybüs sistemleri bulunmaktadır. Troleybüsler işletildikleri pek çok
şehirde kullanım ömürlerini tamamlamalarının ardından muhafaza edilmektedirler. İngiltere 110 troleybüs ile en
fazla muhafaza edilen troleybüs sayısına sahiptir. İngiltere’yi 70 araç ile Amerika Birleşik Devletleri izlemektedir.
En iyi korunmuş araçların büyük bir kısmı sadece statik gösterimdedir. Bununla birlikte birkaç müzede bir
troleybüs hattı da bulunmakta ve bu sayede ziyaretçilere eksiksiz bir troleybüs deneyimi sunulmaktadır (URL7),
(URL8).
Tablo 6. Türkiye’de troleybüslerin şehirlere göre işletilme zamanları (Öğüt, 1999), (Saatçioğlu ve Yaşarlar, 2012), (Yıldız,
2017).

Ankara
İstanbul
İzmir
Malatya

Başlangıç
1947
1961
1954
10 Mart 2015

Bitiş
1981
1984
1992
Halen

1947 yılında, Türkiye’nin ilk Troleybüs Şebekesi Ankara’da kurularak hizmete açılmıştır (URL9). 1
Haziran 1947’de 10 adet Brill marka, 1948’de yine 10 adet FBW marka troleybüs; Ulus – Bakanlıklar hattında
hizmete girmiştir. 1952’de alınan 13 adet MAN marka araçla birlikte, Ankara’da çalışan troleybüs adedi 33’e
ulaşmıştır. Bunların haricinde Ankara’da Alfa-Romeo marka troleybüsler de kullanılmış ve bu troleybüsler
Dışkapı-Bahçelievler ile Dışkapı-Kavaklıdere hatlarında hizmet vermişlerdir. 1979-1981 döneminde trafiği
aksattıkları ve yavaş gittikleri gerekçesiyle hizmetten kaldırılmıştır (URL5),(URL10). İstanbul’da İETT troleybüs
hizmetine yurtdışından satın alınan araçlarla başlamıştır. Bu araçlar 1961-63 seneleri arasında İtalya'dan satın
alınmış olup, toplam 100 adettir. "Ansaldo San Giorgio" marka olan ve üç parti halinde İETT'ye katılan
troleybüsler, 1-100 filo numaraları arasında kodlanmışlardır. İstanbul'un Avrupa yakasında 10 - 12 kadar hatta
İETT otobüsleriyle birlikte aynı hatları ortak olarak kullandıktan sonra 1984 yılında hizmetten çekilmişlerdir. Bir
süre sonra bunların içinden 75 tanesi İzmir'e ESHOT İdaresi'ne satılarak gönderilmişlerdir (URL5). İETT, 1955
yılında filosuna dört adet Latille-Floirat marka otobüs katmıştır. Aradan 13 yıl geçtikten sonra 1968 yılında son
derece radikal bir karar vererek ellerindeki bu dört otobüsten birisini kendi atölyelerinde troleybüs olarak
düzenlemeye karar vermişlerdir. İETT İdaresi, tarihi boyunca farklı ulaşım araçlarını bünyesine katarak
çalıştırmıştır. Bunların bazıları daha önceden mevcut sistemler iken (Tünel, Eski Tramvaylar ve Otobüsler gibi),
bazıları da daha sonra İstanbul ulaşımına katkıda bulunmak üzere ihdas edilen sistemlerdir (Troleybüs, Nostaljik
Tramvay vs...) (URL11). İlk Türk troleybüsü Tosun İETT işçileri tarafından 1968 yılında Şişli garajında beş ay
süren çalışma sonucunda üretilmiştir. Tamamıyla Türk işçilerinin emeğiyle 1955 yılında satın alınan dört adet
Latille-Floirat marka otobüsten biri "İlk Türk Troleybüsü" olarak adeta yeni baştan imal edilmiştir (URL12).
İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’de troleybüsü kullanan son şehirdir. 28 Temmuz 1954 açıldı. 1984 de
İstanbul’daki 76 troleybüs İzmir’e gönderilmiştir. Türkiye’de troleybüsü en son hizmetten kaldıran şehir olan
İzmir de troleybüs seferleri 6 Mart 1992 sonlandırılmıştır (URL13). Malatya Trambüs projesi ise Malatya

Şekil 1. Malatya Trambüs hattı. Sağda MAŞTİ (Otogar), solda İnönü Üniversitesi(loop).
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Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ulaşım master planı kapsamında planlanmıştır. İhale kapsamında 36
km uzunluğunda katener hattı döşenmiştir ve 2015 yılında sistem faaliyete geçmiştir (URL3),(Uruk ve
Tangaci,2015). Hattın harita üzerindeki görünümü Şekil 1’de verilmiştir. 2016 yılı haziran ayında yapılan yeni
sözleşme ile trambüs filosuna 10 adet daha araç katılmış ve toplam 22 araçla hizmet verilmektedir. Yeni gelen
araçlar ilk parti araçlara göre çok daha gelişkin özelliklere sahiptir. Bunlara birkaç örnek verecek olursak: motor
gücü 360 kW’tan 500 kW’a çıkartılmıştır. Yedek güç ünitesi olarak dizel jeneratör yerine batarya grubu
kullanılmıştır ki tam elektrikli troleybüslerin hizmet verdiği dünyadaki ilk şehirlerden birisi olmuştur. Araçların
bazı donanımlarında ve yazılımlarında önemli güncellemeler yapılmıştır. Trambüs katener hattı dokuz adet trafo
grubundan (TRM) beslenir. Bunlar üniversiteden başlayacak şekilde birden dokuza kadar isimlendirilmişlerdir
(TRM 1, TRM 2, … , TRM 9). Hattın toplam uzunluğu 36 km olup izolatörler marifetiyle 10 bölgeye ayrılmıştır.

2. METOD
2.1. Troleybüs Sistemine Genel Bakış
Troleybüs sistemi trafolarda alçaltılan gerilimin doğrultucular vasıtasıyla doğru akıma (DC) çevrilmesi ve hat
üzerinden iletilmesi ilkesine dayanmaktadır. Hattan DC gerilim ile beslenen araçlar bunu invertör vasıtasıyla
alternatif akıma (AC) dönüştürerek cer motorlarını beslemektedirler. Bu sistemin blok şeması Şekil 2’de
verilmiştir.

Şekil 2. Blok diagramı.

Simülasyon için sistem kurgulanırken bazı noktalarda sadeleştirmeye gidilmiştir. Yedek güç ünitesi, statik
konvertörler, iklimlendirme sistemi, pnömatik sistem elektriksel olarak ihmal edilebilecek sistemlerdir ve
modellemeye dâhil edilmemişlerdir. Katener sistemi yüksek gerilim şebekesinden 3 noktada beslenir fakat
bu noktalar SCADA sistemi tarafından ihtiyaç halinde devreye alındığı için modelleme esnasında tek noktadan
besleme uygulanmıştır. Simülasyon Mathworks firmasının ürünü olan MATLAB 2015b yazılımında tamamen
SIMULINK kullanılarak yapılmıştır. Simülasyonda çözüm metodu olarak Runge–Kutta ailesi diferansiyel
denklem çözüm metotlarından değişken adımlı ODE45 Dormand–Prince (RKDP) metodu kullanılmıştır. Bağıl
tolerans olarak 10-3 alınmıştır. Simscape modülünde ise ayrık modda çalışan Tustin/Backward Euler (TBE)
numerik çözüm metodu 2x10-6 saniyelik örnekleme zamanı ile kullanılmıştır.
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Şekil 3. Simülasyon arayüzü.

Şekil 3’de görüldüğü üzere simülasyonun arayüzü altı kısımdan oluşmaktadır.
Bunlar:
Havai hattaki DC gerilimi gösteren “Hat Gerilimi”
Simülasyon esnasında TRM’leri ayrı ayrı açıp kapatabilmemizi sağlayan “Trafolar”
Tüm sistemin detaylı modelini içerisinde barındıran ”Model”
Troleybüsün o anda hangi bölgede, hangi istikamette olduğunu gösteren Şekil 4’de gösterilen ışıklı pano
“Konum / bölge”
5. Troleybüslerin çektiği akım ve gücü anlık olarak gösteren “Trambüs AC Güç / Akım”
6. Son olarak da simülasyon esnasında troleybüsü hattan ayırmamızı sağlanan ve o anda troleybüse verilen
sürat komutunu gösteren “Trambüs”
1.
2.
3.
4.

Şekil 4. Bölge işaretçisi.

2.2. Troleybüs Modeli
Troleybüs temel olarak iki kısım olarak modellenmiştir. Bunlar tahrik ünitesi (motor) ve invertördür. Tahrik
ünitesi anahtarlamalı, kademeli yük olarak modellenmiştir. Bu sayede troleybüsün kalkışı, hızlanması, sabit süratte
seyri ve yavaşlaması simüle edilmiştir. İnvertör kısmında ise IGBT’ler kullanılarak DC gerilimin AC gerilime
dönüştürülmesi sağlanmıştır. Araç modeli Şekil 5’de sunulmuştur.

Şekil 5. Troleybüsün SIMULINK modeli.
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2.3. TRM modeli
Trambüs hattını dokuz adet trafo beslemektedir. Bunlar şebekeden gelen 34.5kV gücü, 580V’a düşürerek
doğrultucuları beslerler. Doğrultucular ise AC gerilimi DC’ye doğrultarak TRM’den dört adet çıkış verirler. Bu
sayede dokuz bölümden oluşan sistemin her bölümü iki TRM tarafından beslenebilmektedir. Cer trafolarının çıkışı
çift sargılı olduğu için modelde iki adet trafo kullanılmıştır. Trafoları takip eden doğrultucular cer trafosu
çıkışından aldıkları 580V AC gerilimi 750V DC gerilime çevirirler. Ardına yerleştirilmiş olan filtre, doğrultulan
DC gerilimin daha az dalgalı olmasını sağlar. Şekilde filtreden sonra TRM’nin çıkışına kontaktör grubu
yerleştirilmiştir. Bu sayede simülasyon esnasında TRM’ler ayrı ayrı açılıp kapatılabilmektedir. Trafoların
simülasyonda kullanılan modelleri Şekil 6’da görüldüğü gibidir.

2.4. Hat Modeli
Hat Gidiş – Dönüş şeklinde izolatörlerle ayrılmış on bölge olarak Şekil 7’deki gibi modellenmiştir. Şekilde
işaretlenmiş bölge, 1 numaralı bölgedir. Bu bölge hem TRM 1 hem de TRM 2 tarafından beslenmektedir. Bu
sayede bir trafo devre dışı kalsa bile işletmenin devamlılığı sağlanabilmektedir. Bu olgu simülasyon esnasında
trafoların teker teker kaplatılıp açılmasıyla test edilmiştir.

Şekil 6. TRM’lerin SIMULINK modeli
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İzolatörler

Şekil 7. Katener hattının ve bölgelerin model üzerinde gösterimi.

2.5. Troleybüsün Hat Üzerinde Hareketinin Modellenmesi
Troleybüslerin hat üzerinde bir bölgeden diğerine geçişini modellemek için anahtarlamalı bölge seçiciler
kullanılmıştır. Bu sayede aracın, hattın bir başından diğer başına gidip gelmesi modellenmiştir. Şekil 8’de
gösterilmiştir.
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Şekil 8. Troleybüsün hat üzerinde seyir modeli.

Konum seçicinin içi, Şekil 9’da gösterildiği gibidir. Sol tarafta yer alan bloklar kendi içlerinde “if” blokları
barındırmaktadır. Bağlandıkları bloklar ise içerdikleri kontaktörler sayesinde aracı hat üzerindeki bölgelere sıralı
bir şekilde bağlamaktadır.
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Şekil 9. Konum seçicinin detay görüntüsü

3.SONUÇLAR
Simülasyon kullanım karakteristiğini modellerken 10 saniyelik periyotlarla tekrarlayan bir sinyal üretmektedir. Bu
sebeple sonuç almak için 10 saniye çalıştırılması yeterli olmaktadır. Gerçek zamanda 3 saat süren bu çalıştırma
sonucunda troleybüsün çektiği akım ve gerilim değerleri gerçek değerler ile uyum göstermektedir. Bunun yanında
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modellenen kullanım karakteristiğinin grafiklere yansıdığı gözlemlenmiştir. Modellenen kullanım karakteristiği
grafiği Şekil 10’da; akım, gerilim grafikleri ise Şekil 11 ve Şekil 12’de ayrı ayrı sunulmuştur. Akım grafiğinde
dikkat çeken bir nokta da troleybüslerin en yüksek süratleri 65 km/h ile ve en yüksek akım seviyeleri ise 600
amper ile sınırlandırılmıştır. Teknik nedenlerle gerçek hayatta yazılım müdahalesi yapılan bu sınırlama
simülasyonda kendine yer bulmuştur.

Şekil 10. Simülasyonda troleybüse hız komutu göndermek için kullanılan ve şoförün kullanım karakteristiğini modelleyen
fonksiyon.

Şekil 11. Troleybüsü besleyen akımın zamana göre grafiği.

Şekil 12. Troleybüsü besleyen gerilimin zamana göre grafiği.
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Gerilim grafiğinde ise yüksek güç gerektiren durumlarda(hızlanma gibi) gerilimin düştüğü gözlemlenmiştir.
Normalden az güç çekilen durumlarda ise gerilim yükselmiştir. Fakat hiçbir zaman motorların çalışması için
gereken minimum değer olan 220V’un altına inmemiştir. Ortalama güç ise 3.2 kW/km olarak hesaplanmış olup
gerçek değerler ile örtüşmektedir.
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ABSTRACT
The rods are used as routing elements in light and heavy duty commercial vehicles in the transportation sector. An
important part of the steering elements is the ball joint. However, fracture damage can be seen at the places of use.
In this study, stress intensity factor (SIF) is calculated based on three-dimensional finite element analysis for
different circumferential semi-elliptical cracks on a rod at different loading cases. The obtained values are
compared with the values obtained by the weight function.
Keywords: Spherical joint, fracture mechanics, Stress intensity factor-SIF, weight functions, finite element
method.

1. INTRODUCTION
The ball joints transfer loads from the steering gearbox on the vehicle to wheels. Routing elements are vital parts
of vehicles. The ball joints used in the steering elements are one of the most critical subparts of these routing
systems. Any damage to this part can lead to loss of driving stability and impaired driving comfort.
The ball joints are widely manufactured with the principle of cold forming. Then heat treatment and machining
operations are applied to make it dimensionally more precise. Depending on the roads and conditions of use,
different dynamic loads may be involved. In addition to manufacturing faults, pitting corrosion can induce crack
within the ball joint under vehicle. It undergoes most of times water and other corrosive actors during driving.
While a pitting crack is in irregular shape initially, the crack front will rapidly become approximately semielliptical shape during crack growth. So the geometrical shape of a surface ﬂaw or pit can conform to elliptical
geometry. Semi-elliptical surface cracks are the most common flaws in ball joints. Finding accurate stress intensity
factors for such cracks is necessary for reliable prediction of fatigue crack growth rates or fracture. These
calculations are difficult because three dimensional stress analysis is required for such cracks.
As can be seen in the model given in Figure 1, these loads can concentrate stresses in the shaft-ball connection
regions due to the notch effect, and in further cases can lead to cracks. Cracks can propagate and cause the part to
break down. Because of pitting corrosion process, stress intensity factor solutions for circumferential surface
cracks in ball joints are of great technical importance from an industrial point of view.

Figure 1. The surfaces of a broken rod and A sketch of the transmission system to which the spherical joint is connected
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There are relatively few studies for ball joints containing semielliptical circumferential cracks. Fatigue behavior
under dynamic loads was investigated by finite element analysis using an experimental S-N (strain-cyclic) table
[1]. Using S-N curves, effects that reduce fatigue life are presented as a result of stress-life, strain-life and linear
elastic fracture mechanics-based finite element simulations [2]. Alternative materials were used to reduce CO 2
emissions in passenger cars, and loads from vehicle dynamics and the effects on the suspension system were
analyzed [3]. The design of the shat-sphere junction is optimized by evaluating the loads from the spherical joints
and the effects of the changes on the parts are presented [4-6].
As can be seen from the surveyed literature, there are few studies examining the fracture mechanics parameters of
shat-sphere junction regions in spherical joints, which have vital importance not only in passenger vehicles but
also in driving stability of light and heavy duty vehicles. Structural studies have also been seen to be based mainly
on fractographic examination, fatigue and design optimization. In this study, fracture mechanics parameters were
investigated for semi-elliptical cracks for shaft-sphere junction regions where fractures were observed most
frequently and SIF (stress intensity factors) for different crack positions.

2. MATERIAL AND METHOD
A passenger car ball joint’s rod made from C40 (41Cr4) steel by forging process is heated by induction method up
to 500 °C for 3 seconds and cooled by immersing in water at room temperature to obtain more hardness. The
hardness of the obtained parts was measured. The parts were subjected to a fatigue cycle by forming an elliptical
surface crack on the shaft-sphere joint region of the solid product, and the crack propagation in the spherical joint
was observed as a result of an eddy current inspection method. The chemical composition of the material used is
given in Table 1.

Percentage

C

0,42

Si

0,25

Table 1. Chemical analysis results

Mn

0,70

P
0.012

S
0.012

Cr

1,05

Mo
0.02

Ni
0.11

Sn
0.013

2. 1. Tensile and Bending Tests
In order to find the yield strength of the material, tensile tests were carried out at a deformation rate of 25 mm /
min and the yield strength was found to be 660 MPa. In order to determine the location of the damage and the
maximum load value in the case of static loading of the product, the product itself was subjected to bending tests
at a deformation rate of 25 mm / min to determine the rupture load. Also, bending causes to normal stresses inside
section and crack plane. Sample and product dimensions are given in Figure 2. The force values obtained are listed
in Table 2.

Figure 2. Tensile test specimen dimensions and product dimensions subjected to bending test
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Table 2. Rupture forces obtained from bending test

Boundary conditions applied on parts

Hardened (kN)

Not hardened (kN)

Shaft is constrained and Force is applied on
sphere

51.7972

67.3

The bottom section is constrained and Force
is applied on shaft

55.8

72.5

The hardened product by induction has 30% more resistant than nor hardened one. These load and strength values
are used as material properties in the finite element simulation of semi-elliptical crack.

2. 2. Fatigue Tests
A ball joint photograph obtained after Eddy Current Method and a surface photograph of the damage are given in
Figure 3. Longitudinal line seen in Figure, is a defect type known folding line. Folding lines cause fracture by
agitation of cyclic loads. Although this folding line is longitudinal, it leads to semi-elliptical crack while growing.

Figure 3. A ball joint photograph obtained by Eddy Current Method and a fracture surface photograph.

Stress-cycle (S-N) values are obtained as in Table 3. These values can be used as material parameters in finite
element simulations.
Table 3. S-N values

Induction is not applied
S (MPa)
N (cycles)
170
2x105
156
4x105
130
7x105
125
106
100
2x106
82
4x106
82
107
82
108

Induction is applied
S (MPa) N (cycles)
170
106
156
1.5x106
130
3x106
120
8x106
112
107
110
108
110
109
110
1010

2.3. Fracture Mechanics Analysis
When cracks are present in the structures, these cracks growth and cause to brittle fracture. Damage generally is in
fracture or rupture types. If the material’s behavior is brittle, the damage is manifested as sudden breakage without
any plastic deformation. For these cases, fracture mechanics parameters (stress intensity factor-SIF K, J integral)
are evaluated.
While the stress intensity factor K gives an idea of the fracture mode, the J integral value provides important
information about the behavior of the material, such as elastic and/or plastic deformation at the tip of the crack. As
a result, the relationship between crack propagation and the breaking behavior can be obtained.
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In this study we used Fracture Tool in order to define the crack in Ansys TM. First, crack type is declared as a
semi-elliptical crack just on the surface of shaft-sphere contact line to be able to simulate real conditions [7] as
seen in Figure 4. Three-dimensional finite elements were used to model. Any symmetric geometry is not used.

Figure 4. The location of the crack and mesh of part

The parameters needed to define the semi-elliptical crack and the values used in this study are shown in Figure 5.
The aspect ratio of the semi-elliptical crack is 2. For failure prediction of surface cracks, fracture toughness KIC is
compared with max(KA, KB).

Major Radius (c):10 mm
Minor Radius (a):1 mm
Part’s Dimension (t) in front of
the crack : 2.5mm
Largest Contour Radius : 6 mm
Circumferential Divisions :8
Mesh Contours : 6
Crack front divisions: 15
At the side point, B, = 0
At the deepest point, A,  = /2
Figure 5. Crack parameters.

First J integral is calculated. SIF is calculated from J integral. While plane strain case occurs at point A, plane
stress occurs at surface points B. So the relationship between J and K is defined in Eq. (1) with respect to plane
strain and plane stress cases for mode-I cracks.

(for plane strain)
(for plane stress)

(1-a)
(1-b)

Mesh must be made before insertion of the crack in order to obtain proper matching between the crack mesh
elements and parts elements. In order to avoid problems at the joint nodes of crack and part elements, it is
necessary to make tetragonal mesh in model. On the surface of the shaft-sphere joint, a semi-elliptical crack is
placed as shown in Figure 4 and the mesh is re-updated. As shown in the figure, a force of 67.3 kN is applied to
the sphere and the shaft is fixed.
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The tetrahedron mesh structure has to be used in order for the analysis to be done correctly. Because of rapid
changes in the geometrical parameters around the crack front region, ﬁner mesh should be used for modeling near
the crack front. In the analysis, the mesh quality is increased from 45% to 79% by using finer mesh. Also, obtained
stress intensity factors are checked whether independency of the SIF’s to the elements number. The element
jacobien matrix, which is one of the element quality parameters, is between "-1" and "+1". If the value is
approaching to "1", it indicates that the result will be the most correct. In this analysis, we increased the accuracy
of the result by lowering the Jacobian matrix from +5 to 1.33. Actually AnsysTM first calculates J-integral values
by using built in solver based on the domain integral technique. Then the stress intensity factors are calculated.
Reliability of ﬁnite element model of the cracked body is obtained by path independence checking of J values by
performing convergence tests.

3. WEIGHT FUNCTION METHOD
The available methods for calculating the stress intensity factors are specific to certain geometry and loading
conditions, as they vary depending on geometry, crack parameters and loading conditions. However, the stress
intensity factors can be easily determined by the weight function method developed by Bueckner [8] and Rice [9].
In this method, the stress intensity factors depend only on the geometry of the cracked body. This method is based
on; when the stress intensity factors for a certain cracked object are known, the stress intensity factor depending on
any other mode I loading state can be determined using the same weight function. In this study, it is aimed to
compare and confirm the findings obtained by the finite element analysis with the calculations made by the weight
function method.
Stress intensity factor in the infinite length and one dimensional case is calculated by using Eq. (2).
(2)
where a is the crack length, σ(x) is the stress distribution in the possible crack plane, and m (x, a) is the weight
function.
If the geometry is planar and in infinite size, the stress intensity factor is calculated by Eq. (3).

(3)
where σ (x, y) is the stress distribution across the plane of the crack in the uncracked body, bounded along the
crack plane by the x and y coordinates.
If the geometry is planar and finite dimension, then a factor called "Boundary/geometric correction factor"




 Y  K /   0 a   must be included in the weight function. Here,  0 is the nominal stress is the Q is shape


Q  


1.65
1.65



 a  2 
 a  
a


factor Q  1  1.464 
for (a/c)≤1 and Q  1  1.464 
   for (a/c)>1 .In addition, if



c
c
  
 

 c  


the crack size is a certain value (initially cracks in a certain dimension in the structure, the protrusion of the
cracked lips), the weight function should be included in the "Crack Mount Correction Factor"


m( x, a ) 
 M 
 .
a 


In addition, if the crack tip curvature is not constant, the effect of the curvature is also applied to further refine the
weight function. In the case of crack propagation, these factors have to be recalculated at each loading step.

There are some types of weight function equations. The most general one suitable for a variety of one and two
dimensional cracks is given in Eq. (4) for Mode I loading cases and for the point A (deepest points of surface
crack) as seen in Figure 5.
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(4)
There are three unknowns in this equation (
). The three conditions are necessary to determine
parameters. Two equations are obtained from two reference stress intensity factor solution, Kref. Two different
loading conditions, uniform

0

and linear field




x
are taken as reference loads. We obtain Eq.
a

 ( x)   0 1  

(5) when this loads are written into weight function equation in Equation (1).

(5-a)

(5-b)
The third condition is obtained by using a boundary condition. Due to fact that the crack surface curvature at the
crack center, at x = 0, is zero. From math, second derivative of a function gives curvature approximately as in
Eq. (6).

(6)
where u(x, a) is the corresponding crack opening displacement field. Bueckner [8] and Rice [9] also proved that
the weight function can be related to the crack opening displacement field as in Eq. (7).

(7)
where where H is a material constant (E for plane stress and E/(1-v2) for plane strain, where E is the modulus of
elasticity and v is Poisson's ratio). Double differentiation of Equation (7) with respect to the variable x leads to
following Eq. (8).

(8)
M1A, M2A and M3A can be determined by solving simultaneously eqs. (5-a and b), (8).
The geometric correction factors Y0, Y1 are calculated separately for each loading situation with the following
curve fitting function by using finite element data for the deepest point of the circumferential semi-elliptical crack.
The analyses are made with linear elastic material model, Young's modulus, E, of 200 GPa and Poisson's ratio, v
of 0.3.
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Solving of Equation (5-a) gives the results for uniform tension
results for linearly decreasing stress field

 ( x)   0 . Solving of Equation (5-b) gives the

x
a




 ( x)   0 1   as in Eq. (9).

(9-a)

(9-b)
In order to check the accuracy of the derived weight function, normalized stress intensity factors (F) are compared
with the available results given in the literature and ﬁnite element data. The stress intensity factor results have been
normalized as Eq. (10).

K

F

0

a

(10)

Q

The range of applicability for these equations is 0.05 ≤ a/c ≤ 2.0 and 0.6 ≤ a/t ≤ 0.95. Curve fitting function for
boundary/geometric correction factor Y0 is defined in Eq. (11).

(11)
Curve fitting function for boundary/geometric correction factor Y1 is given in Eq. (12).

(12)
By substituting expressions (11) and (12) for the reference stress intensity factors and reference stress fields in Eqs
(5-a, b), two subsequent equations (13) and (14) consisting of parameters (M1A, M2A, M3A). are obtained. The third
equation (15) was determined from Eq. (8) by double differentiation of the weight function Eq. (4).
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(13)

(14)

(15)
When these equation system is solved for M1A, M2A, M3A, Eq. (16) is obtained.

(16)
The weight function for the deepest point of a semi-elliptic surface crack can then be determined directly from Eq.
(4) by substituting M1A, M2A, M3A.

3.1. A Numerical Experiment
In order to check the accuracy of the derived weight function, normalized stress intensity factors (F) are compared
with the available results given in the literature and ﬁnite element data. So for comparison, dimensions are taken as
in Table 4. Major radius is c, minor radius is a, part’s dimension in front of the crack is t.
Table 4. Crack dimension.

a=

1

mm

a/c

0,1

c=

10

mm

a/t

0,4

t=

2,5

mm

The parameters of function obtained from curve fitting process are listed in Table 5.
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Table 5. Parameters of function and constants for weight function calculated.

B0
B1
B2
Y0

A0
A1
A2
Y1

1,10
3,02
-2,16
1,53

M1
M2
M3
Q

0,44
2,08
-1,60
0,74

-1,097
3
0,8696
1,03

Comparison is made in Table 6.
Loading

Table 6. Comparison of results.

SIF

Wang [10]

Present

Uniform

Knormalised

1,58

1,53

Linearly decreasing

Knormalised

0,76

0,79

4. RESULTS AND DISCUSTIONS
The fracture parameters obtained from finite element analysis are given in Table 7.
Table 7. Fracture parameters

SIF K1 ( MPa mm )

SIF K2 ( MPa mm )

SIF K3 ( MPa mm )

J-Integral (mJ/
mm²)

Minimum

-9,237e-002

-45,043

-1764,5

-2,5787e-005

Maximum

38,807

65,851

1764,5

2,2056e-005

Figure 6 shows curvilinear coordinate  along crack front. J-integral results are shown in Figure 7. Stress
intensity factors, K1, K2, and K3 are drawn from 1 ( = 0) to 2 ( = 180) with respect to curvilinear coordinate as
seen in Figure 8.

Figure 6. The location of the crack and mesh of part

Figure 7. J-integral results
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(a) Stress intensity factors, K1

(b) Stress intensity factors, K2

(c) Stress intensity factors, K3
Figure 8. Stress intensity factors, (a) K1, (b) K2, (c) K3

As can be seen from Figure 8, the values of K2 and K3 go about zero. It confirms that the crack acts predominantly
in mode 1. It implies that stresses acting crack surfaces are in normal direction. As expected, the result verifies
stresses types. When considering part is fixed from its shaft and bending moment is applied to sphere, bending
load causes normal stresses.
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5. CONCLUSIONS
Fracture parameters of the spherical joints are analyzed. The main findings obtained from investigations are listed below:
• It has been observed that the SIFs at the cracks, placed in the sphere-shaft junction, causes to rupture. This causes
premature damage of the part. This is the result of even the smallest capillary crack that can form on this junction
surface.
• According to the second analysis we made, the crack inserted on the sphere has more life than that in the
junction.
• It has emerged that the ball joints, which are the lower parts of the steering and suspension system used
especially for commercial and heavy duty vehicles, must be hardened by induction. Induction is understood to be
able to avoid cracks originating from sudden loads due to the use of the vehicle and to prevent cracking in the part.
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ABSTRACT
The level of autonomy of autonomous vehicles has increasing considerably within the last couple of years.
Nowadays cars are expected to work on complex, unknown environments effectively. These days, there are many
studies autonomously driven car for outdoor environment. These cars have very reliable localization and mapping
performance using GPS. On the other hand, GPS does not work reliable for indoor environment. In this paper,
GPS denied indoor environment localization is studied. We propose combination of visual and inertial sensors for
localization. We have implemented the ORB-SLAM algorithm computer. After that IMU and ORB-SLAM
algorithm are combined for finding optimum localization data. In order to combine these two sensors, linear
kalman filter is used. All of implementation and filtering of two sensors is done using ROS (Robot Operating
System). This system was installed on RC car to demonstrate the effectiveness of the system. Experiments
performed on indoor environment show the advantages and limitations of the system.
Keywords: ORB-SLAM, Kalman filter, Localization, ROS, Autonomous vehicles.

1. INTRODUCTION AND MAIN SECTIONS
Nowadays autonomous cars are expected to drive autonomously on complex environments such as crowded
indoor environments or busy streets. The successful operation of a car depends heavily on knowing the exact
location of the car throughout the motion, which is known as localization. If the map of the environment is known,
localization is simply determining where the car is on this map. Localization is very important in autonomous
vehicle area. When there is no map available, then localization as well as map building will be necessary at the
unknown environment to autonomously drive the car.
For car localization there are different techniques; odometry, Global Navigation Satellite System (GNSS), inertial
navigation and visual techniques. For outdoor environments GNSS information obtained from orbiting navigation
satellites provide this information freely. For indoor environments (and at some outdoor areas as well) relying on
GNSS is not an option due the fact that the GPS data is not reliable or non-existing due the inability to access
enough satellite data.
Another approach on localization is to use vehicle tire rotation as well as steering wheel angle. This approach is
called odometry. This approach is possible to use for car localization. However there are some drawbacks of this
approach. It suffers from position drift and inaccuracy because of tire slippage. If tire of car slips, measurement of
rotation of tire gives wrong information. As result of this situation localization of car is not reliable. Also
translation and orientation errors in tire odometry increase with time and total travelled distance have big error.
One other approach is the use of an inertial navigation system (INS), which relies on inertial sensory techniques to
estimate vehicle position. In this approach Micro Electro Mechanical systems (MEMS) based micro sensors
involving accelerometers, gyros, and magnetometer are combined in a package, and a microprocessor fuses the
data through a filter to calculate the vehicle position. If GNSS data is available, the estimated of INS can be
updated or calibrated. This approach is called as GNSS/INS integration, and it proposes even smaller errors. Xsens
MTI-G-700, proposes accuracy of 2 meters depending on GNSS availability and placement of the antenna (URL
1). Although GNSS based techniques are simple, easy to implement and proposes small localization errors, it is
not applicable to our indoor environments due to no GNSS reception.
Localization of autonomous cars can also be done using visual information obtained through cameras. Some
techniques use artificial visual clues placed on the environment. 2D fiducial markers are popular for localization
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due to fast and robust behavior. Placing unique markers to the know locations of the environment help the vehicle
to localize itself. The markers should be in acceptable size, to be seen by the camera in a distance, but not too big
to disturb the environment. They should be detected in real-time with a computer. They should be robust to
lighting condition changes, which is one of the most limiting factors in successful vision systems in real-world
conditions. Moreover, they have to robust on blurred marker detection which occurs as the camera moves, as well
robust on detecting partially missing or occluded markers that may be placed on the environment. Comparison of
some of these techniques is presented in (Garrido-Jurado continued, 2016), (Muñoz-Salinas continued, 2016).
Placing artificial markers or patterns on an environment for localization is not very practical. Localization of
autonomous car simultaneously, as it moves using vision and tracking only natural features (such as edges) is
called as, simultaneous localization and map building (SLAM). One of the first feature-based real-time SLAM
approach was proposed by Klein and Murray (Klein and Murray, 2007) as the PTAM method. It involves
concurrent tracking and mapping of features. Davidson (Davison continued, 2007) used the SFM reconstruction
technique for parallel tracking and mapping. Bora and Erdinç used this technique on the localization and
stabilization of a quadrotor (Yiğit and Altuğ, 2012).
More recently, another SLAM approach was proposed that is based on extraction of ORB features (Mur-Artal
continued, 2015). This approach is called as ORB-SLAM and it is shown to be more robust and more suitable for
autonomous car application. It is shown to operate in real time, in small and large, indoor and outdoor
environments. The accuracy of the system was reported to be in the order of cm in indoor environments and up to
a few meters in large outdoor environments. ORB-SLAM is very promising on autonomous vehicle. ORB-SLAM
algorithm requires high computation power. The computer used on paper (Mur-Artal continued, 2015) was having
an i7 processor. High computation power is not problem for big and large autonomous vehicle platform. However
it is not effective, when vehicle platform is small. Some researches (Martinez-Carranza continued, 2015) preferred
to transfer the onboard images to a ground computer for processing and implemented the ORB-SLAM. This
approach limits the autonomy considerably and not feasible because of the limited range and connection problems
involved with transmitting images and receiving data from ground computer. In this study mono-camera is used
for ORB-SLAM algorithm. Yingcai (Bi continued, 2016) propose the use of ORB-SLAM on a MAV with a dualcamera system.
Sensor fusion algorithm is commonly used for combining sensors. GPS and inertial sensor fusion application is
very effective. However it can only work outdoor environment. Visual and inertial sensor fusion algorithms are
can be used for indoor environment. Chang (Liu continued, 2016) propose semi direct monocular visual odometry
(SVO) and freeIMU sensor fusion. In this study orientation fusion are done gradient descent optimization
methods. ORB-SLAM algorithm is more accurate than SVO visual odometry algorithm and our application
ORBSLAM is used and linear kalman filter is used instead of gradient descent optimization method.
In this paper, we propose an onboard vehicle localization for autonomous car platform. Visual and inertial sensor
fusion is used to localize vehicle. Sensor fusion algorithm is separated two part, position fusion and orientation
fusion. High computational computer (i7) is used for ORB-SLAM algorithm. Sensor fusion algorithm is used to
obtain optimum localization measurement. Because ORB-SLAM algorithm is very accurate, but it is not speed
enough. In situation of fast movement of vehicle ORB-SLAM algorithm performance decrease. On the other hand
inertial sensor is not accurate like ORB-SLAM, but it measures data very fast. Fusion of visual and inertial sensor
gives better localization measurement.
The rest of the article is organized as follows: section ‘localization and mapping’ gives ORB-SLAM algorithm;
‘Sensor fusion’ section gives overview of visual-inertial fusion algorithm; ‘Orientation fusion’ section gives
mathematical model of orientation filter; ‘Position fusion’ section gives mathematical model of position filter;
‘Experiment’ section gives experiments are done; ‘ROS’ section express ROS (Robot Operating System);
‘Conclusion and recommendations’ section gives result of sensor fusion application and gives recommendations.

2. LOCALIZATION AND MAPPING
Localization and map building with a monocular camera is very important for autonomous vehicle. For autonomy
it should work without any artificial features, but track natural features (such as edges). ORB-SLAM is currently
the best visual SLAM method on literature. ORB-SLAM algorithm is developed by Raul Mur-Artal (URL 2) at the
University of Zaragoza. The system utilizes ORB descriptors and has several novel features, including


For all task, ORB-SLAM algorithm uses same ORB features, in this way calculation time decreases.
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When tracking failure, algorithm can recovery itself using previous key frames.
Automatic map initialization procedure.
Algorithm can elect the same key frames and features and select best ones for algorithm.

ORB-SLAM is based on ORB descriptors, and it involves three concurrent threads; tracking, mapping and loopclosing (Figure 1). Each of these processes can be executed efficiently with few processor instructions.

Figure 1: ORB-SLAM algorithm structure (URL 2)

Tracking thread is responsible for camera pose estimation. It does this by searching correspondences of map points
in the current and previous frames. It can add a new keyframe in to the graph. First, an initial feature matching
with the previous frame is done. Then the pose is optimized using motion-only bundle adjustment techniques. This
thread also responsible tracking reinitialization, in case tracking is lost because of any disturbances or other
reasons. Reinitialization is done using place recognition module which perform global relocalization.
Local mapping thread runs on every new key frame. Mapping thread builds up the local map by, adding or
removing new map points, optimizing key frames on the local map. Upon every new key frame insertion, this
thread adds a new node for that key frame and updates all shared points. It the updates the spanning tree, linking
this frame with the key frames that has the most points in common. This thread also tries to detect redundant key
frames and delete them. Most of the map points have seen at least three key frames or more. If same points are
seen least three key frames are deleted.
Loop closing thread takes the last processed key frames and tries to determine whether loop closure has occurred.
This is calculated by looking the same ORB feature in map points. If loop closing has been detected, map points
errors are calculated and optimization is performed to make correction on points.
ORB-SLAM is also available in the ROS platform; making is a very promising tool in autonomous vehicle and
robotics. In this study ORB-SLAM is applied using ROS.

3. SENSOR FUSION
Visual and inertial sensors can work each other very well. Before implementation of sensor fusion algorithm of
two visual and inertial sensor, some assumptions are made. Firstly these assumptions are made and then
mathematical expression of orientation and position fusion are explained. All the coordinate frames are defined
following right hand rule. The earth frame {E} is fixed to world and
axis is parallel to gravity vector. IMU
sensor frame is defined as {S}. Vision frame (ORB-SLAM) is defined as {V}. World frame of vision frame is
{V}. In ORB-SLAM algorithm motion expressed with respect to visual frame {V}. The first assumption is that
world frame {E} is very close, even it is same with the visual frame {V}. Other assumption is that projection of
axis to
–
plane is parallel to
axis. It is not perpendicular to
–
plane. With these two assumption,
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we can accept two axis looks like same. So we can define filter inertial and visual sensors motion. Figure (2) show
coordinate frames.

Figure 2: Coordinate frames

Sensor fusion algorithm structure is given figure (3). Algorithm takes rotation
from inertial sensor and
from visual sensor (ORB-SLAM) algorithm for orientation fusion part. Then apply the linear kalman filter for
these measurement. Also Position sensor fusion takes unscaled position
and rotation
measurement from
visual sensor, accelerometer measurements
from inertial sensor and filtered rotation values
from
orientation fusion part. Output of fusion process estimates position and orientation of sensor frame {S} with
respect to {E} frame. Sensor fusion is separated two process as seen figure (3). Firstly orientation fusion is
estimated, the position fusion is estimated using output of orientation fusion. Linear kalman filter is used for both
process to estimate measurements. Separation of kalman filter reduces number of state vector and nonlinearity of
system.

Figure 3: Sensor fusion algorithm structure.

3.1. Orientation Fusion
There is three coordinate systems in the algorithm. Sensor coordinate frame represent the orientation of sensors
(visual, inertial). World coordinate frame {E} is reference frame of inertial sensor, visual {V} coordinate frame is
reference frame of visual sensor (ORB-SLAM). Purpose of orientation fusion is that obtain the optimum
orientation values. In order to obtain optimum orientation values, quaternion measurement of inertial and visual
sensors are filtered with kalman filter. Kalman filter is applied with two parts. These are time and measurement
update. Sensor reading are not synchronize because of the sensors working speed. Visual sensor (ORB-SLAM) is
slower than inertial sensor. So we cannot update sensor measurement at same time. In this situation different
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approach is applied to algorithm. When a sensor measurement is available, measurement part is updated with this
measurements.
Firstly time update part of kalman filter is applied. Equation (1) and (2) shows time update of kalman filter. Here A
matrix is state transition matrix and x express state vector. Orientation fusion has 4 state parameter equation (3)
shows the state vector. These are quaternion values. So we have 4 state for orientation fusion. A and H matrix are
identity matrix. Sensor measurements are directly combined with quaternion values because of sensor
measurement also quaternion values.

xˆk   Axˆk 1

(1)

Pk   APk 1 AT  Q

(2)

xˆ  qw

qx

qy

qz 

T

(3)

Here Q is process noise covariance matrix and R is measurement noise covariance matrix. These covariance matrix
should be independent each other. Standard deviations are found for Q and R matrix;

 Q  0.4

(4)

 R  0.02

(5)

Process and measurement noise covariance matrix are calculated using standard deviation of equation (4) and (5).
Both sensors standard deviation are taken same. So both of them has same covariance matrix. Following the time
update, measurement update is done with equation (6-8). Here matrix with star ‘*’ express available the sensors
measurement. In orientation case, H and R matrix are same for both sensors measurement.

Kk  Pk  HT ( H Pk  HT  R )1

(6)

xˆk  xˆk   Kk ( zk  H xˆk  )

(7)

Pk  ( I  Kk H ) Pk 
In order to initialize the orientation fusion procedure, starting values of
Here
and is zero matrix.

(8)
and

should be given to algorithm.

3.2. Position Fusion
Position sensor fusion algorithm more complex than orientation fusion. Position fusion algorithm takes 3 input and
estimate position. Estimation of orientation qES with respect to {E} frame, accelerometer measurement as with
respect to {V} frame and unscaled position pVS and orientation qvs measurements are taken from ORB-SLAM
algorithm. Position fusion states vector has 13 states; estimation of position pES , estimation of velocity vES and
estimation of accelerometer aES values with respect to word frame. Also bias vector and metric scale factor are
included inside state vector.
Position fusion algorithm is applied world {E} frame, so all sensor measurement should transferred from {S}
frame to {E} frame. In world coordinate system, dynamic acceleration is calculated like equation (9). Here
T

is conjugate
g E  0 0 0 1 is gravity vector. Also ‘  ’ symbol express quaternion multiplication and qES
of qES .

 0 

 a   aS  qES  aS  qES  g E 
 ES 
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Normalization of accelerometer values;

aS 

aS
aS

(10)

Unscaled position values transferred from {S} sensor coordinate system to world {E} coordinate system;

 0 


 p   qES   qVS  pVS  qVS   qES
 ES 

(11)

After measurement are calculated with respect to world frame. Kalman filter structure is explained for position
fusion. Because of asynchronous sensor working, measurement update part of kalman filter is done with available
sensor measurement just like orientation fusion. State vector of position fusion algorithm is given equation (12).

x   pES T

vES T

aES T

 

bS T

T

(12)

The state vector is updated every loop, following rule defined by the prediction model, which defines the physics
of the inertial system;

a&ES  na

p&ES  vES

(13)

v&
ES  aES

(14)

b&
S  nb

& n

(15)

aES , bS and  are modelled as Gaussian normal distribution with zero-mean values;

p(na ) : N (0, Qa )
p(nb ) : N (0, Qb )

(16)

p(n ) : N (0, Q )
Qa   a2 I 3 and Qb   b2 I 3 are the process noise covariance matrix of filter. After definition of variable we can
write the time update of kalman filter. It is same for orientation model time update.
xˆk   Axˆk 1

(18)

Pk   APk 1 AT  Q

(19)

Where A state transition matrix, P is state covariance matrix. Q is process noise covariance matrix and defined
as Q  diag (06 x 6 , Qa , Qb ,  2 ) .
Measurement update of position fusion process same as orientation fusion. Equation (21-23) can be used to
estimate position. We should pay attention to which sensor measurement is reading., since position fusion case
measurement model H  is different for two model and measurement noise v also different for each sensor. Here
measurement noise is modelled as Gaussian normal distribution;

p(v ) : N (0, R )

(20)

Measurement model of position fusion;

Kk  Pk  HT ( H Pk  HT  R )1

(21)

xˆk  xˆk   Kk ( zk  H xˆk  )

(22)

Pk  ( I  Kk H ) Pk 

(23)

Measurement model H  for accelerometer measurement is H as  (03 x 6 , I3 , RES ,03 x1 ) . Where RES is rotation matrix
and it is calculated with current quaternion angle. Measurement model H  for vision measurement
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is H vs  ( I3 ,03 x9 , pES ) . When acceleration measurement is available, measurement noise covariance matrix will
be Ras   as2 I3 . On the other hand, when vision measurement is available, measurement noise covariance matrix
will be Rvs   vs2 I 3 . Used parameter values are given below table (1). These parameter values are taken from (Liu
continued, 2016).
Table 1: Parameter values

Parameter

Value

a

0.5

b

1 e6



1 e6

 as

0.013

 vs

0.005

5. ROS (ROBOT OPERATING SYSTEM)
ORB-SLAM algorithm and sensor fusion process, all work on ROS (Robot Operating System). ROS is not
operation system like Windows or Linux, but it is a working environment for robots. It needs to Linux operating
system to work. ROS environment is developed from Willow Garage at 2007. It is very effective and dynamic
software for robotic application. ROS provide easy and understandable relationships for complex jobs at robotic
area. ROS is open source software and provide many package like gazebo simulation tool, rviz visualization tool.
In this study rviz package is used for showing vehicle localization performance at experiments.
ROS works with nodes, message, topics and publisher/subscriber. Shortly, there are nodes which responsible
different jobs independently. These nodes communicate each other with publishing or subscribing message to
specific topics. One node publish message for A topic and another nodes subscribe this A topic and listen message
which is sent another nodes. ROS communication structure has many advantages; each nodes can be wrote
different programming language and still communicate each other; one of the node is crashed, other node continue
to work.
In our case, firstly ORB-SLAM algorithm publish pose of sensor frame to specific topic, same time inertial sensor
also publish pose of sensor frame to another topic. Arduino is used to read inertial sensor measurement. Arduino
communicate with ROS using rosserial. Related nodes subscribe these topics and sensor fusion algorithm is done.
After this process output of sensor fusion algorithm publish to rviz visualization tool. Same time rviz show the
algorithm results.
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6. EXPERIMENT
Various indoor experiments were performed to test the developed sensor fusion algorithms. Firstly, laptop web
cam is used to provide image frames to ORB-SLAM algorithm. An inertial sensor (IMU) is placed top side of the
webcam. IMU and Arduino are mounted in the box as seen on figure (4).

Figure 4: Implementation of system

The experiment is done at indoor environment as seen captured frame at figure (5). Figure (6) shows the
screenshot of rviz visualization tool.

Figure 5: Some captured frame of experiment

Figure 6: ROS rviz visualization tool screenshot
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A RC car is used to carry laptop in this experiment. The path which the car followed looks like ‘L’. L shaped path
have 20 meter long edge and 7.5 meter short edge. Grid edges distances at rviz is equal to 0.25 meter. Figure 7
shows rviz environment. Each edge of square is 0.25 meter. Total long and short edges of algorithm path
approximately are calculated as seen figure (7). Long edge is equal to 0.270 meter and short edge is equal to 0.083
meter. There is a scale factor between real distance and estimated distance as seen results. When scale factor is
calculated for long edge, scale factor is obtained as 74.07. Then short edges multiply with scale factor and
estimated short edges distance is calculated. It is obtained as 6.14 meter. Our real distance is equal to 7.5 meter.
The estimation error is about 1.35 meters

Figure 7: Rviz grid measurement as meter.

.

7. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
Especially in indoor areas, as well as GPS denied environments localization is critical for useful operation of an
autonomous vehicle. In this paper, we propose a combination of visual and inertial sensors for autonomous vehicle
localization. We have implemented one of the most promising visual odometry algorithms, the ORB-SLAM
algorithm, with an inertial measurement unit (IMU) sensor. IMU and ORB-SLAM algorithm are combined for
finding optimum localization data. Visual and inertial sensor fusion algorithm has been implemented on a RC car
platform for experiments. Visual – inertial sensor model gave us promising results. Algorithm can work real time
and follow the path. Estimation result should be multiplied with some scale factor to obtain real estimation. Our
algorithm estimates the real position with reasonable error, in other words, the estimation success rate is about 80
percent. One reason of the position error is our approach to model the nonlinear system as linear.
In the future, this algorithm will be integrated to an Odroid XU4 embedded mini-computer for localization.

ACKNOWLEDGMENTS
This research work was supported in part by the Research Projects Office (BAP) of İstanbul Technical University
under Grant 38359.

REFERENCES
[1] Bi, Y., Li, J. Qin, H. Lan, M., Shan, M., Lin, F. and Chen, B. M. (2016), “An Mav Localization and
Mapping System Based on Dual Realsense Cameras,” in International micro air vechicle competition and
conference 2016, Beijing, PR of China, pp. 50-55.
[2] Davison, A. J., Reid, I. D., Molton, N. D., and Stasse, O. (2007), “MonoSLAM: Real-Time Single Camera
SLAM,” in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 29, No.

989

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

[3] Garrido-Jurado, S., Muñoz-Salinas, R., Madrid-Cuevas, F.J., Medina-Carnicer, R. (2016), Generation of
Fiducial Marker Dictionaries Using Mixed Integer Linear Programming, Pattern Recognition, Volume 51,
March 2016, Pages 481–491.
[4] Klein, D. G., Murray, D., (2007), “Parallel Tracking and Mapping for Small AR Workspaces,” in Proc. 6th
IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality ISMAR, pp. 225-234.
[5] Liu, C., Prior, S.D., Teacy, L. and Warner, M. (2016). Computationally Efficient Visual-Inertial Sensor
Fusion for Golabal Positioning System-denied Navigation on Small Quadrotor, Advances in Mechanical
Engineering, 8(3), 50 – 55.
[6] Martinez-Carranza, J., Lowens, N., Marquez, F., Garcia, E. O., Mayol-Cuevas, W. (2015), Towards
Autonomous Flight of Micro Aerial Vehicles using ORB-SLAM, Workshop on Research, Education and
Development of Unmanned Aerial Systems (RED-UAS), November 23-25, 2015, Cancun, Mexico, pp.
241-248.
[7] Muñoz-Salinas, Rafael, Manuel J. Marín-Jiménez, Enrique Yeguas-Bolivar and Rafael Medina Carnicer.
(2016), “Mapping and Localization from Planar Markers.” CoRRabs/1606.00151.
[8] Mur-Artal, R., Montiel, J. M. M. and Tardós, J. D. (2015), ORB-SLAM: A Versatile and Accurate
Monocular SLAM System. IEEE Transactions on Robotics, vol. 31, no. 5, pp. 1147-1163
[9] URL 1: MTi User Manual, Xsens, 27 February. http://www.farnell.com/datasheets/1935846.pdf,
06,04,2018.
[10] URL 2: Real-Time SLAM for Monocular, Stereo and RGB-D Cameras, with Loop Detection and
Relocalization Capabilities, available at https://github.com/raulmur/ORB_SLAM2
[11] Yiğit, Bora, Altuğ, Erdinç. (2012), “Visual Attitude Stabilization of a Unmanned Helicopter in Unknown
Environments with an Embedded Single-board Computer”, IEEE International Symposium on Robotic and
Sensors Environments (ROSE), pp. 49 – 54.

990

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

QUASI-STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISATION OF HOTMELT
ETHYLENE/VINYL ACETATE COPOLYMER (EVA) ADHESIVES AND SELF
REINFORCED COMPOSITE LAMINATES /EXPANDED POLYPROPYLENE FOAM
SANDWICH BEAMS
İ.Kürşat TÜRKOĞLU1, Harun GÜÇLÜ2, Murat YAZICI2
1 Amasya University, Technology Faculty, Mechanical Engineering Dept., Amasya-TURKEY
2 Uludag University Engineering Faculty Automotive Engineering Dept., Bursa-TURKEY
Corresponding Author: kursad@uludag.edu.tr

ABSTRACT
Adhesive bonding is preferred to join dissimilar materials. The fast and onsite applicability of the
thermoplastic adhesive joining process makes them more attractive in the manufacturing industry. In sandwich
structures, at least two elements were joined by using adhesive bonding. In the presented study, the hot melt
Ethylene / Vinyl Acetate copolymer (EVA) adhesive quasi-static and dynamic mechanical characteristics and EPP
(Expanded Polypropylene) foam core/Self-reinforced PP Composite (SPPC) sandwiches were investigated. QuasiStatic compression behaviors of the hot melt EVA adhesive were obtained by the universal tension-compression test
device. The dynamic characteristics of the EVA adhesive were carried out by using dynamic compression loading
experimental setups. The impact response of developed sandwich panel was carried out in the same impact loading
test setup with three-point bending test fixture. The difference between static and dynamic damage and failure
mechanisms during single lap shear experiments were examined using shear strength variations and post-mortem
observations.
Keywords: Hotmelt Adhesive, Impact Loading, Sandwich Beam, Self-Reinforced Composite Plates

1. INTRODUCTION
In compliance with the new oﬃcial low CO2 emission regulations for the automotive industry, comprehensive
studies are conducted to decrease the weight of the vehicles (Özer et al., 2017). One of the most effective
alternatives is the replacement of the metallic parts with polymer composite sandwich panels, including static and
dynamic load carrying conditions (Yılmazçoban and Doner., 2016), (Ekşi and Genel., 2015). Respecting the
recyclability, the sandwiches constructing with thermoplastic composite face sheets and thermoplastic foam cores
have become more attractive when combined with thermoplastic adhesives. Hot-melt adhesives are polymer
blends that can be used for spreading over thermoplastic composite face sheets substrates in the melt state
followed by solidifying after cooling. Thermoplastics, Ethylene vinyl acetate copolymer (EVA) has attracted a
great deal of theoretical and experimental attention because it is the most widely used base polymer for a Hot-Melt
adhesive in industry. EVA is a flexible and thermally stable thermoplastic (Takemoto et al., 2002). By using EVA
for constructing thermoplastic face sheet with thermoplastic foam core, fully recyclable lightweight and
thermoformable sandwich panels can be developed. A promising approach to composites recycling is selfreinforced composites, which have specific economic and ecological advantages (Lucchetta et al., 2002). In this
study, a Self Reinforced Polypropylene based thermoplastic composite face plates bonded with EVA Hot Melt
adhesive to Expanded Polypropylene (EPP) foam cores and sandwich panels were produced. The sandwich panels
and two type EVA adhesive materials’ characteristics were investigated under static and impact loading
conditions.

2. MATERIALS and METHOD
2.1 Materials
Two type of EVA adhesives were used in the experiments:
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Adhesive 1: Bosch Glue Stick, Black, 2 607001178-1
Adhesive 2: Bosch Glue Stick, Gray, 2607001177-2.

Self Reinforced PP Composite (SPPC), used as 12 ply laminates and received from Lankhorst Pure® Composites,
mechanical properties of SPPC were given in the Table 1. Expanded Polypropylene (EPP) foams were received
from Polmar Co. /Turkey. Used EPP foam has 0,0270 gr/cm3 density. All used materials are shown in Figure 1.

Figure 1. Used Materials a) SPPC b) EVA Adhesives c) EPP Foam Cores

Table 5. Mechanical and physical properties of 12 ply Lankhorst Pure® Composite SPPC Laminate

Tensile Strength
Tensile Modulus
Tensile Strain to Failure
Flexural Modulus
Density

200 MPa
5.5 GPa
9%
4.5-5.5 GPa
0.78 gr/cm3

2.2 Experimental Setups and Experiments
2.2.1. Quasi Static Compression Tests
A universal tensile-compression machine was used to obtain quasi-static compression behavior of the EVA
adhesive materials and foam cores. ASTM D695 for compression test of EVA. Figure 2 shows compression and
tensile specimens and compression text fixture. Tensile and compression specimens of EVA were produced by hot
compression molding. Hot melt EVA adhesives were melted in the hot mold and after filling the mold cavity and
mold closed under pressure.

Figure2. (a,b)Test Fixture (c,d) Compression Specimens of EVA (e) Compression Mold

992

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

2.2.2. Dynamic Compression and Three- Point Bending Tests Setup
Developed dynamic compression loading test set up was used in the impact loading compression experiments and
three-point bending experiments by changing supports and impactors (Figure 3). Same type cylindrical specimens
with quasi-static compression were utilized in dynamic compression loading experiments of EVA.

Figure 3. Dynamic Loading Test Setup And Compression And Three-Point Bending Fixtures

2.2.3. Quasi-Static Three-Point Bending Experiments
Quasi-static 3 point bending tests were performed on two type EVA adhesively joined SPPC/EPP foam core
sandwich beams. ASTM C393 standard followed with 150 mm support span. The crosshead speed was subjected
to 5 mm/min.

Figure 4. Quasi-Static Three-Point Bending Fixture

2.2.4. Sandwich Specimen Preparation
SPPC layers were cut by water cutting technique as 50 x 200 mm dimensions, EPP foam core machined as
25x50x200 dimensions by using thin linear saw machine. Both materials bonded each other using hot melt EVA
adhesive and then compressed under 20 N flat jigs, rest for cooling up to room temperature under 20 N
compression load.
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3. RESULTS and DISCUSSION
Sandwich beams quasi-static and dynamic behavior controlled by mechanical properties of SPPC layer, foam core
and EVA adhesive and their interface strength. In Figure 5 tensile test results for SPPC and compression test
results for foam and adhesive components were given. These figures show that all elements of the sandwich can be
plastically deformable. In Figure 6 shows three-point bending of sandwich specimens for two adhesive 1 and
adhesive 2 usages as bonding adhesive between SPPC face sheets and EPP foam core. The force-displacement
behaviors obtained almost same for both cases. Figure 7 shows the deformation of the three-point bending
sandwich specimens. Both are plastically deformed, and there was not any adhesive or cohesive damage between
SPPC/EPP foam interfaces. This means shear strength of the adhesive joint was higher than the need for
transferring shear force and bending moments during tests.

Figure 5. a) 12 Ply SPPC Laminate Tensile Stress-Strain Result b) EPP Foam Compression Stress-Strain Test Results c) EVA
Compression Stress-Strain Test Results

Figure 6. Quasi-Static Three-Point Bending Test Results For Sandwich Beams With Different Bonding Adhesive Between
SPPC Face Sheets and EPP Foam Core a) Adhesive 1 b) Adhesive 2
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Figure 7. Three-Point Bending of EPP Foam Core SPPC Sandwich Panels Constructed by Using Both Adhesives. PostMortem Picture of The Specimens After the Test

Figure 8 shows dynamic impact response of EVA adhesive under compression loading. Adhesive 1 shows more
strain rate sensitivity. In Figure 9 also verified this observation, sandwich panels built with adhesive 1 shows more
impact resistance. In Figure 10 camera recorded deformation shapes for sandwich panels can be seen. During the
high-speed deformation, there was not any adhesive or cohesive damage observed.

Figure 8. EVA Adhesive 1 and EVA Adhesive 2 Dynamic Impact Response Under Compression Loading
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Figure 9. Impact Response of Sandwich Panels

Figure 10. Sandwich Beam Deformation Shapes During Impact Loading

4. CONCLUSION
In this study, a lightweight and fully recyclable, suitable for mass production and thermoformable sandwich panels
were developed by using hot melt recyclable EVA adhesives. SPPC laminates, EPP foam, and EVA adhesive
properties were investigated experimentally. Obtained observations and conclusions were summarised as below;

 Developed sandwich panel components show plastically deformable properties.
 SPPC laminates and EPP foam were deformed, and load carried together due to the confirmation of
adhesive bonds.
 Hot melt EVA adhesives were shows perfect matching with SPPC and EPP foam. There were not any
cohesive or adhesive damage obtained either static or impact loading conditions.
 EVA adhesive shows strain rate sensitivity.
 Adhesive properties managed the sandwich beams impact load response.
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ABSTRACT
Perceived quality of the vehicle is strongly affected by the interior noise felt by the passengers. Thus, during the
initial design stage and also during the lifecycle management it is necessary to take into account the customer
expectations. Since, vehicle body NVH properties may change due to lighter design, part modifications, etc., the
transmission of noise may increase and exceeds the customer expectations.
Although application of CFD techniques to determine the fuel behavior inside the tank can be useful, in this study
to investigate the phenomenon, experimental techniques are used. Vehicle body, fuel tank and the attachment
points are all concerned with the noise and need to be analyzed. Before investigating the related path(s), the worst
condition should be determined. The fuel level at which slosh noise begins can be determined via subjective tests.
Experimental studies are conducted at an inclined special test set-up and to avoid engine masking noise,
measurements are performed at the engine-off condition. At that condition the dominant perceived noise is the
sloshing noise. Structure-borne content of slosh noise is investigated via Transfer Path Analysis (TPA) and then
possible countermeasures are evaluated.
Keywords: Fuel Slosh Noise, Transfer Path Analysis, Air-Borne Noise, Structure-Borne Noise

1.

INTRODUCTION

Slosh noise, which can also be perceived by the customers, is due to the fuel motion inside the fuel tank. Noise can
generally be heard at start-stop during traffic jam and parking especially at closed parking areas where the
environment is relatively quiet. The severity of the noise is dependent on the geometry of fuel tank, type of fuel
and level of fuel inside the tank. The mileage of the vehicle is generally does not affect the characteristics of the
noise.
To eliminate sloshing noise, baffles inside the fuel tank can be used. But, in recent years it is seen that mainly
plastic fuel tanks are being used. Incorporating the baffles inside the fuel tank is not an easy task due to blow
molding production process of the plastic fuel tanks. These plastic fuel tanks also contribute to the fuel economy
due to their lightweight design. The design of the fuel tank, like geometry and layout of inner components, also
makes impact over the fuel sloshing. The sloshing noise also depends on the type of the fuel inside tank. If the fuel
viscosity is higher, sloshing is also supposed to be higher in same type of fuel tank [1]. It is seen that viscosity of
the diesel is much higher than the gasoline, also, the density of the diesel is higher than the gasoline.
Possible causes of the noise is both airborne and structure-borne noise and when appropriate conditions occur
impact noise and then sloshing noise can be heard. Sometimes those noise mechanisms are referred as “hit” or
“thud” noise and “splash” or “swish” noise [2, 3]. Impact noise is due to structure borne noise that is the forces at
the attachments points are transmitted to the vehicle body compartment where noise is radiated from weak body
areas. The airborne part is mainly due the splash noise created by the fuel movement inside the fuel tank where
noise is transmitted from transparency areas.
It has been demonstrated for a particular case that structure-borne noise can be dominant and that Transfer Path
Analysis (TPA) is a useful tool to analyze the slosh noise [3]. In this study, transfer paths of the structure borne
noise (Figure 1) are evaluated. The main contributions of the noise that exceeds the defined targets are identified
and for each transfer path, countermeasures are developed and validated through measurements.
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(a)

(b)

Figure 1. Vehicle slosh noise contributions; (a) structure-borne noise, (b) air-borne noise

2. TEST SET-UP and OPERATIONAL MEASUREMENTS
Before performing the measurements, it is necessary to define at which fuel tank condition the interior noise can
be perceived mostly. Then, subjective tests are conducted to determine the worst condition. Half tank, ¾ filled
tank and full tank are evaluated at start-stop conditions, park maneuvers. According to subjective evaluations, for
this particular fuel tank, most critical condition is identified as ¾ filled tank situations.
Operational measurements are conducted at special test rig prepared for this study. Inclined platform is designed at
3o inclination and vehicle is released from the platform then it is stopped by the stopper at the end of the track
(Figure 2). During the measurements engine is off to avoid masking effect and the set-up is placed in quiet room
which has a background noise about 20db(A).

barrier

Figure 2. Operational measurement set-up

Structure borne noise is transmitted through the tank attachment points and it is necessary to have acceleration data
of those points. During operational measurements 3-axial acceleration data are acquired at the attachments points
(Figure 3) of the fuel tank. These attachment points are the transfer paths of the vibrations and those operational
data are used in Transfer Path Analysis where contribution of each attachment points is evaluated on overall noise.

(a)

(b)

(c)
Figure 3. Accelerometers at the attachment points
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Besides the vibration data at the attachment points, spectrum of the interior noise is acquired at the driver ear
positions (Figure 4). Measured SPL is evaluated at TPA analysis and compared with calculated noise level at the
same position.

Figure 4. Microphone positions at the driver ears

Measurement takes place about 15sec and resulting time history of noise data is seen at Figure 5. First part of the
data is related with the movement of the vehicle till to the barrier and the second part is used for data processing
purposes.

Figure 5. Time history of slosh noise at the driver ear

After data processing, the resulting noise spectrum at the driver ear is found as in Figure 6. The frequency limit of
500 Hz is used in the analysis since, “hit” is received less “swooshy” and tends to a higher sound pressure level in
comparison to “splash” [2] and the low-frequency hit noise should be treated as the primary focus of reduction and
an analysis method should be selected based on this [3].

10dB

Figure 6. Frequency spectrum at the interior of the vehicle
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NTF, VTF MEASUREMENTS and TPA ANALAYSIS
Noise transfer functions (NTFs) are measured using impact hammer from the attachment points to the interior side
of the vehicle. Those are the frequency response functions (FRFs) which shows the relationship between the loads
and receivers. During measurements fuel tank, which is a source of the noise, is removed and the measruements
conducted without the soruce. The frequency band used is 1000Hz, atlhough main contribution is shown up to
500Hz. Resulting NTF are seen at Figure 7 with defined target in red. Also vibration transfer functions (VTFs) are
measured and Figure 8 shows typical VTFs of one of the attachment point.

10dB
1
0
d
B

Figure 7. NTF from attachment points to the interior of the vehicle

5dB

Figure 8. VTF of one of the attachment point

As the basic methodology of TPA is to decompose the operational data at the target location into a sum of
individual partial contributions, which on their turn can be written as operational quantity at the path (or source)
multiplied with the transfer function between the path and the target. Expressed in the frequency domain it gives
[5]:

This expression includes both airborne and structure borne components. As in this study airborne component of
the slosh noise is not considered the only unknowns remained are the forces at the attachment points (fk). Those
forces are calculated by matrix inversion method as indicated below.
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Resulting calculated noise and measured noise is shown below (Figure 9). It is seen that although discrepancies
exists at some frequency range, in general, calculated noise reflects the characteristics of the measured noise. In
Figure 10, contribution of the attachment points to overall noise is shown.

10dB

Figure 9. Comparison of calculated and measured interior noise

10dB

Figure 10. Contribution of the each attachment point to interior noise
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According to the contribution analysis results it is seen that each of the attachment affects the overall level at some
frequencies. On two main paths, attch1 and attach3, structural modifications are done to see the effects on overall
noise level. Those reinforcements includes, either stiffness increase or mass addition (Figure 11).

Figure 11. Examples of modifications

Example of effects of the modifications on attachments points in terms of input point inertance (IPI) is seen in
Figure 12. The dynamic stiffness of the attachment point is increased.
After the application of the structural modifications, dynamic measurement repeated on the prepared test set-up
and result is seen in Figure 13. In general at all frequencies improvement exists and it is up to 4dB

5dB

better

Figure 12. Example of the effect of modifications

5dB

Figure 13. Original and modified condition of the interior noise
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CONCLUSION
In this study structure borne content of the slosh noise was investigated and structural modifications were done on
the attachment points defined to improve the interior noise characteristics. Also there are other possible
modifications to decrease the structure borne content such as rubber bushing applications at the attachment points
where it is possible to further decrease the transfer to the vehicle body. Besides that, investigations on fuel tank
would be considered. For further analysis, although difficulties may arise about placement inside the fuel tank,
sponge applications could also be considered.
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ÖZET
Sürtünme, sistem elemanları arasında ciddi bir ısınmaya ve sistem elemanlarında aşınmaya sebep olmaktadır. Her
mekanizma için sistemi oluşturan elemanlar arasındaki sürtünmeden dolayı ortaya çıkan ısı ve aşınmanın doğru ve
uygun biçimde ölçülüp değerlendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve sistemin ömrünün mümkün olduğunca
uzun tutulabilmesi açısından son derece önemlidir. Bu çalışmada, toplam 10 dakika olmak üzere, dakikada 58, 78,
108, 148 ve 208 devir olacak şekilde ve her devir değerinde ayrı ayrı 42 Nm, 45 Nm, 48 Nm tork değerlerinde
çalıştırılan kuru kavrama mekanizmasında, kavrama diskinde sürtünmenin neden olduğu aşınmanın ve sıcaklık
artışının ölçülmesi amaçlanmıştır. Aşınma miktarının ve sıcaklık artışının değerlendirilmesi, ilk ağırlığı 770,11
gram olan kavrama diskinin belirtilen devir ve tork değerlerinde 10 dakika boyunca çalıştırılmasının ardından her
tork değerine karşılık gelen her devir değeri için ayrı ayrı ağırlığının ve sıcaklığının tekrar ölçülmesi yoluyla
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler halinde sunulmuş, kavrama diskleri için en uygun çalışma
koşullarının sağlanabilmesi adına yapılabilecek olanlar yorum olarak verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kavrama diski, aşınma, sürtünme, sıcaklık artışı, ağırlık, devir, tork, kuru kavrama.

INVESTIGETION OF WEAR-TEMPERATURE CHANGE IN A CLUTCH DISC
WORKING UNDER VARIOUS TORQUE AND ROTATION SPEED VALUES
ABSTRACT
Friction between the elements of a system causes significant increase on tempereture and wear on the elements of
that mechanism. Appropriate quantification and evaluation of the increase on wear and temperture based upon the
friction between the system parts are essential in terms of taking necessary precautions and keeping system life
long. In this study, dry clutch mechanism was operated for the rotation speed values of 58, 78, 108, 148, and 208
round per minutes. Torque values selected as 42 Nm, 45 Nm and 48 Nm for every rotation speed seperately.
Experiments were carried out along 10 minutes for each and the purpose of these experiments is the measurement
of the increase in temperature and wear caused by friction. The measurement of the wear and the temperature
rising was carried out by operating the dry clutch disc that has a first weight of 770,11 gr for 10 minutes at the
selected rotation speeds and torque values and measuring the weight of the dry clutch disc for every experiment
seperately. Obtained results have been presented as tables and displayed as diagrams. The methods to provide the
most appropriate and efficient operating conditions for the dry clutch mechanisms have been reported as
conclusions.
Keywords: Clutch disc, wear, friction, temperature rising, weight, cycle, dry clutch.
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1. GİRİŞ VE KAYNAK ARAŞTIRMASI
Her mekanik sistemde, çalışma esnasında çeşitli sebeplerden kaynaklanan sıcaklık artışları ile karşılaşılmaktadır.
Sürtünme ise, sıcaklık artışının başlıca sebeplerinden biridir. Özellikle aşırı sıcaklık artışları, mekanik sistemlerin
sıhhatli çalışmasını engellemekte ve kullanım ömürlerini kısaltmaktadır.
İçten yanmalı motorlar düşük devirlerde çalıştırılmak istendiklerinde, kararlı şekilde çalışamadıklarından dolayı
kavrama, vites kutusu ve diferansiyel gibi hız ve moment dönüştürücü ara mekanizmalara ihtiyaç duymaktadırlar
(Boyalı, 2008). Bu noktada, araç hızının sürekliliği ve sürüşte istenen konforun sağlanmasında kavrama sisteminin
rolü büyüktür. Motor ile şanzıman arasında yer alan kavrama, debriyaj pedalının hareketi ile motor gücünü
şanzımana aktarır veya hareketi keser. Kavrama mekanizması, çalışan motoru sorunsuz ve aşamalı bir şekilde vites
kutusuna bağlamalı, araç hareket halindeyken vites değiştirilmesine izin vermeli ve motor hareketini şanzımana
kaçırma yapmadan aktarabilmelidir (Nunney, 2007).
Kavrama mekanizmalarının, içten yanmalı motor ile çalıştırılan araçların kullanımında sahip oldukları bu önemli
rolleri, araştırmacıların ve bilim insanlarının çalışma alanlarından birisi olmalarını sağlamıştır. Bu bağlamda,
kavrama mekanizmaları üzerine yapılan çalışmalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:
Li ve ark., 2015 yılında yaptıkları bir çalışmalarında, bir ıslak kavrama sisteminde, sürtünme balatasının
aşınmasını analiz etmişlerdir. Aşınma mekanizmasının hem ısıl bozulma ile hem de mekanik etkiler ile ilişkili
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Model tahminleri, deneysel olarak gözlenmiş ve son günlerde literatüre eklenmiş
olan iki kademeli aşınma oranı fenomenine uygun olarak oluşturulmuştur.
Yine Li ve ark., 2016 yılında yaptıkları bir diğer çalışmalarında, ıslak kavramada kağıt bazlı sürtünme balatasının
iki kademeli aşınma sürecini inceleyebilmek adına, ıslak kavramanın aşınma süreci için bir belirsizlik ölçme
analizi sunmuşlardır. Bilgisayarla işlenmiş aşınma tahmin sonuçları, hassaslık analizi ve model doğrulaması için
Monte Carlo yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Sıcaklık ve aşınmanın gelişimi hakkında öngörü kazanılması için
geniş çaplı hesaba dayalı veriler, sonuçlar kısmında sunulmuştur.
Khamlichi ve ark., 2003 yılında yaptıkları bir çalışmada, dağınık sarım prosedürüne göre üretilmiş olan kuru
kavrama balatalarının termal özelliklerini modellemişlerdir. Termal özelliklerin optimizasyonunu, kavrama
balatalarının malzeme formülasyonuna ve imalat sürecinin anahtar parametrelerine uygun olacak şekilde
yapmışlardır.
Fernandes ve ark., 2013 yılında gerçekleştirdikleri bir çalışmalarında, hafif ve şiddetli aşınma koşullarının,
kavrama sisteminde sürtünme filminin oluşumu ve kararlılığına etkilerini incelemişlerdir. İncelemeler esnasında,
750 dev/dk ve 1200 dev/dk olacak şekilde iki farklı devirde ve 200 N ile 450 N aralığında değişen normal yük
değerlerinde tribometrik testler gerçekleştirmişlerdir. Her test, oda sıcaklığında olacak şekilde 3 saat boyunca
sürdürülmüştür. Hafif ve şiddetli aşınma koşullarında, disk yüzeyinde bulunan sürtünme materyali verileri,
sonuçlar kısmında sunulmuş, şiddetli sürtünme rejiminde, sürtünme filminin daha ince ve daha az ömürlü olduğu,
bu nedenle aşınma şiddetinin, sürtünme filminin oluşumu ve kararlılığı üzerinde etkili olduğu sonucuna
varılmıştır.
Zhao ve ark., 2009 yılında, C/C (karbon/karbon) kompozit, çok diskli bir kavrama diskinde aşınmanın nümerik
simülasyonu konusunda yaptıkları bir araştırmalarında, simüle edilmiş belli çalışma koşulları altında aşınma
davranışlarını incelemişlerdir. Sürtünme yüzeylerinde aşınma sürecini tahmin edebilmek adına, bir asimetrik sonlu
elemanlar modeli ile birlikte çalışabilecek, modifiye edilmiş bir Archard aşınma modelini kullanıcı alt programına
uygulamışlardır. Sonuç olarak, aşınma süreci, zamanla aşınma oranı ve kayma mesafesi değerleri sunulmuştur.
Yine Fernandes ve ark., 2015 yılında, “Sürtünme film gelişiminin anlaşılmasının, kuru otomotiv kavrama
sisteminin performansına katkıları” başlığı ile yayınladıkları çalışmalarında, kavrama örneklerini üç farklı arazi
koşulunda test etmişlerdir. Bu testlerden elde ettikleri bulguları kullanarak, aşınma mekanizmalarını laboratuvar
ortamında simüle etmişlerdir. Arazi şartlarında elde edilen bulgular ile simüle edilen sürtünme film verilerinin
benzer karakteristik özellikler gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır.
Sfarni ve ark., 2011 yılına ait çalışmalarında, perçinli kavrama diskinin davranışlarını araştırmışlardır. Bu
araştırma kapsamında, kavrama minderinin kavisinin tahmin edilebilmesi için, sonlu elemanlar yöntemi ile bir
kavrama disk modeli oluşturmuşlar, sonuçları çalışmalarının sonunda sunmuşlardır.

2. MATERYAL METOD
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Kuru kavrama kullanılan bir sistemde değişik tork değerlerinde ve devir sayılarında çalışıldığında sistemde oluşan
sıcaklık değişimleri ve aşınmaya bağlı ağırlık kayıplarının incelenebilmesi için gerekli deney düzeneği, araç
üzerindeki sistemin birebir uygulaması olacak şekilde, üniversitemiz bünyesinde bulunan laboratuvarda kurulmuş,
tüm deneyler bu düzenek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kuru kavramanın deney sistemine bağlanmış hali ve tork
ölçümü Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Kuru kavramanın hazırlanan deney düzeneğine bağlanmış hali ve tork ölçümü

Araçlarda kullanımda görülen yarım kavrama durumunun oluşturulabilmesi için uygun ve çeşitli tork değerleri
seçilmiştir. Tork ölçümleri, torkmetre aracılığı ile yapılmıştır. Kullanılmamış kuru kavrama, piyasa şartlarında
temin edilmiş ve ilk ağırlığı, 2 kg kapasiteli, 10 -2 hassasiyet değerine sahip hassas terazide ölçülmüştür. Tercih
edilmiş olan kavrama mekanizmasına ait tanıtıcı görseller Şekil 2 ve Şekil 3 de sunulmuştur.

Şekil 2. Kuru kavrama sistemini oluşturan tüm parçalar

Şekil 3. Kuru kavrama sisteminin ana parçaları ve isimleri

Hazırlanan deney düzeneğinde, ilk ağırlığı 770,11 gram olan kuru kavrama sistemi, dakikada 58, 78, 108, 148 ve
208 devir olacak şekilde ve her devir değeri için ayrı ayrı 42 Nm, 45 Nm, 48 Nm tork değerlerinde çalıştırılmıştır.
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Her deney için çalışma süresi 10 dakika olarak ayarlanmıştır ve deneyler oda sıcaklığında normal şartlar altında
gerçekleştirilmiştir. Kuru kavrama sisteminde meydana gelen sıcaklık değişimlerinin ölçümü hassas termometre
ile gerçekleştirilmiştir.

Şekil 4. Kuru kavrama sistemi sıcaklık değişim deneyleri

Çeşitli devir sayısı ve tork değerlerinin sistemde sebep olduğu sıcaklık artışı ve aşınmanın anlaşılabilmesi için, ilk
ağırlığı bilinen kuru kavramanın ayrı ayrı her bir devir sayısı ve tork değerinde çalıştırıldıktan sonra ağırlıkları 2
kg kapasiteli, 10-2 hassasiyet değerine sahip hassas terazide ölçülmüştür. Sıcaklık artışı ve aşınmanın birlikte
incelenebilmesi için her devir ve tork değerinde ayrı ayrı sıcaklık ölçümleri de yapılmıştır. Sıcaklık ölçüm
deneylerinin yapılışı Şekil 4’de gösterilmiştir.

3. SONUÇLAR
3.1. Farklı Tork ve Devir Değerlerinin Sıcaklık Artışına Etkisi
Kuru kavrama sistemi sırayla 42 Nm, 45 Nm ve 48 Nm tork değerlerinde ve her bir tork değeri için dakikada 58,
78, 108, 148, 208 olacak şekilde beş farklı devirde çalıştırılmış, elde edilen bulgular tablo ve grafikler halinde
sunulmuştur. Bulgular incelendiğinde kavrama sisteminin aynı tork değerinde farklı devirlerde çalıştırılması
esnasında, devir sayısının artması ile sistemdeki sıcaklığın da yükseldiği görülebilmektedir. Bunun yanında,
kavrama mekanizmasında ölçülen sıcaklık, düşük devirlerden yüksek devirlere çıkıldıkça, her devir değişikliğinde
daha da az artmaktadır.
Sıcaklık değişimi değişik tork değerleri için incelendiğinde, kavrama mekanizmasının çalışma tork değerleri
artırıldıkça, sistemde oluşan sıcaklık artışının da yükseldiği görülmektedir. Tork değerleri ve devir sayılarına bağlı
sıcaklık değişimleri Tablo 1’ de ayrıntılı verilmiştir. Her bir tork için farklı devir sayılarında sıcaklıkta meydana
gelen değişimler ise Şekil 5’de sunulmuştur.
Tablo 1. 42 Nm, 45 Nm ve 48 Nm tork değerlerinde ve dakikada 58, 78, 108, 148 ve 208 devirde çalışan kavrama sisteminde
meydana gelen sıcaklık değişimi

Devir
(dev/dk)

Tork
(Nm)

Sıcaklık
(oC)

Tork
(Nm)

Sıcaklık
(oC)

Tork
(Nm)

Sıcaklık
(oC)

58

31,6

48

63,3

78

53,3

70,6

86,5

108

42

94,8

45

123,4

48

125,7

148

117,5

144,8

160,9

208

128,3

163,4

178,1
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Şekil 5. 42 Nm, 45 Nm ve 48 Nm tork değerlerinde ve dakikada 58, 78, 108, 148, 208 devirde çalışan kavrama sisteminde
meydana gelen sıcaklık değişiminin grafik olarak gösterimi

3.2. Farklı Tork ve Devir Değerlerinin Ağırlık Değişimine Etkisi
Sırasıyla 42 Nm, 45 Nm ve 48 Nm tork değerlerinde ve her bir tork değeri için dakikada 58, 78, 108, 148 ve 208
devirde çalıştırılmış olan kuru kavrama sisteminde, kavrama diskindeki ağırlık değişimleri ölçülmüş, elde edilen
bulgular Tablo 2 ve Şekil 6’ da verilmiştir. Bulgular incelendiğinde kavrama sisteminin aynı tork değerinde farklı
devirlerde çalıştırılması esnasında, sistem ne kadar yüksek devirde çalıştırılırsa, kavrama diskinin ağırlık kaybının
o kadar yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Hesaplamalar sonucunda, 42 Nm tork değerinde 208 dev/dk ile çalışan kavrama diski, yine 42 Nm tork değerinde
58 dev/dk ile çalışan kavrama diskine göre tam 48,5 kat fazla ağırlık kaybetmektedir. Bunun yanında, 45 Nm tork
değerinde 208 dev/dk ile çalışan kavrama diski, yine 45 Nm tork değerinde 58 dev/dk ile çalışan kavrama diskine
göre 1,4 kat fazla ağırlık kaybetmektedir. 48 Nm tork değerinde 208 dev/dk ile çalışan kavrama diski ise, yine 48
Nm tork değerinde 58 dev/dk ile çalışan kavrama diskine göre 1,25 kat fazla ağırlık kaybetmektedir. Bu değerler
ışığında görülmektedir ki, kavrama diski ne kadar yüksek tork değerlerinde çalıştırılırsa, aşınma oranı o kadar çok
olmakta, tork değeri yükseldikçe ise, farklı devirlerde aşınma oranındaki artış miktarı azalmakta, yani çalışma tork
değeri yükseldikçe, devir sayısındaki artışın aşınma oranına etkisi azalmaktadır. En düşük tork ve devir değerinde
çalıştırılan kavrama diski ile en yüksek tork ve devir değerinde çalıştırılan kavrama diskinin ağırlık kayıpları
arasında yaklaşık 100 kat fark olduğu hesaplanmıştır. Bu bulgular ışığında, tork ve devir sayısı değerlerinin
aşınma üzerinde çok ciddi etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 2. 42 Nm, 45 Nm ve 48 Nm tork değerlerinde ve dakikada 58, 78, 108, 148 ve 208 devirde çalışan kavrama sisteminde
ilk ağırlığı 770,11 gram olan kavrama diskinde meydana gelen ağırlık değişimi

Devir
(dev/dk)

Tork
(Nm)

Ağırlık
(gr)

Tork
(Nm)

Ağırlık
(gr)

Tork
(Nm)

Ağırlık
(gr)

58

770,09

769,09

768,60

78

770,03

768,96

768,55

108

42

769,76

45

768,87

48

768,46

148

769,53

768,77

768,38

208

769,14

768,65

768,22
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Şekil 6. 42 Nm, 45 Nm ve 48 Nm tork değerlerinde ve dakikada 58, 78, 108, 148, 208 devirde çalışan kavrama sisteminde ilk
ağırlığı 770,11 gram olan kavrama diskinde meydana gelen ağırlık değişiminin grafik olarak gösterimi

3.3.Her Tork Değeri için Farklı Devir Değerlerinin Aşınma ve Sıcaklığa Etkisi

(b
)

(a
)

(c)
Şekil 7. Dakikada 58, 78, 108, 148, 208 devirde çalışan kavrama sisteminde ilk ağırlığı 770,11 gram olan kavrama diskinde
meydana gelen ağırlık değişimi ve sıcaklık artışlarının (a) 42 Nm çalışma tork değeri için, (b) 45 Nm çalışma tork değeri için
ve (c) 48 Nm çalışma tork değeri için grafik olarak gösterimi
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Üç farklı tork değerinde olacak şekilde, 42 Nm, 45 Nm ve 48 Nm tork değerlerinde ve her bir tork değeri için ayrı
ayrı, dakikada 58, 78, 108, 148 ve 208 devirde çalıştırılmış olan kuru kavrama sisteminde, kavrama diskindeki
ağırlık değişimleri ile sıcaklık artışları karşılaştırılmış, veriler Şekil 7.’de grafikler halinde sunulmuştur. Her tork
değeri için geçerli olacak şekilde, çalışma devir sayısı artırıldıkça, ağırlıklar lineere yakın bir şekilde azalmıştır.
Sıcaklık değerleri ise çalışma devir sayılarının artışına paralel olacak şekilde, parabolik bir artış göstermiştir.
Yapılan tüm deneysel çalışmalar sonucunda, üç farklı tork değeri için farklı devir sayılarının sıcaklık artışı ve
aşınma ile bağlantısı incelenmiştir. Aralarındaki ilişkiyi matematiksel olarak ifade eden ampirik bağıntılar (1-8)
denklemleri ile aşağıda verilmiştir.
Buna göre, 42 Nm tork değeri için sıcaklık ile devir sayısı ve ağırlık ile devir sayısı arasındaki bağıntılar sırasıyla;
T= 770,5 – (6,5 x 10-3 x R),
(1)
W= –75,9 + (2,15 x R) – (5,6 x 10-3 x R2 )

(2)

şeklinde ifade edilir. Burada T; sıcaklık, W; ağırlık ve R; devir sayısını ifade etmektedir.
45 Nm tork değeri için;
T= 769,17 – (2,6 x 10-3 x R)

(3)

W= –73,2 + (2,4 x R) – (6,1 x 10-3 x R2 )

(4)

48 Nm tork değeri için ise;
T= 768,8 – (2,5 x 10-3 x R)

(5)

W= –46,2 + (2,14 x R) – (5,1 x 10-3 x R2 )

(6)

Bu denklemlerden yola çıkarak, hem sıcaklık (T) hem de ağırlık (W) değerlerine bağlı genel ampirik bağıntılar
elde edilmiş ve aşağıda verilmiştir:
T= A + (B x R)

(7)

A= 769,5 ve B= –3,93 x 10-3
W= A + (B x R) + (C x R2 )

(8)

A= –65,1, B= 2,23 ve C= –5,6 x 10-3
şeklinde bulunmuştur.

4. YORUM VE TARTIŞMA
Beş farklı çalışma devir sayısı olacak şekilde, 58 dev/dk, 78 dev/dk, 108 dev/dk, 148 dev/dk, 208 dev/dk ve üç
farklı tork değeri olacak şekilde 42 Nm, 45 Nm ve 48 Nm çalışma koşullarında çalıştırılan kuru kavrama
sisteminde, her bir devir sayısı ve tork değeri için kavrama diskinde meydana gelen aşınmalar, ağırlık kaybı
olarak, 1*10-2 gr hassasiyetinde, hassas terazi kullanılarak ölçüldü. Devir sayısı ve tork değerlerine bağlı sıcaklık
değişimleri de her bir çalışma koşulu için ayrı ayrı olacak şekilde ölçüldü. Elde edilen bulgular tablo ve grafikler
halinde sunuldu. Üç farklı tork değeri için farklı devir sayılarının sıcaklık ve aşınmaya etkisini ifade eden ampirik
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bağıntılar sunuldu. Herhangi bir tork değeri için devir sayısına bağlı sıcaklık ve ağırlık kaybı değişimlerini ifade
eden ampirik bağıntı elde edildi. Bu çalışma ile aşağıda yer alan sonuçlara varıldı:








Kuru kavrama sisteminin farklı devir sayısı ve tork değerlerinde çalıştırılmasının aşınma üzerindeki
etkilerinin incelenmesi sonucunda, sistemin çalıştırıldığı devir sayısı ve tork değerleri arttıkça, kavrama
diskinde meydana gelen aşınma miktarının da arttığı görülmüştür.
Sıcaklık değerlerinin incelenmesi sonucunda ise, devir sayılarının ve tork değerlerinin artışının kuru
kavrama sisteminin sıcaklık değerlerinde parabolik bir artışa sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
T= A + (B x R)
Otomotiv sektöründe kullanılan kuru kavramalarda istenmeyen sıcaklık artışları sistem elemanlarında
yapısal bozukluklara sebep olmakta ve kullanım ömürlerinin kısalmasına yol açmaktadır.
Bu araştırma sonucunda, değişik çalışma koşullarında (yarım debriyaj konumunda) araçların kullanılması
durumunda kuru kavramalarda aşınma hızının artacağı, buna bağlı olarak aşınma direncinin düşeceği ve
kuru kavrama diskinin ömrünün hızlı bir şekilde azalacağı tespit edilmiştir.
W= A + (B x R) + (C x R2 )
Aşınma ve sıcaklık artışı birlikte incelendiğinde kuru kavrama sistemlerinin ömürlerinin önemli ölçüde
azalmasına sebep oldukları görülmüş ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasının elzem olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Otomotiv sektöründe kullanılan kuru kavrama sistemlerinde, aşınma hızını azaltmaya yönelik tedbirler
alınması ve sürtünmeden dolayı oluşan istenmeyen sıcaklık artışlarının sebep olabileceği zararların
engellenmesi konularında yeni ve çözüm üretici çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu noktada yaptığımız çalışmanın, daha iyi kompozit malzemelerin geliştirilmesi ve kontrol
mekanizmalarının iyileştirilmesi hususlarına yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.
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ABSTRACT
New bus designs inspired by the perfect streamlined body shapes of beluga whales are presented. The bodies are
drawn using the UNIGRAPHICS program. The drag forces and the drag coefficients of variants of the new bus
models are determined both experimentally and numerically. For numerical computations, the drawings are
inserted into the ANSYS CFD program for meshing. The drag forces and the drag coefficients corresponding to
the various designs are then computed using the FLUENT (solver) and the CFX (result) program. The
experimental determination of the drag forces and the drag coefficients are performed in a wind tunnel test. Both
numerical and experimental analysis reveals that substantial reductions in drag forces and drag coefficients are
possible using the beluga whale inspired buses. Due to the reduced drag, lower fuel consumptions are expected for
the new designs.
Keywords: Biomimetic, Aerodynamics, Drag Coefficients, Computational Fluid Dynamics (CFD), Wind Tunnel
Tests, Beluga Whales

1. INTRODUCTION
Biomimetic can be defined as the branch of science for developing technology by mimicking nature. Forms and
structures of creatures are the basic sources of inspiration in developing better designs (Benyus, 2002).
To reveal the complexity and perfectness of the designs in nature, among other methods, it is often irremissible to
perform extravagant computations and computational fluid dynamics (CFD) methods prove to be effective for
simulating and studying biomimetic problems (Yan, 2007). Investigating the structure of humpback whale fins, it
is found that the tubercles on the fins could reduce drag and increase lift. Similar bumps could lead to more-stable
airplane designs, submarines with greater agility, and turbine blades that can capture more energy from the wind
and water (URL1). Usage of edge tubercles on the wings and stabilisers of a commercial jet airliner could improve
safety and reduce weight and fuel cost (Fish continued, 2011).
Depending on the existing data, 16% of the total energy consumed in the United States is due to the aerodynamic
drag in the transportation systems (Wood, 2004) which indicates that reduction in drag can result in substantial
energy savings. Hence, the scientists work hard to reduce the drag coefficients of vehicles by modifying the shape
and weight of the vehicle. A recent research about fuel reduction for vehicles showed that aerodynamic
improvement is one of the most important technologies when it comes to fuel saving (Håkansson and Lenngren,
2010). A new concept car, named bionic car, has been designed by Mercedes-Benz engineers mimicking the form
of a boxfish. The drag coefficient of the car reached a very low value of 0.19 (Neurohr and Dragomirescu, 2007)
(Daimler, 2011).
Usually, in such car models the drag coefficients are within the range of 0.30-0.35. By modifying the truck
geometry, solving with k-ε turbulence model, it was shown that estimated fuel savings were nearly 35% (Roy and
Srinivasan, 2000). The possibility of drag reduction in buses was studied and it was found that reduction in
aerodynamic drag up to 14% could be reached, which resulted in 8.4% reduction in fuel consumption by slight
modifications in the shape (Mohamed continued, 2015).
In this study, aerodynamic reduction is aimed by designing a whole body of bus. The inspiration for the new
design is taken from nature, namely the beluga whales. The perfect shapes of the beluga whales are mimicked to
reduce the drag
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forces and the drag coefficients of the buses. Different new models are constructed all inspired by the beluga
geometry. Solid models of the new buses are drawn using UNIGRAPHICS program. The models are placed in a
control volume in ANSYS CFD program. Drag forces and drag coefficients are calculated for these new designs.
Numerical results are contrasted with the experimental results obtained from wind tunnel tests with reasonable
agreement between the results. It is shown that substantial reduction in drag forces are possible with the new
nature inspired bus models.

2. MATERIALS
Beluga whale body shapes are the sources of natural inspiration for our new designs. Beluga whales grow up to
5.5 m in length and weighs up to 1600 kg. They can maintain speeds as high as 22 km/h lasting up to 15 minutes
(Nowak, 1991),
a relatively high value achieved in a dense medium of water. The shape of a beluga whale is given in Figure 1.

Figure 1. Beluga Whale

In this study, drag forces and drag coefficients of the new beluga bus designs are contrasted with the commercial
Neoplan Skyliner bus model which has one of the lowest drag coefficient value. The Skyliner model and the
dimensions are given in Figure 2 (URL3). MAN Truck & Bus AG company announces the drag coefficient of the
bus as 0.41. This is one of the lowest values among different commercial bus models. Two dimensional model of
the Skyliner is drawn using AUTOCAD and solid model of the Skyliner is drawn using UNIGRAPHICS program
as shown in Figure 3. The total length of the bus is 14 m, the width is 2.55 m, and the height is 4 m.

Figure 2. Neoplan Skyliner Bus

Figure 3. 3D model of the Skyliner
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Before designing the new beluga buses, the solid model of the beluga whale is formed in a similar way. First,
splines of the solid model are drawn in 2D using AUTOCAD program. The 3D shape is then formed by
UNIGRAPHICS program as shown in Figure 4. The dimensions of beluga whales are taken as 1.066 m height,
0.944 m width and 5.493 m length. The volume of the solid whale is 2.33 m3.

Figure 4. Beluga whale 3D model drawn by UNIGRAPHICS

Six different variants of the beluga bus models are developed and specific names are given to each model. The
models are Beluga 1.1, Beluga 1.2, Beluga 1.3, Beluga 2.1, Beluga 2.2, and Beluga 2.3. The shapes of each model
are given in Figure 5. The first number refers to the specific form of the frontal part of the bus and the second
number refers to the specific form of the rest of the body including the middle and rear parts of the bus. Beluga 1.x
models all have the same frontal shape, whereas Beluga x.1 all have the same middle and rear body shape. The bus
with original volume is named as Skyliner.N and the bus with a slightly reduced volume which has equivalent
volume with the new designs is called Skyliner.V. Slight reductions in width and height are observed in Beluga
1.1 model when viewed from above and sides. The frontal cross sectional area is designed to be wider than the rear
cross sectional area. In Beluga 1.2 model, the design of frontal part is same with that of the 1.1 model but the body
differs. From front to rear, the height and width increase slightly first and then decrease towards the rear part.
Excluding the frontal design, Beluga 1.3 has an identical body shape with the Skyliner body. In Beluga 2.x
models, the frontal shape looks sharper compared to 1.x models. The lower and upper bulges in the frontal area are
more amplified in 2.x models. Beluga 2.1 and 1.1 have the same body shapes except the frontal design and so on.
The original Neoplan Skyliner which is named as Skyliner N has a volumetric space of 122.8 m 3. Instead of
generating Beluga models with 122.8 m3 volumetric space, reduced models of 100 m3 are chosen in order not to
exceed the highway regulations for dimensions of the vehicles. The corresponding Skyliner model with 100 m 3 is
called Skyliner.V. While the suffix V denotes the specific bus with a 100 m3 volume, the suffix P is used to
indicate prototypes of the model with 1:40 reduction in dimensions which are test specimens used in a wind
tunnel.

Figure 5. Beluga Buses
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3. METHODS
Both computational and experimental analysis are conducted to determine the aerodynamic effectiveness of the
new designs.

3.1. Computational Methods
The models are replaced in a control volume with dimensions 12 m, 22.5 m and 98 m in ANSYS WORKBENCH
program. The model is placed in the control volume with twice the bus length from the inlet, four times the bus
length from the outlet and 8 times the bus width from the sides. Blockage ratio is defined to be the ratio of crosssectional area of the prototype to the cross-sectional area of the control volume. For reliable results, this ratio is
kept under 7 % in this study. Skyliner.N model has the highest blockage with the rate of 3.6%. No reductions in
the original dimensions are taken in the initial computations.

3.1.1. Mesh Converter
The model is replaced within two rectangular prism shaped boxes. A finer mesh size is taken in the inner box. As
an indication of the quality of the meshing, maximum skewness is kept under 0.95 in ANSYS MESH. Five
different number of total meshes are used to test the mesh-independency with respect to drag coefficient (Figure
6). The fourth test (8,659,763 number of meshes) is observed to be ideal for convergence of the results. Maximum
skewness ratio is found to be between 0.8-0.9.

Drag Coefficient (C d)

Mesh Converter at 27.7 m/s (100 km/h)
0,409

0,408
0,403
0,398

0,393

0,393

0,388

5

0,392

0,392

7
9
Number of Meshes (x106)

0,392

11

Figure 6. Mesh converter at 100 km/h

3.1.2. Boundary Conditions
The boundary conditions in the computations are: 27.7 m/s (100 km/h) velocity at the inlet surface, zero pressuregradient at the outlet, no slip condition at the road and bus, free slip condition at the sides for models. The road is
taken to be a moving road. The temperature, density of air and dynamic viscosity values used in the analysis are
taken as 15.5oC, 1.225 kg/m3 and 1.79 x 10-5 kg/ms, respectively.
The drag force is

Fd = 0.5ρCd AU 2

(1)

where  is the fluid density, Cd is the drag coefficient, A is the cross sectional area vertical to the air flow direction
of the bus and U is the fluid velocity. The volumetric space is taken as constant (100 m3 in V models) in the
comparisons with the exception of Skyliner N. (122.8 m3) and hence cross sectional areas may slightly differ
between the models. The cross-sectional areas of Skyliner N., Skyliner V., Beluga 1.1.V, Beluga 1.2.V, Beluga
1.3.V, Beluga 2.1.V, Beluga 2.2.V and Beluga 2.3.V are taken as 4.906 m2, 4.285 m2, 4.511 m2, 4.362 m2, 4.328
m2, 4.455 m2, 4.393 m2 and 4.202 m2 respectively.
In the flow analysis, another important issue is the boundary layer thickness. During the CFD pre-processing
stage, one needs to know a suitable size for the first layer of grid cells (inflation layer) so that y + is in the desired
range. The actual flow-field will not be known until one has computed the solution (and indeed it is sometimes
unavoidable to have to go back and remesh the model on account of the computed y+ values). To reduce the risk of
re-meshing, one may want to try and predict the cell size by performing a hand calculation at the start.
Boundary layer computations should be included in the analysis. The parameters are
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C f  0.058Re0.2
 w  0.5 C f V 2

(2)
(3)

U *  w

(4)

y 
U *

(5)

y

where Cf is the skin friction, τω is the wall shear stress, U* is the friction velocity. In the aerodynamic analysis, the
reference displacement should be y+ ≤1 (Ansys, 2017). In this paper, y+=1 is used and the turbulence model is
selected as k-ω SST model which is recommended for external flows. First boundary layer thickness y is found by
taking y+=1.

3.2. Experimental Methods
In the experiments, 1:40 scale reduced models of Bel 1.2.V, Bel 2.2.V and Skyliner.V are produced. The reduced
models are indicated with a suffix P. As will be depicted in the results section, the two beluga models Bel 1.2 and
Bel 2.2 are the best in terms of drag reduction so the remaining 4 beluga models are removed from the
experimentation. To be able to make precise comparisons, results of the 1:40 experimental models are also
contrasted with the ANSYS solutions of the equivalent dimension buses.
The boundary conditions of the domain of the 1:40 scale volumes are: 25.2, 28, 35 m/s velocities at the inlet
surface, zero pressure-gradient at the outlet, the surfaces of the bus and road are defined to have no slip conditions.
The road is taken to be stationary to comply with the experiments. The physical parameters during
experimentation is given in Table 1.
Table 1. The physical parameters during wind tunnel experiments
Models
Skyliner.P
Bel 1.2.P
Bel 2.2.P

T oC
30.00
30.00
19.10

ρ (kg/m3)
1.16
1.16
1.20

µ (kg/ms)
1.87E-05
1.87E-05
1.82E-05

The experiments are carried out in the wind tunnel which is located in Experimental Sciences Center (DEFAM) of
Celal Bayar University (Figure 7). The maximum flow velocity of the wind tunnel is 70 m/s, the test room section
is 300 x 300 mm2, the test room length is 1000 mm, the total length of the tunnel is approximately 6400 mm, the
total weight is approximately 400 kg and contraction ratio is 11.1.
The inlet section of the tunnel is 1000x1000 mm2. The diffuser spread angle is not higher than 7°. The power of
the electrical motor is 15 kW, the fan with 0.8 diameter can produce 30000 m3/h flow rate under 800 Pascal
pressure.

Figure 7. The Wind Tunnel in DEFAM

1017

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

4. RESULTS
First the computational results with real dimensions are given and then the results of the experimentation are
contrasted with the computational results of the reduced order models.

4.1. The CFD Results
CFD results of the Neoplan Skyliner and various beluga models are given in this section. First, to verify our
computations, the drag coefficient of the commercial Skyliner N. is computed using ANSYS. The company
provides a drag value of 0.41. Our calculations reveal a number of 0.392. Our slightly lower value may stem from
the perfect smoothness of our solid model whereas the real bus may have some small irregularities affecting the
smoothness. Next, the Beluga models and the Skyliner model of 100 m3 volumetric space (denoted by the suffix
.V) are compared with each other. The first boundary layer thicknesses, the Reynolds numbers, the drag
coefficients and the total drag forces are given in Table 2 using the k-ω SST turbulence model for the inlet fluid
velocities of 27.7 m/s, y+=1.
Table 2. The physical parameters during wind tunnel experiments
Models
Skyliner.N
Skyliner.V
Beluga 1.1.V
Beluga 1.2.V
Beluga 1.3.V
Beluga 2.1.V
Beluga 2.2.V
Beluga 2.3.V

y (m)
2.57E-05
2.55E-05
2.56E-05
2.56E-05
2.55E-05
2.56E-05
2.56E-05
2.56E-05

Re
2.65E+07
2.48E+07
2.56E+07
2.53E+07
2.51E+07
2.61E+07
2.55E+07
2.53E+07

Cd
0.392
0.394
0.359
0.311
0.362
0.382
0.338
0.378

Fd (N)
1807.74
1589.30
1522.15
1275.11
1472.57
1599.70
1395.63
1492.81

The drag coefficients are not affected from the small reduction in size of the Skyliner models. However, due to a
change in the cross sectional area, the drag forces differ between the models with Skyliner.V exposed to a smaller
force. The drag force of Skyliner.N is 1807.74 N whereas that of Skyliner.V is 1589.30 N. Comparing the drag
forces and the drag coefficients of all beluga models with that of Skyliner.V which has the same volumetric space,
one can conclude that drag reductions have been achieved in most beluga models compared to the Skyliner.V
model. Beluga 1.2 performs the best and then the Beluga 2.2 follows. The drag coefficients and the total drag
forces of the buses in
Table 2 and drag
coefficients
are
contrasted
in
Figures 8.

Figure 8. Drag Coefficients of models at 27.7 m/s

One may conclude that the aerodynamic design of buses can be improved by mimicking beluga whales. The
perfect streamlined shape of the belugas are the reason of such reduction. Among the six variants of the beluga
models, the best is Beluga 1.2 with the lowest drag coefficient of 0.311. The drag coefficient of the Skyliner.V is
highest compared to the new designs with a value of 0.394. The highest static pressure is observed in Beluga
2.1.V which is 528.92 Pa, and the lowest is in Beluga 1.2 which is 491.36 Pa.
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4.1. The Experimental Results
For experimental studies, 1:40 scale prototypes of the skyliner and the best two beluga buses are produced and
named as Skyliner.P, Beluga 1.2.P and Beluga 2.2.P. The prototype models are seen in Figure 9.

Figure 9. Experimental Prototypes with a Scale of 1:40

The experimental results conducted in the wind tunnel are given in Table 3. The Reynolds numbers, the drag
coefficients and the total drag forces are given for the three inlet fluid velocities of 25.2, 28, 35 m/s.
Table 3. Experimental drag forces and the coefficients
Models
Skyliner.P
Beluga 1.2.P
Beluga 2.2.P

V (m/s)
25.2
28
35
25.2
28
35
25.2
28
35

Re
5.10E+05
5.69E+05
7.10E+05
5.20E+05
7.12 E+05
8.57 E+05
5.61E+05
6.23E+05
7.79E+05

Cd
0.470
0.494
0.493
0.359
0.342
0.334
0.378
0.364
0.348

Fd (N)
0.930
1.210
1.880
0.72
0.846
1.290
0.788
0.940
1.400

The experimental results comply with the CFD results of the previous section, that is, the least drag coefficients
belong to the Beluga 1.2 model at all flow velocities. Beluga 2.2 also performs better than the Skyliner model at
all flow conditions. To make precise comparisons with the computational data, the same reduced dimensions of
scale 1:40 are also taken in the CFD analysis and the results are compared. Figure 10 depicts the comparisons of
experimental and CFD results for drag forces of the Skyliner.P model. The match is almost perfect.
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Figure 10. Comparisons of the experimental and the CFD analysis for the drag forces of Skyliner.P

The drag coefficients are also contrasted for Skyliner.P in Figure 11. At the lowest velocity, while the discrepancy
is 6.4%, the match becomes perfect for higher velocities.

Figure 11. Comparisons of the experimental and the CFD analysis for the drag coefficients of Skyliner.P

A good agreement with the experimental and CFD results of the drag forces for the Bel 1.2.P model is observed
(Figure 12), the experimental results being slightly higher than the computational ones.

Figure 12. Comparisons of the experimental and the CFD analysis for the drag forces of Bel 1.2.P

As far as the drag coefficients are considered, the match becomes better for higher velocity values for Bel 1.2.P
(Figure 13).
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Figure 13. Comparisons of the experimental and the CFD analysis for the drag coefficients of Bel 1.2.P

The comparison range is increased for Beluga 1.2 model and the drag coefficients versus the Reynolds numbers
are given in Figure 14. The discrepancy between the results decrease as the Reynolds number increases.

Figure 14. The Reynolds number vs. the drag coefficients

The experimental results and the computational results in general have a reasonable agreement. Both results
predict lower drag coefficients and forces for the new nature-inspired designs as compared to the conventional
ones.

5. CONCLUSION
In this study, new bus designs are developed to increase the aerodynamic efficiency. Inspired by the beluga
whales, six different variants of the beluga bus designs are contrasted with the commercial Skyliner model which
has one of the lowest drag coefficients among the bus models in use. It is shown that substantial reductions can be
achieved by mimicking the form of a beluga whale. The drag coefficients can be reduced to lower values of 0.311
as compared to some common designs of drag values as high as 0.394.
While reductions are achieved in all six variants of the models, the best is Beluga 1.2 model with a drag coefficient
reduction of 21.06 %. On the average, the fuel consumption reduction is approximately 0.6 times the drag
coefficient reduction (Fred, 2005) and hence a fuel consumption reduction of 12.64% is expected in the new
beluga design.
Both the computational and experimental analysis indicate the same reduced drag force and drag coefficient values
although there are some slight quantitative differences between the results. The differences are usually under a few
percent which may be considered as acceptable deviations.
In conclusion, forms and structures of creatures in nature are excellent sources of inspiration for increasing the
aerodynamic efficiency of vehicles.
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ABSTRACT
In order to meet the demand for lighter and more fuel efficient vehicles, a significant attempt is currently being
focused toward the substitution of aluminium for steel in the car body structure. It generates vital challenge with
respect to the methods of joining to be used for fabrication. However, the conventional fusion joining has its own
difficulty owing to formation of the brittle intermetallic phases. In this present study interstitial-free (IF)
galvanized Erdemir 1315 steel plates having 0.9 mm thickness were joined by 0.8 mm CuAl8 filler wire under two
different heat inputs in gas metal arc brazing technique. The effect of the heat inputs on bead geometry,
microstructure and joint properties of MIG brazed IF-steel joints were exclusively studied and characterized by
spectro optical microscope, scanning electron microscopy (SEM), X-ray spectroscopy (EDS) and x-ray diffraction
analysis(XRD). Diffusion induced intermetallic thickness measured by SEM image and XRD study was used to
identify the large size Al23CuFe4 and small size Al2SiFe type intermetallic compounds at the interface.
Keywords: Interstitial free steels, intermetallic compound, MIG-brazing

1. INTRODUCTION
Automotive manufacturers are currently very interested in reducing the weight of vehicles in order to improve
their overall performance and fuel economy [Aslanlar, Zhang, Sun]. IF (Interstitial-Free) steels are produced with
very low amounts of interstitial elements (primarily carbon and nitrogen) with small amounts of titanium or
niobium added to tie up the remaining interstitial atoms. Without free interstitial elements, these steels are very
ductile and soft, will not age or bake, harden and will not from strain (Lüder’s) lines during forming due to the
absence of yield point elongation. Today automotive industry extensively uses room-temperature sheet metal
forming processes for the fabrication of car body parts often in complex geometries. Interstitial-free steel is one of
the materials that meet requirements for these forming operations because of its excellent formability and high
planar isotropy [Saray, Kundu].
The metal inert gas brazing, is similar to MIG welding except the filler wires normally used non-ferrous alloys
such as CuAl8, CuSi3 etc. whose melting point is lower than the base metal (steel) and with good wettability
properties. This process has the advantage of both gas metal arc welding (GMAW) and conventional brazing.
During MIG brazing for joining such dissimilar material combination, the molten pool formed by the melting of
low melting filler material (aluminium) wets the base materials to form a joint. Wetting is governed by
temperature and viscosity of the filler metal, temperature difference between the molten pool to substrate and
surface tension [Murakami, Fukumoto, Agudo, Ochi, Oikawa, Kikuchi, Elliott].

2. MATERIALS AND METHODS
The interstitial-free (IF) Erdemir 7116 and galvanized Erdemir 1315 steel plates having 0.9 mm thickness were
joined by copper-based CuAl8 wire using 100% argon as shielding gas at a flow rate of 12 l min− 1. The chemical
composition and mechanical property of base metals are shown in Table 1 and Table 2. At first, the as-received
sheets were degreased by acetone and suitably clamped in lap joint configuration before metal arc brazing
technique. All metal arc brazing operations were prepared in an inverter based FLEX 3000 C welding machine
which was programmed using the integrated Migacard which holds both program data and machine software. The
metal arc brazing operations were performed in 55 A and 60 A welding currents in 12 V.
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Table 1. Spectrometric analysis and the mechanical properties of galvanize less 7116 IF steel sheets
C
Mn
P
S
Ti
0.02

0.25

0.02

0.02

Yield stress (MPa)

Ultimate tensile stress (MPa)

Elongation (%)

170

270-300

41

0.30

Table 2. Spectrometric analysis and the mechanical properties of galvanized 1315 IF steel sheets
C
Mn
P
S
Ti
Si
0.12

0.60

0.10

0.045

Yield stress (MPa)

Ultimate tensile stress (MPa)

Elongation (%)

120-180

260-350

39

0.30

0.50

Table 3. The chemical composition of filler material used during brazing operation
Chemical composition
Al
Mn
Ni
Sn
Fe
Cu
8.05

wt %

0.4

0.08

0.45

0.18

Balance

3. RESULTS AND DISCUSSION
The microstructure of interstitial free steels welded in a flat welding position with different heat input was
investigated in an optical microscope and a spectra electron microscope. 1412 J/cm heat input for Erdemir 7116 IF
steel sheet and 1283 J/cm heat input for Erdemir 1315 IF steel sheet were applied during welding.
Optical microstructures of MIG-brazed steel samples were given in Fig. 1 and Fig. 2. The sectioned MIG-brazed
surfaces of samples were ground on SiC paper to a 2000-grit finish and polished by diamond suspension of 0.3 µm
particle size and then ultrasonically cleaned in a acetone bath. The metallographic characterization of base metal is
performed by using 2 % Nital etchant.

a

b

c

d

e

Figure 1. Microstructure images of non-galvanized 7116 IF steel sheet with 1412 J / cm heat input applied (a: base metal, b:
base metal-HAZ, c: HAZ, d: HAZ-brazing region, e: brazing region)
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a

b

c

d

e

Figure 2. Microstructure images of the galvanized 1315 IF steel sheet with 1283 J / cm heat input applied (a: base metal, b:
base metal-HAZ, c: HAZ, d: HAZ-brazing region, e: brazing region)

The energy-dispersive spectroscopic analysis shown in Fig. 3-4 reveals that the weld metal matrix essentially
consists of a copper–aluminium alloy where the copper contentis about 80% and aluminium content is about 8%.
The iron content in the iron-rich dendrites is about 80%. The different alloying elements are added in the steels to
form various types of inclusions and precipitates including intermetallics. The selection of alloying elements
depends on the basic chemical composition to a large extent. For the ultra low carbon steels, the decisive elements
are carbon, nitrogen, sulphur, and the useful alloying elements are copper, rare earth metals and aluminum, which
can improve remarkably the final properties. Some copper and aluminium also were found in the dendrites that are
retained during the solidification process. The interface zone between the weld and the HAZ consists of mainly
iron with some aluminium and copper. The dendrite volume fraction, iron content in the dendrite and interface
thickness are significant because they influence the strength of the weld metal and the overall performance of the
weld joint.

Point

Element (wt %)
Al

Cu

P

S

Ti

Mn

Sn

Fe

1

1.20

1.41

0.26

0.18

0.14

0.15

0.20

96.03

2

6.90

17.30

0.11

0.19

0.08

0.31

0.40

58.73

3

9.03

11.79

0.38

0.43

0.35

0.40

0.57

76.38

4

7.56

75.32

0.04

0.31

0.18

0.25

0.56

5.21

Figure 3. A non-galvanized 7116 IF steel sheet (a: Computerized X-ray tomography, b-c: Brazing-HAZ region SEM image, d:
Brazing-HAZ region EDS analysis) assembled with 1412 J/cm

When SEM and EDS analysis results of 7116 IF steel sheet without non-galvanized were examined, similar values
were obtained as the results of spectral analysis of base metal in area 1. Area 2 represents the solder interface and
represents the atomic transfer of the elements in the base metal and solders wire. In region 3, rich copper and
aluminium dendrites are visible. In the region No. 4, the structure including the properties of the spectral analysis
values of the solder wire is observed.
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Element (wt %)

Point
Al

Cu

P

S

Ti

Mn

Si

Fe

1

8.65

84.10

0.33

0.23

0.09

0.17

0.33

3.00

2

6.90

13.65

0.09

0.22

0.40

0.10

0.47

65.05

3

4.35

11.41

0.25

0.26

0.16

0.05

0.59

72.88

4

0.47

1.62

0.23

0.06

0.22

-

0.27

95.39

Figure 4. The galvanized 1315 IF steel sheet (a: Computerized X-ray tomography, b-c: Brazing-HAZ region SEM image, d:
Brazing-HAZ region EDS analysis) assembled by applying a heat input of 1283 J /cm

When the EDS analysis results of the galvanized 1315 IF steel sheet is examined, the area of CuAl8 in region 1 is
the area containing the chemical composition of solder fiber. Region 2 is the region where the copper and
aluminium are rich dendritic. Region 3 refers to the solder interface and atomic transfers of copper and aluminium
elements towards the principal metal direction have occurred. Region 4 is close to the results of the spectral
analysis of the 1315 IF steel sheet, which is the region of the base metal and galvanized steel sheet.
X-ray tube; XRD analyzer with Cu LFF in, under the conditions of 40mA and 45kV were obtained by applying the
heat input of 1412 J / cm2 of non-galvanized 7116 IF steel sheet with 2θ 200-800 and 1283 J / cm of galvanized
1315 IF steel sheet. Samples of XRD assembly analysis results is shown at Fig. 5.

a

b

Figure 5. XRD analysis of the samples combined with MIG-brazing method (a: non-galvanized 7116 IF steel sheet, b:
galvanized 1315 IF steel sheet)

Fig. 5. when the XRD analysis results obtained after combining both the non-galvanized 7116 IF steel and the
galvanized 1315 IF sheet by MIG-brazing method were examined, generally FeCu4, Al2SiFe and Al23CuFe4
intermetallic compounds were observed. In this study, Al2SiFe and Al23CuFe4 intermetallic compounds, which
result in the recrystallization of CuAl8 solder wire, increase the mechanical properties of the soldering of metals
with different chemical compositions.
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4. CONCLUSION
In this study, galvanized 1315 IF and non-galvanized 7116 IF steel sheets with a thickness of 0.9 mm were
combined with CuAl8 solder wire, a copper-based wire, using MIG-brazing method. Heat inputs are 1213 J / cm
for the galvanized 1315 IF steel sheet and 1412 J / cm for the 7116 IF steel sheet without galvanizing. When
microstructure and SEM images of IF steel sheets after MIG-brazing applied with different heat input are
examined, it is seen that diffusion on the solder interface is sufficient in general. The width of the dendrites and
solder interface formed in the heat sink residue solder region is increased, and the ferritic granules in the HAZ
region are more spherical and finely grained. In the samples subjected to heat input of 1283 J / cm and 1412 J /
cm, there was not much change in the ratio of the widths of the ferritic grains in the HAZ region.
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ÖZET
Bu çalışmada araç üzerinde dört adet bulunan jant kapaklarından gelen ağırlığın malzeme ve parça kalınlığının
azaltılması ile düşürülmesi planlanmıştır. Cam kürecik dolgu ile desteklenmiş Poliamid 6.6 malzeme kullanarak
enjeksiyon metodu ile üretilen jant kapaklarının reolojik özellikleri incelenerek gerçeklemesi yapılmıştır. Cam
küreciklerin polimer matrisi içerisinde dağılımı homojendir ve kristalleşmeye pozitif etkisi vardır. Toplamda %15
ağırlık kazanma hedefi, malzeme yoğunluğunu %10 düşürerek ve parçanın kalınlığında %5-6 oranında azaltarak
sağlanmıştır. Parça kalınlığındaki azalmanın reolojik özellikler üzerindeki etkisi önce simülasyon ile analiz edilmiş
sonrasında da enjeksiyon kalıplama metodu ile ürün üzerinden gözlemlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Jant kapağı, reoloji, cam kürecik, enjeksiyon kalıplama

LIGHTWEIGHTING OF WHEEL COVERS USING THERMOPLASTIC MATERIAL
CONTAINING GLASS BEADS WITH DESIGN CHANGES
ABSTRACT
In this study, it was planned to reduce the weight from the four wheel covers on the vehicle by reducing both the
density of material and the thickness of the part. The rheological properties of the wheel caps produced by the
injection method using polyamide 6.6 material supported with glass beads fillings were examined and realized.
The dispersion of glass beads in the polymer matrix is homogenous and has a positive effect on crystallization. A
total of %15 weight gain was achieved by reducing the material density by 10% and reducing the particle size by
%5-6. The effect of the reduction in particle thickness on the rheological properties was first analyzed by
simulation and then observed on the product by the injection molding method.
Key Words: Wheel Cap, rheology, glass bead, injection molding

1.GİRİŞ
2030 yılına yaklaştıkça otomotiv endüstrisinin en zorlayıcı hedeflerinden birisi olan karbondioksit salınım değerini
düşürmek için yapılan çalışmalar hızlanmıştır. Bu gerçek, otomotiv üreticilerini uzun vadede önlemler almaya
itmektedir. Avrupa'da 2020 yılında karbondioksit salınımı 95 gr’dan, 2025 yılı için ise 75 gr’dan düşük olması
şartı aranmaktadır. [1]
Teknolojik değişimler ve iyileştirmeler karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmaları içermektedir. Bu
çalışmalar enerji aktarım organlarında verimlilik, ağırlık azaltma, yapısal yenilikler ve aerodinamik optimizasyon
ve sürtünme katsayısının azaltılması yönündedir. Novares Turkey Otomotiv A.Ş., araç iç, dış ve motor
parçalarında teknolojik değişim ve gelişmeleri takip ederek müşterisine en uygun hizmeti sağlayan müşteri destek
ve Ar-Ge merkezidir. Proje konusu jant kapağı parçasında araç aerodinamiğine etkisi, ağırlık kazancı ve sürtünme
katsayısına olan etkisi incelenecektir.
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Çoğu araç üreticisi (OEM) araç hafifletme oranlarını araç başına minimum %20 oranında tutmaktadırlar. Bu
oranın yarıya yakın kısmını metal aksamda (BIW) yapılan değişimler tutarken geri kalan kısmını da plastik
malzemeler ve güç aktarma organlarındaki teknolojik değişim ve geliştirmelerinden almaktadırlar. AB normlarına
ulaşılması amacıyla Ar-Ge çalışmaları ağırlık hafifletme üzerine yoğunlaşmıştır. İç parçalarda 2025’e kadar %4
ten %8’e kadar çıkan bir ağırlık avantajı beklenirken, dış parçalarda ise %3’ten % 5’e kadar ağırlık avantajı
hedeflenmiştir. Proje kapsamında jant kapaklarının; geliştirilecek yeni formülasyon ve mukavemet artışına yönelik
uygun katkı sağlanmış tasarımı ile hafifletilmesi ve regülasyonlara uygun ürünü pazara sunma avantajını elde
bulundurarak rekabet üstünlüğünün sağlanması hedeflenmiştir. Şekil 1’den görüleceği üzere C-sınıfı araç
üreticilerinin hafifletme beklentileri 2016-2025 yılları arasında BIW’de %18 oranında düşerken, şasede %5
oranında artmaktadır. Bunu dış parçalar, motor ve iç parçalar takip etmektedir . [2]

Şekil 1. 2016-2025 Yılları Arasında C-segment Araçlarda Ağırlık Kazancının Yapılması Beklenen Bölümleri

2.CAM KÜRECİK KULLANARAK AĞIRLIK AZALTMA ÇALIŞMALARI
2.1 Polimer Matrisli Kompozitlerde Cam Kürecik Kullanımı
Cam kürecikler ile takviye edilmiş polimerler diğer takviye türlerine göre daha az iç strese, iyi mekanik ve işleme
özelliklerine sahiptirler. Cam kürecik (Glass Bead (GB)) pürüzsüz yüzeye sahip küçük, katı, küresel bir katkı
malzemesi türüdür. İçi boş cam kürecikler (Hollow Glass Beads (HGB)) ise özellikle hafiflik ya da ısıl yalıtım
ürünlerinin üretimi için kauçuk, plastik ve kaplama malzemeleri içinde kullanılan pürüzsüz yüzeye sahip, rijit
dolgu çeşididir. HGB’ler GB’ler ile karşılaştırıldığında, düşük yoğunluk, ısı ve ses yalıtımı sağlamak gibi
üstünlüklere sahiptirler. İçi boş cam kürecikler (HGB) iç kısımlarında hava hapsettiklerinden ve sıcaklıkla hacim
değişimleri minimum olduğundan proses sıcaklığına karşı hassas değillerdir. Ancak içi boş ve kırılgan
olmalarından dolayı, yapıda çekme ve eğme dayanım değerlerinde düşüşe sebep olabilmektedirler.
Ortalama 0,1 ila 1,5 g/cm3 yoğunluğa sahip olan cam kürecikler, ortalama 15 µm, maksimum 30 µm partikül
boyutuna sahiptirler. Buna ek olarak yeni nesil cam kürecik yapılarda çok iyi dağılım sağlanmış ince duvarlı (0,51,5 μm) kalsiyum oksit karışımı borosilikat cam partiküllerin ortalama çapları 16-65 μm arasındadır. Şekil
2, cam küreciklerin polimer matrisinin içerisindeki dağılımının elektron mikroskop görüntüsüdür.

Şekil 2. Cam Küreciklerin plastik matris içindeki görüntüsü
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Örnek çalışmada cam kürecik takviyeli Poliamid 6 (Nylon) kompozit malzemede cam kürecik takviyesinin yapı
özelliklerine etkisi incelenmiştir. Nylon /yüzey işlemi yapılmamış cam kürecikler, Nylon /yüzey işlemi yapılmış
cam kürecikler, Nylon /yüzey işlemi yapılmamış cam kürecikler + darbe arttırıcı numuneleri için ağırlık kaybı
sırasıyla: % 4.8, % 2.2 ve % 2.7 olarak ölçülmüştür. (Tablo 1) [3] Bununla birlikte yüzey işlemi yapılmış cam
kürecik kompozitler için çekme dayanımı, eğme modülü ve eğme dayanımı değerleri Nylon matrise göre oldukça
yüksektir. Her ne kadar darbe dayanımı halen Nylon matristen daha düşük olsa da darbe mukavemetinde meydana
gelen düşüşün bir kısmı darbe arttırıcı ilave edilerek karşılanmıştır. Şekil 3’teki grafikte bu çalışmanın mekanik
test sonuçları görülmektedir.

Şekil 3. Nylon matris içinde cam kürecik [3]
Tablo 1. Esneklik Modülünde Ağırlığın Azaltılması-Nylon Formülasyonları [3]

Numune
Nylon /yüzey modifikasyonu yapılmamış cam kürecik
Nylon /yüzey modifikasyonu yapılmış cam kürecik
Nylon /yüzey modifikasyonu yapılmış cam kürecikdarbe dayanımı arttırıcı

Ağırlık kaybı yüzdesi
%4,8
%2,2
%2,7

Öte yandan, termoplastiklerde cam kürecik kullanımı, malzemede yoğunluk düşürmenin yanı sıra eriyikten hızlı
soğutma oranı ile verimlilik avantajı ve boyutsal kararlılık sağlaması, rijitlik ve ısıl bozulma direncini arttırması,
dielektrik sabiti değerlerini ve ısıl iletkenliği azaltması, vb. yararlar da sağlamaktadır.
Literatürde konu hakkında yapılmış, yayınlanmış patent araştırmasında ise; “hollow, glass, bead” anahtar
kelimeleriyle araştırma yapıldığında yaklaşık 575 sonuç; “hollow, glass, lightweight” anahtar kelimeleriyle
araştırma yapıldığında ise 18 sonuç, “automobile, hollow, glass, bead” 7 sonuç bulunmuştur. Yapılan
çalışmalardan birisi [4] cam fiber ve cam kürecik takviyeli hafif Poliamid 6.6 malzeme ve hazırlama metodu
hakkındadır. Malzeme ağırlıkça şu bileşenleri içermektedir: 100 parça Poliamid 6.6, 20-80 parça cam fiber, 5-20
parça cam kürecik, 5-18 parça uyumlaştırıcı, 0,3-1 antioksidan katkı, 0,3-1 kaydırıcı malzeme. İçi boş cam kürecik
takviyeli poliamid 6.6 malzeme, hafif malzemeler için mevcut talep doğrultusunda cam fiber takviyeli poliamid
6.6 malzemenin yoğunluğunu etkili bir şekilde azaltarak, enerji tasarrufu ve emisyon azaltımına olanak
sağlamaktadır. Bunların yanı sıra iyi işlenebilirlik akışkanlığına ve muazzam yüzey kalitesine ve ayrıca üstün
fiziksel mekanik özelliklere sahiptir.
Yapılan bir başka çalışma [5] içi boş cam kürecikler ve geliştirilmiş viskoelastik ve reolojik özelliklere sahip
polimer kompozitlerle ilgilidir. Bu buluşla elde edilen kompozitler otomotiv ve havacılık uygulamaları dahil
olmak üzere birçok özel uygulamalarda; boya, kir, leke gibi maddeleri uzaklaştırmak için aşındırıcı
uygulamalarda, av ve balıkçılık veya dağcılık uygulamalarında kullanılabilmektedir.

2.2 Araç Parçalarında Cam Kürecik Uygulaması
Jant kapakları araç üzerine toplam olarak yaklaşık 2kg’lık ağırlık getirmektedir. Çalışmamızda mevcut parça
mukavemetini koruması koşulu ile jant kapaklarının toplam ağırlığında %15 azalma tasarlanmıştır. Projede
hammadde tedarikçi firmamız “PolyONE CORPORATION, TÜRKİYE” ile beraber yoğunluğu düşürülmüş ve
yüksek mukavemet değerine sahip yeni formülasyon geliştirilmiştir. Ayrıca jant kapağının et kalınlığında belirli
bölgelerde oransal azaltmalar yapılarak istenilen hedefe ulaşılmıştır.
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Farklı araç modellerinin taleplerine bağlı olarak tırnaklı yapısı ile jant üzerine geçirilen, yoldan seken taşlara ve
kaldırımlardan oluşabilecek çiziklere dayanıklı model tasarlanmaktadır. Tasarımın gereksinimlerine göre
inorganik katkı içeren Poliamid 6.6 ve karışımları seçilmektedir. Bunun başlıca nedeni olarak boyutsal kararlılık,
araç normlarına uygunluk, sıcaklık dayanımı, fiziksel dayanım, darbe emici özellik ve boyanabilme kabiliyeti
gösterilebilir. Proje kapsamında düşük yoğunluk ve yüksek mukavemetli formülasyon geliştirilmiştir. Bu amaçla
geleneksel yöntemlerden farklı olarak cam kürecikler tercih edilmiştir. Cam küreciklerin diğer inorganik katkılara
göre daha homojen dağılması, polimer matrisinin daha hızlı kristalleşmesine yardımcı olması ve boyutsal
kararlılığının yüksek olması tercih edilmelerine neden olmuştur. Şekil 4 polimerlerin farklı katkı malzemeleri ile
harmanladığında kazandığı özellikleri özetleyen bir şemadır. Talk, mika veya kalsit gibi katkı maddeleri
polimerlerin genel olarak yoğunluklarını arttırırken, cam kürecikler ise ilave ağırlık getirmezler. Esnekliğin
istendiği parçalar da ise cam kürecikler yerine diğerlerini tercih etmek daha doğru olacaktır.

Şekil 4. Katkı Malzemelerinin Polimer ile Olan İlişkisi

Çalışmamızda Poliamid 6.6 (PA 6.6) malzeme içerisine %15-20 oranında yüzeyi işlem görmüş içi boş cam
kürecik (HGB) ilave edilerek çift vidalı ekstruder yardımıyla oluşturulan polimer karışımının (geliştirilen)
konvansiyonel olarak kullanılan hammaddeye göre yoğunluk avantajından faydalanılmıştır. Jant kapağı imalatında
kullanılan PA 6.6 mineral katkılı malzeme ile cam kürecikle desteklenen (geliştirilen) malzemenin teknik
özelliklerinin kıyaslaması Tablo 2 ‘den görülebilir.
Tablo 2. Ticari Malzeme ile Geliştirilen Malzemenin Teknik Özellikleri
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3.PARÇA ÜRETİM KOŞULLARI VE UYGUNLUK TESTLERİ
Novares Turkey Otomotiv A.Ş. Ar-Ge merkezi imkanlarından birisi olan Mold Flow Premium yazılımı ile
plastik parçaların kalıp içi dolum, soğuma ve çarpılma profilleri analiz edilmektedir. Seçilen jant kapağı 16 inç
lastik çapına uyumlu, tel ile janta takılabilen modeldir. Modelin CATIA ortamında et kalınlığı profili şekil 5’teki
gibidir.

Şekil 5. 16 inç Jant Kapağı Modeli

Jant kapağı konvansiyonel enjeksiyon kalıplama metodu ile aşağıdaki parametreler kullanılarak üretilmiştir.
Enjeksiyon koşulları Tablo 3’deki gibidir.
Tablo 3. Konvansiyonel Enjeksiyon Kalıplama Koşulları

Parametreler
ENJEKSİYON KOŞULLARI
Enjeksiyon Zamanı
Tutma Zamanı
Soğutma Zamanı
Kapama Zamanı
Mal Alma Zamanı
Çevrim Zamanı
ENJEKSİYON BASINÇLARI
Enjeksiyon Basıncı
Tutma Basıncı
Tutma Kuvveti

Saniye
3
5
15
3,5
5,5
32
Bar
80
60
5500

4.PARÇADA BÖLGESEL KALINLIK AZALTMA VE REOLOJİK SİMULASYON
ÇALIŞMALARI
Geliştirilen malzeme kullanılarak ağırlık azaltma çalışmalarına ilave olarak gerçekleştirilen kalınlık azaltma
çalışmaları, parça kalitesindeki değişimler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. Kalınlık azaltma
çalışmaları parçanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilerek en uygun bölgeler seçilmeye çalışılmıştır. Kalınlık
azaltma çalışmaları %5-6 oranında gerçekleştirilmiştir. (Şekil 6)
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Şekil 6. Jant Kapağının Geometriye Bağı Değişen Kalınlık Haritası

Geliştirilen malzeme ile gerçekleştirilen reolojik simülasyonlar sonucunda jant kapağı parçasının kalitesinde,
üretim koşullarında olumsuz sonuçlar ortaya çıkmamıştır. Dolum Zamanı Sonuçları: Kalınlık iyileştirmeleri
sonucunda parçanın dolum zamanında büyük farklılıklar meydana gelmemiştir. (Şekil 7)

Şekil 7. Kalınlığı Azaltılmış Jant Kapağı (sol) ile Standart Üretim Jant Kapağı (sağ) Dolum Haritası

Kalınlık revizyonları sonucunda çoğunlukla basınç değişimleri beklenir ve bu durum doğrudan kapama kuvvetini
etkilemektedir. Jant kapağı parçasında bu durum çok fazla etkili olmamıştır. Aşağıdaki sonuçlarda da görüldüğü
üzere gerçekleştirilen kalınlık revizyonları parçanın enjeksiyon üretimi sırasındaki pres kapama kuvvetini yüksek
miktarlarda etkilememiştir. (Şekil 8)

Şekil 8. Kalınlığı Azaltılmış Jant Kapağı (sol) ile Standart Üretim Jant Kapağı (sağ) Enjeksiyon Kapama Kuvveti Grafiği
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Gerçekleştirilen kalınlık revizyonları plastik akışkanın erken donmasına sebep olmamıştır. Böylece uygulanacak
olan ütüleme basıncı verimli olarak kullanılacaktır. Ayrıca parçanın kendini çekmesi konusunda homojen olmayan
durumlara sebep olmayacaktır. Şekil 9’dan görüldüğü üzere soğuma süreleri arasında 2-3 sn arasında farklılık
gözlenmiştir.

Şekil 9. Kalınlığı Azaltılmış Jant Kapağı (sol) ile Standart Üretim Jant Kapağı (sağ) Soğuma Haritası

5.PARÇA TESTLERİ
Denemeler sonrası geliştirilen malzeme kullanılarak ve kalınlığı inceltilerek üretilen “Telli Jant Kapağı”
numuneleri üzerinde parça performansını doğrulamak amaçlı çeşitli mekanik testler Novares ARGE Merkezi
Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.
Tablo 4. Mekanik Testler

Test İsmi
Düşen Bilye Testi
Mekanik Sökme Testi
Görünüm Onayı
Balans Testi

Şartname Kodu
TIS 01202-00N08

Mekanik Sökme Testi: Bu test jant kapağının çıkma kuvvetini ölçmek için gerçekleştirilmiştir. Jant kapağı elle,
her defasında farklı metotlar ile (tornavida, kanca, elle zorlayarak) 30 defa sökülüp takılır, sonucunda deformasyon
olup olmadığına bakılır. Çıkarma kuvveti belirtilen test pozisyonlarında gerçekleştirilerek dinamometre ile
ölçülmüştür. Testin gerçekleştirildiği kuvvetler 100N -300N arasındadır. Test çıktısı olarak jant kapağı iç ve dış
çapları ölçülmüştür.
Tablo 5. Mekanik Sökme Testi Sonuçları
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Düşen Bilye Testi: Bu testin amacı jant kapağı parçasının darbeye karşı davranışını incelemektir. 500 gr
ağırlığında çelik bilye, 50 cm yükseklikten jant kapağının belirli noktalarına bırakılır ve kırılma olup-olmamasına
bakılır.

Şekil 10. Düşen Bilye Testi

Balans Testi: Lastik değişimi sırasında kullanılan balans makinesi yardımıyla lastik-jant-kapak sistemi
hazırlanarak 610 rpm devrinde döndürülür ve kapağın jant üzerinde yalpalamasına bakılır. Eğer olumsuz bir
durum var ise tasarım değişikliğine gidilir.
Parça Düşme Testi: Bu testin amacı parça 600mm ve 1200 mm yükseklikten düştükten sonra, parçadaki kırılma
çizilme gibi sonuçların incelenmesidir. Testin uygulanış metodu aşağıda ki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 11. Parça Düşme Testi

Gerçekleştirilen testin sonuçları aşağıdaki gibidir.
Test sonuçlarında elde edilen değerler standart şartname ile karşılaştırıldığında, bu değerlerin belirtilen aralıklarda
olduğu saptanmıştır. Ayrıca parçalar üzerinde herhangi bir deformasyon gözlemlenmemiştir.
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Tablo 6. Parça Düşme Testi Sonuçları

6.SONUÇ
Bu çalışmada, cam kürecik kullanarak geleneksel malzemenin yoğunluğu %10 azaltıldı, ilave olarak parçanın
bölgesel olarak kalınlığı %5-6 oranında inceletilerek toplamda ağırlık kazanımı yaklaşık olarak saptanmıştır.
Simülasyon sonuçlarına bağlı olarak gerçekleştirilen proses ön doğrulamadan geçmiş olup; dolum zamanı, kalıp
içi basınç açısından büyük farklılıklar gözlemlenmemiştir. Numuneler üzerinde ilgili parça şartnamelerinde
belirtilen tüm testler uygulanmış, belirlenen aralıklarda değerler verdiği gözlemlenmiştir. Çalışma sonucu elde
edilen nihai ürün görseli Şekil 12’de görülmektedir.

Şekil 12. Nihai Ürün Görseli

KAYNAKLAR
[1] McKinsey, Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council of 23 Nisan 2009, Setting
Emission Performance Standards for New Passenger Cars, No. 443/2009
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[2] Martino P. (2017) IAA Frankfurt IHS Market Fall Auto Conference “Lightweighting: Myth or Truth?”,
14 September 2017, Frankfurt
[3] Martin L.W., Goering R.M., Dech J. M., Cody A. R., (2017) Glass-Microbubble-Fılled Thermoplastic
Composites As Light-Weight Automotive Materials
[4] Zhao Min, (2014), Lightweight Glass Fiber Reinforced Polyamide Material and Its Preparation Method,
[5] Kurt E. Heikkila, Rodney K. Williams, John S. Kroll, EP2424935A1, Composite composition, 2012
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42CrMo4 ÇELİĞİNDE ISIL İŞLEM VE DÖVME PROSESİNİN MEKANİK
ÖZELLİKLERE VE MİKROYAPIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Recai GÜLER1, Y.S. ASLANLAR2, U.OZSARAÇ1, A. ÖRENLER3, S.ASLANLAR1
1

Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,Türkiye
2
Yıldız Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş
3
Sakarya Üniversitesi, İmalat Mühendisliği
Sorumlu Yazar: Recai GÜLER, recaiguler54@gmail.com

ÖZET
Bu çalışmada EN 42CrMo4 çeliğinde farklı oranlarda yapılan dövme prosesi ve ısıl işlem prosesinin mekanik
özelliklere etkisi incelenmiştir. Çapı 55 mm olan çelik parça dövme işlemi ile 30×30 mm ve 25×25 mm kesitlerine
düşürülmüştür. Dövme prosesi açık kalıpta sıcak dövme işlemi olarak yapılmış olup çelik parçaya % 63 ve % 74
oranlarında redüksiyon yapılmıştır. Dövme prosesinin etkisini incelemek amacıyla standarda uygun ölçülerde
çentik numunesi, çekme numunesi hazırlanarak tahribatlı test yöntemleri ile belirlenmiştir..
Isıl işlem prosesi ise ham çelik malzeme, içersinde 0.40 karbon bulunan fırında 850 ̊C‘de ısıtılmış ve 120 dk
bekletilmiş sonra su verme işlemi yapılmıştır. Daha sonra numeneler 580 ̊C’ye kadar ısıtılıp havada soğulmuştur.
Isıl işlem prosesinin etkisi standarda uygun ölçülerde çentik numunesi, çekme numunesi hazırlanarak tahribatlı
test yöntemleri ile belirlenmiştir..
Deney sonuçlarına göre ısıl işlem ve % 63 oranında yapılan dövme prosesi EN 42CrMo4 çeliğinde akma
mukavemetini, çekme mukavemetini, sertlik değerini, çentik darbe enerjisini önemli derecede arttırmıştır ancak
EN 42CrMo4 çeliğinin % uzamasını önemli derecede düşürmüştür. % 74 oranında yapılan dövme prosesi ise EN
42CrMo4 çeliğinde akma mukavemetini, çekme mukavemetini, sertlik değerini önemli derecede arttırmış ancak
EN 42CrMo4 çeliğinin çentik darbe enerjisini ve % uzamasını önemli derecede düşürdüğü görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dövme, ısıl işlem, mekanik özellikler

INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE
EFFECT OF HEAT TREATMENT AND FORGING PROCESS IN 42CrMo4 STEEL
ABSTRACT
In this study, the effect of the forging process and the heat treatment process on the mechanical properties of
different ratios in EN 42CrMo4 steel has been investigated. The steel piece with a diameter of 55 mm was reduced
to 30 × 30 mm and 25 × 25 mm sections by forging. The forging process was performed as hot forging in open
casting and 63% and 74% of the steel pieces were reduced. In order to investigate the effect of the forging process,
the notch sample was determined by destructive test methods by preparing a tensile sample.
In the heat treatment process, the crude steel material was heated at 850 ° C in a furnace with 0.40 carbon in it and
left to stand for 120 minutes before quenching. Then the samples were heated to 580 ° C and cooled in air. The
effect of the heat treatment process is determined by the destructive test methods by preparing the notch sample,
tensile specimen, in accordance with the standard.
According to the test results, the heat treatment and the forging process made up to 63% increase the yield
strength, tensile strength, hardness value, notch impact energy significantly in the EN 42CrMo4 steel but
significantly reduce the % elongation of EN 42CrMo4 steel. The forging process, which was made by 74%,
increased the yield strength, tensile strength and hardness value significantly in EN 42CrMo4 steel, but EN
42CrMo4 steel significantly decreased notch impact energy and % elongation.
Keywords: Forging, Heat Treatment, Mechanical Properties
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1.GİRİŞ
Makine ekipman ve parçaları kullanım esnasında çalışma şartlarından dolayı bir takım zorlamalara, yüklere
maruz kalırlar. Bu yükler ve zorlamalar altında kullanılan parçanın görevini yerine getirmesi, parçanın ömrü ve
parçanın performansı parçanın gerekli mekanik özellikleri sağlamasına bağlıdır.Çeliğe üretildikten sonra istenilen
özellikleri kazandırmak amaçıyla günümüzde dövme ve ısıl işlem prosesi yapılmaktadır. Çeliğe istenilen
özellikleri kazandırmak için çeliğin kimyasal bileşimi, yapılan ısıl işlemin türü, dövmedeki redüksiyon oranı ve
dövme kabiliyeti oldukça önemlidir.Günümüzde bu amaçla daha çok ıslah çelikleri kullanılmaktadır.
Çeliklere ısıl işlem ; talaş kaldırma kabiliyetinin iyileştirilmesi , mekanik özelliklerinin arttırılması, soğuk şekil
verme kabiliyetinin arttırılması, mikrosegregasyon’un giderilmesi, tane büyüklüğünün değiştirilmesi ve iç
gerilmelerin azaltılmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
Çeliklere yapılan dövme işlemi ; parçaya şekil vermek, tane boyutunu küçültmek, dayanımı ve tokluğunu
arttırmak amacıyla yapılmaktadır.
EN 42CrMo4 çeliği ıslah çeliklerinin sınıfı içersinde geçer.EN 42CrMo4 çeliği düşük alaşımlı Cr-Mo’li ıslah
çeliklerinin en yaygın olarak kullanılanıdır.Orta düzeyde sertleştirilebilir, dayanımı ve tokluğu artırılabilir.Islah
çelikleri ile ilgili yapılan ısıl işlemin mekanik özelliklere etkisi EN 10083-3 standardında verilmiştir.Bu çalışmanın
amaçı ise farklı oranlarda yapılan dövme prosesini kendi arasında ve ısıl işlemle mukayese etmektir.Bu amaçla
deneyde iki farklı dövme oranı belirlenmiştir.

2.MATERYAL VE METOT
Deneyde EN 42CrMo4 çeliği kullanılmıştır. Çapı 55 mm olan ham çelik açık kalıpta dövülerek 30x30 mm
ölçülerine ve 25×25 mm getirilmiştir. Dövme işlemi sonucunda %63 ve % 74 oranında deformasyon sağlanmıştır.
Yine ham malzemeye % 0.40 C bulunan fırında 850 ˚C sıcaklığa kadar ısıtılmış ve fırında 120 dakika bekletilmiş
sonra su verme işlemi yapılmıştır. Daha sonra tekrar 580˚C kadar ısıltılmış ve havada soğutulmuştur. Böylelikle
hızlı soğumadan kaynaklı iç gerilmeler giderilmiştir.
Kulanılan çeliğin kimyasal içeriği aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 1. Spektral Analiz Sonuçları

%
Min.
Bulunan
Max.

C
0.38
0.447
0.45

Si
0.256
0.400

Mn
0.600
0.869
0.900

P

S

0.0100
0.025

0.0033
0.035

Cr
0.9
1.08
1.2

Ni
0.0290

Mo
0.15
0.196
0.30

Fe
97

Yukarıda kimyasal analizi verilen çeliğin ham, ısıl işlemli ve deformasyona uğramış halinden standarda uygun
numuneler (çekme,çentik,sertlik,mikro yapı ve spektral analiz numunesi) çıkartılarak çekme testi, çentik darbe
testi, sertlik ölçümleri, mikro yapı analizi ve spektral analiz yapılmıştır. Deneyler TÜVASAŞ Kalite ve
Standardizasyon Dairesi Mekanik ve Metalografi Laboratuvarı’nda yapılmış, SEM görüntüsü için Sakarya
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalografi Laboratuvarı kullanılmıştır.

3.BULGULAR
Deney sonuçları aşağıdaki Tablo 2 ve Tablo 3’ de verilmiştir.

1039

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Tablo 2. Mekanik Test Sonuçları
Numune

Akma
Mukavemeti
(N/mm2)

Çekme
Mukavemeti
(N/mm2)

%Uzama (mm)

Sertlik
HBW 2.5/187.5

Ham Malzeme

480

698

23

220

Ham Malzemeye
Isıl İşlem
Uygulanmış

836

980

15

308

Ham Malzeme %
63 Oranında
Redüksiyon
Yapılmış

733

1000

12

302

Ham Malzeme %
74 Oranında
Redüksiyon
Yapılmış

778

1100

11

310

Tablo 3. Çentik Darbe Test Sonuçları

Numune
Ham Malzeme
Ham
Malzemeye Isıl
İşlem
Uygulanmış
Ham Malzeme
% 63
Oranında
Redüksiyon
Yapılmış
Ham Malzeme
% 74
Oranında
Redüksiyon
Yapılmış

ÇENTİK DARBE
DAYANIMI
-450 C
100 mm2(J)
23

ÇENTİK DARBE
DAYANIMI
-200 C
100 mm2 (J)
30

ÇENTİK DARBE
DAYANIMI
0 0C
100 mm2 (J)
41

ÇENTİK DARBE
DAYANIMI
240 C
100 mm2 (J)
55

92

92

98

100

92

97

98

101

5,5

8

7

8

Aşağıdaki verilen SEM görüntülerinde EN 42CrMo4 çeliğinin şekil 1’de ham hali, şekil 2’de ısıl işlem görmüş
hali, şekil 3’de ise çeliğin ham haline % 63 oranında deformasyon uygulanmış hali,şekil 4’de ise çeliğin ham
haline % 74 oranında deformasyon uygulanmış hali verilmiştir.
Şekil 1.de Ferrit matriste dağılmış açık renkli ince karbürler görülmektedir.

Şekil 1.10000x SEM görüntüsü
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Şekil 2. de Temperlenmiş martensit yapısı görülmektedir. Martensit çubukları üzerinde menevişleme sırasında
çökelmiş açık renkli karbürler görülüyor.

Şekil 2.10000x SEM görüntüsü

Şekil 3. de Çeliğin dövme sıcaklığından oda sıcaklığına soğutulması sırasında oluşmuş yer yer beynitik
dönüşümler görülmektedir. Ferrit tane sınırları boyunca sementit çökelmesi görülüyor.

Şekil 3.10000x SEM görüntüsü

Şekil 4.de Yapı % 80 oranında beynit mevcuttur. Üst beynit bariz olarak gözükmektedir.

% 80 Beynit

Şekil 4.10000x SEM görüntüsü
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4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Aşağıda verilen karşılaştırmalar EN 42CrMo4 çeliğinin ham hali referans alınarak verilmiştir. Sonuç tablosunda
görüldüğü gibi ısıl işlem akma mukavemetini % 74, çekme mukavemetini % 40, sertliği % 40, çentik darbe
mukavemetini % 81 oranında arttırmıştır. Yüzde uzamasını ise % 64 oranında azaltmıştır.
% 63 oranında deformasyon uygulanmış olan dövme prosesinde. akma mukavemetini % 52, çekme mukavemetini
% 43, sertlik değerini % 37, çentik darbe enerjisini % 83 oranında arttırmış olup yüzde uzamasını ise % 52
oranında azaltmıştır.
% 74 oranında deformasyon uygulanmış olan dövme prosesinde. akma mukavemetini % 62.5, çekme
mukavemetini
% 57, sertlik değerini % 47.8, çentik darbe enerjisini % 145 oranında düşürmüş olup yüzde uzamasını ise % 47.8
oranında azaltmıştır.
Test sonuçlarının değerlendirmesi aşağıda tablo halinde verilmiştir.
Tablo.4: Sonuç Değer Tablosu
UYGULANAN
İŞLEM
ISIL İŞLEM
%63 ORANINDA
DÖVÜLMÜŞ
HAM MALZEME
% 74 ORANINDA
DÖVÜLMÜŞ

Akma
Mukavemeti
% 74 ↑

Çekme
Mukavemeti
% 40 ↑

% Uzama

Sertlik

% 64 ↓

% 40 ↑

Çentik Darbe Direnci
(oda sıc.)
% 81 ↑

% 52 ↑

% 43 ↑

% 52 ↓

% 37 ↑

% 83 ↑

% 62.5↑

% 57 ↑

% 47.8 ↓

% 41 ↑

% 145 ↓

Test sonuçlarından EN 42CrMo4 çeliğine uygulanan ısıl işlem mekanik özellikleri önemli derecede arttırdığı
gözlemlenmiştir.Dövme prosesi ise akma ve çekme mukavemetini,sertlik değerini önemli derecede arttırmış
ancak dövme oranı belli değere kadar çentik darbe direncini olumlu etkilerken belli değerin üzerine çıkıldığında
çentik darbe enerjisi olumsuz etkilenmektedir.

KAYNAKLAR
[1] Metallere Plastik Şekil Verme İlke Ve Uygulamaları , E.Sabri KAYALI , Cahit ENSARİ
[2]

www.steelnumber.com

[3] Dövme Sanayii Teknolojisi TMMOB Makine Mühendisleri Odası , Yayın No.97, İ.SERİM
[4 ] Çelik Seçimi , C.Fahir ARISOY , M.Kelami ŞEŞEN
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ABSTRACT
The cooling performance of transmission oil is so critical for functionality and durability of transmission. This
article discusses; a B-car engine undershield air scoop design which has developed to solve the transmission oil
overheating problem, Computational Fluid Dynamics (CFD) analyses and test work to validate final design.
Within this study, CFD analyses have been performed for air scoop designs for 30 different sizes. Firstly, a draft
air scoop design has developed to guide the fresh air on transmission surface. Than the engine undershield design
has modified to carry out a design of experiment (DOE) analyses for 30 designs with different air scoop back wing
angles and lengths. From these new geometries, one design that worked best in CFD analyses and supplied the
package requirements, have been tested for the worst case driving conditions in the wind tunnel. The same
analyses and test studies has been also made for the without air scoop case which is the base case for comparison.
The aim of these CFD analyses has been reduction on the average temperature of the selected target region on
transmission surface. The transmission surface temperature had been reduced 12.8 °C with the final design of the
air scoop. Validation tests have been shown that CFD analyses and test results had a fairly good correlation.
Keywords: Transmission oil, cooling, air scoop, computational fluid dynamics (CFD), design of experiment
(DOE)

1. INTRODUCTION
Lubricating oil temperature is the most important indicator for transmission operating temperature. The
transmission temperature is directly defined by the transmission oil temperature (Teeter, 1997). The single most
cost effective way for a transmission to reach its durability target is through improved thermal management. This
involves properly managing the temperature of the transmission under both hot and cold operating conditions
(Semel, 2000).
Cooling modules are generally composed of a cooling radiator, a charge air cooler (CAC) and an A/C condenser.
The cooling module which include 3 main components is located at the forefront of the vehicle. In some instances,
engine oil cooler, fuel cooler and transmission oil cooler can be added to the module according to requirements
(Ding, Williams, Karanth, Sovani, 2006).
The total efficiency of the transmission as an element of the drivetrain is the difference between the input power
and the output power. The total of the transmission internal inefficiencies and generated heat is the result of this
difference in power. In order to reach an equilibrium temperature for the transmission at a given power condition,
the cooling available through inherent cooling and supplemental cooling must equal the efficiency loss. In systems
where the inherent cooling is inadequate, a supplemental cooling system must be provided to maintain the
operating temperature within the desired limits (Semel, 2000).
The sources of heat generation within the transmission can be categorized into two basic areas: Windage and Gear
Mesh Losses.



Windage Loss: This loss is defined as the total loss due to rotation of the transmission elements at a given
speed, when output torque is at zero.
Gear Mesh Loss: This is the loss that occurs due to the gears meshing under load. Each meshed gear set
will have its own individual inefficiency due to various gear design and operating factors. (Teeter, 1997).
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Transmission cooler can be automatic such as cooling systems includes heat exchangers, vanes, compressors or
pumps either manual such as air scoop on the basis of directing the air to transmission case. Manually cooling with
air scoop mechanism takes place with convection and conduction heat transfer phenomena: deflected ram air to
transmission surface with convection heat transfer by the way transmission surface to transmission oil with
conduction heat transfer. The use of air scoop to cooling transmission resulted in transmission
reliability&durability and overall customer satisfaction, also cooling transmission oil resulted in keeping oil at
proper temperature range thus satisfying necessary thermochemical requirements. Increasing of oil temperature
result is reduction in viscosity.

Figure 1. Transmission Heat Diagram (Teeter, 1997)

In this study, air scoop is used as an inherent cooler which is worked as a forced convection mechanism for
cooling of transmission surface. This mechanism removes the usage of external oil cooler systems. External oil
cooler systems are such expensive according to plastic parts like air scoop and deflectors. Air scoop
implementation is one of the cost efficient way to solve transmission oil overheating problems. The configuration
of conventional transmission and oil cooler systems is shown in Figure 1.
The commercial CFD software ANSYS Fluent [4] was selected for this investigation based on following thoughts:
1. Ability to capture the physics of front-end and underbody airflow.
2. Body-fitted grids for undershield & air scoop shape evaluation.
Supporting program milestones. The running time for a 121 million volume cells model with heat transfer on 96
CPU Linux Cluster is 24 hours, which is feasible for timely program support.

2. CFD MODELLING
3D CFD analyses have been performed for this study. ANSYS Fluent 15.0 has used as 3D CFD solver. ANSA
17.1 [5] has used for geometry cleanup and surface meshing, Harpoon 5.02 [6] has used as a volume mesher and
Ensight [7] has used for post-processing.

Realizable k-epsilon turbulence model and standart wall functions were used for calculation. This is most
commonly used calculation method in industry.
Transmission gears and oil was not modelled in CFD model. So the heat generation of transmission which named
as heat flux in Fluent Graphical User Interface (GUI), defined as a boundary condition in model. This heat
generation was defined on transmission surface.
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Transmission cooling performance which is represented by transmission oil temperature (TOT), is the key
parameter of this study. Transmission surface cooling approach was adopted for solving transmission oil
overheating problem. A portion of transmission outer surface is defined as target area for cooling air guidance
which is conducted to transmission oil from inner surface. Target area on transmission surface is shown in Figure
2 below.

Figure 2. Transmission surface and target area (showed with green area)

Air scoop geometry is the key factor of fresh air guidance. Two main geometric parameters have been selected for
Design of Experiment (DOE) study. Parameter 1 has been represented air scoop wing angle and Parameter 2 has
been represented air scoop wing length. Parameter 1 has been changed from base condition to +40mm extension
with 10mm steps. Parameter 2 has been changed from base condition to -30mm & +45mm with 15mm steps. This
means Parameter 1 represented with 5 different values and Parameter 2 represented with 6 different values. Full
factorial method has been used for DOE study and 30 different air scoop designs have been analysed. Air scoop
location on engine undershield and geometric parameters are shown in Figure 3 below.

Figure 3. Air scoop location (left) and geometric parameters for optimization (right)

3. CFD EVALUATION
Thirty different air scoop designs have been analysed. Maximum transmission surface temperature reduction was
intended. All CFD results are given in Table 1. “x” value is the maximum transmission oil temperature which has
been recorded during physical validation tests for without air scoop case. CFD results for transmission surface
temperatures are presented according to difference from “x” value.
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Table 1. Parameter details and CFD results
Case
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Parameter
1
[mm]
0
0
0
0
0
0
10
10
10
10
10
10
20
20
20

Parameter 2
[mm]

Trans. Case
Temp. [°C]

Case
Number

Parameter 1
[mm]

Parameter 2
[mm]

Trans. Case
Temp. [°C]

-30
-15
0
15
30
45
-30
-15
0
15
30
45
-30
-15
0

x - 8.9
x - 10.8
x - 13.3
x - 16.1
x - 20.0
x - 24.5
x - 9.7
x - 11.6
x - 14.0
x - 17.3
x - 20.9
x - 25.0
x - 9.6
x - 12.3
x - 15.1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

20
20
20
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40

15
30
45
-30
-15
0
15
30
45
-30
-15
0
15
30
45

x - 17.8
x - 20.9
x - 25.0
x - 8.3
x - 12.1
x - 15.5
x - 18.6
x - 22.1
x - 26.1
x - 5.5
x - 10.0
x - 14.3
x - 17.9
x - 22.2
x - 26.2

30th case has been performed the best cooling effect on transmission but this geometry was not satisfied package
requirements because of the length of the back wing. This part is also too close to exhaust pipe area and could
effect from radiation. Base condition “0” is the best value which has seen during physical trials for Parameter 2. So
the CFD results assessed according to best cooling effect for Parameter 1. As a result of these limitations, Case 21
was satisfied both cooling and package requirements. All DOE cases are shown on parallel coordinate chart in
Figure 4 below. Case 21 is shown with bold line.

Figure 4. Parallel Coordinate Chart of DOE
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Figure 5. Airflow and temperature contour on transmission surface
Without air scoop case (left), with air scoop case (right)

Airflow contours which represents without air scoop and air scoop integrated conditions shown in Figure 5 above.
Airflow guidance on target area is clearly seen in the right contour plots.Tranmission case temperature diffirence is
shown with colour map.

4. RESULTS AND CONCLUSION
Final air scoop design (Case 21 in Table 1) was validated with Wind Tunnel Tests. Tests were performed at 40°C
ambient for Wide Open Throttle (WOT) drive condition which is the worst case scenario for TOT. Firstly, the case
of engine undershield without air scoop has been tested to investigate the base status of TOT. Then air scoop
integrated undershield case has been tested. Air scoop integrated test vehicle and prototype part details are shown
in Figure 6 below.

Figure 6. Test vehicle (left) and prototype air scoop detail (right)
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Without air scoop case has been tested and TOT value has defined by ‘x’. Air scoop implementation resulted
10 °C reduction on TOT at tunnel test but effect of air scoop implementation has been calculated as 12.8 °C
reduction on TOT value after CFD analysis results. Inspite of CFD results were computed from transmission outer
surface temperature, test results were measured from directly inside of transmission oil with K-type thermocouple.
Therefore 2.8 °C difference can be assumed as conduction losses and also computation errors.
Case
without air scoop

Table 2. Comparison of test and CFD results
Vehicle Speed
Ambient
Evaluation
Trans. Case
[kph]
[°C]
Type
Temp.
[°C]
170
40.0
Tunnel Test
-

with air scoop

170

40.0

Tunnel Test

without air scoop

170

40.0

with air scoop

170

40.0

Trans. Oil
Temp.
[°C]
x

-

x – 10.0

CFD

x – 2.7

-

CFD

x – 15.5

-

Delta
[°C]
10.0
12.8
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ABSTRACT
Iron casting materials are leading among the indispensable materials of buses, trucks, heavy duty machineries and
agricultural vehicles, especially in the automotive industry. Today, the most important goal of the automotive
industry is to produce lighter vehicles for reducing CO2 emissions and minimizing fuel consumption.
In this study, both iron casting and aluminum material technology developments and new types of materials will
be demonstrated, and alternatives will be offered to automotive manufacturers to lighten their vehicles. Instead of
classic cast irons, the promising advantages of new generation solid solution strengthened ductile Irons (SSF),
autempered ductile irons (ADI), austempered gray cast irons (AGI), austempered solid solution strenghtened
ductile irons (SSF ADI) or strength enhanced gray irons will be introduced. The mechanical properties that will
attract the attention of the designers will be compared with the classical cast iron. Also, in this study, the
possibilities of using aluminum materials instead of cast iron, which is an alternative to cast iron, will be
examined.
Keywords: Casting materials, Automotive, light metals, ductile irons

1. INTRODUCTION
In the automotive industry, about 80% of the weight of a car is made up of metallic materials. Rest of it consist of
plastics, rubber, glass, paints and textile materials. Because of this following the new developments in metallic
materials has great importance in terms of ongoing weight reduction efforts in the automotive sector. Metallic
materials in a car are steel, cast iron, metal-based composite materials and various ceramic and metallic coatings
(1).
When we deal with cast iron materials in the automobile, engine block, crankshaft, camshaft, flywheel, exhaust
manifolds, campers, brake discs, axons, differential casing, supports, bumpers, motor bearings, water pump
propellers are the main cast parts.
There are parts made of aluminum and its alloys in the automobile as well as gray and spheroidal cast iron pieces.

Wheels, sleepers, oil pumps and coolers, various brackets, camshaft carriers, gear boxes, cylinder heads,
engine blocks, differential box and many different parts can be given as an example of aluminum and its
alloys. The alternative to aluminum and its alloys is magnesium alloys, and the developments in this area are also

promising. Magnesium alloys have unique solidification characteristics, such as less susceptibility to hydrogeninduced voids compared to aluminum and copper alloys, and excellent fluidity properties (2). If the difficulties in
the production of magnesium alloys are overcome, it is foreseen that there will be a wide spread of application
areas.
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2. INNOVATIONS IN CAST IRONS
Spheroidal graphite cast irons are defined in EN1563:2012 standard and all properties are given. As shown in
Table 1 below, flow, break and% elongation values that should be obtained at different wall thicknesses are given
according to the individual casting sample values. The impact energy of spherical graphite cast irons is also
defined in the relevant standard. Automotive industry products are designed according to the mechanical
properties given in this standard and they are taken to mass production. In the EN 1563: 2012 standard, new
generation cast irons are also introduced for the first time. Also given in Table 2 below are the classes and
mechanical properties of solid solution reinforced ferritic cast iron, which is referred to as the new generation
spheroidal graphite cast iron. As can be seen in the table, the new generation spherical graphite cast iron is
separated from the conventional cast iron by higher yield strengths and elongation values. With these features,
they are attracted to the interest of the designers.
Solid Solution reinforced ferritic cast irons were discovered and developed by Volvo, Scania and the Swedish
Foundry Institute in the early 1990s. In 1998 they were first described as 450-15 and 500-10 in Swedish Standard
SS 140725. In 2004, in ISO: 1083: 2004, only in the appendices, it is defined as 500-10. Finally, in 2012, it took
place in EN 1563 with three different types, 450-18, 500-14 and 600-10. And it was first introduced by Joop
Kikkert from Componenta as an alternative to steel and SiboDur material. This material group has also broken the
belief that the amount of silicon in the cast irons cannot exceed 2.80% since the beginning of the century. Today,
Volvo, Daimler Mercedes Benz, Scania, Ford Otosan, Claas and Raba have started to switch from classic cast iron
to this material in their cast parts and to include these materials in their designs.
This cast-iron group, which has a completely different chemical analysis than classical cast iron, contains only
carbon and silicon elements and does not need copper, tin and manganese. Since it is not a patented product, it can
be produced by every foundry. In their production, there is only chemical analysis different from classical cast
iron. Everything else that needs attention is almost identical to the points on the quality system. Manufacturers of
tractors and other agricultural tools, trucks and heavy machinery manufacturers have started to prefer these
products in recent years due to their high yield strength and elongation values.
Because high yield strength and high elongation values also allow a designer to reduce wall thicknesses and
ultimately the weight of the part.
The number of parts passing through the new generation of cast iron and the number of foundries are increasing
day by day. The advantages of the new generation cast iron, such as less hardness distribution in the narrower
gaps, less difference between the core hardness and the surface hardness, are also important for the end users.
Sample pieces for the new generation cast iron are given in Figure 1.

Figure 1: Rear suspension parts designed to increase the load carrying capacity and durability of trucks used in extremely
demanding jobs. SSF 10 (EN-GJS-600-10) used as a production material.

Designers can also use SSF ADI products in their designs if the yield and elongation values of the new generation
cast iron are not sufficient. For example, when we turn a SSF 14 material with tensile strength of 543 MPa and
yield strength of 427 MPa into ADI the tensile strengths can reach up to 1500 MPa.
With the introduction of the Austempering DI process, for example, in the automotive industry gears, cranks, other
cast parts, mining or food processing industries, there may be some areas of application of SSF ADI materials in
the casting parts (4). The new generation of cast irons has started mass production in Turkey since 2006. All three
of the material types 450/18, 500/14 and 600/10 can be produced. When working with companies that have
appropriate heat treatment facilities, there is no reason why SSF ADI cast iron should not be produced.
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Figure 2: Unassembled and assembled photographs of castings used in combine harvesters, tractors and passenger coaches
produced from new generation spheroidal cast iron.
Table 1: Classification of Classical Spheroidal Graphitic Cast Iron in EN 1563: 2012 Ductile Iron Standard (3).
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Table 2: Table showing yield and tensile strengths and % elongation values for ferritic spheroidal graphite cast iron reinforced
with solid solution, according to the sample taken from casting.

At the same time, not only SSF materials but also ADI types of classical cast iron can be used if they are
considered positive by the designers. These are supplied as austempered spherical graphite cast iron (ADI),
austempered gray cast iron (AGI), austempered vermicular cast iron (ACI / AVI) respectively. All of these
austempered cast irons are used in mass production by automotive and other industries all over the world.
Examples of ADI parts are given in Figures 3 and 4 below.

Figure 3: ADI part examples used in the automotive industry.

Austempered spherical graphite cast iron (ASI), austempered gray cast iron (AGI) and carbide austempered
spherical graphite cast iron (CADI) parts are not only limited to the automotive sector but also have a wide range
of application in agricultural tools (8). Figures 5 and 6 show examples of cast parts made from these materials.
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Figure 4: ADI part examples used in the automotive industry.

Figure 5: Examples of ADI materials used in agricultural machinery.

Table 3 gives the mechanical properties of ADI cast iron according to the individual casting sample values. In total
there are 5 groups. This table is prepared according to the separate casting specimens. As shown in the table, the
minimum values of the yield strengths are defined independently of the wall thickness of the part. The tensile
strength of the part is defined as decreasing with increasing wall thicknesses. According to the sample to be taken
from the casting, the values of yield, tensile and elongation to be obtained depending on the wall thickness are also
given in table 4.
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Figure 6: Examples of AGI and CADI materials used in agricultural tools.

Yield strength is constant regardless of wall thickness. The values of tensile strength and elongation may vary
depending on the thickness of the part.
Table 5 also shows the classification of ADI parts from classical cast iron according to ASTM A897: 2006
standard.
Table 3: Mechanical properties of austempered cast iron (ADI) obtained from conventional cast iron (14).
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Table 4: Table showing the yield strength, tensile strength and elongation values of total 5 groups ADI materials according to
the sample values taken from the casting (14).

Table 5: Classification of ADI parts obtained from classical cast iron according to ASTM A 897: 2006 standard (15).

3. RECENT DEVELOPMENTS IN ALUMINUM ALUMINUM AND NEW TRENDS

One of the most important parameter in casting operations is the cleanliness of the melt. Any defect that may be
present in the melt will be carried out to the cast part. And once it is solidified with the defect, it will deteriorate its
properties. Mainly, the mechanical properties will fail, corrosion resistance will decrease, machinability will
decrease and either the part will be rejected or fail during its use in applications. Therefore, the quality of the melt
has to be determined prior to casting. Campbell has described ten rules that need to be followed in order to obtain
high quality cast parts (16). These rules are:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Achieve a good quality melt
Avoid turbulence
Avoid laminar entrainment of surface film
Avoid bubble damage
Avoid core blows
Avoid shrinkage
Avoid convection
Reduce segregation
Reduce residual stress
Provide location points

Starting with the first rule, in order to achieve good quality melt, it has to be treated. Therefore, the melt needs to
be free from any inclusions. The simplest way to clean aluminum alloy melts is the use of degassing operations.
Degassing can be carried out by several methods. Depending on the furnace that is used, the operations can be
lance degassing, rotary degassing, porous plug applications etc. In all of these applications, the main idea is the use
of inert gas (that can be argon or nitrogen) which is passed through the melt. The typical application claim that
dissolved gases are removed during these operations. Hydrogen is known to be the most detrimental gas that has
high solubility in melt but low solubility in the solid. Thereby, it is rejected from the solidification front to form
gas porosity. Dispinar has shown that hydrogen is never a problem in aluminum castings but the oxides that may
be present in the melt has to be removed in order to achieve a good quality melt (17-18).
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Figure 7: Feather-balloon analogy for simulating bubbles and bifilm interaction during degassing

As seen in figure, the best way to remove oxides in the melt is by creating fine bubbles that can be passed through
the melt. Larger bubbles will not be efficient to remove these oxides. Lance degassing do not generate fine bubbles
as seen in figure. However, rotary degassing is good enough to generate distributed bubbles (19-20).

Figure 8: Camera view of the lance degassing system

Alternatively, ceramic diffusers can be used as shown in figure below. Dispinar have shown the efficiency of use
of diffusors on several different alloys.

Figure 9: Camera view of ceramic diffusers.

Unfortunately, the first rule has never been considered by many foundries. Most of the rejection rates in the
foundry floor are purely the sole reason for failures. The quality of the melt or the quality of the suppliers need to
be assessed and controlled. Typically, the temperature of the melt is measured; the die or the mould is coordinated
and the pouring is carried out under the same conditions as best as possible. Yet, defects are observed in cast part
although every parameter is “assumed” to be controlled perfectly. Engineers begin to wonder what could have
been the cause for the rejected part. Very rarely, the provider quality is checked. Therefore, it is important to note
that primary quality control begins with the control of the melt cleanliness. Thus, the first rule actually states
“garbage in - garbage out” (19-21).
Second Rule suggests the avoidance of turbulent entrainment of surface film. This is one of the most critical rule
because all metals and alloys (expect gold) forms an oxide layer on the surface once melted. This oxide layer is
also known as dross which decreases alloy efficiency since the metal is lost as oxide. Although the dross is
skimmed off from the surface before casting, when it is aluminum alloys, there exists a problem. Aluminum oxide
is a protective oxide which prevents metal from further oxidation. And oxides phases are solid. A resembling
example can be given with a boiled milk. Milk forms a skim and it is solid. The problem occurs once this skim is
incorporated into the melt. This can mainly occur by turbulence. During this action, the solid and the dry sides of
the oxides comes in contact with absolutely zero bonding between them. Once this defect is entrained into the
melt, it will act as a crack since it is formed by aluminum oxide. This is known as a bifilm. If bifilms remain in the
liquid and carried into the cast part, the properties of the cast part will deteriorate. The ideal way to eliminate
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bifilm formation can be achieved by keeping the melt flow under 0.5 m/s which is the critical velocity. The mould
design has to be calculated to have the melt fill the mould cavity below this velocity. Simulation software is the
best tool to optimize mould design. It saves time, energy and cost is decreased significantly compare to “trial and
error” approach (17-21).
The fourth rule states that bubble damage has to be eliminated. The bubbles can be generated during casting
processes when the mould design is not properly measured. The falling of the melt by gravity results in tapered
flow of the melt. Thus, in case of the use of a cylindrical down sprue, the melt will start to generate bubbles which
will be carried into the cast part during filling (17-21).
Fifth rule is the avoidance of core blow. When cores are used in the mould cavity, the reaction between the hot
melt and the cold core will cause the fuses to start passing through either the sand mould or the liquid metal itself.
Thus, the cast part becomes filled with hydrocarbons and bubbles (17-21).
Sixth rule is the avoidance of shrinkage. In many cases, a proper alloy selection that requires no feeders can be a
remedy. Therefore, the designers have to work with foundry engineers to select the correct alloy for the correct
process.
Seventh rule is the avoidance of convection. This is mainly observed in sand casting operations where the cart part
has various narrow and wide cross sections such that when the liquid metal starts to solidify, the thin section will
solidify first and heat flow will affect the thick sections that generates convection in the melt.
Eighth rule is the reduction of segregation. Similar to the sixth rule, a proper alloy with the lowest segregation
tendency has to be selected.
Ninth rule suggests the reduction of residual stress. In many cases, cast parts are subjected to heat treatment.
During such operations, the material is subjected to heating and high cooling rates (quenching). Fast cooling will
lead the material to have residual stress that has the potential to produce brittleness in the cast alloy. Therefore, an
alternative approach was proposed where a novel casting method called “ablation casting” was introduced. In this
method, the alloy is cast in sand mould and the mould is subjected to pressurized water which cools the part to
obtain finer grain size in an aim to have higher mechanical properties.
Tenth rule is the providing of the location points for the cast parts that will be machined. Such that the cast part is
not distorted during machining operations.
After the application of these ten rules of casting, the improvements of the alloy properties play a significant role.
The foundry industry is working mainly on new alloy developments. Magnesium is lighter than aluminum with
close mechanical properties however it is very difficult to work with liquid magnesium as it is affinity to oxygen is
so high, the reaction with air results in explosions and fire. Aluminum can be as strong as steel but lacks on the
section thickness. Thus, main focus have been on the development of new aluminum alloys with additions of
various alloying elements to obtain high mechanical properties with thinner sections. Yet, government regulations,
economic stability, advances in technology, material cost and availability are the main factors that affect these
developments.

Figure 10: Ablation casting, courtesy of Campbell

The world in a VUCA state nowadays. V stands for volatile, U stands for uncertain, C stands for complex and A
stands for Ambiguous. Therefore, our foundry industry has to cope with such changes that are occurring in the
world. In the beginning, there was only ‘internet of documents’. Then, it has evolved to internet of applications,
internet of people and recently, we have come to a stage called ‘internet of everything’. Everything can be
connected to internet now. A simple example would include the internet connection of an alarm clock. One can set
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the alarm and go to bed. The clock can check the traffic and depending on the heaviness, it can automatically set
the alarm to an earlier time. At the same time, the clock can send information to the coffee maker and toaster. In
the end, people would be able to take advantage of the time and ‘internet of everything’ can make one’s life easier.
Internet is everywhere now. Industry 4.0 is on our doorstep. The whole factory can communicate with other now.
Mark Lewis stated in Foundry Trade Journal that “The final goal is a foundry where customer orders are placed
via a centralised control system and by using integrated MRP/ERP systems the foundry manages its supply chain
and production needs automatically. Machines communicate with each other and the supply chain placing orders
for raw materials and planning production needs to meet lead times. The equipment then works together in the
most efficient manner to achieve the customer’s requirements.” (20-21)

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Metalcasters need to invest in technology and in people. A meaningful improvements in casting design, modeling,
prototyping and production will be of the highest importance if foundries want to achieve increasing the
capabilities and lower costs.
Finally foundries need to invest in people. The knowledge and skills needed to keep pace are changing even faster
than the technology. over the next 50 years, new skills will need to be developed every three to five years.
Ongoing training and education will be a must for successful foundries.
In the more recent years the environmental concern has opened the need for lighter vehicle for lower fuel
consumption and also for the need of recycling. These recent pressures have opened the door for introduction of
new materials to the automotive market such as alternative metals and composites. However there are yet
significant barriers in large scale use of these materials mainly due to the cost of the raw materials or the large
capital investment need for transformation of the forming processes. Therefore the need for further research for
suitable processes, properties and lower cost materials in this lucrative industry is at its peak.
Considering all the technological enhancements, the foundries has to respond to the changes in the market. If they
don’t, they will most like to fail and close down. With the investments supported by the government and funds, the
competitiveness of foundries can evolve.
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ABSTRACT
Parallel robots offer various advantages over their serial counterparts. In addition to this, they are suitable for
motion simulation purposes. For these reasons, they find a wide range of applications in different sectors of
industry, including automotive. One of the most addressed issues related to these robots is the problem of Type II
singularities. Near such singularities, the required actuator forces grow, in general, unboundedly, which means the
loss of motion control. One of the recent methods developed to enable parallel robots to smoothly pass through
Type II singular configurations is the method of singularity robust balancing (Özdemir, M. (2016) “Singularity
Robust Balancing of Parallel Manipulators Following Inconsistent Trajectories”, Robotica, 34, 9, pp.2027-2038.).
In the present paper, this new type of balancing method is further studied for a 3-RPR planar parallel robot. Three
identical counterweights are employed, each being fixed to one separate leg. The balance design equation is
obtained for a prescribed trajectory that passes through a Type II singular point.
Keywords: Parallel robot, singularity, Type II singularity, balancing, counterweight balancing

1. INTRODUCTION
Parallel manipulators are employed more and more in many engineering applications because of their better
precision and higher load capacity in comparison with serial robotic arms (Dasgupta and Mruthyunjaya, 2000).
One of the main applications is their use as motion simulators (Dong et al., 2013; Liu et al., 2013). Up till now,
they have been utilized in various motion simulators such as flight simulators (Dasgupta and Mruthyunjaya, 2000),
hip joint simulators (Cheng et al., 2015) and earthquake simulators (Ottaviano and Ceccarelli, 2006). Parallel
manipulators are also important for their use in automotive as tire testing machines (Dasgupta and Mruthyunjaya,
2000) and vehicle driving simulators (Zhang and Zhang, 2013).
One of the major drawbacks of parallel robots, however, is the existence of various types of singularities due to
their closed-loop structure. Gosselin and Angeles (1990) showed that there are three kinds of singularities of a
closed-loop mechanism. Type I singularities usually occur at the workspace boundaries (Gosselin and Angeles,
1990). Thus, it can be said that they are not critical from a practical viewpoint. But Type II singularities are
encountered inside the workspace (Gosselin and Angeles, 1990). The joint reaction forces, and hence the required
actuator forces tend, in general, to infinity around these singularities, which result in loss of motion control
(Choudhury and Ghosal, 2000). Lastly, Type III singularities correspond to configurations at which a Type I and a
Type II singularity occur simultaneously (Gosselin and Angeles, 1990). For these reasons, the main focus in the
related literature has been mostly on the problems associated with Type II singularities.
Ider (2004, 2005) derived the conditions to be met in the trajectory planning stage, which are necessary for the
consistency of the dynamic equations, so that a parallel manipulator can pass through a Type II singular
configuration while the required actuator forces remain bounded. There are also other studies that focused on
trajectory planning to satisfy the consistency at a singularity of the said type (Jui and Sun, 2005; Briot and
Arakelian, 2008; Briot et al., 2016). It is worth noting that this trajectory planning method may require special
attention to prevent any undesirable back-and-forth motion of the end point (Ider, 2004). Recently, Özdemir
(2017a) developed a method that can be used to avoid such a problem. In another recent article, Özdemir (2017b)
proved that the consistency of the dynamic model at a Type II singular configuration is not sufficient alone for a
parallel robot to be able to smoothly pass through that singular configuration, and derived the additional necessary
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condition in terms of the value of a certain time derivative of the associated vanishing determinant at the
singularity time.
Özdemir also developed two alternatives to the aforementioned trajectory planning method for satisfying the
consistency of the equations of motion of parallel robots at Type II singularities. These are, namely, (i) the
singularity consistent payload placement method (Özdemir, 2016a, 2017c) and (ii) the singularity robust balancing
method (Özdemir, 2016b). The second one of these alternatives was further studied for 5R planar parallel
manipulators in the work of Özdemir (2016c). Parsa et al. (2015) studied reconfigurable mass parameters as
another alternative in this regard; but additional actuators are employed in their study, which may increase cost
and complexity.
In the present paper, Özdemir’s aforementioned method of singularity robust balancing is applied to a 3-RPR
planar parallel robot. Counterweight balancing is achieved for a prescribed trajectory that passes through a Type II
singularity. Three counterweights are used, each being fixed to one separate leg. For ease of the implementation,
the counterweights are selected to be identical to each other in their inertial properties.
The rest of the paper is organized as follows: Section 2 formulates the mathematical model of the robot using the
Lagrangian method. Section 3 prescribes a task that requires the robot to pass through a singular configuration.
Section 4 derives the balance design equation for realizing this task. Finally, Section 5 concludes the paper.

2. MATHEMATICAL MODEL OF THE ROBOT
Figure 1 shows a 3-RPR planar parallel robot. Here, R and P denote the revolute and prismatic joints, respectively.
It should be obvious that the robot has three degrees of freedom. The active joint variables are A1 B1  1 ,

A2 B2  2 and A3 B3  3 , and the actuator forces associated with them are F1 , F2 and F3 , respectively.

Figure 1. A 3-RPR planar parallel robot

The mass center of link k is located at point Gk , and it has a mass mk and a centroidal moment of inertia I k

 k  1,

,7  . Table 1 describes the symbols used to denote various robot parameters.
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Table 1. Definitions of some symbols used in the formulations

Distance
A1 A2

Symbol
a1

Mass center distance
A1G1

Symbol
g1

Horizontal distance between A1 and A3

a2 x

B1G2

g2

Vertical distance between A1 and A3

a2 y

A2G3

g3

B1 B2

b1
b2
b3

B2G4
A3G5
B3G6

g4
g5
g6

B1G7

g7

B1 B3
B1 P

The origin of the coordinate system xy is located at point A1 . The gravitational acceleration g is assumed to be
acting in the negative y -direction. The trigonometric notation used in the formulations is explained in Table 2.
Table 2. Trigonometric notation

Expression
cos i

Symbol
ci

sin i

si

cos i   j 

cij

sin i   j 

sij

cos i   

ci '

sin i   

si '

cos i   

ci ''

sin i   

si ''

cos i   

ci '''

sin i   

si '''

cos i   j   

cij '

sin i   j   

sij '

cos i   j   

cij ''

sin i   j   

sij ''

The closed-loop constraint equations of the manipulator can be written as
1c1  b1c4  a1  2 c2  0

1s1  b1s4  2 s2  0
1c1  b2 c4''  a2 x  3c3  0
1s1  b2 s4''  a2 y  3 s3  0
The vector of joint variables is

(2)
(3)
(4)

q  1 1 2 2 3 3 4 

T

and the vector of task variables is

x   xP

yP  4 

T

(1)

(5)
(6)

where xP and yP are the coordinates of the point P . By differentiating Eqs. (1)-(4), one can obtain the velocity
loop-closure equations as follows:
Jcq  0
(7)
where the Jacobian of the constraint equations is
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 1 s1
c
Jc   1 1
 1 s1

 1c1

c1
s1
c1
s1

 2 s2
 2 c2
0
0

c2
 s2
0
0

0
0
3 s3
3 c3

b1 s4 
b1c4 
b2 s4 '' 

b2 c4 '' 

0
0
c3
 s3

Using Lagrangian method, one can write the dynamic equations of the robot in matrix form as
0
M 17  1   N1   0 
0
0
0
0
 M 11
 
 0
M 22
M 27   1   N 2   F1 
0
0
0
0

 0
0
0   2   N 3   0 
0
0
0
M 33

     
0
0   2    N 4    F2   J Tc λ
0
0
0
M 44
 0
 0
0
0  3   N 5   0 
0
0
0
M 55

     
0
0  3   N 6   F3 
0
0
0
M 66
 0
 
M
M 77   4   N 7   0 
0
0
0
0
 71 M 72
where λ  1

(8)

(9)

2 3 4  is the vector of Lagrange multipliers, and
T

M11  m1 g12  I1  I 2  m2 1  g 2   m712

(10)

M17  m71 g7 c14'

(11)

N1  2m211 1  g2   2m7111  m   g7 s14'  m1 gg1c1  m2 g 1  g2  c1  m7 g1c1

(12)

M 22  m2  m7

(13)

2

2
7 4 1

M 27  m7 g7 s14'

(14)

N2  m  g7 c14'  m  1  g2   m    m2 gs1  m7 gs1

(15)

M 33  m3 g32  I3  I 4  m4 2  g4 

(16)

2
7 4

2
2 1

2
7 1 1

2

N3  2m422 2  g4   m3 gg3c2  m4 g 2  g4  c2

(17)

M 44  m4

(18)

N4  m  2  g4   m4 gs2
2
4 2

M 55  m5 g52  I5  I 6  m6 3  g6 

(19)
2

(20)

N5  2m633 3  g6   m5 gg5c3  m6 g 3  g6  c3

(21)

M 66  m6

(22)

N6  m  3  g6   m6 gs3

(23)

M 71  m71 g7 c14'
M 72  m7 g7 s14'

(24)

M 77  m7 g72  I 7

(26)

2
6 3



N7  m7 g7 211c14'  121 s14'  gc4'

(25)



(27)

In order to compute the required actuator forces for a prescribed trajectory, one must solve the first, third, fifth and
seventh rows of the matrix Eq. (9) for the Lagrange multipliers. However, while doing this, singularities occur
when (see, e.g., Özgören, 2001; Ider, 2005)
1 s1 1c1
1 s1
1c1

s


c
0
0
2 2
det J Tcu  2 2
 1 23  b1 s13 s42  b2 s12 s34 ''   0
(28)
0
0
3 s3 3 c3
b1 s4 b1c4 b2 s4 '' b2 c4 ''
Noting that the vanishing of 1 or  2 or  3 is not practically possible (see, e.g., Sefrioui and Gosselin, 1995; Ider,
2004), the Type II singularity locus of interest can be expressed as
b1s13 s42  b2 s12 s34''  0
(29)
In the rest of the paper, the numerical values given in Table 3 are used for the robot parameters.
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Parameter
a1

Value
1m

a2 x
a2 y
b1 , b2
b3

Table 3. Numerical values of the robot parameters

Parameter
m1 to m6

Value
0.05 kg

0.5 m

m7

0.1 kg

1m

I1 to I 6

0.2 m

I7
g1 to g 6

0.1 m

10

4

Parameter

2

kg·m





Value
 6

 3
 9

kg·m2
0.5 m

3 10

g7

4

3 2 m

3. A TASK THAT INVOLVES PASSING THROUGH A TYPE II SINGULARITY
The following task is considered in the rest of the paper:
xP  t   x0  f  t  cos

(30)

yP  t   y0  f  t  sin

(31)

4  335.1
t
where is the time between 0 and 10 s, x0  0.7767 m, y0  0.6686 m,   45 , and
f  t   1.2t 5 106  0.3t 4 104  0.2t 3 103

(32)
(33)

During the computation of the required actuator forces for performing this task, a Type II singularity occurs at
t  ts  5 s. As can be seen in Figure 2, the required actuator forces become unbounded in the neighborhood of
this singularity.

Figure 2. Required actuator forces for the manipulator to perform the prescribed task

4. RESULTS AND DISCUSSION
Three counterweights of mass mc1 , mc 2 , mc 3 and centroidal moment of inertia I c1 , I c 2 , I c 3 are fixed to the legs
of the robot as shown in Figure 3. Their mass center locations are given by r1  A1Gc1 , r2  A2Gc 2 and r3  A3Gc3 .
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Figure 3. The counterweights applied to the robot

The vector that must be added to the left-hand side of the matrix Eq. (9) due to the applied counterweights is
 1  mc1r12  I c1   gmc1r1 cos 1  1  


0




2
 2  mc 2 r2  I c 2   gmc 2 r2 cos  2   2  

Δ
(34)
0


  m r 2  I   gm r cos     
c3
c3 3
3
3
 3  c3 3



0


0


Note that for the task given in the previous section, the first time derivative of det J Tcu is nonzero at the singularity
time. Therefore, the consistency of the dynamic equations at the singularity time is the only requirement that
should be satisfied for the boundedness of the inverse dynamics solution (Özdemir, 2017b).
Let W be a 4 1 vector that collects the first, third, fifth and seventh rows of the left-hand side of the matrix Eq.
(9) after the Δ vector is added to it, i.e.,
1 
 
1
0
0
0
0
0 M 17     N1   D1 
 M 11



 0
0
0   2   N 3   D 3 
M 33 0
0
0

W

(35)
  
 0
0
0   2   N5   D5 
0
0 M 55 0

 
   
0
0
0
0 M 77   3   N 7   D 7 
 M 71 M 72
 3 
 
 4 
By using the numerical values of the robot parameters and the task specifications, one can calculate the value of
the W vector at the singularity time as

 1.0068  2.4760  mc1r12  I c1   1021  9.81mc1r1 cos  0.7854  1  


 0.0659  0.3364  mc 2 r22  I c 2   104  9.81mc 2 r2 cos 1.7912  2  
W  ts   

 0.1706  0.4359  mc 3 r32  I c 3   104  9.81mc 3 r3 cos  5.7596   3  




0.84620

(36)

By inspecting the linear dependence relation among the rows of the J Tcu matrix at the singular position, the balance
design equation for the given task can be obtained as
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0.6897  0.4806  mc1r12  I c1  1021  1.9041mc1r1 cos  0.7854  1   0.1217  mc 2 r22  I c 2  104 
3.5483mc 2 r2 cos 1.7912  2   0.0386  mc 3 r32  I c 3  104  0.8692mc 3 r3 cos  5.7596   3   0
The followings are assumed for ease of implementation:
mc1  mc 2  mc3  mc

r1  r2  r3  r
I c1  I c 2  I c3  I c

1   2  3  
Hence, the balance design equation reduces to
0.6897  0.1603  mc r 2  I c  104 
mc r  1.9041cos  0.7854     3.5483cos 1.7912    0.8692cos  5.7596      0
or, by expanding and rearranging,
0.6897  0.1603 mc r 2  I c 104  5.2464mc r sin  0.03467     0





(37)

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

(43)

According to the balance design Eq. (43), one possible selection is as follows: mc  0.3596 kg, I c  5 103
kg·m2, r  0.5 m   5 / 4 . With such applied counterweights, the required actuator forces are bounded in the
vicinity of the singularity, as shown in Figure 4.

Figure 4. Required actuator forces for the balanced manipulator to perform the prescribed task

5. CONCLUSIONS
This paper applies a new type of balancing method, called the singularity robust balancing method (Özdemir,
2016b), to a 3-RPR planar parallel robot. The robot is considered to be driven by three linear actuators. Its
dynamic model is constructed using the Lagrangian formulation, and a task that requires passing through a Type II
singular configuration is specified. The balancing is planned to be achieved by using three counterweights, each
being fixed to one separate leg. For ease of implementation, the counterweights are selected to be identical in all
aspects to each other. The balance design equation is derived for realizing the prescribed task. The derived
equation is verified through a numerical example. Before concluding, it should be mentioned that the balance
design equation of the robot will be different for different numerical values of the model parameters and/or for
different task specifications; but it can be obtained in a similar manner.
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ABSTRACT
It is known that the type and amount of the raw materials which consist in the rubber formulation has an effect on
the static and dynamic properties of the product. In this study, the effects of natural, synthetic rubber and carbon
black filler ratios on the anti-vibration bushings were investigated. When formulas designed to meet the expected
characteristics of the product, consideration has been given to meeting the ideal physical properties of the product,
providing adequate strength at anticipated repetitive stresses, increasing aging resistance and price-performance
criteria. Initially, samples were prepared by changing the ratios of NR (Natural Rubber) and SBR (Styrenebutadiene rubber) synthetic rubber. On the other hand, when these ratios were kept constant, samples of FEF (Fast
Extrusion Furnace) and HAF (High Abrasion Furnace) carbon black filler materials were produced and the effects
of the fillers on the static and dynamic properties of the anti-vibration bushings were investigated. Static stiffness
tests were performed on the anti-vibration bushings and the effects on static and dynamic properties were
investigated. In this context, 4 different formulas were created and each formula was manufactured with different
process parameters. Static, dynamic and durability tests were applied to the products with the process parameters
being kept constant, which is ideal for static expectations and these results are shown graphically.
Keywords: Anti-vibration, Hysteresis, Carbon Black, Natural Rubber, Durability

1. INTRODUCTION
Rubber, which has a wide use potential in today's industry, is an important engineering material that we use in
every aspect of durability with the rapid development of the industry. The most important reasons for preferring
rubber are high elasticity, dynamic properties, tear-abrasion resistance and energy damping. Especially in the
automotive sector, rubber is used as the most important raw material for vibration-damping bushings due to its
high elasticity and energy damping properties.
Rubber-metal anti-vibration bushings, which act as a moving joint between the suspension and driveline, provide
damping of vibrations originating from the road, preventing the vehicle from slipping sideways at bends, steering
stability and driving comfort. In addition, the damping of the forces on it and the isolation of the vibrations
improve the durability of the other suspension parts.
In addition to meet the anticipated static requirements, it is also necessary to maintain sufficient strength expected
from the bushing in the repetitive loading and to maintain this throughout the durability cycle. The bushings
exposed to these repetitive loads are reduced in performance over time, and after a while they begin to fail.
Elastomers are aged at a rapid rate due to the heat generated by the applied mechanical energy (Ciullo and Hewitt,
1996). For this reason, it is necessary to consider the durability criterion during design phase.
Since the rubber is a visco-elastic material, both elastic and viscous behaviors are important under dynamic loads.
In ideal elastic materials, energy loss negligible when the force applied to change the shape is removed. But the
viscous element delays the deformation due to molecular friction. This internal friction increases the internal heat
(heat build-up) over time (Kim and Jeong, 2005). When the continuous working conditions are taken into
consideration, the bushing part will no longer be able to give its old performance and might fail. This physical
phenomenon, called hysteresis and giving important information about the durability of the part (Kim and Jeong,
2005). This is one of the most important control criteria of both the product design and the rubber formula design.
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Product design alone may not suffice to meet the anticipated static requirements and prolong the durability of the
part. Here, the hysteresis can be reduced and the product durability can be increased, especially by preparing a
formula.
Table 1. Carbon black filler properties (e.g ASTM)
Particle Size
Features
(nm)

Surface Area
(m²/g)

ASTM

Name

N 110

SAF

Super Abrasion Furnace

11-19

125-155

N 220

ISAF

Intermediate Super Abrasion Furnace

20-25

110-140

N 330

HAF

High Abrasion Furnace

26-30

70-90

N 440

FF

Fine Furnace

31-39

45-69

N 550

FEF

Fast Extrusion Furnace

40-48

36-52

The consideration parameters are; to provide ideal physical properties, to increase aging resistance, to facilitate
processes, and to keep the price at the optimum level. In order to maintain market share in the sector in particular,
the price-performance criterion in the product design process should not be ignored.
Important factors in bushing development are ensuring the properties expected from the finished product, the
suitability of the process-method and the machine; especially the cost of the formula to compete in the product
market.
In this study, the bushing design, which can provide the mechanical requirements expected from the product, is
frozen geometrically; the effect of the hysteresis values of the products of each rubber formula which will be
developed in order to provide with the minimum change during the life cycle will be examined. In addition, the
mechanical performances will be observed by testing the durability performance of the parts and correlated with
the hysteresis data.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Product Components
The bushing in this study consists of three components, internal and external tubes, which are cylindrical, and
rubber as shown in the figure. The inner tube and outer tube dimensions are determined according to the
installation location and static requirements of the vehicle. The bushing, which is designed, works more in the
radial direction and damps a large part of the effects from the road and transfers it to chassis through the control
arm.

Figure 1. Product components and movement in the radial direction

2.2. Rubber Formula
To prepare the rubber mixture, a formula is made of rubber and other raw materials to ensure desired properties.
The rubber formulation contains mainly rubber, sulfur, fillers, softeners, process aids, aging inhibitors, activators,
accelerators and other additives (Gent, 2012).
The graphs show the effects of this exercise on the test results of rubber parts; these are raw materials and their
proportions are added to the rubber formulation and vulcanization parameters (temperature, pressure, time) (Gent,
2012). When creating formulas, the content should be determined according to the desired characteristics and
working conditions of the product.

1069

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

The sum of the rubbers or rubber is put into the formula as 100 units and the amount of additive substances outside
the elastomers is specified by PHR. The rubber formulas to be used in the product are shown in Table 2.
Formula
NR
No
Formula
50
1
Formula
50
2
Formula
80
3
Formula
80
4
* Parts per hundred of rubber

SBR

Table 2. Rubber formulations
FEF(N550)
HAF(N330
)

Other

Total PHR*

50

20

20

20-30

160-170

50

40

-

20-30

160-170

20

20

20

20-30

160-170

20

40

-

20-30

160-170

The rubbers produced according to the specified rubber prescriptions were vulcanised together with other
components in the injection press. In order to achieve optimum level of vulcanization process, different process
parameters have been tried and appropriate parameters have been determined according to the rheometer results.
According to these conditions, all products with rubber prescriptions are vulcanized at the same parameters. After
vulcanization, the produced parts were conditioned at room temperature for 24 hours.

2.3. Static Characterization Tests
In order to determine the static characterization of the product, the actual working conditions are taken into
consideration and the tests are carried out in the radial direction. All parts were branded to prevent mixing of the
different formula parts. The product tests were carried out by making a test fixture according to the diameter of the
bushing housing on the control arm where the part used.
It has been verified by studies that the maximum amount of elongation to be applied to the product and the loading
speed have a significant effect on the force-displacement relationship. Therefore, the loading speeds and
elongation quantities of the tests performed in the same direction are the same.

Figure 2. X-Z: Radial direction Y: Axial direction

2.3.1 Static radial test
The radial tests of the product were carried out on the Zwick Roell test machine. The test machine has 50 kN
capacity and 600 mm stroke. Rubber materials have different characteristic curves at different extension ratios
(Wang, 1998), (Legorju-jago and Bathias, 2002). Therefore, it is necessary to know which loading conditions the
products will work in and test them accordingly. The parameters determined for the radial static test are as follows.
Table 3. Static radial test parameters
Pre-Load
100 N
Pre-Conditioning Speed

50 mm/min

Pre-Conditioning Load

±2 mm

Pre-Conditioning Cycles

3

Delay

10 sec

Test Speed
Test Load

10 mm/min
±2 mm

Temperature

24°C
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The inner tube of the part was fixed using bolts, nuts and washers to prevent it from slipping during the test. The
conditioning cycles given in the Table 3 are necessary to eliminate Mullin's effect and therefore the forcedisplacement graph is based on the 4th cycle of the subjected test (Mullins and Tobin, 1969). A 100 N pre-load
was applied to eliminate gaps that could be caused by test fixtures and test equipment. The test in the radial
direction is as follows.

Figure 3. Zwick Roell test machine and test set-up

The force-displacement graph obtained as a result of the radial test was used to determine both static stiffness
values and hysteresis losses of the parts. When the static stiffness (Ks) values are calculated, the calculations are
based on the average curve on the force-displacement graph that performed.
(1)
To be able to find the hysteresis losses of the products, this same force-displacement graphs used again. The
percentage expression of the total energy rate applied to the energy stored by the product gives the hysteresis rate.

Figure 4. Hysteresis graph. (Love, 1927), (Ewing, 1889)

(2)

2.4. Durability Test and Performance Loss Measurements
The durability test of the bushings was carried out in the Dynamess uniaxial dynamic test machine. The test
machine has ± 10 kN load, ± 6 mm stroke, 0-35 Hz frequency band capacity. Taking into consideration the service
life of the bushings on the vehicle and the parameters of operation, the durability test conditions were determined
as a minimum of 1 million cycles in the radial direction. Dynamic characterization tests were conducted to
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measure performance losses before and after durability. Durability test parameters are shown in Table 4, and
frequency sweep test parameters are shown in Table 5.

Figure 5. Dynamess uniaxial dynamic test machine
Table 4. Durability test parameters
Axis

±X or ±Z

Force

±3 kN

Frequency

4 Hz

Min.cycle requirement

1.000.000

Table 5. Frequency sweep test parameters
Axis

±X or ±Z

Displacement

±2 mm

Frequency

1 to 35 Hz

Increment Step of Frequency

0,5 Hz

3. RESULTS AND CALCULATIONS
In this study, the effects of formulations of NR and SBR rubbers prepared with FEF (N550) and HAF (N330)
carbon black were investigated.
In Formula 1 and 2, the carbon black ratio and types were changed by keeping rubber ratios constant. As the
carbon black particle size becomes smaller, enhancing effect will increase (Gent, 2012). To increase the physical
properties on the product, carbon black of HAF (N330) type is used.

Figure 6. Static stiffness comparison of formula 1 and 2

1072

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Figure 7. Durability comparison of formula 1 and 2

Figure 8. Dynamic stiffness change before and after durability test of formula 1 and 2

In Formula 3 and 4, the ratio of natural rubber in the formulation was increased to investigate the variation of
hysteresis values and durability performance relative to Formula 1 and 2.

Figure 9. Static stiffness comparison of formula 3 and 4
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Figure 10. Durability comparison of formula 3 and 4

Figure 11. Dynamic stiffness change before and after durability test of formula 3 and 4
Table 6. Static and hysteresis values for all formulas
Ks
Wapp.
Wrem.
W
N/mm
Nmm
Nmm
Nmm
Formula 1
670
13670
9950
3720
Formula 2
690
14890
11420
3470
Formula 3
720
15163
14053
1110
Formula 4
700
13090
12310
780

HYS
%
27%
23%
7%
6%

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
When Formula 1 and 2 are examined, the ratio of natural rubber and SBR is kept the same, whereas the variation
of dynamic stiffness during parts durability is 35% as seen in Figure 8. Similarly, Figure 6 shows the forcedisplacement graph obtained in the static characterization test, where the hysteresis ratio of the parts is 25%.
Figure 7 shows that the parts produced with Formula 1 and 2 lose their performance after ~ 650.000 cycles. This is
consistent with our dynamic stiffness change and hysteresis rates.
In Formula 3 and 4, the impact of the increased natural rubber ratio is shown in Figure 9-10-11 in order to improve
the durability performance of the product. Accordingly, as seen in Figure 9, the static stiffness is kept at the same
rate, whereas the hysteresis ratio is observed to decrease. Similarly, when Figure 11 is examined, the pre and postdurability changes on dynamic stiffnesses have fallen about 10%. This ratio is more stable than the dynamic
stiffness data in Formulas 1 and 2. When Figure 10 is examined, the Formulas 3 and 4 are subjected to the
durability test and the strain variation in the part for 1 million cycles is 3.5%. This value was around 16,7% for
Formula 1 and 2.
When Table 6 is examined, although the static stiffness values are in a band of 5%, the change in the applied and
received loss work improvement is about 20%, comparing Formula 1 and 2 with Formula 3 and 4. This
demonstrates the importance of formulation design in dynamic characterization and durability improvement of
part, even if the product design is geometrically frozen in order to capture static entities.
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As we can see from tables and figures, hysteresis provides a positive contribution when we change the amount of
carbon black and the particle size. But the main change in hysteresis is seen when the rubber ratio is increased.
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ÖZET
Homojen dolgulu sıkıştrıma ile ateşlemeli (HCCI) motorların endüstriyel olarak kullanılabilmesi için
yüksek yüklerde oluşan vuruntu problemi ve düşük yüklerde oluşan ateşlenememe probleminin giderilmesi
gerekmektedir. Bu çalışmada, port tipi enjeksiyonlu, tek silindirli bir HCCI motorda sıkıştırma oranının
RON40 yakıtı kullanımında HCCI yanması üzerine etkileri deneysel olarak incelenmiştir. HCCI motorun
çalışma aralığını belirleyebilmek için 40 ̊C, 60 ̊C, 80 ̊C ve 100 ̊C emme havası giriş sıcaklıklarında, 9, 10,
11, 12 sıkıştırma oranlarında RON40 yakıtı kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Sıkıştırma oranının
artırılmasıyla motorun çalışma aralığının genişleyerek daha fakir karışımlarda HCCI yanmasının sağlandığı
görülmüştür. Sonuçlar sıkıştırma oranının artmasıyla silindir içi basıncın ve ısı yayılım hızının avansa
alındığını göstermiştir. Ayrıca sıkıştırma oranındaki artış yanma süresinin kısalmasına sebep olmuş ve
KA50 açısının ÜÖN'ya yaklaşmasıyla indike termik verimin artmasını sağlamıştır. En yüksek indike termik
verim sıkıştırma oranının 11:1 olduğu çalışma şartlarında % 37.1 olarak elde edilmiştir. Tüm sıkıştırma
oranı değerlerinde emme havası giriş sıcaklığının artmasıyla çalışma aralığı genişlemiş ancak silindire
alınan havanın yoğunluğunun düşmesi sebebiyle oksijen miktarı da azalmış ve indike ortalama efektif
basıncın azalmasına sebep olmuştur. Sıkıştırma oranının artırılması basınç artış hızının da yükselmesine
sebep olmuştur.
Anahtar kelimeler: HCCI, yanma, yakıt, RON40, içten yanmalı motorlar

THE EFFECTS OF COMPRESSION RATIO ON COMBUSTION AND
PERFORMANCE IN HCCI ENGINE FUELLED WITH RON40
ABSTRACT
In order to be able to use homogeneous charged compression ignition engines (HCCI) industrially, it is
required to overcome the problems such as knocking at high loads and misfire at low loads. In this study,
the effects of the compression ratio on HCCI combustion was investigated experimentally on a port fuelled
single cylinder HCCI engine using RON40 as fuel. Experiments were carried out using RON40 at
compression ratios of 9, 10, 11 and 12 and inlet air temperatures of 40 ̊C, 60 ̊C, 80 ̊C and 100 ̊C to
determine the operating range of the HCCI engine. It was seen that HCCI combustion was achieved with
leaner mixtures and operation range of the engine was extended with increasing comression. The results
showed that cylinder pressure and heat release rate was advanced via increasing compression ratio. In
addition, the increase in compression ratio caused a reduction in combustion duration and provided an
increase in thermal efficiency because of shifting KA50 point towards to the TDC. The maximum indicated
thermal efficiency was obtained as % 37.1 at compression ratio of 11:1. The operation range of the engine
extended due to the increase of intake air temperature, but indicated mean effective pressure decreased
because of reducing air density due to increasing inlet air temperature at all compression ratios. Increasing
compression ratio also caused an increase in pressure rise rate.
Keywords: HCCI, combustion, fuel, RON40, internal combustion engines
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1. GİRİŞ
Günümüzde içten yanmalı motorlar yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar. Otomobil üreticileri yaygın olarak 4
zamanlı buji ile ateşlemeli (SI) ya da sıkıştırma ile ateşlemeli (SI) motorları kullanmaktalar. Sanayileşmenin
gelişmesiyle nüfusu hızla artan şehirlerde taşıt sayılarının artması, çok ciddi çevre kirliliğine neden olan petrol
kökenli yakıtların bu motorlarda yakıt olarak kullanılması ciddi bir sorundur. Yakıt tüketiminin ve egzoz
emisyonlarının eş zamanlı olarak azaltılmasını sağlayan homojen dolgulu sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar
(HCCI) bu iki motora alternatif olarak düşünülmektedir (Soyhan vd., 2002), (Sjöberg ve Dec, 2005), (Tanaka vd.,
2003), (Szybist vd., 2007).
CI motorlar SI motorlara göre daha yüksek sıkıştırma oranlarına sahiptir. CI motorlarda silindir içerisine
püskürtülecek yakıt miktarının değiştirilmesiyle motor yükü kontrol edilebilmektedir. SI motorlarda ise emme
manifoldu üzerinde yer alan bir gaz kelebeği ile motor yükü kontrol edilmektedir. CI motorlarda hava ve yakıt
silindirlere ayrı olarak alınmakta ve bir buji ile değil sıkıştırmanın etkisiyle ateşleme sağlanmaktadır. HCCI
motorlar, SI motorlar gibi karışımın emme manifoldunda hazırlandığı ancak CI motorlar gibi sıkıştırma zamanı
sonunda kendi kendine tutuşmanın başlaması prensibi ile çalışırlar. HCCI motorların en temel problemi yanma
başlangıcının kontrol edilememesidir. HCCI motorlar için bu problemin giderilmesi gerekmektedir. Karışımın
homojenliği, emme havası giriş sıcaklığı, hava fazlalık katsayısı, art gazların miktarı, yakıt oksidasyon kinetiği
gibi fiziksel parametreler HCCI yanmasına etki etmektedir (Faravelli vd., 1998), (Sjöberg ve Dec, 2007),
(Gauthier vd., 2004), (Roubaud vd., 2000), (Szybist ve Bunting, 2005), (Machrafi ve Cavadiasa, 2008), (Putrasari
vd., 2017). Emme havası giriş sıcaklığının artırılması yanma başlangıcının üst ölü noktaya (ÜÖN) yakın ve yanma
süresinin kısa olmasını sağlamaktadır. Christenson ve ark. emme havası giriş sıcaklığını ve sıkıştırma oranını
değiştirerek HCCI yanmasını kontrol altına almışlardır. Bu çalışmada yakıt olarak saf izooktan, n-heptan, benzin
ve motorin kullanılmıştır. Yüksek sıkıştırma oranı ve giriş hava sıcaklığı nedeniyle piston ÜÖN'ya ulaşmadan
yanma başlamıştır. Yanmanın ÜÖN'ya yakın başlaması ısı yayılım hızını ve motor çıkış gücünü artırmıştır
(Christenson vd., 1999). Nathan ve ark. emme havası giriş sıcaklığı ve egzoz gazı geridönüşümünün (EGR),
asetilen yakıtı kullanımında HCCI yanma ve egzoz emisyonlarına etkisini incelenmişlerdir. Emme havası giriş
sıcaklığı 40 oC ile 110 oC aralığında değiştirilmiş, farklı motor yüklerinde ve farklı EGR oranlarında deneyler
gerçekleştirilmiştir. HCCI yanması, EGR ve giriş hava sıcaklığına karşı oldukça hassastır. HCCI yanmasında
termik verim CI motoruna göre bir miktar iyileşme göstermiş ve aynı zamanda azotoksit (NOx) ve is emisyonları
da azalmıştır (Nathan vd., 2010). Lu ve ark. n-heptan/etanol yakıtlı HCCI motorunun kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı ve yanma süresini incelemişlerdir. Yüksek motor yüklerinde CI motora göre termik verimin arttığını
tespit etmişlerdir. Etanolün yüksek oktan sayısı sebebiyle yanma rötara alınmıştır. Motor yükünün artmasıyla
beraber karbonmonooksit (CO) ve hidrokarbon (HC) emisyonlarının da arttığı tespit edilmiştir (Lu vd., 2006).
Maurya ve Agarwal, giriş hava sıcaklığının ve hava/yakıt oranının HCCI yanması ve egzoz emisyonları üzerine
etkilerini incelemişlerdir. Deneyler iki silindirli HCCI motorunda etanol yakıtı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Emme havası giriş sıcaklığı 120 oC, 140 oC ve 160 oC olarak değiştirilmiştir. Çalışma sonucunda giriş hava
sıcaklığının çok yüksek olması silindir içerisindeki oksijen konsantrasyonunu azaltmış ve bu durum HC ve is
emisyonlarının artmasına neden olmuştur (Maurya ve Agarwal, 2011).
Bu çalışmada port tipi yakıt enjeksiyon sistemine sahip, tek silindirli, dört zamanlı Ricardo Hydra motoru
kullanılmıştır. 9, 10, 11 ve 12 sıkıştırma oranlarında, 40 oC, 60 oC, 80 oC ve 100 oC emme havası giriş
sıcaklıklarında, RON40 (%40 izooktan %60 n-heptan) yakıtı kullanımında HCCI yanma ve performans analizi
yapılmıştır.

2. MATERYAL METOT
Deneyler dört zamanlı, tek silindirli, benzinli motordan HCCI motora dönüşümü gerçekleştirilmiş Ricardo Hydra
deney motorunda gerçekleştirilmiştir. Deney motorunun teknik özellikleri Tablo 1'de, deney düzeneğinin şematik
görünümü ise Şekil 1'de görülmektedir.
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Tablo 1. Deney motorunun teknik özellikleri

Markası
Silindir sayısı
Çap (mm) X Kurs (mm)
Sıkıştırma Oranı
Maksimum güç (kW)
Maksimum motor hızı (min-1)
Supap sistemi

Yakıt sistemi
Emme supabı açılma zamanlaması
Emme supabı kapanma
zamanlaması
Egzoz supabı açılma zamanlaması
Egzoz supabı kapanma zamanlaması
Supap kalkma miktarı (mm)

Ricardo Hydra
1
80,26 X 88,90
9:1 - 12:1
15
5400
Üstten kamlı düşey iki
supap
Port tipi enjeksiyon
ÜÖN'dan 12 o KA önce
AÖN'dan 56 o KA sonra
AÖN'dan 56 o KA önce
ÜÖN'dan 12o sonra
Emme 5,5mm, egzoz
3,5mm

1.Deney motoru 2. DC dinamometre 3. Port tipi yakıt enjeksiyon sistemi 4. ECU 5. Hassas terazi 6. Emme havası ısıtma tertibatı 7. Laminer
hava akış ölçüm sistemi 8. Silindir basınç sensörü 9.Yanma analiz cihazı 10. Enkoder 11. Bilgisayar 12. Veri toplama kartı 13. Egzoz gazı
analiz cihazı 14. UEGO sensör 15.Dinamometre kontrol paneli 16. Akü 17. Lambda göstergesi

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü

Deneyler esnasında yakıt, enjeksiyon sistemi kullanılarak emme manifolduna püskürtülmüştür. Yakıt miktarı,
kontrol paneli üzerinde yer alan yakıt kontrol sistemi kullanılarak ayarlanmıştır. Hava/yakıt oranının sabit
tutulabilmesi ve yakıt tüketiminin belirlenebilmesi için yakıt kontrol bölümü üzerinde yer alan potansiyometrede
100 eşit parçaya ayrılmış bölüntüler kullanılmıştır. Bu bölüntüler aracılığıyla enjektörün püskürtme karakteristiği
tespit edilmiş ve yakıt tüketimi hesaplanmıştır.
Kontrol panelindeki yakıt püskürtme miktarının ayarlandığı skala 1,0 pozisyonuna alınmış ve motor sabit bir
devirde çalıştırılmıştır. Yakıt deposu 0.01g hassasiyetinde terazi üzerine yerleştirilmiştir ve motorun 60 saniyede
tükettiği yakıt verisi kaydedilmiştir. Aynı motor hızında yakıt skalasının pozisyonu değiştirilerek birim zamanda
püskürtülen yakıt miktarı belirlenmiş ve enjektörün birim zamanda püskürttüğü yakıt karakteristik eğrisi elde
edilmiştir.
Eğrinin doğru denklemi çıkarıldığında Eş. 1'deki ifade elde edilmiş ve yakıt tüketimi her motor hızında ve tüm
hava/yakıt oranı şartlarında belirlenmiştir.
y   5 105  x 2  0, 0029  x  0, 0183 

Bu ifadede x yakıt skalasında okunan değeri,
etmektedir.

n

motor hızını,
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n
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(1)

y ise yakıt tüketimini g/s cinsinden ifade
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Deney düzeneği 6500 min-1'de 30 kW güç absorbe edebilen McClure marka elektrikli tip dinamometreye
bağlanmıştır. Emme havası giriş sıcaklığı ısıtma sistemi emme manifoldunun motor bloğuna bağlandığı noktanın
hemen önünde bulunmaktadır. Emme havası giriş sıcaklığı ısıtma sisteminin hemen arkasında yer alan K tipi
termokupl kullanılarak ölçülmüş ve sıcaklık kapalı devre denetleyicisi ile sabit tutulmuştur. Silindir içi basıncın
ölçümü için Kistler 6121 piezoelektrik basınç sensörü kullanılmıştır. Tablo 2'de basınç sensörünün teknik
özellikleri görülmektedir.
Tablo 2. Basınç sensörünün teknik özellikleri

Marka / model

Kistler
piezoelektrik
Çalışma aralığı (bar)
0 - 250
Ölçüm
hassasiyeti 14,7
(pC/bar)
Çalışma sıcaklığı (oC)
-50 - 350
Ölçüm toleransı (+/- %)
0,5

6121

Silindir içi ham basınç sinyalleri Cussons P4110 yanma analiz cihazı ile toplanmış ve yükseltilmiştir. Alınan
analog silindir içi basınç sinyalleri National Instruments marka USB 6259 model veri toplama kartında dijital
sinyallere dönüştürülmüştür. Silindir içi pistonun konumunu belirlemek için krank mili üzerine bir enkoder
bağlanmıştır. Enkoder her 0,36o krank mili açısında (KA) sinyal üretmektedir. Dolayısı ile bir çevrim için 2000
adet veri kaydedilmektedir. Dönüştürülen silindir içi basınç sinyalleri ve pistonun pozisyonu bilgisayara
kaydedilmiştir. Her bir deney şartı için ardışık 50 çevrim boyunca elde edilen verilerin ortalaması alınmıştır.
Deney motoru olan Ricardo Hydra'nın sıkıştırma oranı (SO), motor bloğu altına yerleştirilen farklı kalınlıklardaki
şimler vasıtasıyla değiştirilebilmektedir. Şekil 2'de şim kalınlığına bağlı olarak sıkıştırma oranlarının değişimi
görülmektedir. Bu çalışmada farklı sıkıştırma oranlarında HCCI yanması incelenmiştir. Motorun sıkıştırma
oranının 9, 10, 11 ve 12 olduğu şartlarda deneysel çalışmalar yapılmıştır. 9 sıkıştırma oranı için 13,156 mm, 10
sıkıştırma oranı için 11,921 mm, 11 sıkıştırma oranı için 10,932 mm ve 12 sıkıştırma oranı için 10,124 mmlik
şimler kullanılmıştır.

Şekil 3. Şim kalınlığına bağlı olarak sıkıştırma oranının değişimi

Motor ilk çalıştırma esnasında buji ile ateşlemeli motor modunda çalıştırılmıştır. Çalışma sıcaklığına ulaşıldığında
ateşleme sistemi kapatılarak HCCI yanma sağlanmıştır. HCCI modunda çalışma sağlandıktan sonra kararlı bir
çalışma için yağlama yağı ve soğutma suyu sıcaklıkları sabit tutulmuştur. Deneyler 800 min -1 ile 1600 min-1 motor
hızları aralığında, 40 oC, 60 oC, 80 oC ve 100 oC emme havası giriş sıcaklıklarında, 9, 10, 11 ve 12 sıkıştırma
oranlarında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde araştırma oktan sayısı 40 (RON40) olan yakıt kullanılmıştır. RON40
%40 izooktan ile %60 n-heptan yakıtlarının karışımından meydana gelmektedir. Deney yakıtlarının kimyasal
özellikleri Tablo 3'de görülmektedir.

1079

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Tablo 3. İzooktan ve n-heptan yakıtlarının kimyasal özellikleri (Imtenan vd., 2014)

RON
Kimyasal formül
Molar kütlesi (g/mol)
Yoğunluğu (kg/m3 at
15,40C)
Kaynama noktası (K)
Alt ısıl değeri (kJ/kg)

n-Heptan
0
C7H16
100,21
695

İzooktan
100
C8H18
114,23
692

371
44566

372,2-372,6
44310

2.1. Verilerin İşlenmesi
Silindir içi basınç, ardışık 50 çevrim boyunca elde edilen verilerin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Çevrim
başına 2000 veri kaydedilirken 50 çevrimde toplam 100000 verinin ortalaması alınmıştır. Bunun için MATLAB
programlama kodu kullanılarak bir algoritma hazırlanmıştır. MATLAB algoritması kullanılarak silindir içi basınç,
ısı yayılım hızı, indike ortalama efektif basınç (İMEP), yanma başlangıcı, yanma süresi, ve termik verim
hesaplanmıştır. Isı yayılım hızının belirlenebilmesi için termodinamiğin birinci yasasından faydalanılmıştır. Bu
nedenle bir çevrim boyunca kütle ve gaz kaçakları ihmal edilmiştir. Silindirden silindir duvarına gerçekleşen ısı
transferi, ısı yayılım hızını belirlemek için hesaplanmıştır. Krank açısına bağlı olarak ısı yayılım hızı Eş. 2 ile
hesaplanmıştır.
dQ
k
dV
1
dP dQısı

P

V

d k  1 d k  1 d
d

Burada

(2)

dQ net ısı çıkışıdır, P ve V Silindir basıncı ve silindir hacmidir. d krank açısının değişimi ve k

özgül ısıların oranıdır. dQısı ise silindirden silindir duvarına ısı transferini ifade eder.
d
Termik verim Eş. 3 ile hesaplanmıştır.

T 
Burada,
ve

Wnet
mizook tan  QLHV izook tan  mn  hep tan  QLHV n  hep tan

(3)

Wnet net işi, mizook tan ve mnhep tan izooktan ve n-heptanın çevrim başına yakıt tüketimini, QLHV izook tan

QLHV nhep tan ise izooktan ve n-heptan yakıtlarının kalorifik değerlerini ifade etmektedir.

Net iş Eş.4 ile hesaplanmıştır.
Wnet   PdV

(4)

İMEP değerleri, silindir sayısına, silindir hacmine ve motor hızına bağlı olmadığından, motor veriminin
belirlenmesinde temel bir parametre olarak kullanılabilmektedir. İmep işin kurs hacmine bölünmesi ile elde
edilmektedir. İMEP Eş. 5'te görüldüğü gibi hesaplanmaktadır. Burada Vkurs kurs hacmini ifade etmektedir.
İMEP 

Wnet
Vkurs

(5)

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Çalışma parametrelerinin HCCI motor üzerindeki etkilerinin incelenebilmesi için öncelikle deney motorunun en
uygun çalışma aralığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada maksimum gaz kelebeği açıklığında, RON40
yakıtı kullanımında, 40 oC, 60 oC, 80 oC ve 100 oC emme havası giriş sıcaklıklarında, 800 min-1 ile 1600 min-1
motor hızları aralığında, farklı hava/yakıt oranlarında ve farklı sıkıştırma oranlarında deneyler geçekleştirilmiştir.
Şekil 4'de RON40 yakıtı kullanımında, farklı emme havası giriş sıcaklıklarında, 800 min -1 ile 1600 min-1 motor
hızları aralığında, farklı hava/yakıt oranlarında ve farklı sıkıştırma oranlarında HCCI çalışma aralıkları
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görülmektedir. RON40 yakıtı ile yapılan deneyler sonucunda, düşük emme havası giriş sıcaklıklarında motor
çalışma aralığının daha sınırlı olduğu görülmektedir. Emme havası giriş sıcaklığının artırılması ile daha yüksek
motor hızlarında da HCCI yanması elde edilerek bu aralığın giderek genişlediği görülmüştür. Fakat motor hızının
1600 min-1’in üzerine çıktığı durumlarda, hava/yakıt karışımının kendi kendine tutuşabilmesi için gerekli olan süre
sağlanamadığından, bu motor hızının üzerinde HCCI motor çalıştırılamamıştır. Düşük emme havası giriş
sıcaklıklarında ise kimyasal reaksiyon hızı yavaşladığından HCCI yanmasının elde edilebildiği motor hızı giderek
düşmüştür. RON40 yakıtı bu reaksiyon hızının yavaşlaması etkisi ile 40 oC giriş hava sıcaklığında, sıkıştırma
oranının 9:1 olduğu çalışma şartlarında HCCI yanma sağlanamamıştır. Fakat emme havası giriş sıcaklığının
arttırılması ile hareket eden molekül sayısının artması ve bu moleküllerinin çarpışma olasılığının daha yüksek
olmasından dolayı kimyasal reaksiyon hızı artmakta ve yüksek motor hızlarında da HCCI yanmasının elde edildiği
görülmüştür. Diğer yandan emme havası giriş sıcaklığının artırılması silindir içerisine alınan havanın yoğunluğunu
dolayısıyla oksijen miktarını azalttığından, İMEP’in düştüğü görülmüştür. Hava fazlalık katsayısının (HFK)
değişimi incelendiğinde, emme havası giriş sıcaklığının artırılması ile motorun daha geniş bir HFK aralığında
çalıştığı görülmüştür. Karışımın zenginleşmesi HCCI yanmasının vuruntu sınırına yaklaşmasına sebep olurken,
karışımın fakirleşmesi ise ateşlenememe bölgesine yaklaşmasına sebep olmaktadır. Düşük giriş hava
sıcaklıklarında, deney motoru daha zengin karışımlarda çalıştırılabilirken, sıcaklığın artırılması ile vuruntu sınırı
nedeniyle ancak daha yüksek HFK değerlerinde çalıştırılabilmiştir. Diğer yandan sıcaklığın artırılması, yakıtın
daha kolay buharlaşması ve yanmaya başlamasına sebep olduğundan, deney motoru yüksek sıcaklıklarda daha
fakir karışımlarda çalıştırılabilmiştir. Çok düşük motor hızlarında, karışımın kinetik enerjisi ve türbülans hızı
azalmaktadır. Bu durum homojen karışımın elde edilmesine engel olmakta ve karışım tutuşamamaktadır. 800 min 1
'in altındaki motor hızlarında HCCI yanma sağlanamamıştır. SO'nın artırılmasıyla sıkıştırma zamanı sonunda
silindir içerisinde elde edilen basınç ve sıcaklığın artması ile yakıtın buharlaşması kolaylaşmakta ve bu nedenle
çalışma aralığının tüm deney şartlarında genişlediği görülmektedir.

(a)

(b)

(c)

(d)
Şekil 4. HCCI çalışma aralığının belirlenmesi
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HCCI motorlarda kendiliğinden eş zamanlı yanmanın gerçekleşmesi için sıkıştırma sonu basıncı ve dolayısıyla
sıkıştırma oranları artırılabilmektedir. Böylece HCCI motorların termik verimleri artmaktadır. HCCI motorlarda,
silindir içerisindeki dolgu sıkıştırma sonucu kendi kendine tutuştuğundan, sıkıştırma oranı, HCCI yanması için
önemli bir parametredir. Sıkıştırma sonu basınç ve silindir içindeki gazların sıcaklığı, sıkıştırma oranı ile doğrudan
ilişkili olduğundan, sıkıştırma oranının değişimi, hem maksimum silindir basıncını hem de dolgunun tutuşma
zamanını etkilemektedir.

Şekil 5. (a). SO değişiminin silindir içi basınç ve ısı yayılım hızına etkisi (b). İndike termik verimin ve KA50'nin SO bağlı
değişimi

Şekil 5 (a)'da RON40 yakıtının 800 min-1 motor hızında, 60 oC emme havası giriş sıcaklığında, HFK'nın 1,8
olduğu şartlarda, sıkıştırma oranının silindir basıncı ve ısı yayılım hızına etkisi, krank açısına bağlı olarak
görülmektedir. SO'nın artırılması sıkıştırma zamanı sonunda silindir içi gazların sıcaklığını ve basıncını
artırmaktadır. Bu durum yakıtın daha kolay buharlaşmasını sağlamakta ve yanma başlangıcının daha erken krank
açılarında olmasını sağlamaktadır. Düşük sıkıştırma oranlarında maksimum silindir içi basıncın pistonun ÜÖN'yı
aştıktan sonra yani genişleme zamanında meydana gelmesi, maksimum silindir içi basıncın ve maksimum ısı
yayılım hızının düşük olmasına neden olmuştur.
Şekil 5 (b)'de indike termik verim ve KA50 açısının SO'na bağlı değişimi görülmektedir. KA50 açısı kümülatif ısı
yayılımın % 50'sinin açığa çıktığı krank açısını ifade etmektedir ve indike termik verimi doğrudan etkilemektedir.
KA50 açısının ÜÖN’dan önce oluşması, açığa çıkan ısı enerjisinin ve yüksek basıncın pistonun aksi yönünde bir
kuvvet oluşturmasına ve dolayısıyla piston tarafından yapılacak olan net işin azalmasına sebep olmaktadır. Bu
durum ise indike termik verimin azalmasını sağlamaktadır. KA50 açısının genişleme zamanına kayması
durumunda ise silindir hacminin genişlemesi ile maksimum silindir basıncı düşmekte, bu sebeple indike termik
verim yine düşme eğilimi göstermektedir.
Şekil 5 (b) incelendiğinde düşük SO'nında RON40 yakıtının tutuşma direnci sebebiyle KA50 açısı ÜÖN'dan sonra
yani genişleme zamanında meydana gelmektedir. Bu durum indike termik verimin düşük olmasına neden
olmuştur. Ancak SO'nın artmasıyla KA50 açısı ÜÖN'ya yaklaşmakta ve indike termik verim de artış
göstermektedir. SO'nın 11:1 olduğu çalışma şartlarında KA50 açısının ÜÖN'ya oldukça yakın olması RON40
yakıtı ile maksimum indike termik verimin elde edilmesini sağlamıştır. Bu şartlar altında indike termik verim %
37,1 olarak tespit edilmiştir. Ancak SO'nın 12:1'e yükseltilmesi KA50 açısını biraz daha avansa alarak ÜÖN'dan
önce gerçekleşmesine neden olmuş bu durum indike termik verimin tekrar düşme eğilimine girmesini sağlamıştır.
Şekil 6 (a)'da RON40 yakıtı kullanımında yanma başlangıcı ve yanma süresinin 60 oC emme havası giriş
sıcaklığında, 800 min-1 motor hızında ve HFK'nın 1,8 olduğu deney şartlarında SO'na bağlı değişimi
görülmektedir. SO'nın artırılması ile silindir içi gazların sıcaklığı artmıştır. Ayrıca karışımı oluşturan moleküllerin
hareket enerjisi artarak çarpışma ihtimali artış göstermiş ve bu durum HCCI yanmasının daha erken krank
açılarında meydana gelmesini sağlamıştır. SO'nın 9:1 olduğu şartlarda yanma -7,2 oKA başlarken, SO'nın 12:1
olduğu şartlarda yanma başlangıcı avansa alınmış ve -16,2 oKA'da HCCI yanması başlamıştır. SO'nın artırılması
ile sıkıştırma zamanı sonu silindir içi gazların sıcaklığı da artmaktadır. Bu durum yakıtın buharlaşarak daha hızlı
bir şekilde yanmasını sağlamaktadır. Şekil 6 (a) incelendiğinde SO'nın artırılması ile toplam yanma süresinin de
kısaldığı görülmektedir. SO 9:1 iken 32,04 oKA'da yanan yakıt, SO 12:1 olduğu çalışma şartlarında 18,36 oKA'da
yanma safhasını tamamlamıştır.
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Şekil 6. (a). Yanma başlangıcı ve yanma süresinin SO'na bağlı değişimi (b). İMEP ve BMEP'in SO'na bağlı değişimi

İMEP, bir çevrim boyunca krank açısına bağlı olarak piston üzerine uygulanan basınçların ortalamasını ifade eden
ve motor performansını gösteren bir parametredir. Şekil 6 (b)'de RON40 yakıtı kullanımında, İMEP ve fren
ortalama efektif basıncın (BMEP) 60 oC emme havası giriş sıcaklığında, 800 min-1 motor hızında ve HFK'nın 1,8
olduğu deney şartlarında sıkıştırma oranına bağlı değişimi görülmektedir. SO'nın artması ile İMEP ve BMEP'in
artış gösterdiği görülmektedir. SO'nın artmasıyla sıkıştırma zamanı sonunda karışımın kendiliğinden tutuşmasıyla
oksidasyon reaksiyonları ve alev hızı artış göstermektedir. Bu sebeple SO'nın artmasıyla piston üzerine etki eden
basınç artmaktadır.
HCCI yanmasında yanma karakteristiğini belirleyen önemli parametrelerden biri de yanma verimidir. Yanma
verimi yanma sonu gazların sıcaklığından direkt olarak etkilenmektedir.

Şekil 7. (a). Yanma veriminin SO'na bağlı değişimi (b). Basınç artış hızının SO'na bağlı değişimi

Şekil 7 (a)'da RON40 yakıtı kullanımında, yanma veriminin 60 oC emme havası giriş sıcaklığında, 800 min-1
motor hızında ve HFK'nın 1,8 olduğu deney şartlarında SO'na bağlı değişimi görülmektedir. SO'nın artırılması ile
yanma veriminin artış gösterdiği görülmektedir. SO'nın artırılması sıkıştırma zamanı sonunda silindir içi kimyasal
reaksiyonları hızlandırmış ve homojen karışımın bir çok noktada tutuşarak yanmasını sağlamaktadır. Sonuçlar
incelendiğinde RON40 yakıtı kullanımında HCCI yanmasında ani ve hızlı şekilde gerçekleşen yanmanın kontrol
atında tutulması sağlanmıştır. RON40 yakıtı ile daha geç yanan homojen karışım ile yanma bir miktar rötara
alınarak yanma odasında kendiliğinden tutuşma şartlarının hazırlanabilmesi sağlanmıştır. Bu süreçte yanma
odasındaki sıcaklık ve basınç, kendiliğinden tutuşmanın olabileceği sıcaklığa kadar yükselmektedir. Sonuçta daha
kararlı bir HCCI yanması sağlanarak yanma verimi arttırılabilmektedir. En yüksek yanma verimi SO'nın 12:1
olduğu deney şartlarında % 87,6 olarak kaydedilmiştir.
Şekil 7 (b)'de RON40 yakıtı kullanımında, basınç artış hızının 60 oC emme havası giriş sıcaklığında, 800 min-1
motor hızında ve HFK'nın 1,8 olduğu deney şartlarında SO'na bağlı değişimi görülmektedir. Basınç artış hızı
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krank açısı başına piston üzerine uygulanan basıncı ifade etmektedir ve içten yanmalı motorlarda basınç artış
hızının 10 bar/oKA üzerinde olması vuruntuyu ifade etmektedir (Baumgarter, 2006). HCCI yanması üzerinde
direkt bir kontrol mekanizması olmadığından aniden ve eş zamanlı meydana gelen yanma ile basınç artış hızı artış
göstermektedir. RON40 yakıtı ile yapılan deneylerde SO'nın artmasıyla basınç artış hızının artış gösterdiği
görülmektedir. Çünkü SO'nın artmasıyla sıkıştırma zamanı sonunda yanmanın başlamasıyla beraber çok küçük
krank açılarında basınç ani bir şekilde artış göstermektedir. Bu durum HCCI çalışmasının vuruntu sınırına
yaklaşmasına sebep olmaktadır. RON40 yakıtı kullanımında en yüksek basınç artış hızı SO'nın 12:1 olduğu
şartlarda 7,1 olarak kaydedilmiştir. Basınç artış hızının halen kabul edilebilir seviyede olmasına rağmen, bu şartlar
altında deney motoru oldukça titreşimli ve gürültülü bir şekilde çalışma gerçekleştirmiştir.
Şekil 8'de RON40 yakıtı kullanımında, 60 oC emme havası giriş sıcaklığında, 800 min-1 motor hızında, HFK'nın
1,8 olduğu deney şartlarında ve farklı SO'da İMEP'in çevrim sayısına bağlı değişimi görülmektedir. Düşük SO
şartlarında sonuçlar incelendiğinde ardışık 50 çevrim boyunca İMEP'in daha stabil değerler ile kaydedildiği
görülmektedir. SO'nın düşük olduğu şartlarda sıkıştırma zamanı sonu gazların basınç ve sıcaklığı daha düşük
olmakta, dolayısıyla piston üzerine etki eden basınç ardışık çevrim boyunca birbirine yakın değerlerin elde
edilmesine neden olmaktadır. Bu durum düşük SO'da indike ortalama efektif basınç varyans katsayısının
(COVİMEP) da düşük olmasını sağlamaktadır. Ancak SO'nın artırılması ile HCCI yanması vuruntu sınırına
yaklaşmakta, bu durum piston üzerine basınç dalgalanmalarının etki etmesine neden olmakta ve COV İMEP'in artış
göstermesini sağlamaktadır.
Çevrimsel farklılıkların oluşmasının bir diğer sebebi ise, fakir karışımlarda kendi kendine tutuşma kapasitesi
düşük olduğundan yanma tamamlanamamakta ve yanma sonu ürünlerin içerisindeki yanmamış yakıtın yüzdesi
artmaktadır. Yanma odasında kalan art egzoz gazlarının içerisinde bulunan bu yüksek orandaki yanmamış yakıt bir
sonraki çevrimde karşımı kısmen zenginleştirerek yanmanın düzgün olmasını sağlayabilmektedir. Bu yüzden
ardışık çevrimlerde, elde edilen İMEP değerleri farklılık gösterebilmektedir. Bunun sonucunda da COV İMEP artış
göstermektedir.

Şekil 8. İMEP'in farklı sıkıştırma oranlarında çevrim sayısına bağlı değişimi

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada tek silindirli, dört zamanlı, sıkıştırma oranı değiştirilebilen, port tipi yakıt enjeksiyon sistemine sahip
benzinli bir deney motorunun HCCI motora dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Dönüşümü yapılan HCCI motor; farklı
emme havası giriş sıcaklıklarında (40 oC, 60 oC, 80 oC, 100 oC), farklı hava/yakıt oranlarında, farklı motor
hızlarında (800 min-1 - 1600 min-1), RON40 yakıtı kullanımında HCCI yanması farklı sıkıştırma oranlarında
incelenmiştir. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda HCCI yanması ile ilgili şu sonuçlara varılmıştır;
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 RON40 yakıtı kullanımında HCCI yanmasının sağlandığı en geniş çalışma aralığı sıkıştırma oranının 11:1
olduğu şartlarda elde edilmiştir.
 Emme havası giriş sıcaklığının artırılması ile daha geniş bir HCCI çalışma aralığı sağladığı tespit edilmiştir.
Ancak emme havası giriş sıcaklığının artırılması, HFK'nın zengin olduğu şartlarda vuruntuyu artırmış ve daha
fakir karışımlarla da HCCI yanması sağlanabilmiştir.
 Emme havası giriş sıcaklığının artırılması ile yakıt daha kolay buharlaşmış ve tüm sıkıştırma oranlarında HCCI
yanma sağlanmıştır.
 Sıkıştırma oranının artırılması ile sıkıştırma zamanı sonunda gazların basınç ve sıcaklığı daha yüksek olmakta
ve bu durum moleküllerin hareket hızını artırmaktadır. Ayrıca yüksek sıcaklığın etkisiyle yakıt daha kolay
buharlaşmaktadır. Dolayısı ile HCCI yanması için şartların daha erken hazırlanması maksimum silindir içi
basıncın ve ısı yayılım hızının ÜÖN'ya yakın bölgelerde açığa çıkmasını sağlamıştır.
 Düşük sıkıştırma oranına sahip çalışma şartlarında maksimum silindir içi basıncın rötara alınması pik basınç
değerlerinin genişleme zamanına kaymasına neden olmuş ve bu durum silindir içi basıncın düşük seviyede
olmasına neden olmuştur.
 Sıkıştırma oranının artırılması ile KA50 açısı avansa alınarak ÜÖN'ya yaklaşmış ve indike termik verimin
artmasına sebep olmuştur. Maksimum indike termik verim sıkıştırma oranının 11:1 olduğu çalışma şartlarında
% 37,1 olarak elde edilirken, sıkıştırma oranının 12:1'e yükseltilmesi ile KA50 açısı ÜÖN'dan önce meydana
gelmiştir. Bu durum negatif işi artırımış ve indike termik verimin azalmasına neden olmuştur.
 Sıkıştırma oranının artırılması ile HCCI yanması için gerekli olan şartların daha çabuk hazırlanması ile yanma
başlangıcı avansa alınmıştır. Ayrıca sıkıştırma zamanı sonunda eşzamanlı yanmanın başlaması için gerekli olan
sıcak gazların etkisi ile yanma süresi kısalmıştır.
 Sıkıştırma oranının artırılması ile sıkıştırma zamanı sonunda silindir içi kimyasal reaksiyonları hızlandırmış ve
homojen karışımın bir çok noktada tutuşarak yanmasını sağlamaktadır. Bu durum sıkıştırma oranının
artmasıyla yanma veriminin de artmasına sağlamıştır. En yüksek yanma verimi sıkıştırma oranının 12:1 olduğu
şartlarda % 87,6 olarak belirlenmiştir.
 Sıkıştırma oranının artırılması ile sıkıştırma zamanı sonunda yanmanın başlamasıyla beraber çok küçük krank
açılarında basınç ani bir şekilde artış göstermektedir. Bu durum HCCI çalışmasının vuruntu sınırına
yaklaşmasına sebep olmaktadır. RON40 yakıtı kullanımında en yüksek basınç artış hızı SO'nın 12:1 olduğu
şartlarda 7,1 olarak kaydedilmiştir. Basınç artış hızının halen kabul edilebilir seviyede olmasına rağmen, bu
şartlar altında deney motoru oldukça titreşimli ve gürültülü bir şekilde çalışma gerçekleştirmiştir.
 Sonraki çalışmalarda sıkıştırma oranının HCCI yanmasında egzoz emisyonlarını nasıl etkilediği incelenebilir
 Sıkıştırma oranı ile değişken supap zamanlamasının deneysel olarak beraber incelenmesi HCCI çalışma
aralığının genişlemesine neden olabileceği düşünülmektedir.
 Alternatif yakıtların kullanımı ile HCCI motorlarda yanma başlangıcının kontrol edilebileceği
düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma kapsamında otomotiv sanayinde kullanılan bağlantı elemanları için ağırlık azaltma yöntemleri ele
alınmıştır. Bu kapsamda soğuk dövme yöntemiyle elde edilen metalik bağlantı elemanları ve bu ürünlerdeki
hafifletme çalışmalarına yer verilmiş ve NORM Holding bünyesinde ortaya konulan çözümlerden örnekler
sunulmuştur. Gerçekleştirilen çalışmalar, malzeme değişimi, tasarım güncellemesi ve özel bağlantı elemanı
kullanımı gibi farklı yaklaşımlar olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir. Verilen örneklerle de
desteklendiği üzere farklı stratejiler uygulanarak bağlantı elemanlarında ağırlık azaltmanın mümkün olduğu bu
çalışma kapsamında ortaya konmuştur. Özellikle 2020 yılından itibaren Avrupa’da geçerli olacak CO2 emisyon
sınırlaması, ham petrol fiyatlarındaki artış ile müşterilerin yakıt ekonomisi yüksek olan araçlara eğilimi ve
elektrikli araçlarda yaşanan menzil dar boğazı gibi otomotiv sanayini çok yakından ilgilendiren konular nedeniyle
ağırlık azaltma çalışmaları son yıllarda ciddi önem kazanmıştır. Bu kapsamda otomotiv sanayinden kullanılan
bağlantı elemanları için hafifletmeye yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağı
öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bağlantı elemanları, ağırlık azaltma, CO2 emisyonu

WEIGHT REDUCTION OF FASTENERS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
ABSTRACT
In this study, the weight reduction methods employed for automotive industry were investigated. Within this
scope, metallic fasteners obtained by cold forging method and weight reduction methods for these products are
introduced and the applications from NORM Holding are presented. The examined weight reduction methods can
be categorized under three main headings: change in materials, design update and special fastener solutions in the
assembly strategy. As supported with the examples, it was shown that weight reducton in fasteners is possible
owing to applied different strategies. Weight reduction efforts related to the automotive industry have gained
importance in the recent years, particularly due to the CO 2 emission limitation that will be valid from 2020 in
Europe, the increase in crude oil prices and the tendency of customers to vehicles with high fuel economy and the
limited range of electric vehicles. Therefore, it is envisaged that efforts towards weight reduction for the fasteners
used in the automotive industry will gain more importance.
Keywords: Fasteners, weight reduction, CO2 emission

1. GİRİŞ
Bağlantı elemanları otomotiv sanayinde en yaygın kullanılan emniyet parçalarındandır. Uygulama alanına göre
standartlarda belirlenmiş cıvata ve somun kullanılmasının yanında bijon, rotil ve burç gibi çok değişken
geometriye sahip ürünler de bağlantı elemanı sınıfında değerlendirilmektedir. Bir binek araçta yaklaşık 3500 ile
7000 arasında bağlantı elemanı kullanıldığı bilinmektedir. Bu kadar yoğun kullanılan bileşenler için yapılabilecek
her türlü iyileştirme araç bazında kayda değer etkiye yol açabilmektedir. Özellikle Avrupa genelinde 2020 yılından
itibaren uygulanacak 95 gram CO2/km’lik emisyon sınırlaması [1], ağırlık azaltma başta olmak üzere emisyona
etki edecek tüm alanlardaki mevcut çalışmalara öncelik verilmesine neden olmuştur. Bunun yanında ham petrol
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fiyatlarındaki yerel ve global artış, müşteri eğilimlerini ciddi oranda etkileyerek otomotiv üreticilerini daha hafif
ve dolayısıyla yakıt tüketimi açısından daha ekonomik araç üretimine yönlendirmiştir [2]. Ayrıca, elektrikli
araçlardaki mevcut menzil uzatma çalışmaları kapsamında pil teknolojisinde yapılan çalışmaların yanında daha
hafif araçlar sayesinde daha uzun menzil elde edilmesi de ağırlık azaltma çalışmalarının hızlanmasını
sağlamaktadır. Bu bağlamda, özellikle otomotiv ve havacılık sanayinde kullanılan bağlantı elemanlarında ağırlık
azaltma çalışmaları son yıllarda global anlamda hız kazanmıştır.
Mevcut bağlantı elemanı çözümleri düşünüldüğünde, ağırlık azaltma temelde üç yöntemle yapılabilmektedir.
Üründe kullanılan malzemenin tamamen veya kısmen yoğunluğu daha düşük bir malzeme ile değiştirilerek
hafifletilmesi bu yöntemlerden bir tanesidir. Ancak bu durumda üretim maliyeti ve farklı malzeme kullanımından
dolayı ortaya çıkabilecek galvanik korozyon riski ve arayüz varsa yapışma/tutunma gibi problemler
değerlendirilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Otomotiv ana sanayi firmalarının beklentileri
doğrultusunda ele alınan bir diğer ağırlık azaltma yöntemi de bağlantı elemanı geometrisinde hafifletme temalı
revizyonlar yapılmasıdır. Bu durumda hafifletilmiş bağlantı elemanının montaj koşullarında kendisinden beklenen
yapısal bütünlüğün yanı sıra, mekanik ve fiziksel performans ölçütlerini sağlaması çok önemlidir. Ayrıca, tekil
ürün bazında hafifletmenin yanı sıra montaj yöntemini değiştirerek hafifleme elde etmek de mümkündür. Farklı
montaj çözümlerinin tercih edilmesiyle kullanılan parça âdetinde elde edilecek sayısal kazanımlar ve/veya ağırlık
azalması nihai ağırlık olarak ciddi hafifleme sağlayabilecek niteliktedir.
Bu yayında bağlantı elemanı çözümleri konusunda NORM Holding şirketlerinde yapılmakta olan ağırlık azaltma
çalışmaları incelenmiştir. Üründe yapılabilecek malzeme değişimi, tasarımsal revizyonlar ve montaj çözümleri
uygulamalarına yer verilmiştir.

2. BAĞLANTI ELEMANLARINDA AĞIRLIK AZALTMA ÇÖZÜMLERİ
2.1. Malzeme Değişimi
Bağlantı elemanlarında kullanılan malzemenin tamamen veya kısmen değiştirilerek ağırlık azaltılması temel
yöntemlerden bir tanesidir. Otomotiv sektöründe kullanılan bağlantı elamanları büyük oranda değişik türde çelik
malzemelerden üretilmektedir. Özellikle soğuk dövme yöntemiyle elde edilen bağlantı elemanları için istenen
mekanik özellikler ve geometri göz önüne alındığında genelde borlu veya kromlu çelikler kullanılmaktadır.
Hafifletme çalışmaları kapsamında çelik yerine kullanılması değerlendirilen malzemelerin başında alüminyum ve
alaşımları gelmektedir [3]. Yoğunluk açısından alüminyumun çeliğe kıyasla yaklaşık 3 kat daha hafif olması
sebebi ile tercih edilen malzemelerin başında gelmektedir. Ancak çeliklere göre daha düşük gerilim seviyelerinde
plastik deformasyona maruz kalması, alüminyum alaşımlarının kullanım alanlarını sınırlamaktadır. Bu nedenle
nispeten daha az yüke maruz bağlantı elemanlarında alüminyum alaşımları tercih edilebilmektedir. Otomotiv
sanayinde yer alan bağlantı elemanlarının kullanım alanları incelenmiş ve Alüminyum bağlantı elemanı
kullanılabilecek noktalar tespit edilmiştir. Bu bağlamda ilgili ürünlerin soğuk şekillendirme ile üretilebilirlikleri
incelenmiş ve örnek bir burç ürünü için gerekli tasarım, simülasyon ve üretim faaliyetleri NORM Holding
bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Alüminyum malzeme ile üretim kapsamında sayısal simülasyon çalışmaları için
gerekli malzeme akış eğrileri deneysel olarak tespit edilmiştir. Bu veriler kullanılarak simülasyon çalışmaları
yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre istasyon ve kalıp tasarımları belirlenmiştir. Simülasyon çalışmalarında
özellikle Cockroft-Latham hasar oluşum değeri incelenmiş, nihai ürün formunda çatlak olup olmayacağı
değerlendirilmiştir (Şekil 6). Kullanılan alüminyum alaşımın çeliğe göre farklı dövme karakteristiği olduğu hem
simülasyon hem de üretim çalışmalarında tecrübe edilmiştir. Bu sebeple farklı kalıp kaplamaları ve soğutma
sıvıları kullanılmıştır. Yapılan numerik ve deneysel çalışmalar sonucunda alüminyum alaşımdan soğuk dövme
yöntemiyle burç elde edilebileceği ortaya konmuştur (Şekil 7).

Şekil 6. Simülasyon çalışmaları sonucu nihai ürün formunda Cockroft-Latham hasar oluşumu.
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Şekil 7. Al6082-H13’den elde edilen alüminyum burç.

Alüminyum alaşımlarına ilave olarak titanyum ve magnezyum alaşımları ile kompozit malzemeler de bağlantı
elemanlarında kullanılabilen alternatifler arasında yer almaktadır. Titanyumun yoğunluğu çeliğe oranla yaklaşık
%58 civarındadır. Titanyum alaşımları ile soğuk dövmede kullanılan çelikler karşılaştırıldığında benzer akma
değerlerine sahip oldukları görülmekle beraber kafes yapılarındaki farklılıktan dolayı yük altında daha az sünek
davranış göstermektedir. Ayrıca, titanyum alaşımlarının maliyeti daha fazla olduğu için genelde havacılık ile
savunma sanayinde kullanılmaktadır. Kompozit malzemeler de yine havacılık sanayinde kullanılan bağlantı
elemanlarında tercih edilen malzemeler arasındadır. Ancak, özellikle yüksek yük altında yorulmaya maruz kalınan
bağlantı elemanlarında kompozit daha düşük performans gösterebilmektedir.

2.2. Geometri Değişimi
Bağlantı elemanlarında hafifletme yöntemlerinin bir tanesi de kullanım alanında herhangi bir performans
problemine sebebiyet vermeksiniz ürün tasarımlarında revizyonlar yapılmasıdır. Bu kapsamda NORM Holding
olarak otomotiv sanayinde kullanılan standart flanşlı cıvatalar ele alınmış ve ağırlık azaltma çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’te ilgili ürün için soğuk dövme prensipleri göz önünde bulundurulmaksızın oluşturulan
alternatif tasarımlara yer verilmiştir. Bu kapsamda 15 farklı tasarım üretilebilirlik, kalıp ömürleri ve verimlilik gibi
kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş ve C4 (Şekil 3) geometrisi nihai tasarım olarak tespit
edilmiştir. Simülasyon çalışmaları sonucu belirlenen kalıplara göre deneme üretimleri yapılmıştır. Yapılan prototip
üretimlerde herhangi bir problem ile karşılaşılmamıştır. Üretim sonucunda elde edilen numunelerde mekanik
özeliklerin tespitine yönelik testler gerçekleştirilmiştir. Yapılan mekanik testler ISO 898-1 ve ISO 898-7
şartnamelerine göre yapılmış ve standartlarda kalite sınıflarına göre istenilen değerlerin sağlandığı tespit edilmiştir
(Şekil 4). Yapılan testler sonucunda ilgili cıvatanın kafa formunda herhangi bir deformasyona rastlanmamıştır. Bu
ürün için standartlarda belirtilmiş olan 270 Nm minimum kırılma tork değerinin sağlandığı hatta 350 Nm
mertebelerinde cıvatanın şaft kısmından koptuğu gözlemlenmiştir. Çalışma ile nominal ölçülere göre yaklaşık 45,7
gram gelmekte olan M14 şapkalı cıvatanın kafa ağırlığında yapılan tasarım değişikliği ile ortalama 35,4 grama
düşürülmüş ve sonuç olarak %23’lük bir ağırlık azaltma sağlanmıştır.

Şekil 3. M14 şapkalı cıvata hafifletme çalışmaları kapsamında değerlendirilen alternatifler .
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Şekil 4. Ağırlığı azaltılmış Flanşlı cıvata (a) tork testi öncesi (b) tork testi sonrası.

2.3. Özel Bağlantı Elemanlarının Kullanımı
Bağlantı elemanları çok geniş kullanım alanına sahip bir makine elemanıdır. Herhangi bir montaj noktası için bir
çok farklı çözüm ile paketleme gerçekleştirilebilir. Konvansiyonel bağlantılar genel olarak ele alındığında cıvatasomun veya cıvata-dişi parça olmak üzere ikiye ayrılabilir. Gelişen ve değişen beklentiler, artan rekabet koşulları
ışığında bağlantı elemanları çok farklı noktalarda, farklı amaçlar göz önünde bulundurularak kullanılabilir. Bu özel
bağlantı elemanlarına örnek olarak pres yardımı ile montajı yapılan cıvatalar ve somunlar ile kendinden diş açan
cıvatalar verilebilir. Standart bağlantı elemanlarının kullanım alanları doğru olarak analiz edildikten sonra bu tip
özel ürünler kullanılarak paketlenen sistemde ağırlık kazançları sağlanabilmektedir. Bu kapsamda belirlenmiş
uygun montaj noktalarında kendinden diş açan cıvatalar kullanılarak somun ihtiyacı ortadan kaldırılabilir ve şaft
boyu
daha
kısa
bir
ürün
ile
montaj
tamamlanabilir.
Şekil 5’te konvansiyonel olarak montajı tamamlanmış bağlantı ile NORM Holding patentli ürünü olan NormEST
(kendinden diş açan cıvata) ile montajlanmış bağlantı karşılaştırılmıştır. Bu yöntem ile paketleme için kullanılacak
bağlantı elemanı sayısında, boyunda ve ağırlığında büyük kazançlar sağlanabilmektedir.

Şekil 5. Konvansiyonel bağlantı (solda) ve kendinden diş açan cıvata (sağda) ile montajı tamamlanmış bağlantı.

3. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Bu çalışma kapsamında, bağlantı elemanlarında uygulanabilecek hafifletme yöntemleri ele alınmıştır. Ağırlık
azaltma çalışmaları üç ana başlık altında incelenmiş ve NORM Holding bünyesinde yapılan çalışmalardan
örneklere yer verilmiştir. Bu örnekler neticesinde, malzeme değişimi, geometrik iyileştirme ve özel bağlantı
elemanı kullanımı ile ağırlıkta hafifleme sağlanabileceği gösterilmiştir.

1090

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Bağlantı elemanında malzeme değiştirilerek ağırlık azaltma elde edilebileceği burç üretimi ile kanıtlanmıştır.
Konvansiyonel çelikler dışındaki malzemelerden bağlantı elemanı tercih edilmesi durumunda montaj koşulları iyi
değerlendirilmelidir. Farklı malzemeler arasındaki elektro-kimyasal potansiyel farkından dolayı galvanik korozyon
olma ihtimali bulunmaktadır. Tasarımcıların, montaj koşullarında farklı malzeme kullanırken bu gibi etkenleri göz
önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bağlantı elemanı ve montaj noktası tasarımında güncelleme yapılırken
dikkat edilmesi gereken kritik noktalardan birisi de herhangi bir performans kaybının yaşanmamasıdır. Özellikle
yorulma ve tork testleri ile yapılan tasarım değişikliği incelenmeli erken çevrimde kırılma veya çözülmenin
olmayacağı tespit edilmelidir. Sonuç olarak, Avrupa çapında uygulamaya girecek CO 2 emisyon sınırlaması, ham
petrol fiyatındaki artış ve elektrikli araçlarda menzil problemi gibi konulardan dolayı hızla önem kazanan ağırlık
azaltma çalışmalarının bağlantı elemanı özelinde artarak devam edeceği öngörülmektedir.

KAYNAKLAR
[1] EU Parliament and Council (2009), “Regulation (EC) No 443/2009: Setting Emission Performance
Standards for New Passenger Cars as Part of the Community's Integrated Approach to Reduce CO 2
Emissions from Light-Duty Vehicles”.
[2] Schipper L. (2014) “Automobile use, fuel economy and CO 2 emissions in industrialized countries:
Encouraging trends through 2008?”, Transport Policy, 18, 2, pp. 358-372.
[3] Hirsch, J. (2014) “Recent development in aluminium for automotive applications”, Transactions of
Nonferrous Metals Society of China, 24, 7 pp. 1995-2002.
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ÖZET
Otomotiv sektörü, teknolojinin de etkisi ile sürekli gelişim gösteren dinamik bir yapıya sahiptir. Ürüne olan talebin
gün geçtikçe artmasından dolayı, üretim hacimleri yüksek miktarlıdır. Bu nedenle montaj hatlarının en yaygın
olarak kullanıldığı sektörlerden biri olarak bilinmekte ve hatta oluşan problemlere sürekli olarak çözümler
aranmaktadır. Montaj hattı dengeleme problemi, montaj işleminin gerçekleştirilebilmesi için iş parçacıklarının,
aralarında bulunan öncelik ilişkileri göz önüne alınarak çeşitli amaçlar doğrultusunda iş istasyonlarına atama
işlemidir. Özel montaj süreçlerinin yer aldığı kıt işgücü kaynaklara sahip olan, iş sürelerinin işi gerçekleştiren
operatörün tecrübesine dayalı olduğu ve montaj süresinin atanan operatöre bağlı olarak süresinin değiştiği veya
bazı operatörlerin bazı iş parçacıklarının montajını gerçekleştirememesi gibi durumlar artık montaj hatlarında daha
fazla karşımıza çıkmaktadır. İş parçacıklarının istasyonlara atanması ve uygun operatörlerin istasyonlara
atanmasını eş zamanlı olarak gerçekleştiren bu problem literatürde montaj hattı işçi atama ve dengeleme problemi
olarak bilinmektedir. Bununla birlikte montaj hatları içerisinde bulunan istasyonlarda bulunması gereken ekipman
veya makinelerin aynı anda tüm istasyonlarda bulunamaması gibi durumlarda söz konusudur. Bu sebeple montaj
hatlarında oluşan ve problemi daha gerçekçi olarak ele alınmasını sağlayan bu tip kısıtlar kaynak kısıtları olarak
bilinmektedir. Bu çalışma kapsamında montaj hattı işçi atama ve dengeleme problemleri kaynak kısıtları altında
ilk defa incelenmiş ve bir tam sayılı matematiksel model önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Montaj hattı işçi atama ve dengeleme problemi, Tam sayılı programlama, Kaynak kısıtları

A MATHEMATICAL MODEL RECOMMENDATIONS TO INSTALLATION LINE
WORKING POSITIONING AND BALANCING PROBLEMS UNDER SOURCE RISKS
ABSTRACT
The automotive sector has a dynamic structure that is continuously evolving with the effect of technology. Due to
the increasing demand for the product, production volumes are high. For this reason, it is known as one of the
most commonly used sectors of assembly lines and solutions are constantly being sought for the problems that
arise. The problem of assembly line balancing is the task of assigning threads to workstations for various purposes,
taking into account the priority relationships between them so that the assembly process can be performed.
Situations such as having scarce manpower resources involved in specific assembly processes, where the duration
of work is based on the experience of the operator performing the job, and the duration of the installation
depending on the assigned operator, or the installation of some threads of some operators, can no longer be
assembled. This problem, which simultaneously assigns threads to stations and assigns appropriate operators to
stations, is known in the literature as assembly line worker assignment and balancing problem. However, it is the
case that the equipment or machines that must be found in the stations in the assembly lines can’t be found at all
stations at the same time. For this reason, such constraints that arise in the assembly lines and that enable the
problem to be dealt with more realistically are known as resource constraints. In this study, assembly line worker
assignment and balancing problems were investigated for the first time under resource constraints and an integer
mathematical model was proposed.
Keywords: Assembly line worker assignment and balancing problem, Integer programming, Resource constraints
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1. GİRİŞ
Günümüz ekonomisinin yoğun rekabetçi yapısından dolayı, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve
kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanımı büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple, işletmeler maliyetlerini
düşürebilecekleri ve kaynaklarını daha etkin kullanabilecekleri akış tipi üretim sistemlerini tercih etmişlerdir.
Montaj hatları, akış tipi üretim sistemlerinde üretilen ürünlerin yüksek hacimlerde gerçekleşmesini sağlamasından
dolayı önemli bir yere sahiptir. Polat, (2008).
Montaj hatları, iş gücü veya taşıyıcı sistemler gibi kaynaklar kullanılarak transferi gerçekleştirilen ve transfer
esnasında parça üzerinde operatörlerin önceden tanımlanan görevleri gerçekleştirdikleri iş istasyonları bütünüdür.
Büyük miktarlı üretimlerin gerçekleştirilmesi için tasarlanan montaj hatları içerisinde hat, operatör veya üründen
kaynaklı çeşitli sınırlayıcılar meydana gelebilmektedir. Bu kısıtlar eşliğinde, iş istasyonlarına görev atanması,
montaj hattı dengeleme problemi olarak bilinmektedir. Scholl, Becker, (2006).
Geleneksel montaj hattı dengeleme problemi iki tipte mevcut olup bunlardan birincisi, çevrim zamanı verildiğinde,
istasyon sayısını en küçüklemektir. Yeni bir hat tasarlanması amaçlandığında bu tip problem yapısına
rastlanılmaktadır. İkinci tip problemin amacı ise istasyon sayısı verildiğinde çevrim zamanını en küçüklemektir.
Bu tip problem yapısı ürün talep değişiklikleri veya üretim süreçlerinde değişiklik meydana geldiği durumlarda
karşımıza çıkabilmektedir. Bu problem yapısında verilen istasyon sayısı ve öncelik ilişkileri kısıtları çerçevesinde
çevrim zamanının en küçüklenmesinin yanı sıra, hat boyunca çalışan operatörlerin de birbirlerine göre iş
yapabilme kapasitelerinin farklı olması yani iş gücü farkının da göz önünde bulundurulması durumunda montaj
hattı işçi atama ve dengeleme problemi ortaya çıkmaktadır. Scholl, Becker, (2006).
Montaj hattı işçi atama ve dengeleme problemi ilk zamanlar literatürde operatör atama ve çizelgeleme olarak ayrı
başlıklar altında incelenirken, son yıllarda her iki uygulamanın da aynı anda yapıldığı problem yapısı olarak ele
alınmaktadır. Bununla birlikte montaj hatları içerisinde bulunan istasyonlarda bulunması gereken ekipman veya
makinelerin aynı anda tüm istasyonlarda bulunamaması gibi durumlar da söz konusudur. Bu sebeple montaj
hatlarında oluşan ve problemi daha gerçekçi olarak ele alınmasını sağlayan bu tip kısıtlar kaynak kısıtları olarak
bilinmektedir. Ağpak, Gökçen, (2005).
Bu çalışma kapsamında montaj hattı işçi atama ve dengeleme problemleri kaynak kısıtları altında ilk defa
incelenmiş ve bir tam sayılı matematiksel model önerilmiştir.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI ve ÖNERİLEN MATEMATİKSEL MODEL
Son zamanlarda, montaj hattı dengeleme ve operatör atama işlemlerinin aynı anda yapıldığı montaj hattı işçi atama
ve dengeleme problemlerine literatürde daha sık bir şekilde rastlamanın mümkün olduğu görülmektedir. Montaj
hattı işçi atama ve dengeleme problemi ilk olarak Miralles ve diğ. tarafından, heterojen işgücü yapısına sahip
montaj hatlarına vurgu yaparak, iş gücü çizelgelenmesinin de yer aldığı ile ilgili problemi ortaya koymuştur
Miralles ve ark. (2007). Böylelikle, heterojen operatörlerin bulunduğu montaj hattı dengeleme problemi, kullanılan
eski modellerin ve yaklaşımların genişletilmesinde öncü olmuştur.
Yine Miralles ve ark. yaptıkları çalışmada montaj hattı işçi atama ve dengeleme problemi çözümü için çeşitli
arama stratejilerinden ve parametrelerden oluşan bir dal sınır algoritması geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri yöntemi,
büyük boyutlu problemler üzerinde, sezgisel ve kesin çözüm algoritmaları ile karşılaştırarak etkinliğini
göstermişlerdir. Miralles, Garcia-Sabater, Andrés,Cardos, (2007).
Blum ve Miralles, çalışmalarında, operatörlerin, sırasıyla sabit sayıda iş istasyonuna atandığı çevrim süresinin en
aza indirilmesini amaçlayan montaj hattı işçi atama ve dengeleme problemini çözmek için, ışın aramasına dayalı
bir algoritma sunmuşlardır. Blum, Miralles, (2011).
Araújo ve diğ. heterojen işçiler arasında paralel ve birlikte çalışmayı sağlayan montaj hattı probleminin iki yeni
çeşidini sunmuşlardır. Bu iki yeni problem için doğrusal bir model ve sezgisel algoritma önermişlerdir. Çalışma
kapsamında, sonuçlar değerlendirilerek, önerilen yaklaşımların etkinliği gösterilmiştir. Araújo, Costa, Miralles,
(2012).
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Moreira ve diğ. çalışmalarında, montaj hattı işçi atama ve dengeleme problemi için basit bir sezgisel algoritma
önermişlerdir. Önerilen sezgisel yöntemin hızlı olduğunu ve tek başına bir yöntem olarak iyi sonuçlar aldıklarını
raporlamışlardır. Moreira, Ritt, Costa, Chaves, (2012).
Mutlu ve diğ. iteratif genetik algoritma yöntemi ile çevrim zamanının en küçüklendiği montaj hattı işçi atama ve
dengeleme problemine bir çözüm önerisi sunmuşlardır. Test problemleri üzerinde sınanan algoritma, büyük
çoğunluğunda etkili sonuçlar vermiştir. Mutlu, Polat, Ayca, (2013).
Vila ve Pereira, çalışmalarında montaj hattı işçi atama ve dengeleme problemleri için yeni alt sınırlar üretmişlerdir.
Bu alt sınırları kullanan bir kesin çözüm algoritması önererek, algoritmanın etkinliği test problemleri üzerinde
sınayarak göstermişlerdir. Vila, Pereira, (2014).
Bu çalışmaların yanı sıra, literatürde montaj hattı dengeleme problemleri için önerilen yöntemlerin gerçek hayatta
uygulanmasında çeşitli problemler ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerden bir tanesi, gerçek hayat uygulamalarında
var olan çeşitli kısıtların, montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümünde göz ardı edilmesidir. Göz ardı edilen
bu kısıtlardan bir tanesi de, gerçek hayat uygulamalarında sıkça karşımıza çıkan kaynak kısıtlarıdır. Bu çalışma
kapsamında önerilen montaj hattı işçi atama ve dengeleme problemi kaynak kısıtları altında incelenerek, aynı
zamanda çevrim süresinin ve montaj hattında kullanılan kaynakların en küçüklenmesini hedeflemiştir.
Aşağıda, Miralles ve diğ. tarafından ortaya konulan problemin matematiksel modeli verilmiştir. Miralles ve diğ.
(2007).
Model içerisinde kullanılan indisler.
i,j

Görevler

h

Operatör

s

iş istasyonları

N

Görevler kümesi

H

müsait operatörler

S

İş istasyonları kümesi

A

atanabilirler kümesi (i,h) görev–operatör

Z

atanabilirler kümesi (h,s) operatör–istasyon

C

çevrim zamanı

m

istasyon sayısı

phi

i işinin h operatörü tarafından yapılma süresi

Dj

j görevinin öncüllüğündeki işler kümesi

xshi

eğer görev i, h operatörüne s istasyonunda atanmış ise 1, değilse 0

ysh

h operatörü s istasyonuna atanmış ise 1, değilse 0

Matematiksel Model
Montaj hattı işçi atama ve
k.a.
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Amaç fonksiyonu (1), çevrim zamanını en küçükler. Kısıt (2), her bir i görevi s istasyonunda h operatörüne
atanmasını sağlar. Kısıt (3) ve (4), her bir operatörün yalnızca bir istasyona atanmasını sağlamakla beraber, her bir
istasyonda da yalnızca bir operatörün olmasını gerçekleştirir. Kısıt (5), öncelik diyagramındaki ilişkileri sağlayan
kısıttır. Kısıt (6), bir istasyonda operatöre atanan görev sürelerinin toplamının çevrim zamanını aşmamasını
sağlayan kısıttır. Kısıt (7), herhangi bir i görevi h operatörüne s istasyonunda atanması durumunda, y sh =1 değerini
alır. Kısıt (8), ikil değişkenleri göstermektedir.
Tablo 1: Görev süreleri ve kaynaklar
Görev No.

Operatör Süreleri

Kaynak

O1

O2

O3

O4

1

5

6

7

8

A

2

9

11

-

8

B

3

4

5

7

-

B

4

-

7

-

7

A

5

-

11

15

12

B

6

7

-

9

11

B

7

7

12

15

14

A

8

9

9

-

11

A

Kaynak kısıtlı montaj hattı işçi atama ve dengeleme probleminde, normal probleme ek olarak her bir görevin
atandığı iş istasyonunda uygulanabilmesi için gerekli olan kaynak miktarı da önemlidir. Örnek olarak Tablo 1’de
gösterildiği üzere 7 numaralı görev O1 operatörü tarafından 7 br, O2 operatörü tarafından 12 br, O3 operatörü
tarafından 15 br, O4 operatörü tarafından 14 br süre içerisinde montajının gerçekleşmesi ile birlikte, montaj işlemi
için gerekli kaynak A’dır. Normal probleme ek olarak meydana çıkan kaynak kısıtı aynı zamanda amaç
fonksiyonu içerisinde en küçüklenmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple yeni modele ait amaç fonksiyonu aşağıdaki
indisler eşliğinde sunulmuştur.
Kaynak kısıtlı montaj hattı işçi atama ve dengeleme modeli
İndisler
R

kaynaklar kümesi

r

Kaynaklar

msr

s istasyonunda r kaynağının kullanılması durumunda 1, değilse 0

U

yeterli derecede büyük bir tam sayı

Amaç fonksiyonu (9) ile birincil olarak hattın verilen istasyon sayısı için çevrim zamanının en küçüklenmesi,
ikincil olarak da yeterli derecede küçük bir katsayı ile çarpılması sonucu, kullanılan kaynak miktarını en
küçüklemek hedeflenmiştir.
Bununla beraber model içerisinde kaynaklar için oluşturulan kısıtlarda aşağıda kısıt (10) da verildiği gibidir.

Kısıt (10) da, Nsr s istasyonunda r kaynağı kullanılarak yapılabilen iş parçacıkları kümesini göstermektedir. m sr ise
s istasyonunda bulunan r kaynağını temsil etmektedir. Eğer bir r kaynağı s istasyonuna atanmış ise msr =1,
olmadığı durumda ise 0 değerini alır. Kısıt (11) ise kaynaklara ait ikil değişkenleri göstermektedir.
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3. SONUÇ ve ÖNERİLER
Kaynak kısıtları bir çok gerçek hayat uygulaması ile beraber çeşitli montaj hattı dengeleme problemlerinde de yer
bulmasına rağmen, montaj hattı işçi atama ve dengeleme problemlerinde ilk defa ele alınmıştır. Bu amaçla
probleme tam sayılı bir matematiksel model önerilmiştir.
Gelecek çalışmalarda, literatürde bulunan test problemleri yapı olarak kaynak kısıtları içermediğinden dolayı,
modelin ve önerilebilecek farklı çözüm yaklaşımlarının sınanabilmesi için probleme özgü test problemleri
oluşturulabilir. Bunun yanı sıra problemin zor yapısından dolayı, büyük boyutlu problemlerde uygun zaman
aralıklarında sonuç alınamayacağından dolayı, literatürde montaj hattı dengeleme problemleri üzerinde etkinliği
gösterilmiş çeşitli meta-sezgisel yöntemler ile probleme çözüm aranabilir.
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1

ÖZET
Bu çalışmada hali hazırda farklı sistemler için kullanılmakta olan hibrit yapıdaki doğrusal adım motorunun aktif
süspansiyon sistemlerinde uygulanabilirliği araştırılmıştır. Öncelikle süspansiyon sistemi için doğrusal adım
motoru boyutlandırılmış ve bu boyutlara göre motor modellenmiştir. Bu modelde motorun karşılayabileceği yük
durumları tespit edilmiş ve akım-mıknatıs itme kuvveti karakteristikleri çıkarılmıştır. Akım ve mıknatıs itme
kuvveti arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiş ve bu ilişki kazanç elemanı olarak çeyrek taşıt modeli için
hazırlanan MATLAB/Simulink modelinde kullanılmıştır. Doğrusal adım motoru akım-kuvvet karakteristiğinin
aktif süspansiyon modelinde kullanılmasıyla taşıt titreşim sönümleme performansında pasif süspansiyon sistemine
göre iyileşme olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hibrit doğrusal adım motoru, aktif süspansiyon sistemi, modelleme.

INVESTIGATION OF THE APPLICABILITY OF LINEAR STEPPING MOTOR IN
ACTIVE SUSPENSION SYSTEMS
ABSTRACT
In this study, the feasibility of the hybrid linear stepping motor (HLSM) which is currently being used for different
systems is investigated in active suspension systems. First, the linear stepper motor is dimensioned and the motor
is modeled according to these dimensions. In this model, the load characteristics for different speed conditions are
determined and the current-magnetic force characteristics are obtained. It is determined that there is a linear
relationship between current and magnetic force and this relationship is used as a gain element in the
MATLAB/Simulink model of the quarter vehicle system. It has been shown that vehicle vibration damping
performance by using the linear stepper motor current-magnetic force characteristic in the active suspension model
is improved compared to the passive suspension system.
Keywords: Hybrid linear stepping motor, active suspension system, modeling.

1. GİRİŞ
Taşıt süspansiyon sistemlerinde sürüş konforu ve yol tutuşu birbiriyle çelişen önemli iki kavramdır. Günümüzde
yaygın olarak kullanılan pasif süspansiyon sistemlerine alternatif olarak elektronik denetim ve eyleyici
elemanlarının kullanımının yaygınlaşması ile birlikte yarı aktif ve aktif süspansiyon sistemleri geliştirilmiş ve hali
hazırda geliştirilmeye devam etmektedir.
Aktif süspansiyon sisteminin pasif ve yarı aktif süspansiyon sisteminden farkı, tekerlek ile taşıt gövdesi arasında
bir kuvvet üreticisinin olması ve bu kuvvet üreticisini besleyen bir güç kaynağı ile birlikte taşıtta istenmeyen
titreşimlerin denetim altında tutulmasını sağlayan denetim biriminin bulunmasıdır. Aktif olarak denetlenen
süspansiyon sistemi arzulanan optimum seyir kalitesine ve hıza uygun olarak taşıtın değişen yük, çevre ve yol
koşullarına adaptasyonunu sağlamaktadır. Fakat bununla birlikte böyle bir sistem; yüksek maliyet, karmaşık bir
yapı ve önemli miktarda dış kuvvet gerektirmektedir. Aktif süspansiyon sistemlerinin güç kaynaklarına göre
pnömatik, hidrolik, manyetik vb. gibi çeşitli tipleri vardır (Topçu vd., 2002).
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Günümüzde aktif süspansiyon sistemlerinde dış kuvvet kaynağı olarak doğrusal motorlar da kullanılmaya
başlamıştır. Uygulanan elektrik gerilimine bağlı olarak çıkışında doğrusal hareket üreten motorlara doğrusal motor
denilmektedir. Bu motordan elde edilen doğrusal hareket herhangi bir ek dönüştürücü mekanizmaya ihtiyaç
duymadan doğrudan taşıta aktarılabilir (Giears and Piech, 2000).
Doğrusal motorların düzlemsel, silindirik, tek taraflı, çift taraflı, kanallı, kanalsız, demir çekirdekli, demir
çekirdeksiz, enine akılı, boyuna akılı gibi pek çok çeşitleri bulunmaktadır (Giears and Piech, 2000). Yapılan
çalışmalarda silindirik yapılı doğrusal motorların (tubular motor) süspansiyon sistemlerinde kullanıldığı
görülmektedir. Silindirik yapılı doğrusal motorların kullanıldığı aktif süspansiyon sistemlerinin diğer yapıdaki
aktif süspansiyon sistemleri ile karşılaştırıldığında yüksek cevap hızı ve güvenilirliği nedeniyle daha iyi bir çözüm
olduğu öne sürülmektedir (Kashem vd., 2015). Silindirik yapılı doğrusal motorların aktif süspansiyon
sistemlerinde uygulanmasına yönelik çeşitli çalışmalar literatürde yer almaktadır. Bunlar; motor tasarımı (Allen,
2008; Wang vd., 2011; Ebrahibi vd., 2011; Klimenko vd., 2015), modellenmesi (Dridi vd., 2017) ve denetimi
(Kruzcek ve Stříbrský, 2004; Martins vd., 2006; Lee ve Kim, 2010; Kruzcek vd., 2011; Thul vd., 2015; Hyniova,
2016) üzerinedir. Aktif süspansiyon sistemleri uygun denetim teknikleri ile denetlendiği sürece iyi bir performans
gösterirler aksi halde bu sistemlerden beklenen performans elde edilemeyebilir (Sun vd., 2012). Literatürde aktif
süspansiyon sistemlerinin gelişkin denetim yöntemleri kullanılarak denetiminin yapılması ile ilgili çalışmalar
devam etmektedir (Delen ve Taşkın, 2013; Hyniova, 2016).
Bu çalışmada silindirik yapıdaki doğrusal motorlara göre daha basit yapılı olan düzlemsel hibrit doğrusal adım
motorunun karakteristikleri çıkarılarak aktif süspansiyon sistemlerinde uygulanabilirliği araştırılmıştır. Doğrusal
adım motoru karakteristikleri tespit edilerek çeyrek taşıt modeli üzerinde uygulanmış ve aktif süspansiyon
sistemlerinde kullanabilir olduğu belirlenmiştir. Sistemin denetimi klasik denetim algoritması uygulanarak
gerçekleştirilmiş olup bu çalışmada gelişkin denetim algoritmaları uygulanmamıştır.

2. SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ
Taşıtlarda sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak için süspansiyon sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Taşıt
gövdesi ile tekerlekler arasına yerleştirilen süspansiyon sistemi, yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri ve ani
şokları sönümleyerek yumuşatır. Böylelikle yolcu konforu sağlanırken mekanik parçalar da korunmuş olur.
Ayrıca, tekerleklerin sürekli yol ile temas halinde kalmasını sağlayarak yol tutuşunu iyileştirir.
Süspansiyon sistemleri titreşim sönümleme özelliklerine göre üç grupta incelenebilir. Her gruba ait fiziksel
modeller Tablo 1’ de gösterilmektedir.
Pasif Süspansiyon Sistemleri: Günümüz otomobil teknolojisinde halen kullanılmakta olan sistemlerdir. Aracın
süspansiyon sisteminde kullanılan yay ve sönüm elemanının, yay ve sönümleme katsayıları sabittir. Süspansiyon
sistemlerinde kullanılan pasif elemanlardan yay enerji depolarken, sönümleme elemanı enerjiyi dağıtır. Bu tür
süspansiyon sistemlerinde dışarıdan verilen herhangi bir dış enerji yoktur.
Yarı Aktif Süspansiyon Sistemleri: Yarı aktif süspansiyon sisteminin en önemli karakteristiği sönüm kuvvetinin
denetlenebilmesidir. Pasif süspansiyon sisteminden farkı, sabit katsayılı sönüm elemanının yerine değişken
katsayılı bir damperin bulunmasıdır. Sönümleme katsayısının değişimi dışarıdan kumandalı bir valf ile
denetlenmektedir. Yarı aktif süspansiyon sistemi pasif ve aktif sistemlerin her ikisinin de avantajlarını bir arada
bulundurmaktadır. Pasif sisteme göre daha iyi performans gösterirken, aktif sisteme göre de daha ekonomiktir ve
ayrı bir güç kaynağına da ihtiyaç yoktur .
Aktif Süspansiyon Sistemleri: Aktif süspansiyon sistemleri süspansiyon kuvveti üreten bir güç kaynağı, denetim
birimleri ve algılayıcılar içeren elektronik denetimli bir süspansiyon sistemidir. Taşıttan istenen sürüş konforu ve
yol tutuşu talepleri beraber en uygun şekilde karşılanabilmektedir (Topçu vd., 2002).

3. AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMİ
Doğrusal adım motorunun kullanıldığı aktif süspansiyon sistemi çeyrek taşıt modeli için sistemin fiziksel modeli
Şekil 1’ de verilmektedir. İki serbestlik dereceli çeyrek taşıt modeli, doğrusal bir yay katsayısı (k s), tekerlek yay
katsayısı (kt) ve sönümleme katsayısı (b) kullanılarak modellenmiştir. Taşıta yoldan gelen uyarılar x r(t), taşıt
gövdesinin ve tekerleğin hareketleri sırasıyla xu(t) ve xs(t) ile tanımlanmıştır. Taşıt kütlesi ms, tekerlek kütlesi de
mu olarak modellenmiştir. Doğrusal motorun sağladığı kuvvet için doğrusal motor modelinden elde edilen akımkuvvet karakteristik eğrisi kullanılmıştır (Şekil 6).
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Tablo 1. Süspansiyon sistemi kategorileri

Şekil 1. Aktif süspansiyon sistemi fiziksel şeması

Şekil 1’e göre çeyrek taşıt modelinin hareket denklemleri aşağıdaki gibi elde edilir.
ms x s  k s  x s  x u   b  x s  x u   Fmx

mu x u  k s  x s  x u   b  x s  x u   k t  x u  x r   Fmx

(1)

Burada Fmx doğrusal motorun sisteme uyguladığı aktif süspansiyon kuvvetini temsil etmektedir. (1) nolu
denklemden sistemin durum denklemi çıkarılırsa (2) nolu denklem elde edilir.

Y  t   AY  t   BU  t 

(2)
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Durum uzayı denklemleri kullanılarak çeyrek taşıt modeli için hazırlanan MATLAB/Simulink modeli Şekil 2’ de
gösterilmektedir. Bu çalışma, tasarlanan eyleyicinin süspansiyon sistemi üzerinde kullanılabilirliğinin incelenmesi
ile ilgili bir ön çalışma olduğu için modelde orantı tipi bir denetleyici kullanılmıştır. Gelişkin denetim
algoritmalarının kullanılması ile ilgili çalışmaların daha sonraki çalışmalarda yapılması öngörülmüştür.

4. DOĞRUSAL ADIM MOTORU
Doğrusal adım motorları, dönel adım motorları gibi adım adım hareket üreten eyleyici tipinde olup adım sayısını
arttırmak suretiyle yumuşak ve düzgün ilerleme hareketi sağlayabilmektedir. Bu motorlar yüksek derecede
hassasiyet ve ani ivmelenme gerektiren sistemlerde uygun denetim yöntemleri ile birlikte en uygun çözüm olarak
görülmektedir (Otten vd., 1997; Giears ve Piech, 2000; Tink and Chang, 2013).
Doğrusal adım motoru (HLSM), kuvvet sağlayıcı veya hareketli eleman (forcer veya slider) ve değişken mıknatıs
akısı geçirgenliği sağlayan tepki rayı (platen) olmak üzere iki ana elemandan oluşur (Şekil 3). Bunun yanında
yataklama ve elektriksel bağlantı soketi gibi ilave elemanlar yer alabilir (Abraham, 1997; Abreu, 1993; Giears ve
Piech, 2000).
Bu çalışmada Şekil 3’ de gösterilen kuvvet sağlayıcıda kullanılan kalıcı mıknatıs bobinlerin ortasında yer aldığı
simetrik yapılı doğrusal adım motoru kullanılmıştır (Abraham, 1997; Abreu, 1993; Giears ve Piech, 2000). Bu
motor günümüz teknolojisinde hızla gelişen elektrikli araçlarda kullanılmak üzere ve süspansiyon sınırları dikkate
alınarak boyutlandırılmıştır. Buna göre motorun karşılayacağı maksimum yük 2000 N, bobin besleme gerilimi 320
Vac ve bobin akımı maksimum 22 A olabilecek şekilde, kuvvet sağlayıcı ve tepki rayında bulunan kanallar ise
konum hassasiyeti dikkate alınarak belirlenmiştir.
Aktif süspansiyon sistemleri için boyutlandırılan doğrusal motor mıknatıs geçirgenliği yaklaşımına göre
modellenmiştir. Bu modelleme yöntemi daha basit ve daha az çözümleme zamanı gerektirmektedir (Loránd vd.,
2015). Kuvvet sağlayıcıda bulunan bobinlere uygulanan akım ve kalıcı mıknatısın sağladığı mıknatıs akısı farklı
yollardan geçerek tepki rayına ulaşmakta ve doğrusal hareketi sağlamaktadır. Doğrusal motorun basitleştirilmiş
mıknatıs devresi Şekil 4’ de verilmektedir. Bu şekilde, M 1 A fazının, M2 B fazının ve MPM de kalıcı mıknatısın
sağladığı magnetomotor kuvvetleridir. P 1, P2, P3, P4 kutupların hava aralığı geçirgenliklerini, 1, 2, 3, 4
kutuplardaki mıknatıs akılarını göstermektedir. Hava aralığı geçirgenlik ve mıknatıs akısı değerlerine bağlı olarak
hesaplanan teğetsel mıknatıs kuvveti aşağıdaki gibidir (Giears ve Piech, 2000).

Fmx  

1 p 4 2  1 Pi 

i 
2 n i 1  Pi 2 x 

Burada, p: kutup sayısı, n: kutup başına diş sayısıdır.

Şekil 2. Aktif süspansiyon sistemine sahip çeyrek taşıt sistemi MATLAB/Simulink modeli
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Şekil 3. Doğrusal adım motoru (HLSM)

Şekil 4. Doğrusal adım motoru eşdeğer mıknatıs devresi

5. BENZETİM SONUÇLARI
Doğrusal adım motoru modelinde motor hızına göre yük değişimleri, bobinlere uygulanan akımlara göre mıknatıs
kuvveti değişimleri elde edilmiştir. Elde edilen doğrusal adım motoru hız ve yük karakteristik eğrisi Şekil 5’ te,
akıma karşılık motorun mıknatıs kuvveti değişim eğrisi Şekil 6’ de verilmiştir. Şekil 5’ ten görüldüğü gibi karşı
yük arttıkça motorun itme hızı düşmektedir. Şekil 6’ dan elde edilen eğriden görüldüğü gibi akım ve mıknatıs
kuvveti arasında yaklaşık doğrusal bir ilişki vardır. Bu doğrusal değişimin eğimi yaklaşık K m= 260 N/A olarak
belirlenmiştir. Bu doğrusal değişim dikkate alınarak, aktif süspansiyon sistemi için doğrusal adım motoru

Fmx (t)  K mi(t)

(4)

olarak modellenmiş ve çeyrek taşı modelinde uygulanmıştır.
Taşıtın Şekil 7’ de gösterildiği gibi tümsek ve çukur şeklinde modellenen yol profilini takip etmesi halinde
sistemin cevabı incelenmiştir. Doğrusal motorun hareket sırasında ürettiği kuvvet değişimi Şekil 8’ de
gösterilmiştir. Tümseğe ve çukura giriş yaptığı durumlarda kuvvetin en yüksek değere ulaştığı maksimum kuvvet
değerinin 1250 N civarında değiştiği görülmüştür. Bu değer modellenen doğrusal motorun tasarım sınırları
dahilindedir.
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Şekil 5. Doğrusal adım motoru yük-hız karakteristiği

Şekil 6. Doğrusal adım motoru akım-mıknatıs kuvveti değişimi

Şekil 7. Yol profili
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Şekil 8. Doğrusal motor kuvveti

Şekil 9’da pasif ve doğrusal adım motorunun kullanıldığı aktif süspansiyon sistemine sahip taşıt gövdesinin ivme
değişim grafiği gösterilmiştir. Aktif süspansiyon sisteminin ilk aşma değerini %60 oranında azaltabildiği
görülmüştür. Şekil 10’ da ise pasif ve aktif süspansiyona sahip sistemin taşıt gövde yerdeğiştirmesine ait
karşılaştırmalı grafik sunulmuştur. Benzetim sonuçlarından aktif sistemin ilk aşma değerini yaklaşık %30 oranında
azaltıcı etki gösterdiği söylenebilir.

Şekil 9. Taşıt gövdesi ivme değişimi

Şekil 10. Taşıt gövdesi yerdeğiştirmesi
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SONUÇ
Bu çalışmada doğrusal adım motorunun aktif süspansiyon sistemlerinde uygulanabilirliği teorik olarak
araştırılmıştır. Öncelikle doğrusal motor modellenmiş ve bu modelden elde edilen akım-mıknatıs kuvveti
karakteristiği çeyrek taşıt aktif süspansiyon modeline uygulanmıştır. Sistemin geri beslemeli denetimi üzerinde
ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olmasına rağmen, bu sistemin pasif süspansiyon sistemine göre özellikle ilk aşma
genliğini daha iyi sönümlediği görülmüştür.
Sonraki çalışmalarda gelişkin denetim organı algoritmalarının sisteme uygulanması ile sistemin cevabının
incelenmesi uygun olacaktır. Bu çalışmada araç gövdesinin ivmesi denetim parametresi olarak alınmıştır.
Süspansiyon veya tekerlek stroğu denetimi yapılmamıştır. İleri de yapılacak çalışmalarda bu iki parametrenin de
denetimi göz önünde tutulacaktır.
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ABSTRACT
Brake noises in the frequency range between 1 kHz and 16 kHz are classified as brake squeal noise. Brake squeal
noise is considered as a brake performance problem and also leads to customer dissatisfaction. For heavy
commercial vehicles, larger wheels might be needed to meet specific market demands. But a larger-diameter wheel
leads to lower braking force with an existing brake layout. The brake system layout for heavy commercial vehicles
is designed considering major vehicle parameters such as gross vehicle weight, wheel base, center of gravity of the
vehicle, number of axles. The effective braking depends mainly on the response time of the system. To eliminate
brake force loss in the case of a larger tire, the achieved mechanical braking force must be increased. This study
investigates the impact of a larger tire and accompanying brake force on the brake system noise generation. The
study considers two levels of brake force applications for two different tire sets. A vehicle test is conducted to
compare brake noise, vibration and harshness (NVH) behavior of different size of tires and as well as braking
forces. Noise, acceleration, temperature and pressure data are recorded with a data logger system and the collected
data are interpreted via brake noise analysis software developed in-house. While low squeal noise (1275 Hz –
1875 Hz) generation is observed with a smaller brake and tire couple, high squeal noise generation (4875 Hz –
5575 Hz) is observed with a larger brake and tire couple. Further, the effect of larger tire and smaller brake
combination on brake squeal noise generation is examined for frequency shift. To analyze structural relationship to
brake squeal generation, a DOE study is also performed. A factorial design is used with two factors (tire and
brake) and two levels (small and large). The relationship is examined using response charts.
Keywords: brake system, brake squeal noise, drums brake.

1. INTRODUCTION
Brake noise is one of the major technical and economic problems currently faced by the heavy duty truck
manufacturers. This type of noise is perceived by customers as an indication of a problem in brake system.
Although the brake noise does not have an indicator for the brake system performance, it significantly affects the
customer satisfaction and related warranty costs. This is the reason why the brake noise needs to be under control
and improvement for heavy duty truck (Oberst and Lai, 2008, Khan et al., 2010, Akca et al,2014).
Brake noise is a kind of vehicle vibration and pulsation that is felt by the driver and passenger during deceleration
via braking. Brake noises are categorized into the some definition of the sounds such as grind, moan, groan, howl,
squeak, judder, squeal, and wire brush. These noises can be classified into three categories; low frequency noise,
low frequency squeal, and high frequency squeal (Khan et al., 2010, Frienerich and Schmitz, 2015, Akay, 2002,
and Dunlap et al., 1999).
Low frequency noise occurs between 100-1000 Hz frequency such as grunt, groan, grind and moan. The
mechanism of the low frequency noises can be described as stick-slim motion between drum/rotor and brake
friction pad, light brake pressure, low speed stops and corrosions. The range of 1 to 16 kHz frequency range is
called as brake squeal noise, and it is a phenomenon of dynamic instability that its occurrence is more predominant
than the any other types of brake-noise (i.e. moan, grown, howl etc.), and it is audible by drivers and passengers.
This type of brake noise is divided into two frequency ranges; low frequency squeal noise and high frequency
squeal noise. The low frequency squeal noise is shown in 1000 - 5000 Hz constant frequency, and the high
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frequency noise is shown 5000-18000 Hz (Khan et al., 2010, Akca et al, 2014, Frienerich and Schmitz, 2015,
Dunlap et al., 1999, and Chilbule et al.,2017).
Brake squeal is related to many design parameters of the brake system and vehicle components, and also occurs
un-friendly operations. The main reasons of brake squeal can basically be classified into 4 categories;
1) Stick-slip (the difference between static and dynamic friction coefficient such as the intermittent
sticking phase between drum and friction pad),
2) Sprag-Slip (geometric/kinematics constraints)
3) Negative damping (negative slope of friction coefficient with respect to the sliding speed),
4) Modal coupling (flutter type instability),
5) Hammering excitation (vibration induced by uneven rotor surface variation during disc rotation).
All experimental and simulation study show that none of the above mechanisms alone explain the brake squeal
noise itself (Khan et al., 2010, Akca et al, 2014, Dunlap et al., 1999, Chilbule et al.,2017, Chen et al., 2003, Chen,
2007, Chen, 2009).
The literature focused on the brake noise studies of passenger cars and light commercial vehicles. These studies
mostly focus on the reviews of brake squeals, mechanism and causes, simulation and analysis, test and evaluation,
reduction and prevention of the brake squeal noises (Chen, 2007). Review studies provided a comprehensive
source of brake squeal noise (Oberst and Lai, 2008, Khan et al., 2010, Dunlap et al., 1999, Ghazaly et al., 2014,
Chen et al., 2003, Chen, 2007, Chen, 2009, and Papinniemi et al., 2002). The mechanism and causes of brake
noises are studied, and the general consensus are described regarding brake system dynamic instability by Oberst
and Lai, 2008, Akay, 2002, Ghazaly et al., 2014, Chen et al., 2003, Chen, 2007, and Nishiwaki, 2003. None of
these mechanisms alone can completely explain the cause of the brake squeal, the most common brake squeals are
described as sprag-slip, negative damping and modal coupling (Khan et al., 2010).
Analysis methods and CAE simulation have an important role in understanding brake squeal mechanisms.
Simulation and analysis methods may be divided into two big categories: complex eigenvalue analysis in the
frequency domain and transient analysis in the time domain. Ouyang et al., 2005. The theoretical analyses on
brake squeal noise have been presented in references Ouyang et al., 2003, Nishiwaki, 1993 and Im et al., 2005, and
these analytical and numerical models simulate different structural designs, material compositions and operating
conditions of brakes for different brakes or different vehicles. Finite element simulation studies on brake squeal
noise are also performed to optimize the design of brake for the brake noise problems by Hu et al., 1999, Carvajal
et al., 2016, Shi,2008, Ballinger, 2016, Huemer et al., 2017, Day et al., 1996, Oberst et al., 2013, Besset and Sinou,
2017, Sinou and Besset, 2017. The evaluation and tests system on brake noise are also studied by Besset and
Sinou, 2017, Sinou and Besset, 2017, Shi, 2008, Stanef et al., 2006, Abendroth et al., 2010, Felske et al., 1980,
Goehring et al., 1980, Shaffer and Alexander, 1995, Kchaou et al., 2017 in order to control of the design
parameters of brake system and vehicle. The studies on brake noise elimination and prevention are conducted by
Akca et al, 2014, Akay, 2002, Chilbule et al., 2017 and Akca et al., 2016.
Although there are many of literature on brake squeals noise in passenger cars and light commercial vehicles, there
is a limitation of heavy duty brake noise studies. In literature of heavy duty vehicle brake noise studies, a noise
elimination and test system study is studied by Akca, D. et al, 2016. This study is conducted to show the high
frequency brake noise elimination by changing chamfer combination, and dyno tests are performed to show
correlation of the study. Another heavy commercial truck disc brake noise study is also performed by Tutuk et al.,
and it shows the main reason of the brake subcomponent vibration analysis via a rig test. A heavy duty vehicle
brake noise evaluation study is performed to be used for the vehicle sign off. J. Fieldhouse et al. focused on the
brake noise reduction by using rotor asymmetry in heavy duty disc brake. The study shows undesirable high
frequency noise at 2400 Hz can be reduced by adding mass. A test rig is used to determine the effect of the
modifications, and its results correlate the results of the finite element analysis on the study. In an ADAM
simulation model, low-frequency (less than 1 kHz) noise in disc brake assemblies is analyzed for truck tire, axle
housing, torque plate, caliper, push rods, inner pad, outer pad and rotor (Ledesma and Shih, 2007). A model
represents the dynamics of drum brake through the components of its configuration; chamber, brake camshaft and
brake shoe are built up respectively with consideration of various resistances from friction, inertia and return
spring (Wang et al., 2007). An integrated approach for reducing drum brake squeal is presented. Differences in
modeling and testing for heavy-duty vehicle brakes are discussed (Liu and Vyletel, 2012).
In this study, the interaction of the drum brake size and wheel size on brake squeal noise is investigated, and
vehicle level test was performed. The objective is to propose a methodology for quantifying the brake squeal noise
of tire size and brake force size. A Design of Experiment (DOE) was developed to see the bigger force effects on
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the brake squeal noise. The DOE was described as a two level factorial design; factor (tire and brake) and 2 levels
(small, bigger). Experimental studies were carried out on brake squeal of a two size type drum brake, and two size
tires on heavy duty trucks. This study is focused on the correlation between squeal and the bigger force effect of
the brake size. The bigger force is obtained by changing the length of the brake lever shown in Figure 1. The brake
lever is a form of a brake force multiplication.

Figure 1: Big Brake Description for Big Brake Lever

2. TEST METHODLOGY
Brake noise can be analyzed via dyno tests. Disc and Drum Brake Dynamometer Squeal Noise Test Procedure
(SAE J2521) is improved for passenger and light commercial cars which incorporates high temperature and low
temperature effects on the brake squeal noise. Depending this procedure, squeal brake noise is described equal or
above 70 dB between 1.25 kHz and 16 kHz. The application of SAE2521 cannot be applied to heavy duty vehicle
as a sign off test due to that it is not adequate to get the real heavy commercial vehicle NVH behavior. Thus, the
vehicle brake NVH test is a must for vehicle sign-off for the heavy duty vehicle. Heavy Brake Duty Dyno Squeal
Noise Test is mostly preferred to correlate vehicle level noise data and squeal noise tuning such as brake chamfer
size, lining thickness, lining material and slot or shim addition and also brake stiffness modification via geometry
change.
Vehicle test is the reliable, ultimate judge for successful brake NVH validation. Specific test procedures are
developed and in use such as LACT (Los Angeles City traffic) of North America Market, Mojacar for Europe to
simulate cold & hot noise behavior of vehicles. Additionally, local brake NVH test procedures were developed for
specific customer usage profiles. Antalya City Traffic Brake NVH is the similar test procedure created for Turkey
region specifically for heavy duty trucks similar in Turkey. According to the test procedure, the heavy duty vehicle
should be run a specific route covering both city traffic and hill roads. The vehicle is run up to 8000km with data
logger systems, the results are interpreted regarding the brake noise requirements. Objective noises and subjective
noises via noise search actions are also recorded.
In this study, 6x4 Tipper heavy duty truck is used as a test vehicle, and it is loaded to the Gross Vehicle Weight
(GVM). Antalya Brake NVH Test is run for 8000 km. The test results show high brake noise occurrence than
expected. To find the root cause of the noise resources, a shortened brake NVH test is formed by using the main
noise data from the Antalya brake NVH test.
The shortened test procedure consists of from three velocity intervals; 30 km/sn to 0 km/sn, 60 km/sn to 20 km/sn,
80 km/sn to 50 km/sn. The all velocity intervals are tested a cycle of 2 bar - 5 bar -2bar regularly to simulate
different pressure and different temperature effect. With subsequent brakes the brake lining temperature is tried to
keep up to 230 oC in order to see both high and low temperature effect on the brake noise generation.
Vehicle measurement system includes four thermocouple, one interior microphone and six exterior
accelerometers. The sensors are assembled on the vehicle such as Figure 2. A data logger device is used to collect
for acoustical, thermal, pressure and acceleration parameters. The assessment of brake noise is based on the
interior noise level, and it is recorded by one microphone near the driver's in-board ear. The microphone near the
driver's in-board ear is set into one of channels for noise detection. Accelerometers, thermocouples, pressure
sensors and microphone are also set the other channels into the data logger.
The data logger collects brake noise [dB], brake temperatures [ 0C], brake pressures [bar], deceleration [m2/sn],
frequency [kHz] to be used in the analysis.. The data logger collects deceleration, all temperatures, pressure and
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noise data as shown Figure 3. Collected data by the data logger are converted to proper plots via in-house software
in nCode (Figure 4). Specific software in MATLAB is improved to convert and interpret the results of the tests.
Thermocoupl
es

Pressure sensors

Microphone
sensors

Acceleromete
rs
Figure 2: Test Instrumentation on Vehicle

Figure 3: A Data Logger Screen on the vehicle

Figure 4: nCode Software Screen

3. TEST RESULTS
The data logger collects the noise data, temperature, pressure and decorrelations by separating them. The collected
noise data includes environmental noise, other system part noise, and driver’s noise. In-house improved software
in nCode is used to separate the brake noise from the all other vehicle and driver noise data by superposing their
vibration with the accelerator vibration on the each wheel. In this software, each brake noise can be determined
and summarized for each wheel, and these brake noise data also have their specific temperature and pressure value
for this noise braking process. After the collected data is cleaned up from other noise effect except the brake noise
via nCode software, the results need to be intelligible format via MATLAB.
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By using the results of Antalya Brake City Traffic Vehicle Test which is used as ultimate brake nvh sign off up to
8000km mileage key life test with data logger system, a shorten test is described to see the combination of the tire
and brake sizes. The low squeal noise and high squeal noises are determined between ambient temperature and
230 degree. A DOE is created to see the effect of the wheel size and brake size on the brake noise generation. 2
level factorial designs are used; factor (tire and brake) and 2 level (small, bigger).
The first test is run with big tire and big brake size in Inonu Proving Ground. Brake NVH Test cycle consists of
for three specific velocity intervals with the determined pressure cycle The test is started with the ambient
temperature of the brake lining (8-9 oC), and the temperature of the brake lining reached to 230 oC. The brake
lining temperature is checked during the test, and the temperature of the first front left and right wheel increase
faster than the other wheel temperatures as expected. All noises should be taken for both objective and subjective
searches that the driver window has 10 mm opening regarding the test procedure. Total 249 braking is done at this
test, and 8 brake noises are determined which are less than 45 dB. The results are shown in Figure 5. The low
frequency squeal noise is shown around 4800 Hz between 40 dB and 42 dB. The results are less than 50 dB.

Figure 5: Big Tire and Big Brake Combination Results

The second test is run for the small tire and small brake combination. The test is started with the ambient
temperature of the brake lining (8-9 oC), and the temperature of the brake lining reached until 230 oC. Total 320
braking is performed at this test, and 3 brake noises are shown. All brake noise data come from rear right brake in
the range of 1000 Hz-2000Hz between 42 dB and 50 dB. The results can be seen in Figure 6.

Figure 6: Small Tire and Small Brake Force Combination Results

The third test is run for the big tire and small brake combination. The test is started with the ambient temperature
of the brake lining, and the temperature of the brake lining is reached until max 214 oC. Total 190 braking is
performed and 14 brake noises are shown. All brake noise data come from rear right brake the range of 1200 Hz1600Hz between 49 dB and 58 dB, one noise is determined at 3100 Hz frequency and 40 dB, and another one
noise is recorded at 6250 Hz and 52 dB. The results can be seen in Figure 7.
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Figure 7: Big Tire and Small Brake Force Combination Results

The fourth test is run for the small tire and big brake combination in the same temperature conditions such as the
others. Total 190 braking is performed and 4 brake noises are shown. All brake noise data come from rear right
brake the range of 1600 Hz-1700Hz between 45 dB and 50 dB, The results can be seen in Figure 8.

Figure 8: Small Tire and Big Brake Force Combination

4. STATISTICAL ANALYSIS
To start the DOE analysis the preconditions (temperature & air pressure) are statistically checked to confirm that
the tests are performed under the same conditions. Four different combinations pressure data is firstly checked for
normality. The p value is 0,020 < 0, 05, so pressure data does not have normal distribution. Test for equal
variances via ANOVA is used to check that Equal variances were assumed for the analysis or not (Figure 9).
Test for Equal Variances: Brake Pressure vs type
Multiple comparison intervals for the standard deviation, α = 0,05
Multiple Comparisons
P-Value

B-Tyre B-Brake

0,637

Levene’s Test
P-Value

type

B-Tyre S-Brake

S-Tyre B-Brake

S-Tyre S-Brake

0

1

2

3

4

5

6

7

8

If intervals do not overlap, the corresponding stdevs are significantly different.

Figure 9: Equal Variance Test of Air Pressure
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The p-value is 0.637 > 0.05, so the data combination variances is said to be the same. Nonparametric KruskalWallis Test is used to medians are equal or not. (Significance level is taken as p = 0.05). The summary of the
results are shown in Figure 10.

Figure 10: Kruskal-Wallis Test: Brake Pressure vs Type

P value = 0,142 > 0,05, so all medians are the same. That means the all brake data are gathered under the same air
pressures.In a similar manner four different combinations temperatures data are firstly checked for normality.
Since the data is found to be normal (p values is 0,235 > 0,05), test for equal variances via ANOVA is used to
check that Equal variances were assumed for the analysis or not (Figure 11 and Figure 12). P value is 0,460 > 0,05
This means braking temperatures of each combination have similar variances.
Test for Equal Variances: Temperature vs type
Multiple comparison intervals for the standard deviation, α = 0,05
Multiple Comparisons
P-Value

B-Tyre B-Brake

0,460

Levene’s Test
P-Value

0,455

type

B-Tyre S-Brake

S-Tyre B-Brake

S-Tyre S-Brake

0

50

100

150

200

If intervals do not overlap, the corresponding stdevs are significantly different.

Figure 11: Equal Variance Test of Brake Temperature

Interval Plot of Temperature vs type
95% CI for the Mean
220
210

Temperature

200
190
180
170
160
150
140
B-Tyre B-Brake

B-Tyre S-Brake

S-Tyre B-Brake

S-Tyre S-Brake

type
The pooled standard deviation is used to calculate the intervals.

Figure 12: Temperature means interval

All these evaluations give statistical proof that the tests are performed under similar pad temperature and braking
pressure conditions. Brake noise frequency sensitivity to the brake size and tire size are also investigated. The
multi-variation chart indicates that brake noise frequency shifts to the high squeal range with bigger tire and bigger
brake combination (Figure 13).
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Multi-Vari Chart for frequency by type
5000
4500

frequency

4000
3500
3000
2500
2000
1500
B-Tyre B-Brake

B-Tyre S-Brake

S-Tyre B-Brake

S-Tyre S-Brake

type

Figure 13: Multi-Variation Chart for Brake Noise Frequency

Further statistical analysis is performed via DOE (design of experiment) study to put the brake noise frequency
relation to tire & brake choice. According to the DOE study, tire size and interaction of tire & brake size together
both have the effect on the brake noise frequency (Figure 14).

Figure 14. Pareto Chart of the Standardized Effects

Brake noise data has normal distribution and variances are similar. Means of the three combinations (B-tire with
S-brake, S-tire with B-brake, S-tire with S-brake) below, are similar but B-tire with B-brake combination has
different mean with lower noise level (Figure 15).
Interval Plot of noise vs type
95% CI for the Mean
60
55

noise

50
45
40
35
30
B-Tyre B-Brake

B-Tyre S-Brake

S-Tyre B-Brake

S-Tyre S-Brake

type
The pooled standard deviation is used to calculate the intervals.

Figure 15: Interval Plot of Noise vs Type

5. CONCLUSION
A shorten NVH test procedure to evaluate brake squeal noise of heavy duty vehicles was developed using a
standard test procedure. This shortened brake noise tests were simulated for four different system combinations to
see the tire and brake combination effect on brake noise generation in the vehicle. The results are shown that, tire
size and interaction of tire and brake size together both effect on brake squeal noise frequency. Brake squeal
frequency shifts to high squeal range by bigger system choices of these combinations. This can be universalized as
a code. On the other hand, brake noise level cannot be functionalized based on these combinations. All the
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combinations except one (B-tire with B-brake) have similar brake noise levels. B-tire with B-brake combination
test results are shown lower brake noise level than the other options. These brake noise results depend on tire and
brake choices, obtained by performing shortened tests. These results should be validated by long mileage brake
NVH test.
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ABSTRACT

In a disc brake system, friction between pads and rotor resists the movement to stop the vehicle. This friction
causes high heat generation and eventually reduces brake efficiency. To protect the brakes from over-use, vehicle
manufacturer has to define brake warning temperature limits to warn driver for a potential reduced brake
performance. In this paper, a new technique is developed to determine brake temperature limits and a test method
is used to find the hot performance deceleration requirement. Brakes are heated up to the maximum allowable pad
temperature by performing 60 to 30 kph repeated braking at 3 m/s2 deceleration rate. At the end of the heating
cycle, ECE R13 Type I hot performance test is performed and deceleration result is recorded. Brake pads which
have different (%0, %50 and %90) wear levels are used to investigate effects of brake pad capacity on braking
performance as well. A statistical approach is developed to formulate “disc temperature vs pad temperature”
accordingly. The brake warning temperature limits are calculated from the regression analysis within confidence
interval of 95%. Obtained limits are then tested via a measurement process from several sections in three phases.
In Phase I, the target temperature on one of the axles is reached during driving. In Phase II, the target temperature
is maintained for at least one hour without damage. In Phase III, the test vehicle is in standstill and the cooling
process of the disk is monitored until ambient temperature is reached. The test is repeated at four different
categories of maximum disc temperatures to take into account of repeated heavy customer usage. After the test,
vehicle brake system and surrounding wheel end components are investigated for functionality as a last step.
Keywords: Heavy truck, disc brake system, brake warning temperature, regression analysis

1. INTRODUCTION
To improve vehicle safety more active safety features are introduced that use brakes extensively. The most critical
part with respect to safety is the brake system. The brake system is designed to be able to cope with the most
extreme situations such as subsequent moderate braking during hill descent. Introducing drastically new
technology is never completely free of risk and in brake system development there is no room for mistakes (Neys,
2012).
If the temperatures reached in braking become too high, deterioration in braking may result, and in extreme
conditions complete failure of the braking system can occur. It can be difficult to attribute thermal brake failure to
motor vehicle accidents as normal braking operation may return to the vehicle when the temperatures return to
below their critical level (Stephens, 2006).
One of the most common problems caused by high temperatures is brake fade; other problems that may occur are
excessive component wear, rotor deterioration, and thermally excited vibration (brake judder). Heat conduction to
surrounding components can also lead to damaged seals, brake fluid vaporisation, as well as wheel bearing
damage, while heat radiated to the tyre can cause damage at tyre temperatures as low as 200°F (93°C) (Limbert,
2011).
Brake fade is a temporary loss of brake that occurs as a result of very high temperatures in the friction material.
The high temperature reduces the coefficient of friction between the friction material and the rotor, and results in
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reduced braking effectiveness and ultimately failure. Generally fade is designed to occur at temperatures lower
than the flame temperature of the friction material to reduce the possibility of fire at extreme temperatures. Normal
braking will usually return when temperatures drop below their critical level.
High temperatures in the braking system can form thermal deformation of the rotors leading to uneven braking,
accelerated wear and premature replacement. The life of the friction material is also temperature dependent, at
higher temperatures chemical reactions in the friction material may cause a breakdown in its mechanical strength,
which reduces braking effectiveness and causes rapid wear. The wear of frictional material is directly proportional
to contact pressure, but exponentially related to temperature, (Day and Newcomb 1984); therefore more rapid wear
will occur at elevated temperatures (Limbert, 2011).
A warning method development need is occurred with more active safety features introduction to warn the driver
against brake over-heat generation. Brake Temperature Warning (BTW) feature is to be given as a telltale and
pop-up warning light on cluster for purpose. BTW activation signal is activated via EBS (Electronic Brake
System) module. EBS module gives the signal when the brake discs reach the critical temperature limit. Once the
critical temperature limit is reached, EBS adjusts brake pedal feeling by changing foot brake valve’s operating
curve so that driver feels potential brake loss. (Figure 1) The aim is actually to warn driver for his/her abusive
service brake usage before any degradation in the brake systems happened. However, this algorithm is not valid
for panic braking, because the braking performance must provide full performance present in extreme or safety
critical conditions.

Figure 1. Fading Indication on Pedal

There are two way to observe disc temperature at vehicle level. First one is to measure the disc temperatures
continuously by integrated thermocouple on disc surface and second one is to calculate disc temperatures by
empirical calculation to predict disc temperature based on thermo-dynamical model of brake system with wheel
speed and brake pressure as input signal. In some application this algorithm can be part of EBS software and run
with availability of vehicle signals such as speed, braking pressure, braking frequency, etc. By this algorithm, EBS
module makes an empirical calculation to predict disc temperature.
This study is about to develop an experimental method and statistical approach to define critical disc temperature
limits (Figure 2) for the BWT function which the disc temperature is empirically calculated by EBS module.

Figure 2. Disc Temperature Limits for BTW function
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The brake warning strategy requires three level disc temperatures determination to be able to run the empirical
algorithm as needed. The BTE function is estimate of disc temperature based on energy calculated from service
brake parameters and thermo parameters from foundation brake. The BTE function does not take into account at
estimation the possible change in foundation brake parameters (e.g.: break component stuck or damage, etc.)
T1 is the start of brake warning indication on cluster and pedal feel change and T2 is the value at which pedal feel
change is completed. T3 is the value at which BTW is effective out at the cooling cycle and the warning tell-tale
disappears.

2. MAIN DESIGN PARAMETERS AFFECTED BY DISC TEMPERATURE
The first focus area of the study is how to define main parameters affected from high disc temperature. These
effects can be component level and also vehicle level. So, DCOV (Define-Characterise-Optimise-Verify) which is
a way of 6-sigma methodology is followed not to miss main contributors or parameters. First whole boundary
diagram is reviewed, and P-diagrams of each component are investigated. All error states obtained from Pdiagrams are listed. And all relevant DFMEA’s (Design Failure Mode & Effect Analysis) are reviewed
considering list of all error states. Finally, master fishbone diagram is created, which shows the parameters
influenced by high disc temperature. Then, main parameters affected by disc temperature are determined and
reduced to three main effects. These parameters are described below:

2.1. Brake Fade & Deceleration Limit Due To ECE-R13:
As it is defined in introduction section; brake fade is brake power loss situation about to change of brake pad
friction material chemical composition. The main property of friction material is friction coefficient changing by
temperature, velocity and pressure. Generally, friction coefficient tends to increase by material temperature
increase first, and then later reaches a maximum value, after that it starts to decrease. The increasing section is
about the reaction of material ingredients to heat. At the decreasing section, evaporating temperature low
ingredients starts to first evaporate, than combustible ingredients starts to burn and eventually other chemical
reactions starts among the remaining ingredients. This chain of events causes to transform friction material to a
different mixture of chemicals. Because of this reason; brake pad friction material has different friction coefficient
at different temperatures. This describes fade brake performance under high temperature usage conditions.
Vehicle braking performance must comply ECE-R13 Type-I hot performance section. Due to this regulation; after
10 times repeated 60 to 30 km/h brakes with 3 m/s²; 60 to 0 km/h panic brake MFDD (The mean fully developed
deceleration) performance must be at least 4 m/s². %10 margin over the acceptance criteria of the requirement is
decided as a safety factor. After repeated brakes defined in ECE-R13 Type-I, foundation brake system heats up. So
that, deceleration performance of the vehicle must be at least 4,4 m/s² for all conditions.

2.2. Temperature Limits Of Grease In Hub:
Front corner module (FCM) is a fundamental structure for HCV. FCM consists of brake disc, hub, spindle and
roller set assembly. Disc is assembled to hub by fixed joints. This allows them to move together. And hub is
tightened to spindle by a central nut after the roller set. And also wheel is assembled on other surface of hub
through connection holes of rim, just like disc-hub assembly. By this way; disc-hub assembly is able to spin
around spindle axial. And this is also the natural movement of wheel. The most important items for modules
function are roller sets and lubrication. And there is a possibility that the heat flux by convection from disc to hub
may cause a corruption at chemical structure of roller’s grease. So, grease in hub must be checked after tests.

2.3. Pad Health
It is described in detail, how the ingredients of friction material react against heat. Due to these information, there
is a limit But, besides the braking performance effect of heat, these chemical reactions in friction material cause
lining wear increase. (Figure 3) So, that customer has to change pads more frequently. Because of this high
severity quality issue, temperature limit of friction material is another item to consider at vehicle tests.
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Figure 3. Temperature Limit of Friction Material

3. VEHICLE TESTING TO OBSERVE MAIN PARAMETERS
A new vehicle level test procedure which makes possible to observe disc temperature effects on main parameters,
has to be developed. This procedure should eliminate as possible as all other noise effects.

3.1. Vehicle Choice & Conditions
A disc brake 4x2 tractor, loaded to GVM (gross vehicle mass) by load cage, is the best choice for the tests.
Tractors have two axials and this makes easier to predict load distribution change while braking. Normally GVM
is 40 tonnes for semi-trailer tractors, but 18 tonnes load is max allowable load share on tractors wheels due to law.
By this way, load stacks forward while braking and max load will be on front axial. This means front foundation
brakes will generate more power while braking. This is more complicated for the vehicles which have more than 2
axials. Another important point is not to use a semi-trailer instead of load cage. Because, trailer brakes share
braking power and this situation obstructs working of vehicle brakes at full capacity. On the other hand, dust
shields must be equipped on vehicle. Because dust shield has an effect to prevent air flow on disc, so it makes
harder to cool down discs. Last important point is wear condition of pads. Thus there is a heat capacity difference
between new pad and fully used pad. This difference can affect heating up trend of disc. Wear conditions can be
simulated by stoning the friction material to intended level. But there may be a minor difference between stoned
pads and naturally worn pads for many reasons. (Possible chemical reactions, bedding etc.) So, 4 type pads are
decided to use on tests. These are; naturally worn pad, new pad, stoned to %50, stoned to %90. All test
manoeuvres and measurements should be repeated by using 4 kinds of pads.

3.2. Vehicle Instrumentation
The most important measurements are disc and pad temperatures. Disc is drilled on mating surface with pad to
same diameter with thermocouple. The thermocouple is put in the hole to be the nearest position on disc surface. It
is very important because if the thermometer remains too deep in disc, it is not able to get mating surface
temperature correctly. The route of thermocouple is going through the ventilation channels of disc, follows the
disc neck & hub than it reaches to wireless device. It is very important that make sure the cable is glued on the
route perfectly. Because disc is a rotating part, any looseness on routing can cause to be brake the cable off. And
brake pad is drilled on back-plate to nearest position of surface considering wear share on tests. Then
thermocouple is integrated and cable is routed.
The nearest component to grease section of hub is rim. It is good to see temperature distribution on rim. It gives
opportunity to make a command about max temperature that grease in hub could reach. So getting temperature
data from three points rim on one wheel is decided. (Figure 4) Sticker type thermocouples are used.
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Figure 4. Instrumentation Points of Rim

As an addition to these measurement points, pressure datasshould be get from brake actuators. It is important to
observe if there is a problem could affect braking performance like pressure loss on lines. So that, pressure datas
are collected by pressuremeters integrated to test points of brake actuators. Disc temperature, pad temperature and
actuator pressure datas should be collected from each wheel of vehicle. Because, there may be lots of connection
problems that you can not figure out in limited time on field. It is important not to lose any data. The last
measurements are MFDD and time keep. MFDD is the measure of braking performance of vehicle. Also,
temperature and pressure changes will be graphed via time. MFDD and time are kept by data logger.

3.3. Vehicle Preperation (Bedding)
There are 4 pad wear conditions which the testing will be repeated for. Before the test starts, pads beddings should
be acceptible limits. If the bedding is not enugh, there could not be a sooth heat distribution on pad and disc. It can
cause hot spots and we can get inaccured results. So, vehicle should run for bedding at leaden condition before test
starts. One bedding cycle is firstly; 50 times 60-20 km/h braking under 2 bar actuator pressure, and then 130 times
20-10 km/h brakings under 3 bar actuator pressure. But, the driver should drive the vehicle with 30 km/h constant
speed at least 15 minutes without any braking between each 10 brakes of bedding cycle. It is improtant for not to
heat foundation brakes up too much. Because we do not want any change on composition of friction material
ingridients before test starts. This cycle should be repeated until braking efficiency of each axle is over %85 due to
braking force measurements on brake roller device. And all these are should be done after each wear condition
pads are equipped. Also tire pressures should be chacked before the test. If there is a difference about tire pressure
from one test to another, it is possible to get wrong MFDD results because of rolling resistance change.

3.4. Test Maneuvers
Performance evaluation will be done according to ECE-R13 Type-1. So maneuvers should be appropriate to
regulation. But if 10 times 60-30 km/h with 3m/s² brakes and 60-0 km/h panic brake for MFDD measurement are
performed, disc temperature could reach high points. And collected data could not be enough for statistical
evaluation. To prevent that, 60-30 km/h brakes are repeated as enough as heat disc up approximately 100⁰C, then
MFDD is measured by 60-0 km/h panic brake. This sequence of braking continued until the pads are reached
critical temperature. After this maneuver is completed and data is collected, cool down the discs until ambient
temperature by driving vehicle with 30 km/h constant speed. Then, make only 60-0 panic brakes until pad reached
critical temperature and collect the data. This is important to understand if the brakes by different deceleration
have any effect on heating up trend of disc and pads. These maneuvers should be repeated and data should be
collected for all pad wear conditions.

4. EVALUATION OF TEST RESULTS
Totally 8 tests (2 maneuvers of 4 pad wear conditions) are accomplished. No abnormal situation is observed about
pressure build ups. So each brake performance is included evaluation. Due to the results, the highest temperature
of rim is occurred on 2nd measurement point. (Points are shown in Figure 4.) And it was in grease working limits.
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1st measurement point is the nearest measurement point to hub, as it seems on Figure 4. So, it is not able to heat
generation effects on grease. It is also understood by visual controls of grease. (Figure 5) There is no change on
colour and consistency. Heating trends and MFDD measurements are shown in Figure 6. All the MFDD
measurements remained over 4,4 m/s² deceleration margine.

Figure 5. Grease Visual Control

Figure 6. Heating Trends

There is no effect on heating trends by the brakes with different decelerations. Also it valid for comperison
between naturally worn pad and the other thicknes simulated pads. It is possible to say that bedding drives before
testing are eleminated usage differances between naturally worn pads & thicknes simulated pads. But when we
investigate temperature difference between disc and pad due to wear conditions, this temperature differance
changes. Because different thickness pads has different heat capacities. As you see in Figure 7, temperature
difference between disc and par increases as the pad thickness increase. Because thicker pads has more heat
capacity, so they are able to absorb more heat energy. Minitab is used for deeper investigation of this evidance.
And it seemed that, these temperature differences has normal distrubition (Figure 8, P > 0,5).

Figure 7. Change of Temperature Difference Between Disc & Pad Due to Wear Conditions.

Figure 8. Distrubition of Temperature Differences
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This situations allows to make statistical analysis on this evidence. Then test for equal variances had positive
results. It means that, these temperature differences have similar variances (Figure 9, P > 0,01). Than, using
interval plot of temperature differences vs variable conditions showed us, minimum temperature difference occurs
minimum thickness pad condition. (Figure 10) This is the statistical proof of the situation described in heating
trend graphs either.

Figure 9. Test For Equal Variances

Figure 10. Interval Plot of Temperature Differences vs Variable Conditions

Minimum thickness condition is the worst case scenario for friction material limits. Because temperature
difference between disc and pad is minimal. This causes to heat the pads faster. By this command, it is possible to
plot disc temperature depends on the worst case pad temperadure (Figure 11).

Figure 11. Fitted Line Plot of Pad vs Disc

Fitted line plot provides 3rd degree polinomal function of disc temperature depends on pad temperature with
%89,2 confidence level. It is possible to calculate critical disc temperature limits for BTW.
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5. VALIDATION
Critical disc temperature limits (CDTL) are defined considering many items. There is no doubt that BTW can
work perfectly when the CDTL are recorded to EBS software. But, CDTL are defined by short duration tests. Even
BTW works perfectly, there is a possibility that customer can drive the vehicle on limits with a long duration. Or,
that is possible to drive over-limits at hill descents. Because of this reason; a test development which will represent
cutomer usage, is needed as validation of CDTL. After the discussions on this subject, the test procedure is
developed (Table 1).
Table 1. Validation Test Maneuvers
Steps

Validation Test Maneuvers
Temperature Range Duration
1 0,3 Tmax - 0,6 Tmax min 90 minutes
2 Cooling drive
Untill disc cool down to ambient temperature
3 0,6 Tmax - 0,8 Tmax min 90 minutes
4 Cooling drive
Untill disc cool down to ambient temperature
5 0,8 Tmax - 1,1 Tmax min 90 minutes
6 Cooling drive
Untill disc cool down to ambient temperature
7 1,1 Tmax - 1,5 Tmax Min 30 minutes
8 Cooling drive
Untill disc cool down to ambient temperature

Vehicle preperation is the same as defined previously. Brakes should be 60-30 km/h and with 3m/s² deceleration.
Cooling drives should be performed at 30 km/h constant speed without any braking until discs cools to ambient
temperature. Instrumentation is the same. The test is repeated 3 times. Each test starts with new discs, calipers and
pads.

6. RESULTS OF VALIDATION TESTS
All disc and pad temperatures are observed during tests. Please, see the results below (Figure 12, 13, 14, 15);

Figure 12. 1st Temperature Range of Validation Tests
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Figure 13. 2nd Temperature Range of Validation Tests

Figure 14. 3rd Temperature Range of Validation Tests

Figure 15. 4th Temperature Range of Validation Tests

3rd and 4th temperature ranges are very important. Because vehicle runs max CDTL at 3rd range, and it is over
CDTL for 4th range. Pad temperature limit and critical temperature for pad were defined in parameter definition
section, previously. Pad reaches its limit at 90 minutes duration of max CDTL. Beside this test, pad reaches near
critical temperature at 4th range. This shows that accuricy of CDTL determination method. After the tests, the
brake foundation parts such as, discs calipers and pads were examined for their functionality. The functions tests
such as adjustment mechanism performance test, efficiency, hysteresis, etc are performed. All results are found in
spec as shown Table 2:
Table 2. Measurement Results
Measurements of "X" cycle adjustment test
Brake 1
Gap before adjustment test - Leading
Gap control
Gap before adjustment test - Trailing
by feeler gauge [mm] Gap after adjustment test - Leading
Gap after adjustment test - Trailing
Actuator stroke control Stroke before adjustment test
by linear ruler [mm] Stroke after adjustment test

Measurements of Performance Test Brake 1
Stroking force [kN]
Hysteresis [%]
Efficiency [%]
Force difference between pistons [kN]
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Brake 2
1,9
1,9
0,9
0,9
38
26

Brake 2
215
215
92
92

Brake 3
̴ 2,1
̴ 2,1
̴ 1,1
̴ 1,1
̴ 41
̴ 29

Brake 3
̴ 240
̴ 240
̴ 95
̴ 95

Brake 4

Brake 4
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Apart from component level function tests, each sub-components such as sleeve guide, sleeve guide grease,
actuator sealing, etc. are inspected. The findings are summarized below:
1. There is no cracs on disc, but thermal cracks are clearly visible on pad. They are not in deep, acceptable
level.

2. No damage on sleeve guides & its sealings. The sleeve guide grease is not corrupted, too.

3. There is no sign of harm on the brake actuator sealings and on piston sealings.

4. Gear grease is not corrupted and the adjust mechanism is not damaged including plastic parts and inner
sealings.

Since the brake system functions is present and no permanent failure occurred during the validation testing, the
defined critical test temperature are released and relevant parameters uploaded into the brake control module for
the vehicle BTW feature.

7. CONCLUSION
The main effective parameter on the critical disc temperature determination study is found to be pad material
behaviour and pad thermal mass. Via regression analysis within confidence interval of 95%, disc temperature
correlation to pad temperature is formulated under the different pad conditions.
The validation test procedure is developed to simulate customer usage profile including abusive usages. After the
test, vehicle brake system and surrounding wheel end components are investigated for functionality and to ensure
if the CDTL are identified correctly or not.
During the 3rd temperature range test cycle pad temperature is recorded close to the pad temperature limit (T limit).
As expected, at the 4th temperature range test cycle, the pad temperature is found to be close to critical
temperature point (T critical). This proves the accuracy of whole critical disc temperature definition method.
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ABSTRACT
In this study, the thermal performance of a Printed Circuit Board (PCB) with high power Light Emitting
Diode (LED) chips was investigated by numerically and experimentally. For this purpose, the single 5-cell high
power LED lighting system includes PCB and copper plates was manufactured and tested in Laboratory
conditions. We also employed three dimensional Computational Fluid Dynamics (CFD) model with natural
convection effects by using FloEFD software package which was used for predicting temperature distributions of
PCB surfaces. During the studies, it is aimed to perform detailed simulation for circuit board and the validation of
the numerical model developed in this study was performed by using the experimental data. From the results, we
can easily say that higher temperature gradients were measured and predicted near the LED chip due to heat
generation. The data paths had a significant role on the temperature distribution of the LED circuit board. When
the results of the experimental and simulation are compared, high temperature changes are observed at short
distances around the LED. As move away from the LED chip, temperature changes are reduced. The temperature
gradient was calculated 10°C/mm very close to the LED chip. Between experimental and simulation results, it is
observed that the error rate is below 8% in general The numerical results were good agreement with numerical
data obtained from 3D CFD model. This model can be used to design and to evaluate Automotive Lighting
Systems in view of thermal performance and by using such models; system performance will be improved by
adding cooling units to the PCB system.
Keywords: Automotive lighting, heat transfer, CFD, LED, Printed circuit board (PCB)

1. INTRODUCTION
Led lighting parts had playing a significant role in the automotive industry in the early of 1990s. In that
years, they were only used in the top backlighting products of vehicles. Nowadays with the progress and spread of
this technology, 95% of the lighting functions are used with LED technologies in the automotive industry. After
the signal, stop and reverse lamp functions, the full rear stop LED lamp was presented to the market in 2005. The
rapid progress and innovations in vehicle lighting systems allowed to develop the light generation units used in the
LED systems. In today’s products, LED systems based on electronic control boards and printed circuit boards
(PCB) which include an advanced technology in both design and manufacturing are used to provide light
generation and lighting function. Besides, the providing lighting function, the main reasons for preferring the
usage of LED systems are low energy consumption, short response times and longer lamp life. In the available
literature, there are many scientific researches based on the LED components or systems, For instance, Chai et al.
(2011), studied the prediction of the junction temperature by modeling free convection around the LED system.
The thermal management of power electronic modules was also studied. Tsai et al. (2012) studied on the thermal
measurement and analysis of LED packages and modules which had high power and low cost. Yung et al. (2010),
investigated the thermal performance of the high brightness LED package series used on the PCB material.
Kikuchi (2011) defined the thermal simulation methodology and procedure of the shortest beam function of the
plastic reflector with aluminum fin used in the Nissan leaf electric car manufactured by Nissan. In addition, the
author also developed a suitable model for the thermal simulation of multiple LED chips. Mornet (2009) studied
thermal management for LED signaling and lighting fuction and cooling feasibility. Christensen(2009)
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investigated package and system level temperature distributions of a high power light emitting diode (LED) array
with numerical heat flow models. In this study, the three dimensional CFD method was chosen for modeling the
single LED chip on a PCB material. This method was used for modelling different engineering systems for
predicting temperature and flow characteristics in a computational domain (Kilic 2008, 2009, Sevilgen 2010 2011,
Mutlu 2016). Well designed and built CFD numerical model can be a useful tool to obtain flow and heat transfer
characteristics of a LED lighting systems. In the numerical calculations, The FloEFD software package was used
for predicting temperature distributions of PCB surfaces. We also employed an experimental study to evaluate the
temperature variations of a PCB with high power LED chip. For this purpose, the single LED lighting system
includes PCB and copper plates was manufactured and tested in Laboratory conditions. The validation of the
numerical model developed in this study was performed by using this experimental data.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1 LED System Design and temperature measurements
In this study, to evaluate the thermal performance of the LED system, the single LED on a circuit board
was designed and manufactured by using advanced technology. In this system the high power LED which is used
in the automotive front lighting products was placed on the top copper plate. This system include top and bottom
copper plates contact with high power LED chip and PCB placed between copper plates (Figure 1).

(a)

(b)

Figue-1 (a) PCB with high power LED chip (b) Cross sectional view (section-AA) of LED system
Computational domain with solid region

(c )
(c)

LED circuit board had a rectangular shape and the size of the board was 60x 51 x 1.62 mm and the LED
chip had a size of 3.85x6.5x0.5 mm. LED circuit board material was made up of a Flame Retardant 4 (FR4)
material. The thickness of the copper plates in both sides was 35 m without thermal insulation. The top and
bottom copper surface covered ratio was 83% and 89%, respectively.

Figure 2 The locations of thermo-couples used in the experimental study

The temperature measurements were performed by using K-type thermo-couples which had different
locations on the PCB material. The locations of these thermo-couples and the data logger were shown in Figure 2
and Figure 3, respectively. The reasons for the selection of the different locations are the getting temperature
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distribution on circuit board and the effects of data paths on the temperature distribution. We also used this
experimental data to validate the numerical results obtained from CFD model.

Figure 3 The K type thermos-couples and data logger used in this study.

2.2 Numerical Model of a single LED lighting system
The numerical model of a single LED lighting system was achieved by using FloEFD software package
which include 3D fluid flow and heat transfer analysis simulation tools embedded in CAD systems. LED system
was modelled by using Catia V5.22 (FloEFD for CATIA V5 Tutorial and Technical Reference 2018). The
numerical simulation was performed under steady-state conditions and the air flow was assumed as laminar. The
numerical solution includes all heat transfer nodes. The governing equations including continuity, momentum, and
energy equations for steady-state conditions of air flow with free convection effects can be written by using
Equations 1-5. The equation 6 is solved numerically for solid regions without heat generation except for LED
chip. Due to difficulties of modeling LED in details, we assumed as copper material for the LED chip with heat
generation and the heat generation was selected considering the temperature increase in LED chip dependent on
reducing lighting emittance. The governing equations and the boundary conditions used in the numerical
calculations were described below.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Where, u, v and w are the velocity (m/s) components, α is the thermal diffusivity (m 2/s),
is the
2
2
kinematic viscosity (m /s), β is the volume expansion coefficient, g is the acceleration of gravity (m/s ), T is the
temperature (°C), ρ is the density(kg/m3) of fluid in the computational domain and k and
are the thermal
conductivity (W/mK) of the LED material and the heat generation per unit volume (W/m3) in LED chip,
respectively. No slip boundary condition was used for solid-fluid boundaries. The air temperature was assumed as
a constant value of 23°C (T∞) considering experimental conditions. The thickness of the copper plates in top and
bottom sides was 35 m without thermal insulation. Also LED material was assumed copper and LED circuit
board material was used Flame Retardant 4 (FR4) material. In simulation, LED power was assumed volumetric
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heat generation rate. To modelling radiative heat transfer the Monte-Carlo method was used due to numerical
stability and getting precision results for the numerical simulations in available literature.

2.3 Mesh structure of computational domain
In the computational domain, we used an enclosure for the air domain surrounding the LED system which
is large enough for modeling natural convection. The computational domain consists of about 7x10 6 quadro
elements in total. Considering the temperature variations near the LED chip, we used high mesh intensity
surrounding the LED chip which had a size of 10mm x 15 mm. In numerical calculations, mesh generation is very
crucial for getting accurate predicted results and reducing computing time. The surface mesh structure of the solid
parts used in the numerical simulations was shown in Figure 4.

Figure 4 The mesh structure of surfaces of the circuit board

3. RESULTS AND DISCUSSION
The results of the numerical solutions for the top and bottom surfaces of circuit board were shown in
Figure 5. The maximum temperature obtained for the top surface of the circuit board was predicted as a value of
106°C on the LED surface. The maximum temperature value for the bottom surface of the circuit board was
computed as a value of 82°C at the center point. Additionally in this figure, the temperature predictions for the
locations of T1 to T6 are 73°C, 67°C, 92°C, 67°C, 82°C, 74°C, respectively. From the numerical results, we can
easily say that the data paths had great effects on the temperature distribution of the LED circuit board.

Figure 5 The temperature predictions for the top and bottom surfaces of the circuit board.

The experiments were performed in a test room which temperature was set to 23°C. The single LED
system was fixed in an air space and the temperature measurements were recorded for each two seconds.
Temperature variations with time were plotted in Figure 6 and the steady state conditions were achieved after 10
minutes of testing period (Figure 7). The temperature values obtained from experimental results for different
locations and the comparison to the numerical results were listed in Table-1.The maximum temperature was
achieved for the T3 location in both experimental and numerical study. The temperature measurements for the
locations of T1 to T6 were 68°C, 62°C, 85°C, 65°C, 80°C, 71°C, respectively.
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Figure 6 Temperature variations on top surfaces of PCB board

The temperature difference between numerical result and experimental data was calculated as 8% in
percentage for T3 location. This value was decreased dependent on distance the far away from the LED chip. This
is occurred because near the LED chip, higher temperature gradients were measured and predicted near the LED
chip due to heat generation. This temperature gradient was calculated above 10°C/mm very close to the LED chip.
Considering all these effects, the temperature predictions were in good agreement with the experimental data used
in this study. Considering the temperature measurement difficulties from the LED surfaces, the junction
temperature was calculated as a value of 108.4°C by using simulation data.
Table 1.The comparative results of both experimental and numerical data for different locations

Thermocouple
Locations
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Numerical
results
(°C)
72
67
92
67
82
74

Experimental
data
(°C)
68
62
85
65
80
71

Difference
(%)
5
7
8
3
3
4

Figure 7 Temperature measurements during one hour of test period .
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4. CONCLUSIONS
In this study, the thermal performance of a PCB with a single LED (Light Emitting Diode) chip was
investigated by numerically and experimentally. The comparative results were achieved for high power LED
system during emitting light in an air domain. The temperature measurements were performed for different
locations to allow to evaluate the temperature variations on the PCB and near the LED chip. The maximum
temperature obtained for the top surface of the circuit board was predicted as a value of 106°C on the LED
surface. The maximum temperature value for the bottom surface of the circuit board was computed as a value of
82°C at the center point. The temperature distribution of the PCB depends on the covered ratio of the top and
bottom copper plates. The junction temperature was calculated as a value of 108.4°C by using simulation data and
this means that the PCB with high power LED system works below the junction temperature.
The steady-state conditions were achieved after 10 minutes of testing period of a single LED. The
maximum temperature was achieved for the T3 location which was very close to the LED chip in both
experimental and numerical study. The temperature difference between numerical result and experimental data
was calculated as 8% in percentage for T3 location. This value was decreased dependent on the far away from the
LED chip. The temperature gradient was calculated above 10°C/mm very close to the LED chip.
The data paths had a significant role on the temperature distribution of the LED circuit board. The data
path used in this study designed to begin in a small area near the LED chip and this affect the temperature
variations of the PCB material, adversely.
In general, the difference between numerical results and experimental data were below 8% in percentage
and we can easily say that the validation of the numerical results were achieved for the three dimensional
numerical model.
On the other hand, this was a reference study for further studies which will include cooling system design
for PCB systems with high power single and multiple LED chips and the optimization of data paths considering
temperature variations of the PCB systems.
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ABSTRACT
Frictional dry clutches may exposed to successive and repetitive extreme heat flux boundary conditions during
vehicle drive. The aim of this research is to enhance the convective heat transfer of clutch pressure plate using
ventilation channels. The purpose of heat transfer enhancement is to prevent dramatic temperature rise during
repetitive engagements. The heat transfer coefficient of the clutch pressure plate was estimated by means of a 3D
CFD computation. Ventilated version new design was analyzed and compared with that of conventional nonventilated version. Implementation of ventilation channels into the casting pressure plate provided 25% weight
reduction which also helps to reduce fuel consumption of the vehicle. At different rotational speeds for the
ventilated design, the numerical results estimated 9.7% to 11.8% improvement in heat transfer coefficient and
drastic reduction in peak temperature values. Mechanical strength of each design under rotational speed was also
verified by means of 3D FEA computation.
Keywords: Dry clutch, CFD, Heat transfer enhancement, FEA

1. INTRODUCTION
Dry clutch system of a vehicle is used in manual and automated manual transmission systems and transmits the
torque from the engine to the gearbox. It comprises many functional components manufactured by different
material and processes. The choice of both the material and the manufacturing methodology depends on the
requirements of the functionality of the sub component. The heaviest part of the clutch system is the pressure plate
that is manufactured by the casting methodology. The material choice of the pressure plate is gray or ductile cast
iron due to its good surface finish, machinability, thermal capacity, wear resistance and low cost. Chemical
composition, cooling rate, liquid and heat treatment are the influencing factors of the metallurgy of cast irons
(Davis, 1996). Conductive heat transfer property of the pressure plate can be optimized via the metallurgical
processes (Hecht and Wang, 1999), while the convective heat transfer can be enhanced by increasing the
convective heat transfer surface (Kilic et al., 2016).
Clutch system ensures the comfort during gear change. During the engagement, generated heat flux is spread
between opposing frictional parts; flywheel, pressure plate and disc facings (Figure 1). Repetitive and consecutive
engagements can result many clutch failures due to temperature rise on the friction surfaces (Abdullah et al.,
2014). Consequently, the clutch transmission characteristic is affected negatively by the temperature rise (Pisaturo,
2013). Many studies have been performed on thermal problems of dry frictional systems like clutches and brakes.
Mouffak and Bouchetara (2016) determined the heat transfer coefficient by CFD and showed ventilation grooves
and the material positive effect on the clutch disc facings. Nejat et al. (2011) studied on the vanes model of a brake
disk in a steady state approach and find out the heat transfer coefficient of the vanes by CFD. Their results
indicated that increasing the flow momentum and limiting the flow separation region close to the leading edge of
the vanes improve the overall heat transfer coefficient. Cakmak and Kilic (2017) showed that one of the most
effective clutch design parameter to prevent dramatic temperature rise is both the convection coefficient and
convection surface improvement of the pressure plate. Similarly, Adamowicz (2015) showed the positive effect of
convective cooling in brake discs.
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In this research, ventilation channels were implemented into the casting pressure plate to enhance the convective
heat transfer. 3D CFD computations were used to determine the heat transfer coefficient and 3D FE computations
were performed to investigate the burst strength of the clutch pressure plate. Thermo-mechanical performance of
the new design ventilated version was compared with that of conventional non-ventilated version. One of the
advantage of the ventilation channels implementation is the weight reduction of the heaviest component in the
clutch systems, which leads to lower cost. The other advantage is the reduction of the vehicle weight, which
directly improves the vehicle efficiency and the fuel economy and can potentially reduce the vehicle operating
costs (Heuss et al., 2012).
Cover
Disc Facings
Engine
side

Clutch Housing
Gearb
ox
side

Flywheel
Pressure Plate

Figure 1. Dry clutch system

2. MATERIAL AND METHOD
In manual transmissions, the time at which the gearbox input shaft is pulled into synchronism with the engine is
the clutch engagement duration ts [s]. In real life, this period corresponds to releasing of the clutch pedal by the
driver. This action leads to temperature rise due to friction between clutch disc facings and counter solid parts
(pressure plate and flywheel). With the assumption of all frictional work conversion into heat, energy dissipation E
[kJ] is a function of transmitted clutch torque c [Nm] and rotational speed difference between engine and gearbox
r [rad/s];
(1)
Generated heat flux during slippage phase is spread between components depending on their thermal effusivity.
The conduction heat fluxes qx,y,z in x,y and z directions increases the temperature T of solid parts that varies with
the coordinates as well as the time t, depending on their specific heat cp [J/kgK] and specific mass [kg/m3]
(Mouffak and Bouchetara, 2016);
(2)
The conduction heat flux can be written in the form of temperature using Fourier's law. Assuming constant and
uniform thermal properties, the conduction heat flux relations are;
(3)
kx, ky and kz are thermal conductivity in x, y and z directions, respectively.
For the case of a clutch pressure plate, the boundary conditions are usually the conduction and energy dissipation
from solid parts to surrounding clutch housing air environment mainly by the convection. The boundary condition
is given as follow;
(4)
(5)
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where Tc is the convective surface temperature, T∞ is the surrounding clutch housing air temperature, qs is the
convective heat flux [W/m2], h is the convection coefficient [W/m2K].
In this study, heat transfer coefficient of pressure plate was computed by means of 3D conjugate CFD analysis.
Temperature variation of the ventilated version was analyzed and compared with that of conventional nonventilated version for the two different rotational speeds. Different from CFD computation, a separate 3D FE
analysis was also performed in order to investigate the mechanical burst strength of both versions. Visuals of
analyzed conventional non-ventilated and ventilated versions of the pressure plate for heavy duty truck
applications are shown in Figure 2.

(A)
(B)
Figure 2. Pressure Plates - Conventional non-ventilated (A), Ventilated version (B)

The purpose of the ventilation channels implementation was to increase the convective surface of the pressure
plate, thus improve the cooling performance. The ventilated version B has 68% more convective surface compared
to the conventional non ventilated version. The ventilated version has an airfoil shape in the ventilation channels
radial direction and has the compactness more than two times than the conventional case. Compactness [m -1] states
the ratio of the convection surface [m2] to the volume [m3]. Additionally, corresponding 25% weight reduction is
an important bonus to achieve greenhouse gas emission regulations target (Helms and Kräck, 2016). Comparison
of geometric properties of the analyzed pressure plates is shown in Table 1.
Table 1. Geometric properties of the pressure plates
Item
Mass [kg]
Convection surface [m2]
Compactness [m-1]

Conventional A
25.13
0.223
63.5

Ventilated B
18.83
0.375
144.5

Change %
- 25%
+ 68%
+ 227%

2.1. Heat Transfer Coefficient Computation
In this study, Ansys Fluent software was used for three-dimensional ﬂow and heat transfer ﬁeld analysis, this
software has ability to solve continuum, energy, and transport equations numerically with natural convection
effects. In the conjugate steady state 3D CFD analysis, pressure plate was defined as a solid and surrounding air is
modeled as rotating fluid. The mesh structure for the computations is shown in Figure 3. The full assembly mesh
model consist about 2x106 tetrahedron elements. Solid mesh was conformal to fluid mesh structure.
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Figure 3. Mesh structure of 3D CFD (Ansys Fluent)

Same amount of heat flux was applied to the friction surface of the pressure plates and Single Rotating Reference
Frame (SRF) method was used for modelling the rotating section on the fluid-solid contact surface as boundary
conditions. For fluid domain, frame motion was used which has a variable rotational speed (rpm). The values of
investigated rotational speed were based on the vehicle applications; 550 rpm for idle speed and a higher speed
level 1000 rpm. The solid domain of the pressure plate was stated as stationary wall relative to the adjacent cell
zone with no slip condition and the rotational speed was considered as 0 rpm. Temperature dependent specific heat
and conductivity were defined for the solid pressure plate. Fluid was defined as air which is listed in Ansys Fluent
default material library. The initial temperature of the pressure plate was considered as a value of 90°C. Air zone
was started as a value of 20°C. The k- SST model was chosen for turbulence modelling and continuum,
momentum and energy equations solved simultaneously during computations. The computation duration is
approximately 16 hours.

2.2. Burst Performance Computation
The mechanical burst performance of the pressure plates was investigated by Ansys Workbench in a steady state
condition. The purpose was to verify that the proposed ventilated designs can withstand the specified maximum
operating rotational speed. The stress-strain data of the cast iron pressure plate was defined in the material
database. The material tensile strength has been considered for the criteria in the analysis. Stress variation with
rotational speed was investigated till the criterion level. Hex dominant method was used in the mesh structure and
261.205 elements were analysed for conventional non ventilated version (Figure 4). The computation duration is
approximately 4 hours.

Figure 4. Mesh structure of 3D FEA (Ansys Workbench)

3. RESULTS AND DISCUSSION
Temperature distribution for idle speed (550 rpm) is shown in Figure 5 in which front view is shown above and
friction surface view is shown below. Even the same amount of heat flux was applied to the friction surface, the
ventilated version showed better cooling performance and its temperature distribution is lower than the
conventional case.

Conventional A
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Figure 5. Temperature (C) Distribution at idle speed - Conventional non-ventilated (A) and Ventilated version (B)

At idle speed, the volume average temperature of Ventilated B version is 156 C while the conventional one is 387
C. In Ventilated B, airfoil shaped ventilation channels not only increases the convective surface area but also
improves the convection coefficient that results better cooling performance as shown in Figure 5. Heat transfer
coefficient for different rotational speeds is shown in Figure 6. At idle speed 9.7% and at 1000 rpm 11.8%
improvement in heat transfer coefficient was estimated thanks to the ventilation channels. The specific geometry
of ventilation channels include radially airfoil shaped and the difference of width at inlet and outlet vents.

Figure 6. Heat transfer coefficient variation at different rotational speeds

The expected burst strength level of the 430 mm size clutch applications for the heavy duty truck applications is
minimum 5000 rpm. 3D FEA results estimated that the ventilated channels do not have significant impact on the
burst performance and the ventilated version can withstand up to 5950 rpm as can be seen from Figure 7. Material
tensile strength 250 MPa was taken into consideration for the stress limit of the material GJL250.

Figure 7. Maximum stress variation Vs Rotational speed (Ansys Workbench)

Stress distribution of each design at critical speed is shown in Figure 8.

(A)
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Figure 8. Stress Distribution at critical speed - Conventional non-ventilated (A), Ventilated version (B)

4. CONCLUSION
Numerical simulations were carried out to determine the impact of ventilation channels both on the cooling and the
mechanical burst performance of the clutch casting pressure plate. The conventional non-ventilated and a
ventilated version of the clutch pressure plate have been examined in the numerical analyses. 3D CFD results
indicated that the temperature rise of the casting pressure plate during excessive heat flux conditions can be
prevented with the implementation of ventilation channels. The ventilated version showed better thermal
performance due to more compactness and higher convection coefficient of the pressure plate. 9.7% to 11.8%
improvement in heat transfer coefficient was estimated at different rotational speed thanks to the ventilation
channels which also provide 25% weight reduction of the pressure plate. The mechanical burst strength was also
verified by means of the 3D FEA. The ventilated version showed similar performance compared to the
conventional one and their burst performance met the design criteria. These findings suggest that there is an
opportunity to reduce the weight of the heaviest part of the clutch system without compromising its thermomechanical performance. The results of this research also support the target of greenhouse gas emission reductions
in heavy duty vehicle applications.
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ABSTRACT
Automobile suspension systems are used to reduce vibration that transmitted from road random disturbance. This
vibration energy is converted to heat which wastes relatively large amount of energy. During daily use of
automobile only 10-15 % of the fuel energy is used to move car. Therefore, regenerative suspensions have
attracted attention of many automobile manufacturers to make energy efficient cars. At this point, regenerative
semi-active Magnetorheological (MR) dampers are one of the most promising devices that can provide better
handling and driving comfort. Also, it can convert relative motion of a suspension into energy and store it to a
battery for later use. This stored energy can be used to both ensure desired suspension character by use of proper
control methods and to power vehicle electronics to extend driving range. In this study, we have modelled a
vehicle that has 14 degrees of freedom and equipped with regenerative MR dampers (REMR). Also, hybrid
suspension control strategies were performed.
Keywords: Regenerative suspension, MR damper, semi-active control, vehicle modelling, skyhook control.

1. INTRODUCTION
In vehicle systems, a vibration or oscillating motion occurs depending on the road conditions. An active research
subject is that suspension systems which is designed to absorb the oscillating motion may also generate energy
using the same motion. In recent years, magnetorheological (MR) fluids have found application in semi-active
suspensions. The working principle of MR dampers is based on the principle of changing the viscosity of the
liquid which has the magnetizable iron particles of 3-10 microns in diameter with the applied magnetic field. A
damper with adjustable hardness can be obtained by using this feature of MR fluids. Also, it works as a passive
damper if an electrical input is not provided and this makes MR damper reliable.
Regenerative suspension system can be categorized as rotary and linear generators. In rotary suspension design,
suspension vertical motion is converted to rotational motion of a motor by using rack pinion and bevel gear. A
study conducted by (Li et al., 2013) show that a peak power of 67.5 W and an average power of 19.2 W can be
obtained from four energy-harvesting shock absorbers when the vehicle travels at 48 km/h on a smooth campus
road. Also, it is noted that the generated voltage reflects the road irregularities well.
Some researchers have been conducted studies about regenerative suspension filled with magnetorheological fluid.
Also, there are some prototype of self-sensing and self-powered MR dampers. The study conducted by (Chen and
Liao, 2012) proposed a novel regenerative self-sensing suspension. In this structure, MR damper and power
generator parts are integrated. Also, the voltages of adjacent coils with different phase are utilized to calculate the
relative velocity. (Sapiński and Krupa, 2013) investigated the effect of changing permanent magnet and coil
structure on output voltage and power of the suspension. This study proved that by changing permanent magnet
and coil combination, 2.6 times more power can be obtained.

2. VEHICLE MODEL INCLUDING TYRE MODEL
In this study, a 14 degree-of-freedom (DOF) vehicle model is considered as shown in Figure 1. The vehicle model
consists of five interconnected bodies that are sprung mass and four-wheel assemblies. In the modelling structure,
longitudinal, vertical, lateral and rotational dynamics of the vehicle are considered. Also, the vertical motion and
wheel spinning dynamics are considered. It is assumed that the monorail vehicle body is rigid and the center of the
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masses have the coordinate systems Oxc yc zc . Nonlinear tyre force characteristics arising from longitudinal and
lateral slip of the tyres are incorporated into constructed vehicle model. Also, effects of weight transfer between
the wheels during the longitudinal and lateral acceleration of the vehicle are taken into account to construct precise
model.

Figure 1. Simplified vehicle model.

In tyre dynamic there are three main factors, longitudinal slip, lateral slip and vertical forces on each tire, that
effect produced tyre forces. Each tyre in suspension structure performs different slip ratios due to nature of vehicle
dynamics. These slip ratios should be defined in order to express tyre forces properly. Wheel center velocities are
needed to define tyre slip angles. Wheel velocities cannot measure directly but can be calculated by using the
translational velocities and yaw rate of the vehicle according to fixed coordinate system at vehicle Cog (Emirler et
al,2015).
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 ,  FR   FR  tan1 
 VxCoG  tw z 
 VxCoG  tw z



 VyCoG  l f  z 
VyCoG  l f  z 
,

 RR   tan1 
 VxCoG  tw z 
VxCoG  tw z 



 FL   FL  tan1 













(2)

Longitudinal slip ratio can be calculated by using the difference between the tyre longitudinal velocities obtained
in Equation (1) and contact point velocities.
wij R d ij  Vxij
(3)
Sxij 
wij R d ij
Here Rd stands for related tyre dynamic rolling radius and can be calculated as
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Rd  Ro 

Fzij

(4)

Ktij

where Ro is the undeformed tyre radius that will be changed according to the vertical load, Fzij is the vertical
load on tyre and Ktij is the tyre stiffness. Tyre rotational dynamics under the influence of driving and braking
torque can be calculated as

I w wij  Td ij  Tbij  Fxij R dij

(5)

During the vehicle movement vertical loads on tyres change because of the various loads such as centrifugal
forces, acceleration or deceleration effects and aerodynamic forces (Kiencke, 2005). Also, these effects can be
modeled with transmitted forces from suspension assembly.

Fz FL 

ml h a
mhcog ax
mhcog 2 ax a y
mglr
 r cog y 

2  l f  lr  t f  l f  l r  2  l f  lr  t f g  l f  lr 

Fz FR 

ml h a
mhcog ax
mhcog 2 ax a y
mglr
 r cog y 

2  l f  lr  t f  l f  l r  2  l f  lr  t f g  l f  lr 

Fz RL

mlr hcog a y
mhcog ax
mhcog 2 ax a y
mglr




2  l f  lr  t f  l f  l r  2  l f  l r  t f g  l f  l r 

Fz RR 

(6)

ml h a
mhcog ax
mhcog 2 ax a y
mglr
 r cog y 

2  l f  lr  t f  l f  l r  2  l f  l r  t f g  l f  l r 

In simulation structure, semi-empirical Magic tyre model (Pacejka,2005), that widely used to calculate steady-state
tyre force and moment characteristics, is used. The general form of the formula is given in the following equation
and summarized in Figure (2). Camber effect is not considered in the used model .





Y     D sin C tan 1 B   E  B   tan 1  B      Sv


  x  Sh

(7)

Here x stands for the longitudinal slip ratio and lateral slip and the rest of factors are curve fitted parameters that
should be selected with respect to tyre data.

Figure 2. Overview of the structure of the tyre model.

3. REMR SUSPENSION CONCEPT AND MODELLING
3.1. REMR Suspension Design
In this study, we proposed a new regenerative semi-active suspension structure for an electric driven vehicles(EV).
Basically, REMR structure consists of an inner cylinder in which damping occurs and an outer cylinder that
produces electric induction. Inner cylinder is the same as MR fluid suspension which provide road holding ability
and vibration suppression that expected from a vehicle suspension. In designing REMR following steps should be
considered:
 Limited mechanical suspension space
 Maximum power generation ability
 Prevented magnetic-field interference between outer cylinder and inner cylinder that filled with
magnetorheological fluid.
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The air gap magnetic flux is calculated by using the magnetic circuit principle given in reference (B.
Ebrahimi,2007; Chen,2015)
Brem m 0 H c Ag
g 
(8)
Ag
2 gBrem   m 0 H c
Am
The induced voltage E (open circuit) in this coil can be calculated as follows


 dz
(9)
Ei   N  g sin  z  i 


 dt
As seen in peak power equation (10), double increase in  g results in a quadratic increase in power, P .
Therefore, the energy harvester is designed to have high magnetic flux by using permanent magnets effectively.
Also, it is not desired that the magnetic flux transmits from the outer cylinder of damper to inner cylinder. As seen
in Figure (3, a-c) this necessity can be achievable in Halbach PM array configuration. Moreover, the average radial
magnetic flux  g is increased significantly when compared with the radial or axial magnets array as seen in
Figure (3-d).

P

n  E12  E2 2 
4Z coil



N 2  g 2 2 n
4Z coil 2

V2 

 g 2 2 n Ac
8 3 2 dc

V2

where  is the conductivity of the electrical wire, and d c is the diameter of the coils.

Figure 2. Structure of the regenerative suspension and its components.
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Figure 3. Distribution of magnetic flux density;
a) Radial array, b) Axial array, c) Halbach array, d) Radial magnetic flux density.

3.2. REMR Suspension Modelling
There are several mathematical models to describe dynamic behavior of the MR ﬂuid damper (Spencer et al.,1997;
Choi et al., 2001; Kwok et al., 2006). In this study modified dynamic LuGre friction model that exhibits hysteresis
effect and the damping force by less parameters are used. Damper force is predicted by using inputs of relative
velocity, xmr , the inner state z and and the control voltage to the MR damper,  . LeGre model does not include

cogging force induced from the power generator part, this effect should be conceived to construct better
mathematical model.
Mathematical force equation of LuGre model is defined as follows
f   a z   0 z  1a0 xmr z  (1   2 ) xmr   b xmr

(11)

There are two semi-active control approaches for applying calculated control voltage to MR dampers. The first one
is saturation method, in this method calculated control signals are trimmed to be within a permissible limit of MR
damper. The second one is comparing the real and calculated damper force by inverse model of the MR damper
equation given in Equation (11) to obtain required control voltage



f c   a z   1a0 xmr z  ( 1   2 ) xmr 

(12)

 0 z   b xmr

where f c is the optimum control force calculated by the controller and xmr is the each suspension vertical
velocities. The parameters of the MR damper used in simulation are taken from the study conducted by (Yıldız et
al., 2014) and given in Table 1.

Parameters

Table 1. The parameter of the Lord 1005-3 MR damper.
Values
Units
Definitions

0

Stiffness of z (t ) influenced by
v(t )

320000

N/(m.V)

1

Damping coefficient of z (t )

3.21

N.s/m

2

Viscous damping coef.
influenced by v(t )

1153.3

N.s/m

a

Stiffness of z (t )

10000

N/m

b

Viscous damping coef.
influenced by v(t )

315

N.s/(m.V)

a0

Constant value

1400

V/N
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4. VEHICLE LONGITUDINAL SPEED AND SUSPENSION CONTROL
4.1. Speed Controller
A PID control with a time-delay is used as the control method of the speed controller to adjust driving torque
given in Equation (5). In practice, the designed speed controller generates control signal voltage to an in-wheel
motor or hub motor. However, in this study electrical characteristics of the motor is not considered instead of that
generated torque calculated by the controller is directly applied to the rear wheels of the vehicle. This approach is
depicted schematically in Figure (4) and the speed controller is given as



1
K p 1 
 Kd p 
 Ki p

G  p  K
p 1  T1 p 1  T2 p 

(13)

where K p , K i and K d are the proportional, integral and derivative constant of PID controller, respectively. Also,

T1 and T2 are the delay time constant that correspond to a mechanical delay of the driveline. Moreover, K is the
output gain factor of the controller.

Figure 4. Longitudinal Speed controller

4.2. Suspension Control
Improving vehicle driving comfort and road holding ability by using semi-active suspension control strategy has
been studied by many researchers in the field of vehicle dynamics (Vassal et al., 2008; Du et al., 2005; Dong et al.,
2010; Sammier et al., 2003). Semi-active control does not inject energy into the system in form of an actuation
mechanism. Therefore, the stability of the system is not affected. Also, low energy requirement and working as a
passive component in case of no energy supplied to them are advantages of the semi-active dampers.
Among conducted studies related to MR suspension control approaches, the hybrid controller is distinguished by
its performance over a wide range of operating conditions and its simplicity of the design. The hybrid control
approach is a combination of a skyhook control and a ground-hook control approaches as explained in Equation
(14). The aim of the controller is to provide direct control of both the upper and lower masses. In this study, four
independent controllers are designed for each suspension.

c z
Fsky   sky s
 0

 z s  zu  z s  0
 xs  z u  z s  0

 c z
Fgnd   gnd u
 0

 z s  zu  zu  0
 z s  zu  zu  0

Fhibrit   h Fsky  1   h  Fgnd
Here,  h is the weighting factor between the sky-hook and ground-hook controller.
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5. NUMERICAL SIMULATION AND RESULTS
In this paper, we proposed a longitudinal speed controller and the influence of the semi-active suspension control
strategies on ride comfort was investigated. The designed controller and constructed model are tested in
MATLAB-Simulink environment.
A track of double-lane change test as shown in Figure (5) is used in simulations. Road irregularities are not
considered on the track. Steering control was not designed in this study; therefore, reference steering input was fed
to the simulation structure. As seen in Figure (6), the hybrid controller decreases vehicle body rolling motion due
to lateral load transfer and centrifugal effects. This achievement also improves the vehicle cornering ability.

Figure 5. Designed road profile for simulations.

Figure 6. Vehicle rolling velocity during the test maneuver.

The vehicle pitching motion due to the acceleration-deceleration stages of the speed profile and constant speed
stages at line- changing stage is shown in Figure (7). It can be seen that hardening suspension decreased peaks and
oscillation of the pitching motion. Also, this effect can be used for the validation of the constructed model
accuracy when taking driving torque trend into account. It can be seen in Figure (8), designed PID controller is
good at tracking reference speed profile.
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Figure 7. Vehicle pitching velocity during the test maneuver.

Figure 8. Vehicle pitching velocity during the test maneuver.

6. CONCLUSIONS
In this study, a design of a hybrid skyhook suspension control algorithm for the 14 degree-of-freedom vehicle
model that equipped with a semi-active REMR damper is presented. The effectiveness of the proposed controller
has been validated in numerical simulations through comparisons with a standard suspension that has constant
damping value. Simulation results show that the hybrid controller scheme can achieve good performance in
driving comfort. Also, a PID control is proposed for longitudinal speed profile. Simulations show that PID control
is able to capture desired speed profile.

REFERENCES
[1] Li, Z., Zuo, L., Luhrs, G., Lin, L., ve Qin, Y. X. (2013). “Electromagnetic energy-harvesting shock
absorbers: design, modeling, and road tests”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 62(3), 10651074.
[2] Chen, C., and Liao, W. H. (2012). “A self-sensing magnetorheological damper with power
generation”, Smart Materials and Structures, 21(2), 014-025.
[3] Sapiński, B., ve Krupa, S. 2013. “Efficiency improvement in a vibration power generator for a linear MR
damper: numerical study”, Smart Materials and Structures, 22(4), 045-011.
[4] Emırler, M. T., et al. "Lateral stability control of fully electric vehicles." International Journal of
Automotive Technology 16.2 (2015): 317-328.
[5] U. Kiencke and L. Nielsen. “Automotive control systems for engine, driveline, and vehicle”. Springer,
2005.
[6] Pacejka, H. (2005). “Tire and vehicle dynamics”. Elsevier.
[7] B. Ebrahimi, M. B. Khamesee, F. Golnaraghi, “Design of an electromagnetic shock absorber”, Proceedings
of ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, IMECE 2007, Seattle, USA,
November 2007.

1148

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

[8] Chen, C., Zou, L., & Liao, W. H. (2015). “Regenerative magnetorheological dampers for vehicle
suspensions”. In Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems
2015 (Vol. 9435, p. 94353K). International Society for Optics and Photonics.
[9] Spencer Jr, B. F., Dyke, S. J., Sain, M. K., & Carlson, J. (1997). “Phenomenological model for
magnetorheological dampers”. Journal of engineering mechanics, 123(3), 230-238.
[10] C. Poussot-Vassal, O. Sename, L. Dugard, P. Gaspar, Z. Szabo, J.Bokor, “A new semi-active suspension
control strategy through LPV technique”, Control Engineering Practice, 16(12), pp.1519-1534, (2008).
[11] Du, H., Sze, K. Y., & Lam, J. (2005). “Semi-active H∞ control of vehicle suspension with magnetorheological dampers”. Journal of Sound and Vibration, 283(3-5), 981-996.
[12] Yıldız, A. S., Sivrioğlu, S., Zergeroğlu, E., & Çetin, Ş. (2015). “Nonlinear adaptive control of semi-active
MR damper suspension with uncertainties in model parameters”. Nonlinear Dynamics, 79(4), 2753-2766.
[13] Choi S.-B., Lee S.-K, Park Y. –P., (2001), “A Hysteresis Model for The Field Dependent Damping Force
of A Magnetorheological Damper”, Journal of Sound and Vibration, 245 (2), 375-383.
[14] N Kwok N. M., Ha Q. P., Nguyen M. T., Li J., Samali B., “A Novel Hysteretic Model for MagnetoRheological Fluid Damper and Parameter Identification Using Particle Swarm Optimization”, Sensorand
actuators A: Physical, 132(2), (2006) 441-451.
[15] Dong X., Yu M., Liao C., Chen W. , (2010) “Comparative research on semi-active control strategies for
magneto-rheological suspension” Nonlinear Dynamics, 59(3), 433-453.
[16] Sammier D., Sename O., Dugard L., (2003), “SkyHook and H∞ Control of Active Vehicle Suspensions:
Some Practical Aspects”, Vehicle System Dynamics, 39(4), 279–308

1149

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

DİZEL MOTOR SUSTURUCUSU TASARIM OPTİMİZASYONU
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ÖZET
İçten yanmalı motorlarda egzoz gazı oluşum süreci, gürültü üreten bir prosestir. Gaz, hem hava emme hem de
egzoz sisteminde yüksek basınç genliklerinde titreşir. Susturucu etkenin bulunmadığı sistemlerde egzoz gazı çıkışı
gürültü seviyesi, motor gürültü seviyesinden 15-20 dB(A) daha yüksektir. Ancak susturucu yardımıyla egzoz
gürültüsü motor gürültüsünden daha düşük seviyelere indirilebilmektedir. Günümüzde askeri ve sivil araçların
çoğu dizel motora sahiptir. Dizel motora sahip araçlarda, aracın çıkardığı gürültünün ana kaynağı bu motorlardır.
Bu nedenle; dizel makineye ve monte edileceği araca uygun olarak tasarımı yapılan egzoz sistemi ve sistem
elemanlarının tasarım optimizasyonunun yapılması önemli hale gelmiştir. Değişkenlerin çokluğundan dolayı
tasarımın optimizasyonunun otomatikleştirilmesi için yazılım olarak modeFrontier; algoritma olarak MOGA-II
(Multi Objective Genetic Algorithm) kullanılarak bir yöntem geliştirilmiştir. Akustik analizindeki girdilerin
değerlerine göre, belirli susturucu özellik aralıklarındaki tasarım optimizasyonu sonuçları elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: dizel, motor, susturucu, egzoz, tasarım, optimizasyon

DIESEL ENGINE MUFFLER DESIGN OPTIMIZATION
ABSTRACT
Internal combustion engines produces exhaust gas and this process makes highly unwanted noise. The gas vibrates
at high pressure amplitudes in both the air intake and the exhaust system. In systems where no silencer is present,
the exhaust gas noise level is 15-20 dB(A) higher than the engine noise level. However, with the aid of a muffler,
the exhaust noise can be reduced to a lower level than the engine noise. Today, most military and civilian vehicles
have diesel engines. In vehicles with diesel engines, these engines are the main source of the vehicle's noise.
Therefore; the optimization of the design of the exhaust system and system components, which are designed in
accordance with the specifications of the diesel engine that used and the vehicle to be mounted, has become
important. Due to existance of multiple variables, in order to automate the process of design optimization,
modeFrontier is used as software; and a method has been developed using MOGA-II (Multi Objective Genetic
Algorithm) as algorithm. Based on the values of inputs in the acoustic analysis, design optimization results were
obtained for specific silencer feature ranges.
Keywords: diesel, engine, muffler, exhaust, design, optimization

1. GİRİŞ
Günümüzde yeni inşa edilmekte olan sivil ve askeri araçlardaki ana tahrik sistemleri, boyutları ve kullanım
amaçları da dikkate alınarak, genellikle dizel makine odaklı olmaktadır. Ana güç üretim unsuru olarak dizel
makinelerin yoğunlukla kullanılıyor olması beraberinde dizel makinenin kendisi ve kendisine bağlı diğer
ekipmanların tasarım ve tasarım sonrası teknik özelliklerinin optimizasyonunun önemini arttırmaktadır. Bu
araçlarda özellikle yüksek güçteki dizel motorlar tercih edilmektedir. Yüksek güçlü dizel motorların susturucuları
da motorlar kadar önem taşımaktadır. Egzoz gürültüsüne, motordan kaynaklanan gaz kuvvetleri salınımları ve
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motorun mekanik titreşimleri sebep olur. Gürültü, egzoz sisteminin bütün yüzeyinden (borular ve susturucular)
yüzey titreşimleri şeklinde ve çıkış ağzından hava akış gürültüsü şeklinde oluşur. Egzoz gürültüsünü azaltmak için
egzoz çıkış ağzını küçültmek, susturucu hacimlerini ve sayısını artırmak, boruları optimize etmek gerekir. Ayrıca
gerek yol düzgünsüzlüklerinden, gerekse motor titreşimlerinden egzoz sistemine gelen titreşimlerin bu sistem
tarafından arttırılarak taşıta iletilmemesi için egzoz sistemi taşıt gövdesine, titreşim düğüm noktalarından
bağlanmalıdır.

2. SUSTURUCU OPTİMİZASYON SÜRECİ
Optimizasyon sürecinin otomatikleştirme ve aynı zamanda farklı algoritmalar kullanılması amacı ile modeFrontier
yazılımı kullanılmıştır. Bu amaç ile akustik bölümde anlatılan yöntem bir Excel makrosuna aktarılmış ve
optimizasyon sürecinde kullanılmıştır. Aynı zamanda susturucu tasarımı ve analizinde kullanılan ANSYS
Workbench yazılımına parametrik değerler girilmiş ve bu sayede bu değerlerin modeFrontier yazılımı tarafından
değiştirilebilmesi sağlanmıştır. modeFrontier yazılında kullanılan iş akış şeması Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. modeFrontier iş akış şeması

Akustik analiz girdileri şu şekilde belirlenmiştir:
•
•
•
•
•
•

Ses basınç düzeyi [dBA]
Frekans [Hz]
Debi
Susturucu iç çapı (2h)
İzolasyon kalınlığı (l)
Susturucu boyu (L)

Bu girdiler arasında ses basınç düzeyi, frekans ve debi motor üreticisi tarafından sağlanırlar ve sabit değerler
olarak sürece dâhil edilirler. Susturucu iç çapı, yalıtım kalınlığı ve susturucu boyu ise akustik hesaplama sürecine
belirli bir değişim aralığı tanımlanarak katılırlar. Aralık tablolarında yer alan (*) yıldızlı değerler referans
tasarımdaki değişken değerlerini temsil etmektedir.
Tablo 7. Referans tasarımda sabit akustik analiz girdileri

*Frekans [Hz]
31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000

*Ses Basınç Düzeyi [dBA]
99
113
121
127
123
122
118
111
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Tablo 2. Akustik analiz girdileri

Susturucu iç çapı
aralığı [m]

Susturucu boyu
aralığı [m]

İzolasyon kalınlık
aralığı [m]

( 0,55 – 0,75 )
*0,65

( 2,3 – 2,7 )
*2,5

( 0,1 – 0,25 )
*0,15

Akustik analiz çıktısı toplam gürültü, maksimum gürültü sınırı 98 dBA olarak tanımlanmıştır. Bu hesaplamanın
amacı gürültü seviyesinin minimize edilmesi olarak platforma tanıtılır ve optimizasyon sürecinde bu amacın tüm
sürece nasıl etkidiği doğrudan gözlemlenir.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri ise akustik analizlerin ardından gerçekleştirilerek sürece devam edilir.
Bu disiplindeki girdiler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
•
•
•
•
•

Debi
Susturucu iç çapı (2h)
Susturucu boyu (L)
Çıkış borusu çapı
1. ve 2. giriş boru çapı

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerinde kullanılan debi hariç tüm girdi değerleri belirli bir değişim
aralığında tanımlanırlar. Bu değişkenlerden debi, susturucu iç çapı ve susturucu boyu akustik analizlerde
kullanılan değişkenler ile ortaklık gösterirler.
Tablo 8. Değişken HAD analiz girdileri

Susturucu iç çapı
aralığı [m]
( 0,55 – 0,75 )
*0,65

Susturucu boyu
aralığı [m]
( 2,3 – 2,7 )
*2,5

Çıkış borusu çapı
aralığı [m]
( 0,1 – 0,25 )
*0,15

1. ve 2. giriş borusu
çapı aralığı [m]
( 0,275 – 0,325 )
*0,3

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri referans tasarıma ve belirlenen aralıklara göre gerçekleştirilir. HAD
analiz çıktısı toplam basınç farkı (geri basınç), maksimum basınç farkı sınırı ise 1300 Pa olarak tanımlanmıştır. Bu
hesaplamanın amacı toplam basınç farkının minimize edilmesi olarak platforma tanıtılır.
Çalışmalarda çok amaçlı optimizasyon süreci için MOGA-II (Multi Objective Genetic Algorithm) isimli
optimizasyon algoritmasının bu problem için uygun olduğu ve kısa sürede daha iyi sonuçlar elde edildiğine kanaat
getirilmiştir. Otomasyonu sağlanan tasarım metodolojisi kendi içindeki döngüler sayesinde en iyi tasarımları
bulmak için peş peşe analizlerini gerçekleştirir ve analiz sonuçlarını tasarımcıya sunar.

3. OPTİMİZASYON SONUÇLARI
Tüm sürecin otomatik hale getirildiği bu tasarım metodolojisi kullanılarak yapılan çalışmada alınan sonuçlar
tatmin edici niteliğe sahiptir. Bu çalışma çerçevesinde 437 farklı tip tasarım oluşturulmuş, bu tasarımların her biri
önceden belirlenen amaçlara ve kıstaslara uygunluğu otomatik olarak tespit edilmiştir.
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Tasarım sınırları
dışında kalanlar

1300 Pa

98 dB

Tasarım sınırları
içinde kalanlar
Şekil 2. Maksimum toplam gürültü ve maksimum basınç farkına göre tasarım uzayı

Şekil 2’ den fark edileceği gibi 437 farklı tasarımın bir bölümü, gürültü seviyesi en fazla 98 dBA ve toplam basınç
farkı en fazla 1300 Pa olacak şekilde önceden belirlenen tasarım sınırları içinde yer alırken diğer bölümü ise bu
sınırların dışında kalmaktadır. Tasarımcının ilgilendiği ve hangi tasarımın daha iyi olduğunu anlayacağı bölüm
sınırlar içinde kalan bölgedir.

Referans (Başlangıç)
Susturucu Tasarımı

Şekil 3. Optimum tasarım kümesinin global uzayda gösterimi

Şekil 3’ te referans tasarımın hangi bölgede yer aldığı ve metodoloji oluşturulmadan önce ne denli tatmin edici
olduğu gösterilmektedir. Kahverengi karelerin belirlenen sınırlar dışında kalan, mavi yuvarlak şekillerin belirlenen
sınırlar içinde kalan tasarımlar olduğu hatırlatılırsa kırmızı ile işaretlenen mavi yuvarlaklar optimum tasarımlar
kümesini meydana getirmektedir. Matematiksel olarak da ifade edileceği gibi çok amaçlı optimizasyon
problemlerinde tek bir en iyi tasarım kavramı yoktur. Amaçlar birden fazla ise bu amaca hizmet eden en iyi
tasarımlar kümesi (Pareto) oluşmaktadır. Bu küme içinden en uygun tasarımı belirlemek tasarımcının tercihine
bağlı hale gelir.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Çalışmada susturucu tasarımı optimizasyonu yapılmıştır. Bu optimizasyon analizler ve ölçümlerle doğrulanmıştır.
Akustik tasarım ve akışkan analiz yöntemleri; bir optimizasyon platformu olan modeFrontier yazılımı yardımı ile
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otomatik hale getirilmiş ve optimizasyona tabi tutulmuştur. Süreç içinde optimizasyon algoritmasının, akışkanlar
analizlerini basınç farkını düşürecek şekilde yönlendirmesi ile; basınç farkı ortalama olarak 1100 Pa seviyelerine
kadar inmiştir. Aynı şekilde referans tasarımda gürültü seviyesi sürecin sonlarına doğru 96.7 dBA civarına kadar
gerilemiştir.
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ÖZET
Bu çalışmada, amortisör sönümleme seviyesindeki artışın ABS’nin kontrol ve frenleme performansına etkilerinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için, µ-split (ayrık yol) ve µ-jump (ıslak yoldan kaygan yola geçiş ve kaygan
yoldan ıslak yola geçiş) olmak üzere üç farklı yol şartında ABS testleri gerçekleştirilmiştir. Bu testler araçta
mevcut olan amortisörün biri diğerinden %50 daha sert moda sahip iki farklı sönümleme seviyesi ile 30km/sa ve
60 km/sa olmak üzere iki farklı taşıt hızında tekrarlanmıştır. Yapılan testlerden elde edilen taşıt hızı, tekerlek hızı,
fren basıncı ve kayma oranı parametreleri incelenerek ABS’nin kontrol performansı ve fren ivmesi ile fren
mesafesi ile de ABS ile frenleme anında taşıtın frenleme performansı amortisör sönümleme seviyelerine göre
değerlendirilmiştir. Sonuçlar; amortisör sönümleme kapasitesindeki artışın hem kontrol performansını hem de
frenleme performansını etkilediğini göstermiştir.
Keywords: ABS, sert amortisör, kritik yol, performans

INVESTGATİON OF THE EFFECTS OF INCREASES İN DAMPİNG LEVEL ON ABS
PERFORMANCE UNDER CRİTİCAL ROAD CONDİTİONS

ABSTRACT
In this study, it is aimed to investigate the effect of increases in damping level on control and braking performance
of ABS. For this, ABS tests were conducted under μ-split (split road) and μ-jump (transition from wet road to
slippery road and slippery road to wet road) conditions. These tests are repeated at 30 and 60 km/h vehicle speeds
with two different damping levels which the one has higher damping level than the other. The control performance
of ABS was evaluated by analyzing the vehicle speed, wheel speed, brake pressure and slip rate parameters. Also,
the braking performance of ABS was assessed by using the braking acceleration and braking distances according
to damping level of dampers. The results show that the increases in damping level affect the control and braking
performances of ABS.
Keywords: ABS, shock absorber, critical road, performance

1. GİRİŞ
Günümüzde, yüksek hızlarda lastik ile yol arasındaki tutunmayı iyileştirmek ve fren güvenliğini artırmak için
birçok otomobil sahibi, daha sert ve sportif amortisörleri tercih etmekte veya var olan amortisörleri
sertleştirmektedir. Bunun yanında frenleme anında tekerlek yükünü kontrol ederek fren mesafesini azaltmak için
sert amortisörün sönümleme özelliğine dayalı yarı aktif süspansiyon sistemleri kullanılmaktadır. Anti-Lock Brake
System (ABS) fren sistemlerinin, tüm taşıtlarda standart hale geldiği ve ABS ile yarı aktif süspansiyon sistemleri
arasında entegrasyonun sağlandığı gözönüne alındığında serleştirilmiş amortisörlerin ABS’nin frenleme
performansına etkileri daha fazla önem kazanmıştır. Reul ve diğ., çalışmalarında ABS performansını iyileştirmek
için tekerlek yük bilgisini kullanan kontrol algoritması geliştirmişlerdir. Bu algoritmada sönümleme özellikleri,
yumuşakdan serte doğru değiştiğinde amortisörün aks hareketi ile sıkışması durumunda şiddetli salınımların ortaya
çıktığını belirtmişlerdir. Bunu önlemek için ek bir sönümleme kuvvetine ihtiyaç olduğunu vurgulamışlardır [Reul,
M ve diğ.2009, , Reul ve Winner, 2009). Niemz ve Winner., çalışmalarında frenleme anında taşıt gövdesi
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salınımlarını kontrol edebilmek için aktif süspansiyon sistemlerinin genellike sert sönümleme özelliğine sahip
olduğunu ifade etmişler ve bunun frenleme anında uygun bir sönümleme olmadığını vurgulamışlardır. Ayrıca,
sadece sert amortisör özellikleri sağlayan aktif süspansiyon yerine sönümleme özelliklerinin yumuşak ile sert
arasında değişmesini sağlayan yarı aktif süspansiyon sistemleri kullanarak ABS kontrollü frenleme ile durma
mesafesinin kısaltılabileceğini belirlemişlerdir (Niemz ve Winner,2006, Niemz ve Diğ., 2006) . Aynı şekilde,
Zhang ve diğ., çalışmalarında amortisör sönümleme özelliğinin değişimini sağlayan yarı aktif süspansiyon
sistemleri ile taşıtın seyir güvenliğinin sağlanabileceği sonucuna varmışladır. Bu araştırmalarında amortisörlerin
daima sert sönümleme özelliğine sahip olamayacağını, farklı sönümleme özelliklerinin kullanılması gerektiğini ve
bunun amortisörün genişleme ve sıkışma hareketine göre belirlenmesi gerektiğini tespit etmişlerdir (Zhang ve diğ.,
2009). Bu çalışmaların bazılarında, amortisör sönümleme özelliklerinin gözönüne alındığı yarı aktif süspansiyon
sistemi ile tekerlek yükü değiştirilmiştir. Bazı çalışmalarda da farklı metodlara dayalı ABS-aktif süspansiyon
sistemi entegrasyonu ile tekerlek yükü değiştirilmeye çalışılmıştır. Shao ve diğ., çalışmalarında, frenleme anında
ortaya çıkan yük transferi nedeniyle lastik üzerine gelen düşey yüklerin, frenleme momenti ile aynı fazda
değişmesini sağlayan ABS ile aktif süspansiyon sistemi arasındaki entegrasyonu sağlamışlardır (Shao ve diğ.,
2007). Alleyne çalışmasında, frenleme kuvvetini optimum tutunma bölgesinde tutmak için iki ayrı kontrolörün
kullanıldığı ve ABS ile aktif süspansiyon sistemi arasında koordinasyona dayalı bir kontrol metodu geliştirmiştir.
Bu metotta fren kuvveti değişimi takip edilerek tekerlekler üzerine etkiyen düşey kuvvetler değiştirilmiştir
(Alleyne, 1997). Lin ve Ting çalışmalarında, geri adımlı (back stepping) kontrol metodu kullanarak ABS ile aktif
süspansiyon sistemini bütünleştirmişlerdir. Bu şekilde ABS’nin ürettiği frenleme momenti ile frenleme kuvveti
tahmin edilerek düşey yük miktarını değiştiren süspansiyon sistemi kullanmışlardır (Lin ve Ting, 2007).
Yukarıdaki çalışmalarda görüldüğü gibi tekerlek yükünü değiştirmek amacıyla birçok kontrol metodu
kullanılmıştır. Bu kontrol metodlarının çoğunda tekerlek yükünü belirlemek için amortisör sönümleme seviyesi,
sertden yumuşağa doğru veya tam tersi yönde değiştirilmiştir. Bu değişimler sırasında en önemli noktanın, sert
amortisörün sönümleme seviyesine göre uygun tekerlek yükünü belirleyebilmek için kullanılacak referans
değişkeni ile ilgili bilgi eksikliğinin çok önemli olduğu görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı bu çalışmada
sönümleme seviyesineki artış ve karşılaştırmak amacıyla orta sertlikte sönümleme seviyesine sahip araçta mevcut
olan amortisör kullanılmıştır. Bu çalışmada mevcut amortisör, normal amortisör ve %50 daha yüksek sönümleme
seviyesine sahip amortisör de sert amortisör olarak adlandırılmıştır. Bu amortisörler ile elde edilen test sonuçları
ile sönümleme seviyesindeki artışın ABS performansına etkileri deneysel olarak araştırılmıştır.

3. ÖLÇÜM SİSTEMİ VE CİHAZLAR

Şekil 1. Enkoderin taşıta bağlanması ve basınçölçer

Ön tekerleklerin açısal hızı Şekil 1’de görülen enkoder ile ölçülmüştür. Maksimum 6000 dev/dak ölçebilen
enkoder ile tekerlek hızı, 1 devirde 1000 darbe olarak ölçülmektedir. Enkoder, tekerleğe oynar mafsallı çubuk ile
monte edilmiştir. Fren basıncı Şekil 1’de görülen basınçölçerler ile ölçülmüştür. Minimum 0,43 ve maksimum 4,5
volt ile 0–250 bar aralığını ölçebilen bu ölçüm cihazı, aparatlar ile ABS hidrolik basınç modülatörünün sağ ve sol
ön tekerlek çıkışına bağlanmıştır.
Şekil 2’de görüldüğü gibi taşıt gövdesine vakumlu yapıştırıcılarla bağlanan optik hız sensörü kullanılarak, taşıt
hızı minimum -10 volt ve maksimum +10 volt ile 0–250 km/sa aralığını ölçülebilmektedir
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Şekil 2. Taşıt hızı sensörü ve veri toplama sistemi

Taşıt hızı sensörünün bağlandığı veri toplama cihazı, enkoder ve diğer sensörlerin bağlandığı veri toplama kartı ve
16 kanallı besleme kutusundan oluşan veri toplama sistemi Şekil 2’de görülmektedir. Minimum -10 volt ve
maksimum +10 volt aralığında çalışan veri toplama kartının veri toplama hızı 50 kHz’tir. Veri toplama cihazı ise,
500 Hz veri toplama hızı ile çalışmaktadır.
Tüm bu ölçüm cihazları Şekil 3’teki test aracına bağlanarak, fren dinamiği ölçümleri gerçekleştirilmiştir

Şekil 3. Test aracı

Bu test sistemi ile ABS ile frenleme anında amortisör sönümleme seviyesindeki artışın etkilerini belirlemek için
normal ve sert olmak üzere iki farklı sönümleme seviyesi ile testler tekrarlanmıştır. Sert amortisör, Şekil 4’te
görüldüğü gibi normal amortisörden her piston hızında %50 daha yüksek sönümleme seviyesine sahiptir. Bu
sönümleme seviyesine göre yapılan test çalışmalarında elde edilen sonuçların sönümleme seviyesindeki değişim

Sönümleme kuvveti [N]

Ancak bu şekilde sönümleme seviyesindeki artışın etkileri ABS performansına yansıtılabilecektir. Yüksek
sönümleme seviyeli sert amortisör, mevcut amortisörün piston valfine ait pulların kalınlığının ve pul sayısının
arttırılması ile elde edilmiştir. Elde edilen amortisörlerin sönümleme kuvvetinin piston hızına göre değişimi Şekil
4’de verilmiştir.
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
-0.5

Sert amortisör

-0.4

-0.3

Normal amortisör

-0.2

-0.1

0
Hız [m/s]

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Şekil 4. Sönümleme kuvvet – hız değişim sonuçları

Şekil 4’de görüldüğü gibi elde edilen sert amortisör, araçta mevcut olan amortisörün sönümleme seviyesinden
%50 daha yüksek sönümleme kuvvetine sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sönümleme seviyeleri
arasındaki %50 lik fark piston hızına göre değişmemektedir. Bu, amortisör sönümleme seviyesindeki artışın ABS
performansına etkilerinin piston hızı artışından bağımsız hale getirilmesini sağlamıştır.
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3. TEST MATERYALLERİ VE TEST METODU
Test aracı ile 3 farklı yol şartında ve 2 farklı amortisör sönümleme kapasitesinde gerçekleştirilen ABS testleri,
Şekil 5’te verilen test ortamında gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5. ABS test ortamı

Bu test ortamında, normal ve sert amortisör ile testler 30 km/sa düşük ve 60 km/sa yüksek fren başlangıç hızı ile
gerçekleştirilmiş olup yol şartları aşağıdaki gibidir:
 Ayrık yol (µ-split).
 Islak yoldan kaygan yola geçiş testi (µ-jump).
 Kaygan yolda ıslak yola geçiş testi (µ-jump).
Şekil 6a’da verilen ayrık yol testi; sağ tekerlekler yeşil renk ile görülen kaygan (epoksi) zeminde sol tekerlekler
ıslak asfalt zeminde iken, ABS aktif olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Şekil 6b’de verilen ıslak yoldan kaygan
yola geçiş testi; ABS’nin ıslak asfalt zemin üzerinde aktif hale getirilmesi ve frenlemenin kaygan zemin üzerinde
sona erdirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Şekil 6c’de verilen kaygan yoldan ıslak yola geçiş testi; ABS’nin kaygan
zemin üzerinde aktif hale getirilmesi ve frenlemenin ıslak asfalt zemin üzerinde sona erdirilmesi ile
gerçekleştirilmiştir.

(a)

(b)

(c)
Şekil 6. Yol testleri

4. TEST SONUÇLARI
Her yol şartı için, düşük ve yüksek hız test sonuçlarının karşılaştırıldığı bu çalışmada, test sonuçları aşağıdaki
durumlara göre incelenmiştir:
1. ABS fren performansı
2. Taşıt fren performansı
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4.1. Ayrık Yol Sonuçları

140
120
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20
0
0

Normal Amortisör
Fren Basıncı [Bar]

Fren Basıncı [Bar]

Şekil 7’de görüldüğü gibi, ayrık yolda düşük hızlarda yapılan frenlemelerde, maksimum fren basıncı şiddetinin
amortisör yumuşadıkça, daha fazla olduğu görülmüştür. Bu nedenle, Şekil 8’de düşük hızlardaki bu amortisör
sönümleme kapasitesinde, maksimum fren basıncının uygulandığı bu noktalarda, diğer amortisöre göre, tekerleğin
daha uzun süre kilitlendiği görülmektedir.
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2
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Şekil 7. Ayrık yol fren basıncı sonuçları
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Tekerlek Hızı [km/sa]

Şekil 8’de görüldüğü gibi, ayrık yolda yüksek hızlarda, normal amortisörde serte göre, tekerlek hızı değişim
şiddeti daha azdır. Buna göre, yüksek hızlarda, tekerlek ve taşıt hızı arasındaki farkın da, normal amortisörde serte
göre daha az olduğu görülmüştür. Yüksek hızlarda, sert amortisörde normale göre, frenlemenin sonuna doğru
kilitlenme eğiliminin daha fazla olduğu görülmüştür.

Sert Amortisör
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Şekil 8. Ayrık yol tekerlek ve taşıt hızı sonuçları

Şekil 9’daki ayrık yol testi kayma oranı sonuçlarında, yüksek hızlarda, amortisör sertleştikçe, kayma oranı salınım
şiddetlerinin daha fazla olduğu ve kilitlenme sınırına daha fazla yaklaşıldığı görülmüştür. Buna göre, Şekil 7’de
fren basıncı şiddeti ve Şekil 8’de tekerlek hız düşüş şiddetinin, yüksek hızda yapılan frenlemelerde, amortisör
sertleştikçe, daha fazla olduğu görülmektedir. Bu nedenle ayrık yol testlerinde, yüksek hızlarda yapılan
frenlemelerde, amortisör yumuşadıkça, kayma oranının daha düşük değerlerde salındığı görülmüştür.
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Şekil 9. Ayrık yol kayma oranı sonuçları
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Şekil 10’daki ayrık yol testi frenleme ivmesi sonuçlarında, düşük ve yüksek hızlarda yapılan frenlemelerde, sert
amortisörde normale göre, frenleme ivmesinin daha yüksek değerlerde kaldığı görülmüştür.
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Şekil 10. Ayrık yol frenleme ivmesi sonuçları

4.2. Islak-kaygan Yol Sonuçları
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Şekil 11’e göre, ıslak-kaygan yol testlerinde, düşük ve yüksek hızlarda yapılan frenlemelerde, ıslak yol kısmındaki
fren basıncı şiddetinin sert amortisörde normale göre daha az olması nedeniyle, Şekil 12’de normal amortisörde
tekerlek hız düşüş şiddetinin daha fazla olduğu ve tekerleğin aniden kilitlendiği görülmektedir.
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Şekil 11. Islak-kaygan yol fren basıncı sonuçları

Şekil 12’ye göre, ıslak-kaygan yolda, normal amortisörde serte göre, düşük hızlarda tekerlek hızı değişimlerinin
şiddeti daha fazladır. Ayrıca, normal amortisörde serte göre, tekerlek ve taşıt hızı arasındaki fark da, düşük
hızlarda daha fazladır. Ayrıca, frenlemenin sonuna doğru kilitlenme eğilimi, düşük hızlarda normal amortisörde
daha fazladır. Düşük hızlarda yapılan frenlemelerde normal amortisörde serte göre, tekerlek hız düşüşlerinin daha
fazla olması nedeniyle, Şekil 13’de tekerleğin fazla kilitlendiği görülmektedir.
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Şekil 12. Islak-kaygan yol tekerlek ve taşıt hızı sonuçları

Şekil 13’e göre, ıslak-kaygan yol testlerinde, yüksek hızlarda yapılan frenlemelerde, kaygan yol ile ıslak yol
kayma oranı salınım şiddetleri arasındaki farkın; normal amortisörde serte göre daha fazla olduğu görülmüştür.
Yüksek hızlarda, ıslak yol kısmında, kayma oranı genliğinin, normal amortisörde serte göre, daha az olduğu
görülmüştür. Şekil 11’de fren basıncı şiddeti ve Şekil 12’de tekerlek hız düşüş şiddetinin, düşük hızlarda yapılan
frenlemelerde, normal amortisörde yumuşağa göre daha fazla olması nedeniyle kayma oranının daha yüksek
değerlerde salındığı görülmüştür.
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Şekil 13. Islak-kaygan yol kayma oranı sonuçları
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Şekil 14’e göre, düşük hızlarda yapılan frenlemelerde, frenleme ivmesi, normal amortisörde serte göre, daha düşük
değerlerde kalmıştır. Yüksek hızda yapılan frenlemelerde de, ıslak yol kısmındaki frenleme ivmesi, sert
amortisörde normale göre, daha düşük değerlerde kalmıştır.
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Şekil 14. Islak-kaygan yol frenleme ivmesi sonuçları
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4.3. Kaygan-ıslak Yol Sonuçları

Normal Amortisör

140
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0
0

Fren Basıncı [Bar]

Fren Basıncı [Bar]

Şekil 15’te görüldüğü gibi, düşük ve yüksek hızlarda yapılan frenlemelerde, ıslak yol kısmında, fren basıncındaki
artışın sert amortisör testlerinde, normal amortisörde yapılan frenlemelere göre, daha uzun sürede gerçekleştiği
görülmüştür. Düşük hızlarda yapılan frenlemelerde; kaygan yol kısmında, sert amortisör testlerinde normale göre;
ıslak yol kısmında, normal amortisör testlerinde serte göre fren basıncı şiddetinin daha fazla olduğu görülmüştür.
Düşük ve yüksek hızlarda yapılan frenlemelerde, ıslak yol kısmında, normal amortisör testlerinde serte göre, fren
basıncı şiddetinin daha fazla olduğu görülmüştür.
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Şekil 15. Kaygan-ıslak yol fren basıncı sonuçları
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Şekil 16’da görüldüğü gibi, kaygan-ıslak yolda, düşük hızlarda, ıslak yol kısmında, amortisör sertleştikçe, tekerlek
hızı değişimlerinin şiddeti artmıştır. Buna göre, düşük hızlarda, ıslak yol kısmında, tekerlek ve taşıt hızı arasındaki
fark da, amortisör sertleştikçe artmaktadır. Ayrıca, düşük hızlarda, frenlemenin sonuna doğru kilitlenme eğilimi,
sert amortisörde normale göre, daha fazladır.
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Şekil 16. Kaygan-ıslak yol tekerlek ve taşıt hızı sonuçları

Şekil 17’de görüldüğü gibi, kaygan-ıslak yol testlerinde, yüksek hızlarda yapılan frenlemelerde, kaygan ve ıslak
yol kısmında, kayma oranı salınım şiddetleri sert amortisör testinde normal amortisör testlerine göre, daha fazladır.
Şekil 15’te fren basıncı şiddeti ve Şekil 16’da tekerlek hız düşüş şiddetinin, düşük hızlarda yapılan frenlemelerde,
ıslak yol kısmında, normal amortisör testinde, sert amortisör testlerine göre, daha fazla olması nedeniyle, kayma
oranının daha yüksek değerlerde salındığı görülmüştür.
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Şekil 17. Kaygan-ıslak yol kayma oranı sonuçları
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Şekil 18’de görüldüğü gibi, düşük ve yüksek hızlarda yapılan frenlemelerde, frenleme ivmesinin ıslak yol
kısmında, sert amortisörde normal amortisör testlerine göre, daha düşük değerlerde kaldığı görülmüştür. Düşük
hızlarda yapılan frenlemelerde, kaygan yol kısmındaki frenleme ivmesinin, tüm amortisör testlerinde yapılan
frenlemelerde benzer şiddette kaldığı görülmüştür. Ayrıca, yüksek hızlarda yapılan frenlemelerde, kaygan yol
kısmındaki frenleme ivmesinin, sert amortisörde normal amortisör testlerine göre, daha yüksek değerlerde kaldığı
görülmüştür.
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Şekil 18. Kaygan-ıslak yol frenleme ivmesi sonuçları

4.4. Frenleme Mesafesi Sonuçları
Tüm yol tipleri için, amortisör sönümleme kapasitesine göre frenleme mesafesi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Ayrık yolda yapılan testlerde, düşük ve yüksek hızlarda, en kısa frenleme mesafesi sert amortisör ile elde
edilirken, en uzun frenleme mesafesi normal amortisör ile elde edilmiştir. Buna göre, düşük hızlarda yapılan
frenlemelere göre, yüksek hızlarda yapılan frenlemelerde, frenleme mesafesinde en az artış normal amortisör
testinde elde edilirken, en çok artış sert amortisör testinde elde edilmiştir. Islak-kaygan yol testinde, düşük ve
yüksek hızlarda, en kısa frenleme mesafesi sert amortisör ile elde edilirken, en uzun frenleme mesafesi normal
amortisör ile elde edilmiştir. Buna göre, düşük hızlarda yapılan frenlemelere göre yüksek hızlarda yapılan
frenlemelerde, frenleme mesafesinde en az artış normal amortisör testinde elde edilirken, en çok artış sert
amortisör testinde elde edilmiştir.
Tablo 1. Frenleme mesafesi sonuçları
Yol tipi

Taşıt hızı
30 km/sa
60 km/sa

Normal
Amortisör
12.3553 m
35.4640 m

Sert
Amortisör
9.9795 m
30.1473 m

Ayrık yol
Islak-kaygan yol

30 km/sa
60 km/sa

12.3581 m
35.2745 m

8.5778 m
33.7827 m

Kaygan-ıslak yol

30 km/sa
60 km/sa

10.0570 m
42.5176 m

7.8746 m
38.0487 m

Kaygan-ıslak yol testinde, düşük ve yüksek hızlarda yapılan frenlemelerde, en kısa frenleme mesafesi sert
amortisör ile elde edilirken, en uzun frenleme mesafesi normal amortisör ile elde edilmiştir. Buna göre, düşük
hızlarda yapılan frenlemelere göre yüksek hızlarda yapılan frenlemelerde, frenleme mesafesinde en az artış sert
amortisör testinde elde edilirken, en çok artış normal amortisör testinde elde edilmiştir.

5. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, amortisörün sönümleme seviyesindeki artışın ABS’nin kontrol ve frenleme performansına etkileri
deneysel olarak araştırılmıştır. Deneysel çalışma kapsamında ayrık, ıslak-kaygan ve kaygan-ıslak olmak üzere üç
farklı zeminde ve iki farklı taşıt hızında ABS testleri gerçekleştirilmiştir. Amortisörün sönümleme seviyesindeki
artışın ABS performansına etkilerini belirlemek için de araçta mevcut olan amortisörün biri diğerinden %50 daha
sert olan iki farklı sönümleme seviyesi ile testler tekrarlanmıştır. Bu çalışmada, %50 daha sert sönümleme
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seviyesi, frenleme ivmesine göre elde edilmiştir. Böylelikle, aynı amortisör kullanarak iki farklı sönümleme
seviyesinde aynı sönümleme karakteristikleri elde edilmiştir. Ancak bu şekilde aynı şartlarda sadece farklı
sönümleme seviyesinde testler gerçekleştirilebilmiştir.
ABS testlerinde elde edilen sonuçlar; 30 km/sa ve 60km/sa frenleme hızlarında ayrık, ıslak-kaygan ve kayganıslak yol tipleri için amortisör seviyesine göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede aynı amortisörün
mevcut sönümleme seviyesi ile %50 daha yüksek sönümleme seviyelerinin etkileri karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırma soncunda, sönümleme seviyesindeki artışın ayrık yolda, yüksek tepki kuvvetleri ürettiği ve bunun
sonucunda frenleme anında tekerleğin düşey salınımlarını şiddetlendirdiği görülmüştür. Buna karşın; frenleme
anında ıslak zeminden kaygan zemine veya kaygan zeminden ıslak zemine geçişte sönümleme seviyesindeki artış,
tepki kuvvetlerini azaltarak düşey salınımları etkili bir şekilde sönümleyebilmiştir. Araçta mevcut amortisör, ıslakkaygan yolda ürettiği şiddetli düşey tekerlek salınımları nedeniyle frenlemeyi iyileştirebilecek ABS parametre
değişimi ve yeterli tutunma elde edememiştir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, normal
amortisörün sönümleme kapasitesinin, ıslak-kaygan yolda çok yetersiz kalması ve fren mesafesini arttırması
sonucunda frenleme performansını çok ciddi bir şekilde kötüleştirmesidir.
Düşük ve yüksek hızlarda, tüm yol testlerinde, sönümleme seviyesindeki artış ile daha iyi ABS performansının
elde edildiği görülmüştür. Buna karşın, düşük ve yüksek hızlarda, tüm yol testlerinde normal amortisörde uzun
süren fren basıncı artışlarının ABS performansının kötüleşmesine neden olduğu görülmüştür. Böylece, fren
mesafeleri, amortisör sönümleme seviyelerine göre farklılık göstermiştir. Bu sonuçlara göre, ABS’nin amortisör
sönümleme kapasitesindeki artışa duyarlı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bunun nedeninin, farklı amortisör
sönümleme seviyeleri ile elde edilen tekerlek yükü değişimlerinin farklı fren basıncı karakteristikleri elde etmesi
olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak, fren basıncı şiddeti ile amortisörün sönümleme oranı arasında elde edilen denge sayesinde yüksek
sönümleme seviyesi ile tekerlek üzerindeki yük arttırılarak, uygun ABS parametre değişimleri elde edilebilecektir.
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ABSTRACT
Adhesive usage in automotive industry provides versatile designing and lightweight material usage which could
bond the same materials as well as different types of materials. Plastic-plastic, new generation composites, high
strength low density alloys, steels and/ or aluminum bonding are the rising topic of today. In this regard, the aim of
this study was investigation of mechanical properties of different types adhesives on plastics, metals and
composite materials. Polypropylene, PMMA and PC/ABS as plastics; continuous laminated glass fiber PA 6
(GFR-PA) as composite; aluminum (Al), Steel and solvent based painted metal plates as metals were chosen to
evaluate mechanical performances of three different types of adhesives; Mono-component sulfur cured
polybutadienes (heat curable), modified silane polymer (room temperature curable) and polymethylmethacrylate
(room temperature curable), respectively. Two different primers (Bostik Prep K, 3M 4298 UV) were applied on
low surface energy plastics. In order to observe performance of primers, they were applied on composite.
Tensile strengths of plastics, solvent based painted metal plates and composite metarials bonded combinations
were measured at room temperature after curing, after 500h damp heat (40 °C saturated humid air) ageing and
500h 90°C heat ageing. Moreover, tensile strengths of Al, Steel and continuous laminated glass fiber PA 6
combinations were investigated at room temperature after curing, after 500h damp heat (40 °C saturated humid
air) ageing, 500h 90°C heat ageing and also after 500h salt spray ageing ( 35 ° C, 95% RH, 1.6 cc/h density).
Keywords: Glass fiber, Adhesive, modified silane polymers, Al, polypropylene

1. INTRODUCTION
The modern automobile has been seen a considerable change in the types of materials employed in its
manufacture. Five decades ago, automobiles had have heavy metal body. The reason of environmental
consciousness and legislative regulatory requirements that are directly interested in automobile manufacturers to
improve fuel economy and reducing CO2 emissions in order to combating climate change, it has progressed
extensive deployment of alternative lightweight materials on the current automobiles [1]. Because of this reason,
new generation plastics, metals and composites with lower weights and higher strength, being at the same time
capable of prospering impact without compromising the integrity of the structure are being developed. It has been
estimated that there are more than 100,000 different kinds of commercial materials in the automotive market,
materials, that are utilized in automotive production, can generally be observed in five groups: metal alloys,
synthetic polymers, composites, ceramic and glass, respectively [2]. 71 % of the vehicle's weight is constituted
from high and medium strength steel, regular steel, iron, aluminum and other steel. Plastics, composites, rubber,
sealant and adhesives consist of the rest of the vehicle’s weight. According to Patil A. et al., plastic weight is 105
kg in a typical vehicle (Table 1) [3,5].
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Figure 1: Materials in a Vehicle [4].
Table.1. Plastics used in a typical car [3].
Component
Bumpers
Seatings

Main Types of Plastics
PS, ABS, PC/PBT
PUR, PP, PVC, ABS, PA

Average Weight in Car (kg)
10
13

Dashboard

PP, ABS, SMA, PPE, PC

7

Fuel systems

HDPE, POM, PA, PP, PBT

6

Body (incl. panels)

HDPE, POM, PA, PP, PBT

6

Under-bonnet components

PA, PP, PBT

9

Interior trim

PP, ABS, PET, POM, PVC

20

Electrical components

7

Lighting

PP, PE, PBT, PA, PVC
ABS, PA, PBT, POM,
ASA, PP
PC, PBT, ABS, PMMA, UP

Upholstery

PVC, PUR, PP, PE

8

Liquid reservoirs

PP, PE, PA

1

Exterior trim

4
5

Coming with in more lightening, innovative, restructing materials, unique materials combinations and processes
have to be designed, evaluated and approved. Increasing material properties, reducing thicknesses, diversifying the
material mix lead to significant changes when parts have to be assembled on a common production line. Therefore,
products are typically assembled using multiple components and joining processes are essential in manufacturing
to provide product function and increase manufacturing process efficiency [5].
Metal parts and also glasses on vehicle body have begun to replace with aluminum, plastics and carbon-fiberreinforced plastic (CFRP) and glass-fiber-reinforced plastic (GFRP), in the automotive industry. Especially, CFRP
could be used on roof; GFRP could be used on underbody; for mobile parts of vehicle, aluminum could be
used.The increments on the material diversity (GFRP, CFRP, thermoplastic and thermoset plastics, metals) have
provided to develop joining technologies. Instead of traditional joining method such as welding, riveting and
screwing; adhesives with the same elasticity, strength and ageing resistance properties have been developed.
Adhesives provide the joining of having different physical and chemical properties materials. In addition, adhesive
joining method allow thinner material usage. They cover all the adherent surfaces that supports to sustain large
impact loads, transmitting the load to the structure without damaging the joint, to improve the corrosion resistance
and to damp vibrations.There are different types of adhesives, which are depended on their chemical structures,
and their solidification processes with chemical reaction, physical hardening and nonsolidified adhesives.
Chemical hardening adhesives are epoxy (single (1C) or double component (2C)), hotmelts (PU or polyolefin (PO)
reactive), Silicones, 1C-2C sulfur cured polybutadienes, Modified silane polymer, cyanoacrylate and 1C / 2C
polymethylmethacrylate (PMMA). Physical hardening adhesives are nonreactive PO or rubber, dispersions and
solvent based polymers. Pressure sensitive adhesives, tapes and films do not solidify; they only wet and spread
over the adherent surface.
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All these developments in the material industry that have encouraged us to choose suitable adhesive and surface
treatment for composites, plastics, metals; to evaluate and examine mechanical properties of bonded components
in the automotive industry.

2. EXPERIMENTAL
2.1 Materials
2.1.1. Plastic Materials
Commonly used plastic materials, in automotive industry were chosen, however their joining combinations were
different from usage. Polypropylene (PP) was used due to its good heat and electrical resistance, also chemical
and fatigue resistance, being tough, having low density and higher rigidity. In automotive sector pp components
are utilized some automotive parts, including bumper, cladding, exterior trim, instrumental panels, indoor carpet
fiber and door trims (table 1). PC-ABS blend materials that are commonly used in automotive industry were
chosen because of high impact strength even at low temperatures, heat resistance, high stiffness, easy processing,
low overall shrinkage and high dimensional accuracy and colourable & printable properties of PC and ABS
together. In addition, polymethylmethacrylate (PMMA) materials were used because of its widely usage in
exterior parts (exterior and interior lighting such as headlights and taillights, instrument covers, spoilers and
mirror housings) of vehicles. PMMA has light transmission, extremely long service life, high resistance to UV
light and weathering, great scratch resistance.

2.1.2 Metal Materials
In this study, approved aluminum and Steel metal materials were used according to FCA specifications. The
usage of aluminum in automobiles has been increasing day by day because of its crash energy absorption
capability, increment of vehicle performance and contribution to reduction of CO 2 emissions and fuel economy.
Although aluminum is an expensive metal, its usage will become more widespread, and it is expected to increase
its usage in automotive industry. In order to simulate FCA vehicles’ metal body, Steel plates were chosen.

2.1.3 Painted Metal Plates
Steel metal plates were painted with solvent-based paints according to FCA specifications in production line.

2.1.4 Composite Materials
Glass fiber reinforced materials have begun to apply vehicles’ body parts such as leaf spring, crash box, and A
and B pillars etc. In this study, continuous laminated glass fiber reinforced PA 6 (GFR-PA) plates that has high
strength property was used which is possible to apply underbody of vehicles.

2.1.5 Adhesives
Mechanical properties of three different types of adhesives; Mono-component sulfur cured polybutadienes (heat
curable), modified silane polymer (room temperature curable) and polymethylmethacrylate (room temperature
curable) were evaluated on composite, metal and plastic materials that material combinations are shown in Table
2.
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Table 2: Bonded Materials and Adhesives

ADHESIVE

ADHERED PLASTIC AND METAL COMBINATIONS
PPPMMA

PC/ABSPP

GFR/PA PAINTED
PANEL

GFR/PAPAINTED
PANEL

AlSteel

GFR/PA
-Steel

GFR/PA
-Al

AlAl

SteelSteel

1C- sulfur
cured
polybutadienes

-

-

-

-

+

+

+

+

+

MS polymer

+

+

+

+

-

-

-

-

-

PMMA

+

+

+

+

+

+

+

+

+

“+” Materials and adhesive combinations were prepared. “-“ Materials and adhesive combinations were not prepared.

Table 3: Physical Properties of Adhesives
Material

1C- sulfur cured
polybutadienes

MS polymer

PMMA

Elongation at Break (%)

4-70

200

150

Specific Gravity (g/ml)

1.5 – 2.0

1,5

1,03

Application temperature

23 and 70°C

5 and 35°C

-40 and 150°C

Curing speed

Heat curable

3mm for 24h

24h

Open time

Heat curable

15min

7min

Material Properties

3.METHODS
All tests in this study were performed according to Fiat Chrysler Automobiles specifications. Test methods are
described in details.

3.1. Surface Energy Measurement
In order to decide surface energies of materials are proper for adhesion, firstly surface energies (SE) of materials
were measured. To measure surface tension, Dataphysics OCA 15EC was used. 6µl of distilled water was
dropped on flat materials surface, tangential contact angles of drops were measured then correlated SE values
were determined according to ISO 15989. SE values also were confirmed with surface energy inks (Arcotest).

3.2.

Preparation of Test Samples

100mm x 25 mm dimensions samples were prepared according to FCA specifications. If plastic material surface
energy is lower than 37 mN/m, Bostik primer Prep K for GFR-PA and 3M primer 4298 UV for PP were applied
on surfaces. Before primer and adhesives application, all materials surface were cleaned with heptane towel to
remove dirt, oil etc. Adhesives were applied on approximately 20mm x25mm of samples. Thickness of adhesive
on samples are important for structural adhesives like 1C- sulfur cured polybutadienes. This value should be
between 0,2 and 0,3mm. For MS polymers and PMMA adhesives, thickness does not affect performance of
them.
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3.3.

Curing of Test Samples

1C- sulfur cured polybutadiene adhesive was applied on GFR-PA, Al and Steel materials. It is heat curable
structural adhesive, in production it will be applied in body shop and curing will occur in paint process. Curing
conditions are defined in FCA production specifications. MS polymers and PMMA are room temperature curable
adhesives. More than 7 days, samples were conditioned at RT.

3.4.

Accelarated Heat Ageing Test

Full cured samples were aged at 90°C for 500h in Thermoscientific Heratherm oven. After ageing, samples
firstly were conditioned at room temperature and mechanical performances were evaluated.

3.5.

Accelarated Damp Heat Ageing Test

Other cured samples were aged in Leibish damp heat ageing (at 40°C under saturated water vapor) device for
500h.

3.6.

Accelarated Salt Spray Test

Structural 1C- sulfur cured polybutadiene adhesive applied composite-metal combinations were aged at 35 ° C,
95% RH, 1.6 cc/h density Erichsen 616/1000 salt spray cabinet.

3.7.

Lap Shear Strength Measurement

Shear separation strength gives maximum force needed to separate adhesive bonded material by pulling constant
speed. After curing and ageing, all test samples were placed in dynamometer (Zwick/ Roell Z010 Universal
Tensile Testing Device-10 KN Load Cell) to measure shear strength force per unit area.
In this study, for plastic-plastic bonded samples were pulled by 100mm/min and composite-metal and metal-metal
bonded samples were pulled by 12 mm/min acc. to FCA specifications.

4.RESULTS AND DISCUSSION
4.1.

Surface Energy Measurement

Surface energies of materials were measured with and without primer application by contact angle measurement
device and inks. Values are shown in Table 4. Although the surface energy of GFR-PA is high, the use of primer
has been studied on the recommendation of the supplier.
Table 4: Surface energies of materials with and without primer.

SAMPLES

Surface treatment

Surface Tension (mN/m)
Contact Angle

Surface Tension (mN/m)
Arcotest Ink

GFR-PA
PC/ABS
Al
PMMA
PP
Steel
Painted Panel
PP
PP

3M 4298 UV (thin film)
3M 4298 UV (thick
film applied)
PREP K
PREP K

46
37
40
45
30
30
30
23
30

38
38
44
42
30
42
32
44
34

40
31

44
40-42

PP
GFR-PA
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4.2

Lap Shear Strength Measurement

Shear strength performances of adhesives on plastic-plastic; GFR composite-painted plate; GFR composite-metal
and metal-metal were investigated after curing at room temperature, after damp heat ageing for 500h, 90°C for
500h heat ageing and 500h salt spray ageing.
2-C polymethylmethacrylate adhesive did not worked on Prep K applied composite and plastics, adhesive
separation property was observed for all conditions. However, adhesion of 2-C polymethylmethacrylate adhesive
was successful when it was applied on 3M 4298 UV primer treated PP bonded to PMMA and PC/ABS materials.
During the measurement at room temperature, plastic materials were broken with average 1280 N forces.
Mono-component sulfur cured polybutadienes (heat curable) were used to bond composite-metal and metal-metal
materials. The adhesive was applied on plates between 0,2 and 0,3 mm thickness because mechanical
performances of structural adhesives are influenced by thickness.
For one material combination (GFR-PA/ metal bonding), shear separation forces and separation characteristics
were examined with and without primer application on GFR-PA. According to results, separation characteristic of
both samples was observed as cohesive and shear forces per area were measured as 5,95 MPa for primeless
samples and 5,2 MPa for primer applied sample at room temperature, primer affect was not observed dramatically.
Moreover, separation characteristics of mono-component sulfur cured polybutadienes was cohesive for all material
combinations. Tensile strengths of Al/Al, Al/Steel and Steel/Steel were measured at room temperature as 9,38; 6,8
and 6,44 MPa, respectively (Table 5).
Modified silane (MS) polymer adhesive was used to adhere GFR-PA/painted metal plate, PP/PMMA and PP/PCABS material combinations. 3M 4298 UV primer was applied on low surface energy material PP and Bostik Prep
K primer was applied on GFR-PA. Adhesive thickness was between 1,6 and 2,6 mm. For all studied combinations,
cohesive separation behavior and material broken were observed at room temperature. At this conditions, shear
separation forces of GFR-PA/painted metal plate, PP/PC-ABS and PP/PMMA were measured as 1,96, 1,8 and
1,68 MPa, respectively (Table.5)
Table 5: Lap shear strength results of materials and adhesive combination after curing at room temperature.
Materials

Condition

Adhesive

PP/PMMA

RT

PMMA

PP/PC-ABS

RT

100

PP/PMMA

RT

PP/PC-ABS

RT

MS
POLYMER
MS
POLYMER
PMMA

GFR-PA/PAINTED
PANEL
GFR-PA/Al

RT

12

PREPK

12

GFR-PA/Al

RT

AL/Steel

RT

Al/Al

RT

Steel/Steel

RT

GFR-PA/PAINTED
PANEL

RT

MS
POLYMER
Sulfur Cured
Polybutadienes
Sulfur Cured
Polybutadienes
Sulfur Cured
Polybutadienes
Sulfur Cured
Polybutadienes
Sulfur Cured
Polybutadienes
PMMA

Al/Steel
GFR-PA/Steel

RT
RT

PMMA
PMMA

RT

Pulling
Speed
(mm/min)
100

Conclusion

4298-

Tensile
Strength
(MPa)
0,68

PP is broken

Adhesive
Thickness
(mm)
0,88

4298-

1,8

CF

2,6

4298-

1,68

CF

1,73

PP is broken F
ave (N)= 1267

1,2

1,96

CF

2,22

-

5,95

CF

0,22

12

PREP K

5,2

CF

0,23

12

-

6,8

CF

0,24

12

-

9,38

CF

0,26

12

-

6,37

CF

0,29

12

PREP K

4,62

AF

-

12
12

PREP K

4,43
2,72

AF
AF

-

100
100

CF: Cohesive failure; AF: Adhesive failure
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2-C PMMA adhesive bonded PP/PMMA and PP/PC-ABS were broken after 500h damp heat ageing. Average of
breakage forces of PP and PMMA were measured between 1058 and 1280 N (Table 6). In these combinations, 3M
4298 UV primer was applied on PP materials.
Lap shear strengths of mono-component sulfur cured polybutadienes bonded GFR-PA/Al and GFR-PA/Steel
materials were measured after 500h damp heat (40 °C saturated humid air) ageing as 5,5 MPa, 4,84 MPa.
Shear separation forces after 500h damp heat ageing of MS polymer bonded PP/PMMA and PP/PC-ABS were
measured 1,14 MPa and 1,33 MPa, respectively. However adhesive separation characteristic was observed GFRPA/painted metal plate adhesion with 0,37 MPa shear separation force.
Table 6: Lap shear strength results of materials and adhesive combination after curing and 500h damp heat ageing.
Materials

Adhesive

Primer

Ageing

Pulling
Speed
(mm/min)

Shear
Separation
Force per Unit Area
(MPa)

Conclusion

Adhesive
Thickness (mm)

GFR-PA
PAINTED
PANEL
PP/PMMA

MS
POLYMER

PREP K

12

0,37

AF
from
GFR-PA

2,38

MS
POLYMER

3M 4298
UV

100

1,14

CF

2,26

PP/PCABS

MS
POLYMER

3M 4298
UV

100

1,33

CF

1,63

PP/PMMA

PMMA

3M 4298
UV

Damp
Heat for
500h
Damp
Heat for
500h
Damp
Heat for
500h
Damp
Heat for
500h

0,4

PP/PC-ABS

PMMA

3M 4298
UV

Damp
Heat for
500h

100

GFR-PA
/Steel

Sulfur cured
polybutadiene

-

Damp
Heat for
500h

12

4,84

PMMA
plastic
is
broken
Fave=1058
N
PP
is
broken
Fave=1280
N
CF

GFR-PA/Al

Sulfur cured
polybutadiene

-

Damp
Heat for
500h

12

5,5

CF

0,23

100

0,94

0,2

CF: Cohesive failure; AF: Adhesive failure

According to results after 500h 90°C heat ageing, MS polymer adhesive was separated adhesively from PC/ABS
surface; cohesive behavior was observed for GFR-PA/painted metal plate with 2,29 MPa shear separation force. In
addition, for PP/PMMA, non homogenous cohesive behavior with 1,39 MPa force per unit area and PP material
broken were observed.
2-C PMMA adhesive was applied on 3M 4298 UV treated PP/PMMA and PP/PC-ABS were broken after heat
ageing. Breakage forces of PP was measured as 1157 and 1400 N.
Lap shear strengths of mono-component sulfur cured polybutadienes bonded GFR-PA/Al and GFR-PA/Steel
materials were measured after 500h 90°C heat ageing as 8,77 MPa and 7,76 MPa, respectively. According to
results, shear forces were increased with heat ageing.
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Table 7: Lap shear strength results of materials and adhesive combination after curing and 500h 90°C ageing.
Materials

Adhesive

Primer

Ageing

Pulling
Speed
(mm/min)

Shear
Seperation
Force per Unit Area
(MPa)

Conclusion

Adhesive
Thickness
(mm)

GFR-PA
PAINTED
PANEL
PP/PMMA

MS
POLYMER

PREP K

90⁰
500h

C

12

2,45

CF

2,47

MS
POLYMER

PP/PC-ABS

MS
POLYMER

PP/PMMA

PMMA

PP/PC-ABS

PMMA

GFR-PA
/Steel

Sulfur cured
polybutadiene

3M
4298
UV
3M
4298
UV
3M
4298
UV
3M
4298
UV
-

90⁰
500h

C

100

1,39

CF and plastic
broken

2,09

90⁰
500h

C

100

1,20

AF
from
PC/ABS parts

1,93

90⁰
500h

C

100

0,5

90⁰
500h

C

100

90⁰
500h

C

12

7,76

PP parts were
broken
with
Fave (N)= 1157
PP parts were
broken
with
Fave (N)= 1400
CF

GFR-PA/AL

Sulfur cured
polybutadiene

-

90⁰
500h

C

12

8,77

CF

0,24

0,97
0,21

CF: Cohesive failure; AF: Adhesive failure

Lap shear strengths of mono-component sulfur cured polybutadienes bonded GFR-PA/Al and GFR-PA/Steel
materials were measured after 500h salt spray ageing, as 5,05 MPa and 3,35 MPa, respectively. According to
results, salt spray ageing was negatively affected mechanical performances of adhesive on these material
combinations.
Table 8: Lap shear strength results of GFR-PA materials with Sulfur cured polybutadiene adhesive combination after salt spray
ageing for 500h.
Materials

Adhesive

Ageing

Shear Seperation Force per
Unit Area (MPa)

Conclusion

Adhesive
Thickness (mm)

GFR-PA
/Steel

Sulfur cured
polybutadiene

Salt Spray ageing for 500h

3,35

CF

0,21

GFRPA/AL

Sulfur cured
polybutadiene

Salt Spray ageing for 500h

5,05

CF

0,21

CF: Cohesive failure; AF: Adhesive failure

5. CONCLUSION
In conclusion, primer applied plastics were investigated by contact angle and inks and it was seen that surface
tensions of them were not increased. Enhancement mechanism of primers should be researched.
PMMA adhesives are not suitable for Steel, Al and continuous laminated glass fiber reinforced-PA 6 (GFR-PA)
without proper primer. Prep K does not work on low surface energy PP. MS polymer adhesive works on PMMA,
3M 4298 UV applied PP, Prep K applied GFR-PA and PC-ABS at room temperature. However, after damp heat
ageing, Prep K primer does not work on GFR-PA.
Shear separation forces of mono-component sulfur cured polybutadienes are increased after 500h 90°C heat
ageing when MS polymer adhesive performance does not change because of cohesive failure of adhesive.
Salt spray and damp heat ageing are influenced mechanical performances of mono-component sulfur cured
polybutadienes.
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Studies should be continued that different types of adhesives are applied on different material combination to
investigate adhesion performances.
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ABSTRACT
Thermal insulation of internal combustion engines is a topic that has gained popularity in the automotive sector in
recent years. This paper explains that a new method to keeping constant of the engine working temperature with
the help of active air guide shutters. This method decreased the CO 2 emission rate, the fuel consumption, and
reduced the aerodynamic drag at the high-speed conditions. Reduction of 2.2% percent on drag coefficient at highspeed condition is observed because of two-dimensional CFD analyses. Improving thermal insulation is the way
to ensure that the engine reaches the ideal operating temperature more quickly, thus consuming less fuel and
achieving less CO2 emissions. The system automatically adjusts the positions of vehicle shutters and by this way,
the direction of the wind is changed according to the engine requirement. In other words, the thermal performance
of vehicle’s radiator is managed in line with short-term requirements. The automated air shutters provide not only
more efficient cooling for the engine cooling equipment’s such as: a radiator, condenser, and intercooler but also
blocking the wind in cold days too. Especially in winter, the engine temperature cannot reach to the optimum
working temperature in designated time because the cold wind penetrates to the engine exceedingly. The active air
guide shutters are additionally used for the blocking of the cold air and create an opportunity of faster warm up of
the engine. By use of this system, fuel injected is decreased and thus emissions of the internal combustion engine
are decreased. Pollutants in emitted gases have a much more significant impact on the environment. All of
automobile companies in the world are trying to decrease emission of pollutants of their vehicles to align with
regulation requests.
Keywords: fuel consumption, emission, aerodynamics, active grille shutters, control system design

1. INTRODUCTION
In today’s world, many automobile companies are researching for new ways to reduce the CO 2 emissions, which
directly related with fuel consumption of vehicles that are powered by internal combustion engines. As it is
known, the internal combustion engines convert chemical energy of fuel to rotational energy with the help of
combustion. While the rotational energy is generated, combustion of fuel creates a variety of pollutants like CO 2,
CO, NOx, Hydrocarbons and water. The emitted gases and pollutants of vehicles depends on combustion quality,
the load on the vehicle and consumed electrical energy within the vehicle. Working temperature of internal
combustion engines has a significant role in terms of the combustion quality. The cooling systems provide stable
working temperature to the engines with consuming some part of energy in the vehicle. When the wind amount,
which comes from the front grill of car towards the engine, is not enough for cooling, the cooling system must
become a part of the cooling activity to keeping constant of the engine working temperature. The cooling system,
mainly cooling fan consumes electrical energy in the vehicle and this situation causes to increase fuel consumption
of the vehicle. Thus, increasing amount of pollutants of produced by internal combustion engine increases.
Most of the vehicles have not any moveable shutter parts in or behind their front grill. The cold air move from
outside to the inside of engine through the front grill that is not movable. In fact, there are many disadvantages of
passive shutters from the point of fuel consumption, CO 2 emission, and aerodynamic drag. Firstly, the nonoriented cold air is a difficulty to the engine warming process in terms of reaching time to the optimum working
temperature. Secondly, when the engine working at stable temperature, the cold air penetration causes the heat loss
of the engine, especially in cold days. Thirdly, since there are lots of nonlinear mechanical part and blank in the
engine bay, the aerodynamic drag occurs owing to the wind penetration to the engine bay. Parts of engine bay that
are exposed to airflow from front grill increase the aerodynamic drag coefficient of the vehicle.
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The main aim at that point is the reduction of engine load with using the thermal and airflow advantages of active
air guide shutters, which called as an active system because it has automated moving parts. Thus, the load
reduction on the engine with using mentioned features decreases the fuel consumption and amount of emitted
pollutants of the vehicle. With the addition of the active air guide shutters system to obtain better emission results
in the city cycle, software parameters within the engine control unit are provided to act according to the condition
of the shutters. The automated shutter control system collects required data and information from sensors of the
engine system and decides the angles of shutters to depending on the engine coolant temperature, operating mode
of engine and vehicle speed also several other signals depending on the configuration of the car.
The computational fluid dynamic analysis of the vehicles which have and have not an active air guide shutter been
performed in the simulation environment and the important results are compared with each other in terms of the
aerodynamic drag, the engine efficiency such as fuel consumption and emission rate. In addition to the simulation
results, the realization of the vehicle that has active grille shutters (AGS) is made and the simulation results are
compared with the realization results in parallel.

2. LITERATURE REVIEW
The aerodynamic characteristics of road vehicles and the first studies to reduce the drag coefficient are dated to
1920's. Designs from different disciplines attract attention in the first years, after which Jaray Car Concept has
emerged (Hucho, 1998). In this tool, the drag coefficient value has been reduced from 0.64 to 0.30. To reduce the
drag coefficient, designs that we can call detailed optimization between 1955 and 1974, then shape optimization
(Hucho, 1998) and nowadays, original designs focused on fuel saving are the foreground topic.
Williams (2003) analytically investigated the effects of aerodynamic drag and drag of cooling to determine the
effect of vehicle cooling on total drag resistance. Particularly the external flow has shown the interaction with the
region from the front of the vehicle to the engine bay and from the engine compartment to the outside. In general,
when the vehicle shutters are closed, and the reference model is compared, the result is that the cooling drag
resistance decreases (Williams, 2003).
Jama et al. (2006) stated that the engine cooling system is designed for high speed-low torque and high torque-low
speed conditions in vehicles, and under extreme conditions, it works below its capacity, resulting in more air
resistance. During their work, the passenger vehicle was tested in the wind tunnel by closing the front grill in more
than one way. The study showed that the drag coefficient was reduced by 7% with this method (Jama, Watkins,
Dixon, 2006].
Mulemane and Soman (2007) studied the cooling system of a diesel engine using computational fluid dynamics in
their work. They modeled the water jackets around the engine and made a detailed study of the sudden
evaporation, cavitation and liquid flow caused by the local high temperature formed in this region. In addition, an
experimental study has been carried out and it has been observed that the simulation results and the experimental
results are parallel. Basically, water jackets are designed to allow internal combustion engines to operate in regime
at an optimum temperature. At this point, it is possible to incorporate mathematical models of physical phenomena
such as cavitation and point boiling into the simulation, thanks to the possibilities provided by CFD, one of the
computer-assisted analysis programs. Commercial CFD codes and simulation programs were used in the study
(Mulemane, Soman, 2007).
In this study, El-Sharkawy et al. (2011) conducted a series of tests to see the effect of the active shutter closure
system on the temperature in the car's air conditioner, engine compartment and under the vehicle. Tests have been
applied over a wide range including ambient temperature, humidity, vehicle speed and climate parameters. In this
study, experimental test results were analyzed (El-Sharkawy, Kamrad, Lounsberry, Baker, Rahman, 2011).
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The EPA report mentions the potential for a 3% reduction in the aerodynamic drag coefficient of active flow
control systems (EPA, 2011). The improvement achieved in this direction will also be reflected positively in the
fuel economy.

3. MATERIALS AND METHODS
Considering the front-end limitations of the application vehicle, active air guide mechanism is designed to mount
behind the upper front grilles of the vehicle. The mechanism covers the frame as shown in the Figure 1 and will be
able to arrange the airflow rate through the engine cooling module.

Figure 1. Area covered by active grille shutters

Five different flap profiles are designed and investigated. Final profile is defined considering results of the CFD
analyses. The flap profile, which creates lowest turbulence kinetic energy and highest air speed on the inlet surface
of the engine cooling module to ensure higher heat exchange through radiator, is chosen to be used for the flaps in
the mechanism.
After the definition of the flap profile, basic front-end CAD data is created and air volumes flow for the different
cases are established to represent the flow. Figure 2 shows the air volume of the conventional front-end, while
Figure 3 shows the air volume of the front end with active air guides.

Figure 2. Air volume created for conventional front-end
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Figure 3. Air volume created for front-end with active grille shutters

CFD simulations to observe thermal performance are carried out in three main groups of simulation studies.
Firstly, conventional structure without active air guides is analyzed and compared with the test results. Secondly,
thermal effects of different flap angles on the radiator performance are investigated keeping the velocity of vehicle
constant (35 km/h), and changing the flap angles (0 o, 15o, 30o, 45o, 60o, 75o). Lastly, combined effect of the vehicle
velocity and flap angles on thermal performance is observed by the simulations.
Each run for the analyses are made of two steps. First step is hydrodynamic analysis that we extract the air velocity
distribution on the radiator inlet surface. This is an isothermal analysis carried out considering the air as ideal gas.
The K-Epsilon turbulence model was chosen as the turbulence model. Second step is thermal analysis that radiator
inlet velocity and pressure of air on the radiators entrance surface are extracted and used as initial condition from
previous step for each case. Except radiator inlet temperature of air, other initial conditions are the same for all
cases. Inlet temperature of air is 30 oC and radiator inlet temperature of coolant is 107 oC. Coolant mass flow rate
is 1,48 kg/s.

Figure 4. Radiator inlet and outlet surfaces defined for the CFD analyses.

Vehicle velocity and flap angle conditions are defined using Taguchi’s method for the third group of analysis.
Table 1 shows the vehicle velocity and flap angle conditions applied for each run according to the Taguchi’s
method. In the end, a model equation, for velocities between 20-110 km/h, flap angle 15o to 90o, is obtained by
means of multiple regression analyses and multiple analysis of variance approaches.
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Table 1. Vehicle velocity and flap angle conditions applied for each run
DOE
Runs
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16

Run Scenario
V=110 km/h,α=45o
V=65 km/h,α=90o
V=50 km/h,α=90o
V=95 km/h,α=15o
V=35 km/h,α=75o
V=80 km/h,α=75o
V=125 km/h,α=60o
V=35 km/h,α=15o
V=95 km/h,α=45o
V=20 km/h,α=60o
V=80 km/h,α=15o
V=20 km/h,α=0o
V=65 km/h,α=30o
V=110 km/h,α=15o
V=50 km/h,α=30o
V=125 km/h,α=0o

The effect of active grille shutters on drag coefficient is also observed by two dimensional CFD analysis. Simple
2D model of vehicle contours and engine bay are designed as it can be seen in the Figure. Analyzes are performed
considering the continuous and turbulent flow conditions, the physical properties of the air are defined, the flow is
defined as segregated flow. The K-Epsilon turbulence model was chosen as the turbulence model. For analysis,
airflow rate in the tunnel is defined as 140 km/h. Since this velocity value is about one-tenth of the sound velocity,
the flow is considered incompressible. In the end, drag coefficients results with and without active grille shutters,
are compared.

Figure 1. Simple 2D model and mesh for the vehicle with and without active grille shutters

Lastly, the prototype active grille shutter is produced. After the control system design, it is assembled on vehicle
and its performance is checked by various tests. Run-up to the operating temperature of the engine from cold start,
emission, fuel consumption tests are performed, results are interpreted.
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4. CONTROL SYSTEM DESIGN
It is known that every mechatronic system must be controlled with a feasible control system. The actuators and
mechanical parts are determined and analyzed according to the requirements of the system. Because of the safety
and durability principles, the mechanical components of the system must be working perfectly under the extreme
conditions robustly. The actuator and the microcontroller are selected for extreme physical working conditions of
active air guide shutter system. Under normal driving conditions, the system never reaches to these conditions with
the forces acting on the shutters, in order to create an opportunity of long-term usage, the materials, and the
mechanical components had to design and produced as possible as durable.
The control system flow of AGS is designed as open loop control system. The microcontroller of the AGS system
is selected as Arduino UNO R3 because it has an open source library and when the performance of it compared
with the price, it is the best option in terms of the system requirements. The Arduino UNO R3 microcontroller,
which has 16 MHz microprocessor, has 14 digital (6 of them can be used as PWM) and 6 analogs I/O. The
operating voltage, speed, and the I/O amount are enough for desired control algorithm of AGS system.

Figure 2. Arduino and other connections for AGS control system

The controller design and simulation are performed in the Matlab Simulink environment. The code of controller
algorithm is loaded to the Arduino UNO with using the Matlab/Simulink support package. The Matlab package
takes the controller flow from Simulink with related information, converts to the related programming language
and load it. Thus, the coding task of the controller algorithm is independent of human control. The active air guide
shutters open loop control algorithm loaded to the Arduino UNO with using the Matlab/Simulink.
The actuator motor of the AGS system is a stepper motor with sufficient torque. The physical system of stepping
motors contains electromagnets. Thanks to the electromagnets, the revolution amount input of the stepper motor is
always consistent with the motion of the motor. Obviously, when an electromagnet is electrified, the motor creates
a magnetic field that keeps the rotor stationary. In this case, the maximum torque that the motor can withstand is
called the holding torque. In AGS system, the holding torque of the step motor, which is increased with belt and
pulley system, is much more than the forces acting on the shutters depending on vehicle speed. Calculations show
that the aerodynamic forces that can occur on the active shutters will never produce enough force to pass the
motor's holding torque. Thus, the actuator stepper motor can control the active air guide shutters every time and
every situation.
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Figure 3. Step motor and its driver connections to Arduino

The AGS system contains the stepper motor, belt and pulleys, which has 200 step per revolution and 1.5 Nm
holding torque on shutter flaps. The stepper motor itself has a holding torque of 0,313 Nm, with timing belt and
pulleys increased to 1.5 Nm at the end of pulley system. Thanks to the step accuracy of the stepping motor, the
system can be controlled in an open loop without the need for any feedback system. Thus, in terms of cost, the
absence of the feedback sensor provides a financial advantage.
The control system first collects the related information from sensors and calculates the shutters angles that are
pre-determined according to the inputs. In signal collection, Sparkfun CANBUS Shield product and EOBD cable,
which is produced according to this product, are used to connect the microcontroller to the communication line of
the vehicle. When the microcontroller is connected to the CAN communication line of the vehicle, it encounters
the following data flow. The necessary signals were taken from this flow and information was taken from the
communication network map of the vehicle in order to understand the values of the signals.

Figure 4. OBD cable - Arduino Uno ve Sparkfun Canbus Shield

2189 ms, ID: 18A, Data: 80 0 0 0 0 0 0 32
2228 ms, ID: 173, Data: 36 0 20 0
2243 ms, ID: 286, Data: 83 0 128 143 1 9 46 0
2277 ms, ID: 86, Data: 80 22 0 22 0 22 0 22
2321 ms, ID: 186, Data: 83 0 128 143 1 1 46 0
2367 ms, ID: 158, Data: 41 0 24 0
2402 ms, ID: 158, Data: 41 0 28 0
2438 ms, ID: 158, Data: 41 0 24 0
2472 ms, ID: 158, Data: 41 0 24 0
Figure 5. A sample of data received through OBD
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The microcontroller takes engine water temperature, transmission oil temperature, outdoor temperature, engine
water cooling request (radiator fan), air conditioning ventilation request (radiator fan), air conditioning cooling
request (air conditioning compressor operation) and intercooler air temperature from the CAN line of the vehicle.
According to predefined circumstances, the microcontroller determines the shutter angle according to the
information received from the CAN line. Firstly the processor read the data from CAN line, after that, compared
them with the predefined circumstances, and calculates the angle that the stepper motors have to be reached
according to the recorded information.
Secondly, the microcontroller sends information to the stepping motor according to the calculated shutters
clearance, and finally the active shutters come to the specified angle to provide effective thermal isolation. The
predefined circumstances are prepared with using lookup tables according to the real cooling and warming data.
The lookup tables behave like decision-maker at this point of the open loop control system. Thus, the active air
guide shutters automatically move to the related position in order to the providing of efficient thermal isolation.

5. RESULTS
Heat rejection value, coolant temperature difference and air temperature difference between inlet and outlet are
shown below for the conventional system analysis without active grille shutters.
Qrejected = 69.99 W, ΔTCoolant = 11.4 oC, ΔTHava = 29.8 oC
2% difference between test and analysis is observed for coolant radiator outlet temperature.
Thermal effects of different flap angles, observed by means of analysis carried out at constant vehicle velocity, are
observed as shown below.
Table 2. Heat rejected from the radiator, water and cooling air temperature difference between inlet and outlet for different flap
angles at 35 km/h
Run Scenario

Qreject(W)

ΔTwater(OC)

ΔTair(OC)

V=35 km/h,α=0o (fully open)

69128

11,3

29,8

V=35 km/h,α=15o

65306

10,7

28

V=35 km/h,α=30o

61419

10,1

31,3

V=35 km/h,α=45o

60727

9,83

32,6

V=35 km/h,α=60o

60146

9,81

33

V=35 km/h,α=75o

61085

9,96

33

It can be indicated that air grille shutters at open position (α=0o) do not affect the engine cooling performance
compared to conventional system. Results shows that closing the grilles, it is possible to decrease the heat rejected
from radiator and provide quicker warm up of the engine from cold start condition.
Combined effect of vehicle velocity and flap angles can be seen by checking the results of third group of analysis
shown in Table X.
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Table 3. Heat rejected from the radiator, water and cooling air temperature difference between inlet and outlet for different
vehicle velocities and flap angles
DOE Runs
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16

Run Scenario
V=110 km/h,α=45o
V=65 km/h,α=90o
V=50 km/h,α=90o
V=95 km/h,α=15o
V=35 km/h,α=75o
V=80 km/h,α=75o
V=125 km/h,α=60o
V=35 km/h,α=15o
V=95 km/h,α=45o
V=20 km/h,α=60o
V=80 km/h,α=15o
V=20 km/h,α=0o
V=65 km/h,α=30o
V=110 km/h,α=15o
V=50 km/h,α=30o
V=125 km/h,α=0o

Qreject (W)
112022
83325
72128
116038
61085
97969
117957
65306
104258
41869
106924
48477
89037
122811
77462
130731

ΔTSu (OC)
18,1
13,6
11,8
18,8
9,96
16
19,2
10,7
16,9
6,9
17,4
7,9
14,8
19,9
12,6
21,2

ΔThava (OC)
19,8
25,6
28,8
19,2
33
22,2
19,1
28
21
41,4
20,5
38,2
24,2
18,5
27,3
17,70

Effects of vehicle velocity and flap angle factors on thermal performance is examined by using multiple ANOVA
and multiple regression approaches. Heat rejected from radiator is affected significantly from the flap angle and
vehicle velocity. Model equation of heat rejected is found as below and has 95% confidence level.
(1)
This model shows that for the higher vehicle velocities, the effect of flap angle on rejected heat decreases. This can
allow us to close flaps partially or totally providing thermal performance as demanded. Therefore, it is possible to
enhance the aerodynamic performance of the vehicle closing the flaps at higher vehicle velocity.

Figure 9. Front-end velocity vectors when AGS is totally closed at 140 km/h

Drag coefficient of the 2D vehicle model without active grille shutters is 0,224 while the model having active
grille shutters at closed position has 0,219. Considering the results of simple 2D CFD models’ analyses, active
grille shutters at closed position yields improvement of 2.2% on vehicles drag coefficient compared to the
situation without the shutters.
When the emissions test results are compared with each other, in the vehicle with the AGS system,
- Improvement in CO2 pollutants in off-city cycle in the range of 2% - 4%.
- An improvement of approximately 1% - 3% in out-of-city fuel consumption.
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- An improvement of approximately 4% - 6% has been achieved in the run-up to the operating temperature of the
engine from cold start.
In the vehicle equipped with AGS, the engine water temperature reached engine coolant condition at 70 degrees
Celsius 3% – 6% faster. According to the results of the CFD analysis, the AGS system creates an improvement in
the range of 2.2% in the aerodynamic resistance coefficient of the vehicle. In the vehicle equipped with AGS,
vehicle reach engine coolant temperature of 90 degrees Celsius faster from the normal conditions at 25 CO in the
range of 1% - 3%. A slight difference in fuel consumption has been observed in comparing the vehicle with and
without the AGS system. During the test vehicle is left for warming at idle, an improvement from 6% to 8% in
fuel consumption is observed while engine coolant temperature reached 90 degrees Celcius. These measurements
of durations and fuel consumptions are performed on same vehicle with and without AGS system.
It is clear that the fuel consumption of a vehicle in cold start is decreased with the active air guide shutter system.
When all of the vehicles in the world are taken into account, the AGS system has a significant impact in terms of
the cost and the environmental needs.

CONCLUSION
The results show that the engine temperature from cold start increases more quickly with the addition of AGS to
the vehicle. In addition, in the normal working conditions, the engine load is less with the active shutter system on
cold days because the heat loss of the engine is lower with the active shutters than the passive shutters.
This study explains that active air guide shutters are the effective way in order to reduce the emission rates and the
fuel consumption with the help of more efficient thermal insulation and aerodynamic resistance of the vehicle.
It can be seen from the results of the measurements and tests, the emission rates of CO, CO 2 is improved, and the
fuel consumption of the prototype vehicle is decreased. In this way, the releasing of the environmental pollutants
is less than the vehicles with AGS system. In today's, there are approximately 1.2 billion registered automobiles in
the world according to WHO statistic. When the reduction ratio of the emission rate and fuel consumption of the
vehicle, which has an AGS system, is integrated to the all of the automobiles in the world, the successful effects of
this improvement have a significant role not only releasing fewer pollutants to the environment, but also the
decreasing of fuel consumption creates positive financial effects.
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ABSTRACT
A model-based fault detection and diagnosis (FDD) solution improves the capability in a civil aircraft control
surface whereas having low complexity and computational requirements. The main objective of the FDD.
techniques is to increase the sensitivity of fault detection scheme while maintaining a reliable system response
with respect to additional unknown inputs. In the paper, a reformative approach to an observer-based fault
detection method is introduced for FDD. The system is developed in MATLAB Simulink and mainly consist of a
closed-loop Boeing 747 model to verify the effectiveness of the sensor fault detection technique, an observer to
estimate the states of the aircraft during steady state flight, a fault indicator to propagate faulty responses to the
system and a reconfigurator to identify the flight condition if it is fault-free or faulty by comparing the states
which are achieved from the sensor of the control surface in real-time and provided from the flight control law
computation. Fault detection is accomplished by evaluating any significant change in the behavior of the aircraft
with respect to the fault-free behavior which is estimated by using a filter as an observer. The scheme composes a
residual sensitive to fault incidents and maintains a reliable fault detection approach incororating the rejection of
false alarm that is required for system reliability. The developed method is a viable solution for earlier control
surface stuck detection to lower threshold amplitude as an outcome of multisimulation tests performed in
MATLAB Simulink.
Keywords: Modeling and Simulation, Electronic Flight Control Systems, Sensor Fault Detection and Diagnosis,
Rudder Stuck, State Estimator

1.INTRODUCTION
The aviation industry produces new and high-tech solutions presenting use of a smarter and more sustainable
aircraft in the near future. The most important parameter that should be avoided to achieve sustainability in an
aircraft is the weight load of the platform exposed. It is aimed to increase the reliability of the system design to
minimize the structural loads with the result of the faults in the electronic flight control systems (EFCS). Several
fault analysis techniques are being evolved to prevent these kind of faults. Aircraft structural design optimization
is relevant to maximize the fault detection capabilities and restrict the flight control system failures. Detecting such
failures in an earlier stage of occurrence has an undeniable advantage limiting the unstable condition and raising
the flight performance. To maintain a realistic solution to the overall weight problem, several techniques are
developed via the revolution of the EFCS. which replace the functions of the old fashioned mechanical interfaces
from the pilot input to the related actuators of the control surfaces. After redundant loads are reduced in the
aircraft, some improvements are provided in certain outputs such as the amount of fuel, noise, range etc. Industrial
practices are run with redundancy-based techniques so that robust results are acquired. Recent model-based
diagnosis approaches are considered to display a better fault detection response than the regular monitoring
methods.
EFCS. is a very wide and well established system application to control the motion of the aircraft. The motion is
ordinarily measured by sensors such as gyroscopes and accelerometers in an aircraft. Since these sensors are
subject to unforeseen changes, the affected feedback signals impact both the flying and handling qualities of the
aircraft. When a fault takes place, EFCS. are still anticipated to process almost as regular as possible. There are
two necessary stages to sustain such performance in the presence of sensor faults. Firstly, any sensor fault should
be detected and isolated. Secondly, proper remedies should be implemented.
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Flight Control Computer (FCC) architecture of a civil aircraft contains of monitoring signal and command signal
channels that operate interactively by monitoring each. While command channel’s function is to guide the basic
functions from the computer, monitoring channel assures the real-time monitoring of the command channel signals
and whole electrical flight control system equipments. The detection is verified when the difference between both
signals exceeds a given threshold. Monitoring technique development process is a critical matter due to detect the
fault in a shorter time and reduce the detectable position of the control surface. When fault detection is observed
earlier, it will cause a slighter control surface deviation so that the flight performance will approach to a better
level.
A standard civil aircraft includes multi flight control computers and power supplies (both hydraulic and electric)
for activation of control surfaces. There are several methods to observe fault diagnosis as built-in tests, cross
checks and consistency checks. Monitoring and command channels are attached to the actuator positions or control
surfaces with related sensors so that fault detection is determined with the consistency checks between two
redundant signals computed in the two FCC. channels. Whereas computing the identical signal with different
channels, it is feasible to distinguish the contrariety because of a channel, sensor, FCC. input etc. Each of the
control surfaces in a civil aircraft is controlled by double actuators as actual and substitute actuators to supply the
safety in the failure cases. When there is a decomposition in the actual actuator, it is switched to passive mode and
the role is transposed to the substitute actuator. False alarm rate causes a handover between two actuators when
triggered which means the proper actuator is out of function instead of the faulty actuator and the control of the
surfaces and results with the degraded flight control as an undesired condition.
Analytical redundancy makes use of a mathematical model of the monitored process and it is referred to as the
model-based approach to fault detection and isolation (FDI) as presented in Fig. 1. All model-based methods use a
model of the monitored system to produce residuals for FDI. If the system is described accurately by the
mathematical model, FDI. will be very straightforward. However, in real complex systems, modelling uncertainty
arises inevitably because of process noise, parameter variations and modelling errors. The redundant techniques
employ state estimation, adaptive filtering, statistical theory, Kalman filters and Luenberger observers are very
popular for generating the signals for analytical redundancy purposes.
Flight Control
Computer

Objectives

Flight Conrol Law
Commnand
computation

Controller

Fault

Fault

Fault

Actuators

AIRCRAFT

Sensors

Input

Residual Generation

Output

Fault Isolation

Fault Identification

FDI

Figure 1. General architecture of an FDI. unit

From the control point of view, it is approved that there is always difference between the system model and the
actual system i.e., there exists uncertainty in system model. A robust control regards this uncertainty in the
synthesis of controller. There is a trade-off with performance depending on how the model could be simplified.
For some sort of faults (e.g., partial loss fault), a robust control method is able to tolerate them in a particular rate
whereas, in nature, faults are coincidentally conditions for the system and they are distinct from the system model
uncertainty i.e., it is unknown even in statistical scale. These random conditions alter the system dynamics largely
therefore, there is a lack of priori information on the faults for the controller. In every situation, the aircraft system
is expected to operate regularly all the time when encountered the faults. Theory and practice are developed from
not only to decline disturbance and suppress noise but also to be robust to parameter uncertainty and even more to
be tolerant with changing dynamics because of the coincidentally incidents e.g., faults and failures in sensors,
actuators or system structure.
In multi engined aircraft where the engines exist apart from the center line, the rudder might be utilized to satisfy
the yaw effect of asymmetric thrust, for instance in the incident of engine failure. In addition, the rudder is used to
arrange the aircraft with the runway meanwhile take off and crosswind landing especially on large civil aircrafts.
The decision making for the EFCS. failure cases meets a threshold-based method as in Fig. 2. The alarms are
initiated when the signal disparity goes beyond a given threshold in a given time window as they are not equal for
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each of the failure detection type. A trade-off must be met among detection performance and false alarm rate.
Although in a low threshold level there is a false alarm risk, faults can not be identified at minor amplitudes in a
high threshold level.( Gheorghe, A., 2013)
High level fault detection methods improve the safety of the flight considered by the civil aircraft certification
process and suppress the false alarms. The structure of an aircraft to be met with the aircraft certification
adjustments is an unchangeable rule for the global aviation laws.
Error Signal
(Residual)

>

Confirmation
Time

Fault Detection

Threshold

Figure 2. Threshold-based approach for decision making

Filters and observers display dissimilar sensitivity properties according to the different failure modes such as
system, actuator, control surface and sensor failures. To give examples of some filters/observer; Kalman filter, as
an optimum estimator, is sensitive to each of the failures, Insensitive observer is only sensitive to sensor failures,
Robust Kalman filter is sensitive to system, actuator, unstable control surface and sensor failures, Failure Mode
Sensitive observers are merely sensitive to specific failure modes. Therefore, the mentioned filters and observers
could be run meanwhile in the FDI. algorithm, and they could be considered for distinct functions.( Vepa, R.,
1995)

2.METHODOLOGY
The paper is actualized to improve and demonstrate the applicability of FDD. algorithms for a civil aircraft plant.
It is aimed to propose an alternative analytical solution for the advancement of fault detection performance
proceeding a better flight profile and diagnose the sensor measurement errors of civil aircraft’s specific control
surface in a shorter confirmation time with a slighter detection threshold level which are originated from the
closed-loop of the aircraft model and improve the responses of fault detection to prevent the extra structural
loading as an undesirable condition. It is also aimed to simulate an aircraft flight control system that feeds reliable
data to the pilot interface with respect to the dedicated nonlinear configurations while maintaining a steady state
flight. In the simulation environment, scenarios are generated and the analysis of the system's reactions is
investigated for several cases. In order to emphasize the different complexity levels of the above mentioned
methods and the related FDD. properties with respect to the proposed method, a comparison in similar operating
condition is performed. The approach points out to a stable flight mode and presents a fast and sensitive reaction to
the undesirable sensor faults. Sensor faults are associated with the sensors that measure the system states and
might directly affect the process only when the measured outputs are used for the feedback control.
For the study, a nonlinear fixed-wing aircraft model is practiced with a proper tuning in MATLAB Simulink
which accounts for nonlinear dynamics, controls, wind effects, turbulence and sensor noise. An optimum method
of EFCS. for a fixed-wing aircraft flight control system includes the flight control surfaces, each are controlled
from the cockpit, connecting linkages and the necessary functions to control the plant. The mathematical model of
the aircraft is based on the classical nonlinear 6 degrees of freedom (6 DOF) rigid body formulation of which
motion occurs as a consequence of applied forces and moments (aerodynamic, thrust and gravitational). A set of
local approximations for these forces is scheduled and computed related to the values considered by true airspeed,
altitude and flight path. Some of the states of the fully nonlinear dynamic aircraft model include the inertial
position displacements, altitude, airspeed and control inputs that are specified by the control surface deflection
angles.
The sensor fault detection model is developed at the same time and accurate links are settled with the nonlinear
civil aircraft model. As a control surface, mainly rudder is selected which has a significant contribution to
determine the lateral dynamics during flight stage. Lateral dynamics consist of yaw, roll and sideslip motions of
aircraft. Therefore, the difference between estimated and monitored channel (the error signal) is demonstrated
instantly and so the residual is determined. The residual signals demonstrate fault occurrence according to whether
their values are lower or higher than the thresholds fixed in fault-free conditions and judge which sensors are
failed. Residuals of faulty sensors will exceed the threshold value, and the residual of healthy sensor will remain
within the threshold. The threshold values depend on the residual error amount due to measurement errors, model
approximations and disturbance signals that are not completely decoupled. A restricted margin is imposed between
the positive and negative thresholds and the maximum and minimum values of the fault-free residual signals. In
this point, if the residual exceeds the threshold value, then fault detection will be determined. The states that are
measured related to the rudder surface of the aircraft are observed and compared with and without the faulty
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conditions. When rudder is stucked, drag rate gets an inevitable level and this condition must be overcomed with
the minimum loss.
The analytical redundancy for sensors related to the lateral dynamics model of civil aircraft is focused. Stuck faults
at specific positions are detected by the fault indicator subsystem of the model. Reconfiguration with observer
estimation for the failed sensor state is done as soon as fault is detected. Reconfiguration process maintains the
estimated signal from mathematical model instead of faulty sensor signal in the feedback loop. The process detects
fault by comparing the output of aircraft sensor value of aircraft lateral dynamics with the one obtained from the
observer estimate. It also switches over to observer estimate of the output instead of faulty sensor output in shortly
after fault is indicated. Reconfigurator performs the task of correcting faulty state vector in case of fault, otherwise
it continues to keep aircraft sensor output in the feedback loop.
A simplified trim model of the lateral axis LTI. Boeing 747 model in a cruise flight used in the simulation has four
states
which consist of sideslip angle
, yaw rate
, roll rate
and roll angle
as given in (1) and two
inputs
which consist of the rudder deflection input
and aileron deflection input
as given in (2).(
Singh, S. ,2014) The deflection vector of inputs is obtained from the output values of the dynamics block of the
nonlinear aircraft model of Boeing 747 in MATLAB Simulink. The main states of the aircraft can be summarized
mainly in the true airspeed
, angle of attack
, sideslip angle
, angular rates
, Euler angles
, positions in earth-fixed reference frame
,
and altitude
). In other words, is accepted as faulty
sensor state whereas other states are healthy. Therefore, the lateral dynamic effect of the sideslip angle is
represented efficiently. The sensors are accepted to be ideal, thus the aircraft body inputs compose a feedback
directly to the observer design. In other words, the controller within the autopilot model is disrupted by noise in
the sensors during simulation.

A short period approximation of lateral dynamics of Boeing 747 is taken as the plant for EFCS. It is also used to
design the observer as model-based fault detection. The model of the aircraft is given in state-space form in (3)
and (4).( Singh, S. ,2014) The block diagram representation of the linear state-space equations (3) and (4) can be
shown in Fig. 3. The aim of the observer-based fault detection technique is to specify a residual.

Figure 3. Block diagram representation of the linear state-space equations

2.1.Mathematical Modelling of Boeing 747
The aircraft model examined in this study is a Boeing 747 which is an intercontinental wide-body transport with
four fan jet engines designed to serve between international airports. It has a range of greater than 11,000
kilometers, a cruising airspeed greater than 965 kilometers per hour and a design ceiling of 13,716 meters.
(Marcos, A., 2002)
The focus of the study is about the lateral motion of the aircraft. The precise equations leading the motion of an
aircraft are lateral and nonlinear. In the linearized set of equations, the lateral directional dynamics is decoupled
from the longitudinal dynamics, whereas lateral directional dynamics are coupled. A movable rudder with a single
component and an engine thrust could be used to manage the lateral axis motion.(George, J., 2005)
The aircraft equations of motion could be derived from Newton's Second Law. The external forces consist of
thrust forces, gravity forces, aerodynamic forces and the external moments consist of the engine moments and the
aerodynamic moments. The external forces could be derived in (5), (6), (7) and the external moments could be
derived in (8), (9) and (10) with respect to (Xu, G., 2011). These equations are gathered together and readjusted
into a first order aircraft equations of motion set.
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The equations of motion of a rigid aircraft are nonlinear. It is a set of twelve nonlinear first order ordinary
differential equations. Out of the twelve equations, six are dynamic and other six are kinematic. The dynamic
equations originate from three force and three moment equations, whereas the kinematic equations originate from
three navigation equations and three Euler angles equations. The navigation equations are uncoupled with other
nine equations, in this way the remaining nine equations could be taken as a set and the navigation equations could
be taken independently.
Among the resulting nine nonlinear equations, lateral dynamics equations that is investigated in this study,
including the set of aerodynamic coefficients, is linearized around steady state trim point and then used in the
simulations to evaluate the sensor fault detection performance of the Kalman filter. Linearization is acceptable due
to the fact that in such flight scenarios covering a climb, a level cruise, a coordinated turn, a power approach or
even in a pull up, the aircraft operates about an equilibrium point most of the time. The entire structure of the
aircraft is concerned with the sensor faults. The aerodynamic data of Boeing 747 are simplified through an
analytical study of each stability derivative and closed-loop simulations over the model. A full differential
nonlinear equations of the Boeing 747 for the lateral motion are extracted from (Xu, G., 2011) for the study and
given as in (11), (12), (13) and (14).

The modification of dynamic and kinematic parameters of Boeing 747 is applied upon the aircraft model in
MATLAB Simulink. Boeing 747 aircraft model is obtained specially in the steady state level flight of 0.44 Mach
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true airspeed and altitude of 20,000 ft. The nonlinear model is linearized around this flight condition as the trim
and linearization routines. Trim values, lateral directional mass distribution and aerodynamic stability
characteristics of Boeing 747 at initial flight condition is given in Table 1.(George, J., 2005) Moments and
products of inertia are with respect to stability axes, whereas angles of attack is with respect to the fuselage
reference line for the selected flight condition.
The values of system matrices as the state matrix
, input matrix
, output distribution matrix
and feedforward matrix
, given in (15), (16), (17) and (17) are matched for the platform’s trim values in a steady state
flight at 20,000 ft altitude and 0.44 Mach true airspeed.( Singh, S. ,2014)
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Table 1. Trim values, lateral directional mass properties and aerodynamic stability derivatives for Boeing 747 at initial flight
condition

Initial Flight
Condition of Boeing
747
State and Control

Cruise (low)

Geometry
Intertias

Value

and

Value
492 (ft/s)
0.0436 (rad)
0 (rad)
0 (rad/s)
0 (rad/s)
0 (rad/s)
0 (rad)
0.0436 (deg)
0 (rad)
0 (ft)
0 (ft)
20,000 (ft)
0.75 (rad)
0 (rad)
0 (rad)
0 (rad)

5500 (ft2)
196 (ft)
636,636 (lbs)
18.2 × 106 (slug-ft2)
43.1 × 106 (slug-ft2)
0.97 × 106 (slug-ft2)
Lateral Directional
aerodynamic
stability derivatives

Value
-0.160
-0.340
0.130
-0.013
0.008
0.160
-0.026
-0.280
-0.001
-0.100
-0.900
0
0
0
0.120

The alterations in the platform parameters at any flight situation are regarded as a fault that should be detected
with state estimation. For instance, if it is not corrected, a sensor failure will lead to false estimation of variation in
parameters of matrix or an actuator failure will lead to false interpretation in parameters of
matrix. With
another example, platform variation because of the loss of the aircraft structure could lead to false values of , ,
and matrices.(Kumar, R., 2015)
A simple threshold logic for analysis of the residual signal is:
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where represents the instant time and represents the detection time given in (19) that can be confirmed within
the MATLAB Simulink blocks while performing the simulation cases.(Singh, S., 2015)

The threshold value for the sensor fault signal is determined when the fault indicator signal is emerged instantly in
the detection time. The fault indicator signal could be used as control signal for reconfiguration operation. The
simplest approach will be the usage of correction signals only if the fault estimate exceeds a predetermined
threshold value indicating the presence of a fault. The selected threshold value needs to be larger than the normal
variations in the fault estimation signals, to avoid false alarms, but not too large to miss faults. In the simulation
stage of the study, the threshold value could be assigned to 0.8.(Singh, S., 2015)
The fault detection and reconfiguration is accomplished with the application of Kalman filter to the system model
as an observer and additionally using Canberra metric block in the Reconfiguration subsystem. Canberra is a
distance metric and useful for similarity or dissimilarity comparison. It is mainly used for data scattered around an
origin, as it is biased for measures around the origin and very sensitive for values close to zero, where it is more
sensitive to proportional than to absolute differences. The distinction is that the absolute difference between the
variables of the two objects is divided by the sum of the variable values prior to summing. The generalized
equation is given in the form of (20). The nominator in the metric equation specifies the difference and the
denominator normalizes the difference. Canberra metric equation is converted in this way in (21).

signal from Fault Induction subsystem and
signal from Observer subsystem and
Canberra metric compares
generates signal ‘S’, as a part of the reconfiguration process. It enables to observe how much
signal differs
from the
signal. Signal ‘S’ composes an input to the transfer function block of Simulink which treats as a filter
so that it is smoothened. The transfer function is implemented according to the mathematical phrase is (22).

The description and objective of the study, general information on the significance and scope of the study, its role
in the literature and its contribution to the literature shall be specified under the Introduction section.
The main body sections following the introduction shall include the methodology used in the study, experimental
studies, process steps, model descriptions, algorithms, analyses, simulations, results obtained and the discussion
covering the assessment of the results.

2.2.Numerical Simulations and Results
As a scope of the validation of the observer-based fault detection method, a set of simulations are performed using
a nonlinear Boeing 747 model in MATLAB Simulink environment. A functional scheme of the complete Kalman
based approach is shown in Fig. 4. Following the model design, the residuals, also considered as errors, are
propagated by transferring the input data through the observer, monitoring the estimated outputs from the fault
detection model and comparing the observer outputs with the real measurement values. The thresholds for the
FDD. are adjusted by evaluating the highest values attained by the residuals upon a sequence of tests. When the
residual value exceeds an exact threshold, an alarm is initiated to a fault. Fault parameterization in the simulation
model of the Kalman filter intents to receive the angle at which a rudder is stuck and at which the extention of the
control effectiveness is lost.
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Figure 4. Simulink model of the Kalman-based fault detection method

The simulations are performed for both of the fault-free and faulty conditions. All of the experiments are
performed considered as a steady state flight of a Boeing 747 aircraft at 20,000 ft altitude and 0.44 Mach true
airspeed. Also, the simulation time is set to 30 s and the sampling time
is set to 0.02 seconds for all of the
cases of the simulations.
Considering that there is no relation between the noise covariance matrices, the process noise
and the
measurement noise
are set to the values given in Table 2.
Table 2. The values of process noise and measurement noise

Noise
Process Noise
Measurement Noise

Mean
0
0

Variance
0
1 × 10-7

Case: The stuck fault of the rudder case at
s with an initial
rad
The performance of the Kalman filter in the faulty case is pointed out when there is stuck fault in the system. The
inital value of the sideslip angle is assigned to 0.2 radians. The demonstrations are followed in order of the
separately computed residuals, errors between true and estimated states, of the lateral states as illustrated in Fig. 5,
Fig. 6, Fig. 7 and Fig. 8. The fault indicator response of the faulty scenario could be traced in Fig 9.
The fault is modeled in the Fault Induction block and applied to the measurement states regarded as a fault input.
An abrupt fault is applied to the measurements. The sample switch
is assigned to be 100, thus the rudder is
observed to be stuck at
s and as illustrated in Fig. 9 following the fault indicator response.
The noise in the sensor is applied using a zero-mean white Gaussian noise block in MATLAB Simulink with a
noise variance of
and sample time of 0.02 s. Fig. 9 demonstrates the accomplished sensor fault
reconstruction in the existence of noise.
The error norm exceeds the threshold magnitude value of 0.8 due to the uncertainity and fault effect owing to the
observer detection performance and tracks the faulty behaviour through the simulation time.
It can be seen that a stuck fault with magnitude
radians at
occurs in the rudder. The actual sideslip
angle has a rise time of less than 3 seconds. The stuck magnitude can be acquired in the corresponding control
channel. By considering a sample set of values of initial as 0.2 radians as a reference, then does not surpass
almost 0.2 radians. decreases gradually from 0.2 radians to -0.08 radians and increases gradually over -0.08
radians to 0.03 radians. settles between 0.2 and -0.08 radians within 3 seconds in steady cruise flight.
It can be observed that the states are estimated properly before and after the existence of the stuck fault in the
rudder. The states oscillate for a while and converge to the accurate state value as zero (0) thereafter, the control
designation is implemented which affirms that the rudder is failed at
. The estimation error is minor since the
actual value of the engine thrust. Hence, it is is reasonable under the considered stuck magnitude.
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Figure 5. Sideslip angle residual vs.time

Figure 6. Yaw rate residual vs.time

Figure 7. Roll rate residual vs.time

Figure 8. Roll angle residual vs.time
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Figure 9. Fault indicator threshold vs.time

To summarize the simulation results, a conventional Kalman filter is used to estimate the magnitude of stuck faults
for a Boeing 747 aircraft model. The simulation cases are applied on a linear model of the lateral motion of the
aircraft are for state estimation. The filter successful detects the magnitude of the stuck fault although it is small
enough. Deflection inputs have been supplied such that the loss of effectiveness and the estimation of stuck
magnitudes and could be succeed for a limited linear region. It is clearly observed that the trim point remains
stable assuring the plant stability even after the simulation time that is set for the simulation. The rudder stuck at
trim is also tested and the operating point is observed to remain constant. hence, the controller is not required to be
redesigned to take care of uncertainty.

3.CONCLUSION
The study points out that the integration of a simple model-based technique can improve the monitoring
performance while maintaining the reliability. The evolved method is an effective approach for earlier control
surface fault detection to lower amplitude.
As an outcome, the proposed model is very sensitive to the faults and has a good performance with respect to the
detection time and threshold. The model could rapidly detect even small changes in the measurement channel and
is suitable for real-time fault detection. The residuals are monitored to be limited in a restricted gap for the
developed fault detection method. If detection of fault and reconfiguration does not take place, aircraft crosses the
limits of safe operation. This explains that sensor fault detection must be diagnosed in time. Otherwise, it could
lead to closed-loop instability and unrecoverable flight conditions.
The facility of generating similar estimation features of the Kalman filter can be verified in extensive applications
virtually with the results of this combined study in sensor fault detection of aircraft control surfaces.

ACKNOWLEDGEMENTS
This study is supported primarily with my academic advisor Asst. Prof. Dr. Ali Türker Kutay. I would like to
declare my honest and sincere appreciation to him for his long-term contributions covering constructive guidance
and major suggestions forming this considerable work. I also wish to thank to numerous instructors for their
support and assistance of forming this paper.

REFERENCES
[1] Gheorghe, A., Zolghadri, A., Cieslak, J., Goupil, P., Dayre, R. and Berre, H., (2013) “Model-Based
Approaches for Fast and Robust Fault Detection in Aircraft Control Surface Servo-loop”, IEEE Control
Systems Magazine, 33 (3), pp. 20-84.

[2] Vepa, R. and Caliskan, F., (1995) “Application of observers to monitoring, failure detection a fault
diagnosis in aircraft flight control”, Proc. IMechE. Part G Journal of Aerospace Engineering, Vol. 209(17),
pp. 65-73.

1194

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

[3] Singh, S. and Murthy, T., (2014) “Design of an optimal yaw damper for 747 jet aircraft model”, Emerging
Research in Electronics, Computer Science and Technology, Vol. 248, pp. 801-810.

[4] Marcos, A., Ganguli, S. and Balas, G., (2002) “Application of

Fault Detection and Isolation to a Boeing
747-100/200 Aircraft”, Univ. of Minnesota, Dept. Aerospace Eng. Mechanics, Minneapolis, MN.

[5] George, J., (2005) “Lateral Directional Approximations to Aircraft”, M.S. thesis, Indian Institute of
Science., Dept. Aerospace Eng., Bangalore, India.

[6] Xu, G., (2011) “Nonlinear Fault-Tolerant Guidance and Control for Damaged Aircraft,” M.S. thesis, Univ.
of Toronto, Dept. Aerospace Sci. and Eng., Toronto.

[7] Kumar, R. and Murthy, R., (2015) “Fault Detection of Aircraft Plant Using Kalman Filter”, International
Science Press, IJCTA, 8(3), pp. 923-931.

[8] Singh, S. and Murthy, R., (2015) “Simulation of sensor failure accommodation in flight control system of

transport aircraft: a modular approach,” World Journal of Modelling and Simulation, Vol. 11, no. 1, pp. 5568.

1195

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

VALIDATION STUDY OF POLYETHYLENE FUEL TANK BASED ON MODAL
TEST AND FREQUENCY RESPONSE ANALYSIS
İpek Zeynep POLAT1, Gökay SİMİTÇİOĞLU2, H. Burak USTAOĞLU3, Volkan AY4
1,3

Mercedes – Benz Turk A.Ş, CAE Calculation and Simulation Department, Istanbul, Turkey
2
FEV – Turkey, Simulation Department, Istanbul, Turkey
4
Mercedes – Benz Turk A.Ş, Test Department, Istanbul, Turkey
1
Corresponding Author: İpek Zeynep Polat, ipek_zeynep.polat@daimler.com

ABSTRACT
Nowadays, most of the metal components in vehicles are being replaced with plastic materials due to a great
number of properties such as lightness, easy formability and cheapness. For the same reasons, polyethylene fuel
tanks are began to use in Mercedes and Setra buses. After changing the material of the fuel tank, a new Finite
Element (FE) analysis methodology for durability assessment is required for the development process. This paper
includes the first improvement step of the FE analysis methodology for polyethylene fuel tanks and also validation
studies between analysis results and physical test results. Frequency Response Analysis Approach is used to obtain
modal frequencies and all analysis are performed by using PERMAS V15. Afterwards, all of the dynamic analysis
results are compared with test results and parameters which have important effect on the fuel tank are determined
as thickness variations, elasticity modulus, contact constraints between tank-strap and tank-fixture, and damping.
With these outcomes, design and analysis process of fuel tanks will be more accurate and more systematic.
Number of the test loops, total time and cost for validation will be reduced.
Keywords: Frequency response analysis, fuel tank, polyethylene, modal test, validation

1. INTRODUCTION
Plastic materials have been frequently preferred in automotive industry at the present time due to a great number
of advantages. And so, a wide range of researches on the plastics have been performed for many years. Plastic fuel
tanks with different structures have been used by several famous brands on passenger cars from the date of 1950’s
(Stephens continued, 1998). Thus, a lot of studies on plastic fuel tanks are exist in many different subjects ever
since. Some companies were studied on structure of the plastic fuel tanks. A multi-layer structure of plastic fuel
tank model was improved via blow molding method by Nissan in 1987 (Kurihara continued, 1987). It is worried
about structural strength of plastic fuel tank due to the large sizes of its, plastic fuel tanks had not been preferred in
the busses until 10 years ago in Daimler Busses. In 2011, it was decided that all of the fuel tanks, which are used
in Mercedes and Setra buses, were converted to plastic because of the several advantages. For the assessment of
the stiffness of the plastic fuel tanks, H.Burak Ustaoğlu had a preliminary study on this subject and wrote his
thesis (Ustaoğlu, 2015) and then a SAN-TEZ project (0488.STZ.2013-2) was conducted to improve analysis
methodology. Within the scope of the SAN-TEZ project, two master’s theses were written by Gökay Simitçioğlu
(Simitçioğlu, 2016) and by Sena Ayhün (Ayhün, 2015). Furthermore, life cycle assessment of plastic fuel tanks
was compared with steel fuel tanks in some researches (Stephens continued, 1998). In addition to these studies, the
master’s thesis on acoustic simulation method for brake squeal is investigated in relation to validation studies
between modal analysis results and hammer test results (Tozkoparan, 2017).
After polyethylene fuel tanks are began to use instead of steel fuel tanks, Finite Element (FE) analysis
methodology for durability assessment of a fuel tank has to newly develop, although the release test procedure for
strength of a fuel tank which is required for the approval of utilization in vehicles is remained constant at
Mercedes Benz Türk A.Ş. Hence; FE methodologies of a polyethylene fuel tank was developed successfully as a
SAN-TEZ Project (Ministry Supported Project) which collaborate with İstanbul Technical University (ITU) in

1196

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

May 2014 – September 2015. Main aim of the project was to simulate the hydro pulse test condition that is used
for release criterion of a fuel tank in FE based. To reach this target, static, dynamic, and fatigue analysis
methodologies were used, some coupon tests (tension, compression, bending etc.) were performed to understand
the behavior of the polyethylene material. Afterwards the help of the newly developed methodologies, hot points
on the fuel tank were investigated and validated with the test. Moreover, geometrical improvement process was
achieved on the selected fuel tank and then final design was established and physically tested. All the targets in the
project have been achieved and the project have been accomplished.
In the project, adopted methodology for the dynamic simulation has been based on modal transient analysis
approach. The method uses the mode shapes of the structure to reduce the size and to make the numerical solution
more efficient. Since the mode shapes are typically computed as part of the characterization of the structure, modal
transient response is a natural extension of a normal modes analysis. As obvious, analysis results that are obtained
from this method is very sensitive to mode shapes and modal stress values.
After the project deadline, further investigations show that natural frequencies found in physical test were not well
correlated with FE analysis results. This contradiction is arisen from the uncertainties of the material (effects of
highly non-linear properties of the material and other puzzlers), geometrical unknowns (effects of thickness
variation due to the production methodology), and material properties of the fuel (effects of fuel damping) and
connections of the fuel tank (effects of retaining straps, surrounding structure-fixture). This study aims to maturate
the developed dynamic FE analysis methodology by taking into account all these unknowns.
To reach these goals, firstly an empty fuel tank without fixture was hung the rigid frame. Then, free-free hammer
test was performed to find the response on the tank 8 different spots. Secondly, tests were re-performed for an
empty tank with fixture when the tank bottom surface was on the ground. Afterwards, coherence charts of the tests
were examined and they were reliable until 100 Hz. Therefore, FE analyses were focused on this zone. All tests
were accomplished Mercedes-Benz Türk R&D Test Department.
In this paper, frequency response analyses were calculated using PERMAS V15 FE software to compare the test
results. Several factors which affect the response characteristics of the system were investigated. Namely, elastic
modulus and thickness variations of the tank, contact zones between strap-tank and fixture-tank also material
dependent damping values.
Comparing the test and FE results, response peaks overlapped with each other by approximately maximum %5
error.

2. FORMULATION
2.1. Frequency Response Analysis Formulation (MSC Software Corporation, 2012)
Frequency response analysis is one of the dynamic analysis method used to compute structural response to steadystate oscillatory excitation that is defined in the frequency domain. Frequency response analysis method provides
reduction of the size, separation of the equations of motion and also more efficient numerical solution by using the
mode shapes of the structure.
First of all, the damped forced vibration equation of motion with harmonic excitation is the following form:





Where:

 x(t)} + [B]{x’(t)} + [K]{x(t)} = {P()} e
(1)

xu e{x’} = u e{x”} = -2u e

When the above expressions are substituted into equation:

-2[M]u e[B]u eu e{P()} e

(2)
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Dividing by e






M + B + K]{u(){ = {P()}



(3)

Formulation for transformation of the variables from physical coordinates {u(ω)} to modal coordinates {

xt


Where:

 forcing frequency
[M]: Mass matrix
[K]: Stiffness matrix

(4)

u complex displacement vector
[B]: Damping matrix
Mode shapes

When all damping values of the system are ignored temporarily, undamped equation becomes as following for
harmonic motion at forcing frequency 



xxP



P

(5)

By substituting the modal coordinates for the physical coordinates and dividing by e, the equation of motion in
terms of the modal coordinates is obtained:
(6)

To uncouple the equations, pre-multiply by  to obtain


Where:

P

(7)

modal (generalized) mass matrix
modal (generalized) stiffness matrix
Pmodal force vector

It can be written as a set of single degree of freedom systems:

mkp


(8)

mbkpt


(9)



If it is taken into account that each mode has a damping value bwhere bi = 2mi ii , the equation of motion is in
following form:



Each of the modal responses is computed by using



(10)

3. HAMMER TEST
3.1. Frequency Response Function and Test Definition (Brüel & Kjaer, 2003)
The output spectrum is defined as weighted input spectrum by system descriptor in frequency domain. This
frequency domain model is effective for linear systems.

X() = H(). F()
Where:

X(): Output of the system in the frequency domain
H(): Frequency response function
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F(): Input of the system in the frequency domain
This system descriptor H() is called Frequency Response Function (FRF), and has the following form:
(12)
The FRF describes the dynamic properties of a system by determining the resonant frequencies and mode shapes
of a physical structure and it is independent from the signal type used for the measurement. The physical
interpretation of FRF can be defined as a sinusoidal input force at a frequency w.
Frequency response functions between applied forces and the responses were generated for the pre-determined 8
impact points on the fuel tank. Empty fuel tank was hanged on the test bench through a spring with 2 Hz of
natural frequency (Figure 1).

Figure 1. Empty fuel tank that is hanged on the test bench

Then, these points were forced by an impact hammer and accelerations were measured by 1 D, light weight
transducers. Force and accelerations were sampled at a frequency of 512 Hz. This frequency value is determined
according to range of frequency values desired to study on. Furthermore, H1(f) method was used in the calculation
of FRF's. The H1 frequency response function is used in situations where the output of the system is expected to
be noisy when compared to the input (Wren, 2009).
(13)
Where:

H1(f)
Sxy
Sxx

: Frequency response function
: Cross Spectral Density in the frequency domain of X(t) and Y(t)
: Auto Spectral Density in the frequency domain of X(t)

An example FRF result for point 1 on the fuel tank can be seen in the Figure 2.

Figure 2. Frequency Response Functions obtained from hammer tests, for Point#1
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4. FREQUENCY RESPONSE ANALYSIS MODEL AND MATERIAL PROPERTIES
OF POLYETHYLENE
4.1. Frequency Response Analysis Model
The initial fuel tank model with 9 mm uniform wall thickness is used as base model in the project and eight
impact/response points on the fuel tank forced by hammer in physical tests were chosen to measure response. Base
model and these points are shown in Figure 3.

Figure 3. Base finite element model and eight impact/response points on the fuel tank

Afterwards retaining straps and surrounding frame structure (fixture) are added to the finite element model and
also contact constraints between strap-tank and fixture-tank are applied to the model. Thereafter the investigation
of all factors affecting on response, the final fuel tank model is established as in Figure 4. The only empty fuel
tank is modelled with 16200 elements and 15900 nodes. 73750 elements and 67640 nodes are used to create
connections of the fuel tank which are fixture, straps and contact zones. In finite element model, shell elements
were used to create body of the fuel tank, surrounding structure and retaining straps. Bar elements were chosen to
create bolts and interpolation elements for rigid connections.

Figure 4. Final finite element model

4.2. Material Properties of Polyethylene
The elasticity modulus, density and damping ratio values of the polyethylene material are obtained from Tension
& Compression, density and damping tests that were performed in Istanbul Technical University within the SANTEZ Project (0488.STZ.2013-2).
Table 1. Material properties of polyethylene (Exact values cannot be given due to the privacy reasons at company)
The Average Elasticity Modulus from Tensile Test
The Average Elasticity Modulus from Bending Test
The Damping Ratio
The Average Density

E: 1.71X MPa
E: X MPa
ξ: 0,026
ρ: 918 kg/m3

5. RESULTS
Within the scope of this project; the effects of elasticity modulus of the polyethylene fuel tank, thickness variations
on the fuel tank geometry arising from production method, contact constraints, both frequency dependent and
material dependent damping values on the response of system are investigated sequentially.
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5.1. Effect of Elasticity Modulus
The initial value of elasticity modulus of polyethylene fuel tank was used as X MPa that is determined from
coupon tests. This value was gradually increased in dynamic analysis to understand the effect of elasticity
modulus. It is observed that peak frequencies of the graph shift to right hand side with increasing Young modulus.
As it can be seen in the graphs (Figure 5-6) , test results and analysis results are better correlated with each other at
2.9X MPa elasticity modulus in terms of frequencies at the peaks. With this chosen elastic modulus, maximum
error rate is calculated as approximately 5% when the analysis results of the polyethylene fuel tank without fixture
are compared with test results.
In this study, we clearly observed that the plastic material is highly effected from frequency and temperature in
dynamic analysis. This phenomenon is also mentioned in the Mark’s Handbook, named Physical Properties of
Polymers Handbook includes the studies on change of the young modulus value with temperature and frequency in
dynamic analysis (Mark, 2007).

Figure 5. Frequency response analysis results for Point#1 with
different elasticity modulus

Figure 6. Frequency response analysis results for Point#5
with different elasticity modulus

Consequently, 2.9X MPa was specified as optimum value for polyethylene fuel tank in our frequency response
analysis and further modal transient analysis.

5.2. Effect of Thickness Variation
Thickness variation in a fuel tank that is arisen from rotational manufacturing process is clearly observed from
cross section of the fuel tank in Figure 7. Material accumulates at the bottom of sharp corners and gets stronger
while it gets weaker on the top of the beats, rips and grooves due to the manufacturing process.

Figure 7. Thickness variation on the cross section of fuel tank

Regarding to these variations, the thickness of some regions in the fuel tank, which is designed as 9 mm, are
modified as range between 7 mm and 13 mm. However, the weight of tank is kept same and is fixed as 29.7 kg.
These thickness variations are shown on the following Figure 8.
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Figure 8. Applied thickness variation on the fuel tank

After the studies on thickness variation, Elasticity modulus of the fuel tank was decreased to 2.7X MPa in order to
meet peaks of the test results since increments of local stiffness are occurred due to increases in thickness.
Analysis results exactly prove that thickness variation contributes both to improvement of the trend of analysis
results and to coincidence of peak frequencies.

Figure 10. Frequency response analysis results for Point#7
with thickness variation

Figure 9. Frequency response analysis results for Point#6
with thickness variation

5.3. Effect of Fuel Tank Connections
5.3.1. Contact Zones
Connection between straps-tank and tank-fixture can be provided with several methods like rigid elements, solid
elements, contact definitions etc. In this project, three of these connection techniques are examined. These three
techniques are connecting with interpolation elements (which are IQUAD and ITRIA that built rigid connection
between nodes to the elements), connecting with bondline elements and connecting with contact constraints.
Prepared FE model with interpolation elements are shown in Figure 11 and the FE model with contact pairs are
shown in Figure 12. In the FE model with interpolation elements, fuel tank is connected to fixture at the corners
of the bottom surface and straps are connected to fuel tank from upper corners as shown with red arrows in Figure
11.

Figure 12. Connection with contact constraints

Figure 11. Connection with interpolation elements
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Response plots that are gathered from dynamic analysis from these FE models are shown in Figure 13 and Figure
14. According to analysis result, using interpolation elements showed that real contact pairs cannot be identified.
It leads too much rigid surfaces between the fuel tank and fixture. For this reason, the connection between strapstank and tank-fixture are provided by contact constraints in the second model. However, it is observed in the
analysis results that connections of the fuel tank with fixture are still rigid and contact pairs are not determined
properly for each mode shape. Afterwards, while contact constraints are applied to the finite element model, soft
solid elements are used to increase elasticity of the complete system and provide better contact forces. Thus,
contact pairs are obtained accurately and contact forces can be transferred much better.

Figure 13. Analysis results for Point#2 with different
connection elements

Figure 14. Analysis results for Point#6 with different
connection elements

Figure 15. Connection with bondline

When connection between fuel tank-straps and fuel tank-fixture is provided by contact constraints with soft
elements, the analysis results are better correlated with test results than interpolation elements analysis results in
terms of frequencies at peaks and amplitudes as in above graphs. However, it is understood that contact surfaces,
which is arisen in mode shapes, are not covered, since these contact pairs are determined in initial static analysis
under pretension forces. Hence, in final FE model, contact definitions were removed and only bondline
connection kept. In this way elastically coupled connections were provided at all of the contact surfaces (Figure
15).
Analysis results with bondline elements can be seen in Figure 16 and Figure 17.
When all analysis results with different connection elements/methods are taken into account, it is decided that
better correlated results are obtained from bondline connection without a complex model like contact constraints.
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5.4. Effect of Material Dependent Damping Values
In the first analysis, modal damping is applied to the whole system; in other words, both polyethylene fuel tank
and steel components in the system have same damping value. This value taken from polyethylene material that is
our main interest in this project. However, each material has a different damping ratio. For this reason, different
damping ratios are defined for polyethylene and steel materials in the model. Analysis results demonstrate that
different damping ratios for each materials have an important role in modal analysis.

Figure 16. Analysis results with different connection
elements for Point#4

Figure 17. Analysis results with different connection
elements for Point#7

Figure 18. Analysis results with modal damping and with material damping for Point#1

As it can be realized in the analysis results, applying material damping instead of modal damping cause not only
decrease but also increase at amplitude of some peaks.

6. CONCLUSION
In this paper, validation between frequency response analysis results and physical test results is realized at a high
level rate both for empty fuel tank without fixture and for empty fuel tank with fixture. Several analysis
parameters are investigated while validation is tried to achieve. The parameters which have the most considerable
effect among these are determined as thickness variation on the fuel tank and contact zones between straps-tank
and tank-fixture. The other important parameters are elasticity modulus and material dependent damping values.
As a result, young modulus of the tank can be chosen approximately 2.9X MPa in dynamic analysis and may be
set about 2.7X MPa for FRF Analysis when applying the thickness variations on the tank. The missing modes can
be visible and average percentage errors decrease appreciably thanks to thickness variation.
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For empty fuel tank with free-free boundary condition, the best validation between frequency response analysis
results and physical test results is gathered from the FE models with 2.7X MPa elasticity modulus and 29.7 kg
empty weight. If the thickness variation over the fuel tank is not known, then the elastic modulus can be set to
2.9X MPa. Average error rates between test and analysis can be seen in the Table 2. Related response graphics to
this results can be found in Figure 9 and 10.
Table 2. Average error rate between analysis vs physical test in free-free boundary condition

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
Average

Average Error Rate (%)
E=2.9X MPa
E=2.7X MPa
Constant Thickness (Hz)
Thickness Variation (Hz)
2,09
1,14
3,61
3,83
3,34
2,03
3,88
2,09
4,59
4,16
3,11
2,72
2,11
1,70
1,21
1,11
2,99
2,35

The best validation between frequency response analysis results and physical test results of the empty fuel tank
with fixture are obtained in the final model which has connections between tank-straps and tank-fixture provided
with bondline. Elasticity modulus is set about 2.7X MPa since thickness variation is applied to the fuel tank in
analysis. The weight of empty fuel tank is fixed to 29.7 kg and different damping ratios for each material are
implemented. As an example from analysis results on two impact point of final model are given in Figure 19 and
Figure 20.

Figure 19. Analysis results of final model and test results
for Point#3

Figure 20. Analysis results of final model and test results for
Point#1

In the lights of all this information and results; average error rates between modal test results and frequency
response analysis of polyethylene fuel tank which used in buses are calculated as in the Table 3.
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Table 3. Average error rate between analysis vs physical test for empty fuel tank with fixture
Average Error Rate (%)
P1
0,91
P2
1,02
P3
4,24
P4
1,99
P5
1,64
P6
2,18
P7
2,58
P8
3,41
Average
2,25

Overall average error rate between analysis and test results in the model with free-free boundary condition is
calculated as 2,35 % and in the model with fixture is calculated as 2,25 %.
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ÖZET
İçten yanmalı motorların soğuk ilk çalıştırılması sırasında soğuk motor yağının yüksek viskoziteli olmasından
dolayı motor sürtünmeleri yüksek değerlere ulaşmaktadır. Bu sürtünmeler, güç kayıplarına ve motorun verimsiz
çalışmasına sebep olurlar. Soğuk çalıştırma şartındaki bu verimsiz çalışma periyodunun iyileştirilmesi veya motor
rejimindeki yağ sıcaklığına ulaşmak için geçen zaman aralığının azaltılması konuları araştırmacılar için önemli
hedeflerdir. Bu çalışmanın ilk bölümünde; motorun soğuk çalışma şartı için yapılan sorun bildirimleri ve bu
verimsiz dönemin yağlama sistemi ve motor yağı açısından temelleri açıklanmıştır.Ardından çözüm stratejileri 5
başlık altında ele alınmıştır. Bunlar, soğuk yağın ısıtılmasında egzoz gazı kullanılması, yağ tipinin etkisi, yağ
hacminin ısınma süresine etkisi, motor izolasyonun motor performansı üzerindeki etkileri ve yağ soğutma modülü
yönetimidir. Bu stratejiler karşılaştırılmış ve değerlendirilmişlerdir. Yakıt ekonomisi, zaman içerisindeki yağ
sıcaklık trendi veya yağ ısınma süresi açısından iyileştirme teknikleri olarak ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bu
çalışmada, yakın gelecekte yapılacak olan potansiyel çalışmalardan ve yağ ısınma tekniklerinin olumsuz
etkilerinden de bahsedilmektedir.
Anahtar Kelimeler: soğuk çalıştırma, ısınma, motor yağı, motor sürtünmeleri, yağ viskozitesi, yağ sıcaklığı.

A REVIEW FOR POTENTIAL SOLUTIONS ON LUBRICATION SYSTEM TO
IMPROVE ENGINE PERFORMANCE DURING COLD START
ABSTRACT
During the first cold start of internal combustion engines, presence of cold engine oil and its high viscosity, engine
frictions reach the highest values. These frictions cause power losses and inefficient performance of engine.
Improving this inefficient engine cold start period or decreasing time interval of reaching oil temperature to engine
regime level is an important target for lots of researchers. In first part of this study; problem statement that occurs
in engine cold start and fundamentals of this inefficient period are presented in terms of lubrication system and
engine oil. Then solution strategies are reviewed in the five groups. These are usage of exhaust gasses in heating
cold oil up, effect of oil volume to warm up period, oil type effect, management of oil cooler module and effects of
isolating engine on performance. These strategies are compared and assessed in this paper. Improvement
techniques have been revealed in terms of fuel economy, oil temperature trend in time or oil warm up duration.
Both; potential next time studies are mentioned for near future and negative effects of oil warm up techniques are
pointed out in this review.
Keywords: cold start, warm-up, engine oil, engine frictions, oil viscosity, oil temperature

1. GİRİŞ
Günümüzde dünya üzerinde kullanılan enerji kaynakları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Çevresel kirlilik
ise egzoz emisyonları yönetmelikleri ile sınırlanmış olmasına rağmen artmaktadır. Bu şartlar, motor verimini,
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taşıtın özgül yağ tüketim değerini ve egzoz emisyonlarını önemli hale getirmektedir. Önemli noktalardan biri de
motorun ilk soğuk çalışma periyodu ve bu periyottaki verimidir. Soğuk çalışma şartlarında, düşük yanma
performansı ve yüksek yağ viskozitesinden dolayı motor sürtünmeleri artmakta ve verim düşmektedir. Bu verimsiz
soğuk çalıştırma periyotları motor ömrünün önemli bir parçasıdır. Goettler’in araştırmasına göre, Amerika Birleşik
Devletleri’nde araç ile yapılan seyahatlerin %80’i 15 km ve altındadır. Bu mesafe, bir yolcu aracı ömrünün %32’si
ve ömür boyunca tüketilen yakıtın %50’sine eşittir (Goetler vd., 1986). Andre’nin 55 yolcu ile yaptığı istatistiksel
çalışmaya göre, yolculukların 1/3’ü 15 dakikanın altında; diğer 1/3’ü ise 15 dakika ile 2 saat arasındadır. Bu
çalışmada aynı zamanda, söz konusu seyahatlerin 1/3’ünden fazlasının motor yağı rejim sıcaklığı seviyesine
ulaşmadan evvel son bulduğu belirtilmiştir (Andre, 1991).Andrews, 35 farklı araçtan veri toplayarak yaptığı
istatistiksel çalışmasında;yolculukların %52’sinin 3 km’den daha kısa mesafeli olduğunu ve %67’sinin ise 11
dakikanın altında olduğunu ortaya koymuştur (Andrews vd., 1988).Bu istatistiksel sonuçlara ek olarak, soğuk
motor çalıştırma şartı ile sabit durum şartlarının karşılaştırılması araştırmacılar için başka bir motivasyon
kaynağıdır. Will çalışmasında, deneysel olarak motor sürtünmelerinin soğuk çalışma koşullarında, rejim
sıcaklığındakine göre 2.5 kat daha yüksek olduğunu kanıtlamıştır (Will ve Boretti, 2011).Kunze çalışmasında,
sıcak ve soğuk koşullardaki yakıt tüketim değerlerini karşılaştırmıştır. Sonuçlar,25 °C ve 90 °C yağ sıcaklıkları
arasında önemli bir fark olduğunu göstermektedir ve bu fark yaklaşık olarak %10 mertebesindedir (Kunze vd.,
2006). Benzer şekilde Trapa ve Demirel, yanma sonucunda ortaya çıkan enerjinin yalnızca %9’unun efektif iş
olarak kullanılabildiğini ve bunun esas nedeninin ideal çalışma sıcaklığına yakın bölgelerde çalışmayan motor yağı
ve diğer bileşenler olduğunu belirtmiştir (Trapa ve Demirel, 1990).Bu kanıtlar, soğuk çalışma koşullarının motor
ömründe önemli bir rol oynadığını açıkça göstermektedir ve bu işletme şartında motor sürtünmeleri ile yakıt
tüketim değerlerinin iyileştirilmesi önemli bir potansiyele sahiptir.

2. PROBLEMİN TANIMLANMASI
Sürtünme kayıpları, içten yanmalı motorlarda yakıt tüketim değerlerinin iyileştirilmesi ve motor kayıplarının
azaltılması için önemli bir noktadır. Michael Plumley’nin çalışması sayesinde, yanma enerjinin %4-15’inin
sürtünme kayıplarına harcandığı söylenebilir. Bu, aynı zamanda motor kayıplarının %6-25’ine eşittir (Plumley vd.,
2014).Mekanik kayıplar, motorun ilk soğuk çalıştırılması sırasında önemli ölçüde artmaktadır. Sürtünme
kayıplarını azaltmak için birçok yöntem olsa da en önemli çözüm yağlama yağının viskozite ile oynamaktadır.

2.1. Sürtünme – Viskozite İlişkisi
Sıvıların viskozitesi, bağıl hareket yüzeyleri arasındaki sürtünme kuvvetlerini doğrudan etkileyen bir faktördür.
Sürtünmeler, fiziksel olarak yağ viskozitesinin azalması ile azalmaktadır. Özellikle içten yanmalı motor ve bağıl
hareket alanındaki yağlama türleri için, Striebeck Eğrisi’ni dikkete alarak değerlendirmek daha iyidir. Ana amaç,
motordaki sürtünmeleri statik sürtünme, sınır yağlama ile karışık film yağlama özelliği olmayan durumda
tutmaktadır. Hidrodinamik yağlama bölümünde bulunmak, motorun hasar görmesini önlemek ve gerektiğinde
motor ömrünü korumak için hedeftir. Şekil 1’de hidrolik yağlama bölümünden görülebileceği gibi sürtünme sabiti
viskozitenin artışı ile yükselmektedir. Bunun tersi olarak, viskoziteyi düşük seviyede tutmak düşük sürtünme
anlamına gelmektedir. Bu yaklaşıma göre, yataklardaki hız (U) ve yük (P),motor yükü ve hızına bağlı olduğundan
bir değişim olmamaktadır.

Şekil 1. Striebeck Eğrisi (Amberant, 2013)

Bu durum, minimum viskozitede çalışmanın,hidrodinamik yağlama limitinin sağlanması için ideal optimum nokta
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Şekil 2, yeterli yağ filminin meydana geldiği ve küçük viskozitenin olduğu,
teorik olarak ideal olan çalışma noktalarını göstermektedir.
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Şekil 2. Striebeck Eğrisi’nde ideal çalışma noktaları (Amberant, 2013)

2.2 Viskozite – Yağ Sıcaklığı İlişkisi
Motorda relatif hareket gösteren yerlerde yağ viskozitesinin korunması, motor sürtünmesini etkileyerek motor
verimine önemli derecede katkıda bulunmaktadır. Sıvıların viskozitesi, kimyasal ve fiziksel yapıları ile oynanarak
değiştirilebilmektedir. Sıvıların viskozitesini sadece moleküler veya fiziksel yapı değil, aynı zamanda basınç,
malzeme üzerine etkiyen kuvvetler, sıcaklık gibi çevresel faktörlerde etkilemektedir (Mezger, 2011).
Motor yağı viskozitesini değiştirmek için çok yol olsa da, bunlar arasında en etkili yöntem yağ sıcaklığını
değiştirmektir. Sıvılarda ve özellikle de motor yağlarında viskozite, sıcaklıkla ters orantılı olarak değişmektedir.
John Curtbert, farklı tipteki motor yağlarının viskozite-sıcaklık ilişkisi için deneysel çalışma sonuçlarını Şekil
3’teki gibi paylaşmıştır (Wiswanath, 2010).

Şekil 3.Farklı tipteki motor yağlarının kinematik viskozite-sıcaklık ilişkisi (Wiswanath, 2010)

Sürtünme-viskozite ve viskozite-sıcaklık ilişkileri göz önüne alındığındamotor sürtünmeleri ve yakıt tüketiminin,
artan yağ sıcaklıkları ile azaltılabileceği anlaşılmaktadır. Aşırı yağ sıcaklığı yetersiz yağ viskozitesine sebebiyet
verdiği için sadece hidrodinamik yağlama sınırlarında kısıtlama vardır. Yağ viskozitesi çok düşükse, yağ filminde
ve metal metale temasta bir sorun yaratabilir. Yağ tabakasındaki incelme nedeniyle motor yataklarına zarar
vermek çok risklidir.

Şekil 4.Kinematik viskozite-sıcaklık-sürtünme-yakıt tüketimi ilişkisi

Araştırmacılar, yağ sıcaklığı ve/veya doğrudan yağ viskozitesi ile oynanarak motor sürtünmeleri veyakıt
tüketimini azaltmak için çok farklı yöntemler üzerinde çalışmışlardır. Bu çalışmaların ana odaklanma alanı, yağ
sıcaklıklarının en düşük seviyede ve yağ viskozitelerinin maksimum olduğu soğuk çalıştırma periyodudur. Başka
bir deyişle, en verimsiz olan çalışma bölgesinde en yüksek motor sürtünmesi ve yakıt tüketimi değerleri vardır.

1209

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

3. ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
Motor sürtünmesi ve yakıt tüketimini azaltmak için yağ sıcaklığını veya viskozitesini şartlandırmak üzerine
yapılan çalışmalar, değişime uğrayan elemanlar veya sisteme göre beş farklı gruptan oluşabilmektedir. Bunlar,
soğuk yağın ısıtılmasında egzoz gazının kullanılması, yağ tipinin etkisi, yağ hacminin ısınma süresine etkisi,
motor etkilerinin izolasyonu ve yağ soğutma modülü yönetimidir.

3.1 Soğuk Yağın Isıtılmasında Egzoz Gazlarının Kullanılması
Yanma odasında açığa çıkan ısının önemli bir oranı, soğutucu akışkan ve egzoz gazları ile boşa harcanır. Bu değer,
toplam ısı enerjisinin yaklaşık olarak %60’ıdır. Araştırmacıların çoğu, soğuk yağın ısıtılmasında boşa harcanan
egzoz enerjisini kullanmayı amaçlamaktadırlar.
J. Kim vd., egzoz gazlarının motor yağını ısıttığı bir eşanjör dizayn etmişlerdir. Sıcak egzoz gazları ve soğuk
motor yağı, karşı akış ile eşanjörden geçerek sisteme girerler.

Şekil 5.Tam boy bir sedan araçta EGR ile motor yağı ısıtılmasının soğuk çalıştırma sırasında yakıt ekonomisi ve NOx
emisyonlarına etkisi (Kim vd., 2016)

Bu çalışmada, 2 litre bir Diesel motor CAE modele entegre edilmiştir. Analiz, ısı eşanjörünün aktif veya pasif
olması durumlarının her ikisinde de NEDC seyir çevriminde ve 28 °C ilk yağ sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.
Sonuçlar, yağ sıcaklık artış trendi ve yakıt tüketim değerlerine göre verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yağ,
rejim sıcaklığına referans koşuldan daha erken ulaşmaktadır. Ayrıca yaklaşık %1.08 oranında yakıt tasarrufu elde
edilmektedir. Başlangıç sıcaklığının -7 °C olarak olduğu deney şartında, yakıt tasarrufu %2.54’e yükselmektedir
(Kim vd., 2016).

Şekil 6. Egzoz gazı ile motor yağı ısıtma sisteminin yağ ısınma trendine etkisi (Kim vd., 2016)

G. Crimaldi vd., ısıtma prosesi için egzoz gazı kullanımına odaklanmışlardır. Model, CAE ortamında oluşturulmuş
ve 2.8 litre bir Diesel motor için valide edilmiştir. Kıyaslama, başlangıç şartından 80 °C sıcaklığa ulaşıncaya kadar
geçen süre bazında yapılmış ve sonuçlara göre; yağ ısıtma sistemi ile 335 saniyede, standart motorda ise 875
saniyede 80 °C’a ulaşılmıştır. Ayrıca, %1.32 oranında bir yakıt tasarrufu elde edilmiştir (Grimaldi vd., 2015).
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Wenzel, yağ ısıtma işlemi için egzoz gazlarıyla ilişkili olan başka bir noktayı araştırmıştır. Çalışmasında, farklı
seyir çevrimleri için ısıtma proseslerini bir test düzeneğinde deneysel olarak karşılaştırmıştır. Egzoz gazı ile motor
yağının ısıtılması NEDC için önemli bir iyileşmeye sebebiyet vermese de WLTP için %1.2 oranında yakıt
tasarrufu sağlanmıştır. Testler -7 °C başlangıç şartı ile tekrarlandığında yakıt sarfiyatındaki iyileşme değerleri,
WLTP ve FTP35 çevrimleri için sırasıyla %2.1 ve %3.9 olarak elde edilmiştir (Wenzel, 2009).
Diğer araştırmacılardan bazıları hem soğutucu akışkan hem de motor yağının egzoz gazlarıyla ısıtılmasına
odaklanmışlardır. Bu yöntemde, Uppulari MIDC seyir çevriminde 1.2 litre benzinli motor için %0.72 oranında
yakıt tasarrufu elde etmiştir (Uppuluri vd., 2017). Bunun aksine Frank ve Alberto Moratti, soğutma sıvısının
ısıtılmasının motor performansı açısından yeterli bir katkı sağlamadığını göstermişlerdir. Egzoz gazı sadece motor
yağının ısıtılması için kullanılıyorsa, verimi arttırmaktadır. Yağın ısıtılması için bir eşanjör tasarlanmıştır. 6
silindirli ve 4 litre hacmindeki bir motorun üretim testleri sırasında NEDC çevrimine göre yaklaşık olarak %7
oranında bir yakıt tasarrufu elde edildiğini göstermiştir (Will vd., 2011).

3.2 Motor Yağı Tipinin Viskoziteye Bağlı Sürtünmeler Üzerindeki Etkileri
Motor yağına yağının rejim sıcaklığına en erken ulaştırılması ana odak noktasıdır. Bir diğer yöntem ise yağ
viskozitesinin yağ sıcaklığı ile doğrudan değiştirilmesidir. Daha düşük viskoziteli yağın seçilmesi sadece soğuk ilk
çalıştırma periyodunda değil, aynı zamanda sabit rejim koşullarında da motor sürtünmesinin azaltılmasında
etkilidir. Bölüm 2’de de açıklandığı gibi, hidrodinamik yağlama aralığı dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde motor
yataklarında aşınma ihtimali daha da artmaktadır. Bu nedenle düşük viskozite değeri, ilk çalıştırma, düşük hız ve
yüksek yük işletme şartlarında esas hedeftir. Ancak daha yüksek hız ve düşük yük altında motor yağ viskozitesinin
düşük olmaması istenmektedir. Aynı zamanda, yakıt ekonomisi ve yağ dayanıklılığı için konulan hedeflerin
birlikte karşılanması gerekmektedir.
Prashant Kumar vd., soğuk çalışma şartı için 3.7 litre hacimli bir Diesel motorda farklı tipte ve viskozitedeki
motor yağlarının yakıt sarfiyatı üzerine olan etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada, 15W40 motor yağına çeşitli
viskozite iyileştirici katkıların eklenmesi ile 10W30 motor yağı ile karşılaştırılmıştır. Her bir yağ tipi, DBDC
(Delhi Bus Driving Cycle/Delhi Otobüs Seyir Çevrimi) çevriminde test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre,
standar 10W30 motor yağı kullanımında %1.08 yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Elde edilen bu değer, 15W40 motor
yağı ile kıyaslandığında maksimum viskozite değiştiricilere sahip olan motor yağında %3.42’ye ulaşmaktadır
(Kumar vd., 2017).
Alexander Michlberger vd. çalışmalarında, 10W40 ve 0W16 motor yağlarını karşılaştırma maksadıyla bir
araştırma yapmışlardır. Testler, 3.7 lite hacmindeki bir Diesel motorda, VFTP-75 seyir çevrimi ile
gerçekleştirilmiş ve %0.47 oranında yakıt tasarrufu elde edilmiştir. Ayrıca sadece 10W40 motor yağına çeşitli
viskozite değiştirici katkıların ilave edilmesi ile yapılan testlerde ise yakıt tüketim değerlerinde yaklaşık olarak
%0.4 oranında azalış elde edilmiştir (Michelberger vd., 2017).
Phil Carden vd., 1.8 litre benzinli motoru ECE15 şehir içi sürüş çevrimine göre işleterek yaptıkları testler
neticesinde,motor yağı viskozitesi ile yakıt tüketim değerlerindeki iyileşme miktarları arasında bir korelasyona
ulaşmışlardır. Test sonuçlarına göre, yağ viskozitesindeki %23 azalış, %0.6 oranında yakıt tüketim azalışına sebep
olurken; %36 viskozite azalışı ise %0.9 yakıt ekonomisi sağlamıştır. Şekil 7’da 4 farklı tipteki motor yağlarından
elde edilen sonuçlar gösterilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç da, daha ince motor yağı
kullanımının daha fazla motor aşınmasına yol açmasıdır (Carden vd., 2013).

Şekil 7.Farklı motor yağı tiplerinin yakıt tüketim değerleri (Carden vd., 2013)

Ashok, 1.2 litre bir Diesel motorda farklı soğutucu akışkan ve motor yağı sıcaklıklarının etkilerini araştırmıştır.
15W40 motor yağını 60 °C ile 130 °C’a ve soğutucu akışkanı ise 25 °C ile 90 °C sıcaklığa ayarlamıştır. Elde
edilen sonuçlar, sıcak yağ ve soğutucu akışkanın %3.6 yakıt tasarrufu sağladığını göstermektedir. Ayrıca testler,
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5W30 yağ tipi için tekrarlandığında %7.2 oranında yakıt tasarrufu elde edilmektedir. Bu iki farklı tipteki motor
yağı üzerindeki farklı etkiler açıkça gözükmektedir (Permude, 2012).
Shayler vd., motor yağlarının kimyasal yapılarının yağ viskozitesi ile motor sürtünmeleri üzerine olan etkilerini
araştırmışlardır. Çalışmada, deneysel sonuçların yanı sıra matematiksel bir model de oluşturulmuştur. Çalışmanın
sonucunda; motor yağının kimyasal yapısındaki değişimlerin özellikle düşük motor sıcaklıklarında yağ
viskozitesini ve motor sürtünmelerini etkilediği gösterilmiştir (Shayler vd., 2007).

Şekil 8. Motora yağının kimyasal yapısındaki değişikliklerin viskozite üzerindeki etkisi (Shayler vd., 2007)

Vim Van Dam vd. çalışmalarında, 2 litrelik Diesel motoru ESC çevriminde işleterek, yağ viskozitesi ve yakıt
ekonomisini deneysel olarak araştırmışlardır.Motor yağından elde edilen en önemli sonuçlar, Şekil 9’de de
gösterildiği gibi, poli alfa olefinlerinin Grup 4 yağına katılması ile elde edilmiştir. Bu katkı maddesi, yağ
viskozitesini 40 °C sıcaklıkta 118 cSt’tan 110 cSt’a düşürmüştür ve bu düşüş seviyesinin daha düşük sıcaklık
seviyelerinde daha fazla olduğu da kolayca bulunabilmektedir. Yakıt tüketim sonuçları karşılaştırıldığında, bazı
sürüş çevrimlerinde %0.3’e kadar ulaşan faydanın elde edildiği gözlenmektedir. Bu sonuçlar bir katkı
maddesinin;yağ viskozitesi ve motor sürtünmelerini, ayrıca da viskozite değişimine göre yakıt tüketim miktarlarını
nasıl etkileyebileceğini açıkça ortaya koymaktadır (Dam vd., 2009).

Şekil 9.Katkı maddesi ilavesinin motor yağı viskozitesine etkisi (Dam vd., 2009)

3.3 Motor Yağı Hacminin Isınma Periyoduna Etkisi
Isınma süresinin azaltılması konusundaki bir diğer yöntem de motor yağı hacminin değiştirilmesidir. Malzemenin
ana ısıtma denklemine göre, ısı enerjisi sabit tutulduğunda malzemenin sıcaklığı malzeme kütlesi ters orantılı
biçimde değişmektedir. Motor bileşenlerinden motor yağına ısı atımının sabit olduğu kabul edildiğinde, sirküle
edilen yağ hacminin azalması faydalıdır.
Andrew vd., karterdeki motor yağının farklı noktalarından çeşitli numuneler almışlar ve farklı noktalarda farklı
sıcaklıkların olduğunu göstermişlerdir. Kısmi sıcak hacimden emme yapılması, ilk kezbu makalede bir fikir ortaya
atılmıştır ancak bu konu üzerinde bir deney ya da analiz çalışması yoktur (Andrews vd., 2007). Zammit’in
makalesi, direkt olarak yağ miktarının etkileri ile ilişkilidir. Farklı seviyelerdeki yağ hacimleri için NEDC
çevrimine göre yakıt tüketim değerleri ölçülmüştür. Farklı hacimdeki motor yağı simülasyon sonuçlarına göre,
%20 yağ azalışının %0.83; %40 yağ azalışının ise %1.08 oranında yakıt tasarrufu sağladığı elde edilmiştir
(Zammit vd., 2011).
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Pascal, Cedric ve Andreas, standart motor ile hibrit elektrik motorları, motor ısınma oranları açısından
karşılaştırmışlardır. 1D model 45 km/h ve 30 dakika boyunca çalıştırılmış ve motor yağı ısınma eğilimleri tespit
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, standart motor yağı 84 °C sıcaklığa ulaşırken hibrit motorun yağı 60 °C’a
ulaşmıştır. Bu, konvansiyonel motorlar için büyük bir dezavantaja ve hibrit motorlar içinse önemli bir avantaja
neden olur. Araştırmacılar, delikli bir potanın kartere konulması ve yağ emme hattının ucunun bu potadan
yapılması durumunda sabit hacimden kısıtlı bir hacimde yağ emişinin mümkün olacağını belirtmişlerdir. Bu işlem,
toplam yağ hacmini azaltmasa bile emilen yağ hacmini kısıtlamaktadır.

Şekil 10. Yağ karteri konsepti (Revereaud vd., 2010)

Analiz sadece yağ kütlesinin %20’si ve %40’ının kısıtlanması ile yapılmıştır. NEDC çevrimine göre, %20
kısıtlama oranında %4.6; %40 kısıtlanma oranında ise %3.6 yakıt sarfiyat azalışı elde edilmiştir. Bu etkinin aksine,
kararlı koşullarda daha sıcak motor yağı seviyelerinde kalmanın motor yataklarını negatif şekilde etkileyebileceği
ortaya konmuştur (Revereaud, 2010).
Toyota Motor Şirketi yeni bir teknoloji üzerinde çalışarak, yağ hacminin etkisinin motor yağı ısıtma
performansına etkilerine odaklanmıştır. Araştırmacılar, yanma odasından gelen ısının soğutucu akışkanın, motor
bileşenlerinin ve motor yağının ısıtılmasında kullanıldığını ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla, kütlelerin azalması
ile ısınma daha hızlı gerçekleşmektedir. Hafif motor bileşenleri birçok araştırmacının ana hedefi olsa da soğutma
sıvısı hacminin azaltılması motor performansını etkilediğinden dolayı bir karşıtlık doğurmaktadır. Bu sebeplerden
dolayı, yağ hacminin bölünmesi firma tarafından uygulanmaktadır. Bu konsept motorda, motor çalışırken yağın bir
kısmını kullanmakta ve araç durduğunda ise kullanılan kısmi yağ, tüm yağa karışmaktadır. Bu, hem daha hızlı
ısınmayı önlemekte hem de yağ ömrünün daha çabuk tükenmesini önlemektedir. Bu konsept, 2 litre hacimli bir
Diesel motorda NEDC çevrimine göre test edildiğinde sonuçlar yağın bir bölümünün 90 °C’a ulaştığını, diğer
bölümünün ise 40 °C’ta olduğunu göstermektedir. Bu uygulamada ayrıca %0.8 oranında bir yakıt ekonomisi de
sağlanmıştır. Söz konusu çalışmanın olumsuz noktası ise, motor işletimi sırasında sirkülasyonda yeterli motor yağı
miktarının bulunmamasıdır çünkü motor yağının önemli bir miktarı dolaşıma katılmak yerine karterde
beklemektedir (Chisaki vd., 2013).

3.4 Motor İzolasyonunun Etkileri
Motor yağını rejim sıcaklığına ulaştırmanın bir diğer yolu da motor stop ettikten sonra yağı sıcak tutmaktır. Başka
bir deyişle, rejim sıcaklığından ortam sıcaklığına gelene kadar geçen sürenin arttırılması gereklidir. Bu, yağ ısıtma
süresinin kısalmasına olanak sağlamaktadır.
A.Muscio ve E. Mataranni çalışmalarında, motorların soğuma sürelerini araştırmışlardır. Deneyler, kullandıkları
1.4 litre hacimli benzinli motorunsoğuma süresinin 3 saat olduğunu ortaya çıkarmıştır. Motorun poliüretan
malzeme ile izole edilmesi durumunda söz konusu soğuma süresi, 10 saate ulaşmaktadır. Yalıtılmış ve yalıtımı
olmayan iki motorun 3 saat sonra yeniden çalıştırılması sırasında yakıt tüketim değerlerinde de farklılıklar ortaya
çıkmaktadır. Sonuçlar açıkça göstermektedir ki, izolasyon uygulaması kış koşularında yaklaşık %8-9, yaz
koşullarında ise yaklaşık %5 yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Test, 0°C ortam şartında ve motor durdurulduktan 10
saat sonra tekrarlandığında ise iki motorun yakıt sarfiyat miktarları arasındaki farkın %15’e ulaştığı görülmüştür.
Ayrıca izolasyon kalınlığının etkisi de araştırılmış ancak 30 mm kalınlıktan sonrasında önemli bir değişiklik elde
edilmemiştir. Çalışmada altı çizilen noktalardan bir diğeri ise soğutma modülüdür. Bu tür bir izolasyon
uygulamasının yapılması düşünüldüğünde, bunun daha erken tasarım aşamasında yapılması daha uygundur çünkü
bu ısıtma etkisi göz önüne alınarak yağ soğutma modülü seçimi yapılmalıdır (Muscio ve Materalli, 2005).
Shayler vd. çalışmalarında, motor yağı ısınma ve soğuma performanslarını araştırmak üzere 1.6 litre Diesel motor
kullanarak izolasyonlu ve izolasyonsuz durumları karşılaştırmışlardır. Motor, farklı lokal bölgelerden 25 mm
kalınlıkta ve 0.04 W/(m.K) termal kondüksiyon katsayısına sahip malzeme ile izole edilmiştir. Karşılaştırma
durumları ise; yalıtılmamış motor, sadece karteri yalıtılmış motor, karter ve PTO izoleli motor ve tamamen izoleli
motordur. Buna göre, izolasyon malzemesi, ısının bir kısmını bünyesinde toplayan bir eleman olduğundan dolayı
motor ısınma performansı üzerinde büyük bir etki göstermemektedir ancak soğuma süresi üzerinde oldukça
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etkilidir. Motor durdurulduktan 2.25 saat sonra yağ sıcaklığı, tamamen izole haldeki motorda standart bir motora
kıyasla 15 °C daha yüksektir. Bu fark, sadece karteri izoleli motor ile standart motor arasında ise 7-8 °C
mertebelerindedir (Shayler ve Rocca, 2013).
Walter Bryzik ve Michael Reid, 2.3 litre tek silindirli motor üzerinde deneysel çalışmalar yapmışlardır. İzolasyon
işlemi yalnızca silindire veya motorun tamamına; 0.02 inç kalınlıkta ve 1.39 BTU/(hr.ft.F) termal kondüksiyon
katsayısına sahip olan malzeme ile yapılmıştır. Sürtünme ölçümü sonuçlarına göre, FMEP baz motorda 33.8,
silindiri izole edilmiş motorda 32.1’dir. Tamamı izole edilen motorda sürtünme 26,7 psi olarak ölçülerek önemli
bir gelişme elde edilmiştir (Brayzik vd., 1997).
Pramod ve Prashent izolasyon tekniği için farklı noktalara odaklanmıştır. Çalışmalarında, motor performansı
üzerindeki yalıtım etkisini belirleyen en önemli noktanın motorun yalıtım malzemesi ağırlığı olduğunu
belirtmişlerdir. Malzeme kütle oranının düşürülmesi ile etki seviyesi artmaktadır (Pramond vd., 2012).

Şekil 11.Farklı izolasyon yöntemleri ne göre karterdeki yağ sıcaklıkları (Shayler ve Rocca, 2013)

3.5 Yağ Soğutma Modülü Yönetimi
Yağ soğutucusu modülünde optimizasyon veya strateji değişimi, motor yağını olduğundan daha hızlı ısıtmaya
yardımcı olan bir diğer yöntemdir. Özellikle ilk soğuk motor çalıştırma sırasında yağın soğutulması veya başka bir
deyişle ısıtma oranının düşürülmesi, araştırmacıların odaklandığı bir diğer noktadır. Yağ soğutucusunun soğuk
çalıştırma şartı için iptal edilmesi veya motor yağı ile soğutucu akışkanın rollerinin değiştirilmesi temel
yaklaşımlardır.
Koichi vd., soğutucu akışkan yerine yağ soğutma motoru tasarımını önermişler ve bunun ısıtma performansına
olan etkisini farklı motor işletme koşullarında araştırmışlardır. Çalışmada ana amaç, yüksek hız ve yüksek yük
altında motor yağından soğutucu akışkan kadar soğutma performansı sağlamaktır. Aynı zamanda daha iyi motor
yağı ısınma performansı da hedeflenmiştir. Bu sebeplerden dolayı yağ cepleri, soğutucu akışkan cepleri yerine 1
silindir için 339 cc olarak tasarlanmışlardır. Sonuçlar karşılaştırıldığında, 350 K değerine ulaşmanın yaklaşık
%20’lik bir zaman farkı ile gerçekleştiği bulunmuştur. Standart motorda, yağının ısınma periyodu sırasında yağın
soğumasını önlemek maksadıyla motor yağının yağ soğutma modülüne by-pass edilmesi durumunda, rejim
sıcaklık seviyesinin yakalanması hususunda önemli bir zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca bu, yağlama
sistemini pozitif yönde etkileyerek motor yağının 6-7 °C daha yüksek sıcaklıkta olmasını sağlamıştır. Yakıt
ekonomisi ve düşük sürtünme gibi katkılarının yanında, HC emisyonlarında azalış ve NOx emisyonlarında artış
olmaktadır (Tanaka vd., 2016).
Azmi vd., soğutma sistemi üzerinde, motor ve güç aktarım sistemi yağını daha hızlı ısıtmak maksatlı çeşitli
değişiklikler yapmışlardır.Koichi vd. çalışmalarında, by-pass’lı yağ soğutucusunun yağdaki ısı kayıplarının
önlenmesi için faydalı bir yaklaşım olduğunu keşfetmişlerdir (Koichi vd., 2016). Öte yandan Azmi’nin
çalışmasına göre, soğutucu akışkan seviyesi soğuk ilk çalıştırma periyodunda motor yağından daha fazla
olduğundan dolayı soğutucu akışkandan motor yağınaısı atımı daha fazladır. Motor tasarımı, daha fazla soğutma
sıvısının ısıtılmasına göre güncellendiğinde, güç aktarım organları ve motor ağının daha iyi ısıtıldığı gözlenmiştir.
Bu deneysel çalışma için 1.6 litre ve 4 silindirli benzin motoru kullanılmıştır. Motor yağının ısıtılmasında,
etkileyici bir performans gözlenmese bile CVT yağı ısınması çokça bu durumdan etkilenmiştir. NEDC sürüş
çevrimine göre yapılan testlerin sonunda, yağ sıcaklıkları farkı 20 °C’a ulaşmaktadır ve bu fark, tüm çevrim
boyunca yaklaşık 10 °C’tır. Yakıt tüketimi ise %3-4 oranında bir iyileşme söz konusudur (Osman vd., 2016).
Bir diğer çalışma ise Kneba tarafından hibrit motorda yapılmıştır. Bu çalışmada, motor soğutma sıvısının ısıtılması
için bir önceki motor işletiminden metal bir plaka vasıtası ile enerji depolanması düşünülmüştür. Metal plakadaki
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bu ısı depolanması ile motor soğutma sıvısı, rejim sıcaklığına standart sürenin yarısında ulaşmaktadır. Bu da motor
ısınma hızını etkileyerek yakıt tüketim miktarında avantaj sağlamaktadır (Kneba, 2010).

4. SONUÇLAR

Bu çalışmada öncelikle, ilk soğuk çalıştırma periyodunun önemi, araçların günlük kullanım istatistiklerinden
yararlanılarak vurgulanmıştır. Söz konusu çalışmaların ortak noktası, her 3 araçtan 1’inin seyahat süresinin 15
dakikadan fazla olmadığı ve motor yağı henüz rejim sıcaklığına ulaşmamışken yolculuğun son bulduğu ve bunun
verimsiz bir durum olmasıdır.
Problemin tanımlanması bölümünde, motor yağı sıcaklığı-viskozite-motor sürtünmeleri ilişkisi, yağlama ve
sürtünme teorileri ile açıklanmıştır. Bu teoriler ile motor yağı sıcaklığının artmasıyla yağ viskozitesinin azaldığına
ve motor sürtünmelerinin de buna bağlı olarak azaldığı sonucuna kolayca ulaşılabilir. Bu sonuç, hidrodinamik
yağlama rejimini sağlayarak iyi bir çözüm sunmaktadır.
Çalışma sunulan beş çözüm yönteminden ilki, yüksek sıcaklıktaki atık egzoz gazı enerjisinin motor yağı ısıtılması
maksadıyla kullanılmasıdır. Sonuçlar bu yöntemin,ısıtma süresini yaklaşık %50 kısaltırken ortalama yakıt tüketim
değerini %2-3 oranında iyileştirdiğini göstermektedir. Bu, gelecekteki çalışmalar açısından, motor yağı ısıtılması
tasarımı için oldukça kullanışlı bir yöntemdir
Motor yağı tipi, sürtünme-viskozite ilişkisini yağ sıcaklığından bağımsız olarak etkileyen ve problemin çözümünü
doğrudan etkileyen yöntemlerden biridir. Bu çözüm, sadece motorun ısınma süresi için değil aynı zamanda da
sabit durum koşullarında da faydalıdır. Viskozite değişiklikleri, sürtünme sonuçlarını doğrudan etkilediğinden
dolayı soğuk çalıştırma şartında önemli bir iyileştirme potansiyeline sahiptir. Karşılaştırılan yağ çiftlerine göre,
yakıt tüketiminde gözlenen iyileşme %1-7 arasında değişmektedir. Daha yüksek viskozite değerinin daha yüksek
sürtünmeye neden olması beklenmektedir ve bu da yağ için çabuk ısınmaya neden olmaktadır. Bu çalışmanın ana
fikrinin aksine, bu tezatlık durumu sonraki çalışmalar için araştırma konusu olarak önerilebilir.
Motor yağı hacminin azaltılması yöntemi, soğuk çalıştırma sırasında yaklaşık %1-3 oranında yakıt tasarrufu
sağlayan tekniktir. Hacmin azalımı, uzun vadede yağın eskimesine yol açmakta ve servis sürelerini kısaltmaktadır.
Bu gerçekler nedeniyle yağ yönetimi, daha hızlı ısınma periyodu ve uzun yağ ömrü ile uzun servis
periyotlarıgelecek çalışmalar için ana motivasyon kaynağı olacaktır.
İzole edilmiş bir motor, daha iyi ısınma performansı için doğru bir strateji değildir ancak bu yöntemle soğutma
süresinin oldukça değiştiği gözlenmiştir. Özellikle motorun stop edilmesinden sonra geçen süre zarfında, izolasyon
uygulaması, bir sonraki motor çalıştırması için önemli bir etki yaratmaktadır. Bu etki, diğer yöntemlere kıyasla
basit tasarım değişiklikleri ile daha da arttırılabilir. Motorun kritik noktalarının izole edilmesi, gelecekteki
çalışmalar için ana odak noktası olabilir. Diğer taraftan bu yöntem, daha yüksek maksimum motor sıcaklığına
neden olduğundan dolayı soğutucu akışkan ve yağlama sistemi seçimi motorun ilk geliştirme aşamasında
yapılmalıdır.
Yağ soğutucu modülü iki avantaj sunmaktadır: Biri, soğutucu akışkanın by-pass edilmesi ile daha kısa bir yağ
ısıtma periyodu ve diğeri ise sabit motor işletim koşullarında yağ sıcaklıklarının sabit olduğu noktanın
belirlenmesidir. Soğutma sıvısının by-pass edilmesi günümüzde bazı motorlarda kullanılmaktadır ve bu, bazı
araştırmacılara göre ısınma periyodunun daha hızlı gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Öte yandan, motor
soğutma sıvısının bir kısmı, ısınma periyodunda motor yağına göre daima yüksek sıcaklık değerine sahiptir ve bu,
motor yağının ısınmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nokta, hala tartışmaya açıktır ve gelecek çalışmalar açısından
önemli bir araştırma konusudur. Ayrıca ısınma periyodunun sonuna kadar yağ sabitleme noktasının belirlenmesi,
bir başka kritik konudur ve yağ soğutucu modülün yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Çünkü daha yüksek
seviyelerdeki yağ sıcaklığı nedeniyle uzun süreli seyahatlerde ve sabit işletim koşullarında yakıt ekonomisi
sağlanacaktır. Kararlı motor işletimi sırasında, yağ ısıtma seviyesinin yönetimi ve aynı zamanda yol-hız gibi sürüş
şartlarına göre muhtemel soğutucu modül açma-kapama stratejilerinin belirlemesigelecek çalışmalar için bir diğer
araştırma konusu olabilir.
Bu derlemeden motorun soğuk ilk çalıştırılmasının motor verimini arttırmaya odaklanan ana noktalardan biri
olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmacıların çoğu, motorun soğuk ilk çalıştırılması sırasında yağlama sistemi üzerine
çalışmış ve önemli gelişmeler elde etmişlerdir. Yakın gelecekte ise, motorun daha yüksek ilk çalıştırma verimine
sahip olması için çok fazla fırsat bulunmaktadır. Ayrıca, mevcut yöntemlerin bir kısmı bazı dezavantajlara sahiptir
ancak uzun vadede yağ ısıtma prosesi ve yağ kimyasal yapısı arasında bir ikileme neden olacaklardır. Mevcut
çözümlerin ve gelecekteki muhtemel çalışmalar sadece benzinli ve dizel motorlar için değil aynı zamanda hibrit
motorlar için de yapılacaktır. Buna ek olarak bazı yaklaşımlar, transmisyon sistemi ve onun yağlaması için de
önemlidir.
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ÖZET
Artımlı şekillendirme yöntemi hızlı ve ucuz bir metal prototip üretim metodu olarak imalat sektöründe kullanılan
bir yöntemdir. Bu yöntemde, elde edilmek istenen geometri bilgisayar destekli tasarım programında çizildikten
sonra bir bilgisayar destekli üretim programında takım yolu oluşturulur. Form takımı, oluşturulan bu takım yolunu
takip ederek saca baskı uygular ve sacı şekillendirir. Ancak bu hareketin sonlu elemanlar programına
tanımlanmasında oluşan problemler malzeme ve maliyet kayıplarına yol açmaktadır. Bu çalışmada artımlı
şekillendirme yönteminin sonlu elemanlar analizi için Excel tabanlı bir form takım yolu tanımlama arayüzü
geliştirilmiştir. Çalışmada geliştirilen arayüzle, takım yolu tanımlamasında oluşabilecek hatalar ortadan
kaldırılmıştır.
Çalışmada öncelikle kare piramit, eksenel simetrik koni ve elips formundaki parçalar referans alınmış, program
analizleri yapılmıştır. Daha sonra 1mm kalınlığındaki DC01 sacı kullanılarak bu geometriler CNC freze
tezgahında şekillendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metal Şekillendirme, Artımlı Şekillendirme, Takım Yolu, Sonlu Elemanlar, Nümerik
Simülasyon,

A NEW APPROACH FOR TOOL PATH DEFINITION IN FINITE ELEMENT
ANALYSIS OF INCREMENTAL FORMING METHOD USED IN THE
MANUFACTURING INDUSTRY
ABSTRACT
The incremental forming method is a fast and inexpensive metal prototype manufacturing method used in the
manufacturing. In this method, the desired geometry is drawn in a computer-aided design program, then a toolpath
is created by a computer-aided manufacturing program. The forming tool follows the toolpath and forms the sheet
by applying the pressure. However, the problem that arises in defining this toolpath to the finite element analyzing
program leads to material and cost losses. In this work, an Excel-based forming tool path definition interface is
developed for the finite element analyzing of the incremental forming method. With the interface developed in the
study, the faults that may occur in the tool path identification have been removed.
In this study, square pyramids, axially symmetrical cones and ellipses were taken as references and program
analyzes were made. These geometries were shaped in a CNC milling machine using a 1 mm thick DC01 sheet.
Keywords: Metal Forming, Incremental Forming, Tool Path, Finite Element Method, Numeric Simulation,

1. GİRİŞ
Artımlı şekillendirme yöntemi hızlı ve ucuz bir sac metal prototip üretim metodudur. Bu yöntemde, elde edilmek
istenen geometri bilgisayar destekli tasarım (CAD) programında çizildikten sonra bir bilgisayar destekli üretim
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(CAM) programında takım yolu oluşturulur. Form takımı, oluşturulan bu takım yolunu takip ederek saca baskı
uygular ve sacı şekillendirir.
Artımlı şekillendirme yönteminin sonlu elemanlar analizinde form takımının hareketinin hatasız tanımlanması
analizin doğruluğu açısında büyük bir önem taşımaktadır. CAM programından elde edilen takım yolunun bazı
satırlarında sadece X bazı satırlarında ise sadece Y ekseni kodları bulunmaktadır. Bazı satırlarında ise F ve M
kodları bulunmaktadır. Eldeki bu takım yolunun doğru bir şekilde sonlu elamanlar programına girilmesi için
düzenlenmesi ve işlenmesi gerekmektedir.
Konu ile ilgili literatür incelendiğinde araştırmacıların artımlı şekillendirme yönteminin sonlu elamanlar
analizlerini yaptıkları görülmektedir. Suresh ve Regalla, Matlab programı kullanarak takım yolu verilerini
düzenleyen bir alt program oluşturmuşlardır (Suresh ve Regalla, 2014). Meier ve arkadaşları ise Matlab/Simulink
programı kullanarak CAM programından elde etikleri takım yolunu düzenlemişlerdir (Meier vd., 2012). Radu
doğrudan Matlab programı kullanarak takım yolu üretmiştir (Radu, 2016). Bunların yanı sıra çeşitli araştırmacılar
da Matlab programı kullanarak takım yolu düzenlemesi yapmışlardır (Essa ve Hartley, 2011; Li vd., 2012;
Mohanty vd., 2017; Tera vd., 2014) .
Bu çalışmada, CAM programından elde edilen takım yolu verilerinin Excel programında düzenlendiği ve sonlu
elemanlar programına aktarılabilir hale getirildiği bir arayüz oluşturulmuştur. Ayrıca oluşturulan arayüz
kullanılarak yapılan analizlerden örnekler verilmiştir.

2. ARTIMLI ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMİ
Artımlı şekillendirme yönteminde öncelikle şekillendirilecek parçanın geometrisi CAD programında çizilir. Daha
sonra şekillendirme parametreleri (ilerleme, devir sayısı, takım çapı vb.) belirlenir. Cam programı kullanılarak
takım yolu oluşturulur. Bu takım yolunu takip eden ucu yuvarlatılmış bir takım ile sac üzerine lokal baskı
uygulanır. Böylece saca istenilen şekil verilmiş olur. Yönteme ilişkin detaylar Şekil 1’de verilmiştir (Paramo ve
Benitez, 2014). Yönteme ait akış diyagramı Şekil 9’de verilmiştir.

Şekil 8. Artımlı şekillendirme yöntemi (Paramo ve Benitez, 2014).

Şekillendirilecek
parçanın
geometrisini çiz

Şekillendirme
parametrelerini
belirle

Cam ile takım yolu
oluştur

Sonuçları incele

Sonlu elemanlar
analizini yap

Geliştirilen arayüzü
ile takım yolunu
düzenle

Şekil 9. Artımlı şekillendirme yöntemi işlem sırası
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2.1. YENİ YAKLAŞIM: SONLU ELEMANLAR METODU İÇİN TAKIM YOLU
OLUŞTURMA
Artımlı şekillendirme yönteminin sonlu elemanlar analizinde takım hareketinin doğru olarak tanımlanması
hesaplama sonucunu tamamen etkilemektedir. CAM programından elde edilen takım yolu dosyasının bazı
satırlarında sadece X bazı satırlarında ise sadece Y ekseni kodları bulunmaktadır. Bazı satırlarında ise F ve M
kodları bulunmaktadır. Sonlu elemanlar programına ise düzenli bir şekilde sadece zaman verileri ile birlikte X, Y
ve Z koordinatlarının girilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla eldeki bu takım yolu dosyasının doğru bir şekilde sonlu
elamanlar programına girilmesi için düzenlenmesi ve işlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Excel kullanılarak
bir arayüz geliştirilmiştir. Bu arayüzün çalışma mantığı Şekil 10’de verilmiştir.

CAD

CAM

Takımyolu
Verilerini Süz

Zaman Verisini Ekle

Takımyolu
Verilerini Sırala

Eksen Etiketlerini
Sil

Sonlu Elemanlar
Analizi

Şekil 10. Geliştirilen arayüz fonksiyonu

CAM programından elde edilen takım yolu verileri geliştirilen arayüzün “orijinal veri” sekmesine
kopyalanmaktadır. Daha sonra bu veriler “hesaplama” sekmesine aktarılmaktadır. Bu sekmede bulunan formüller
sayesinde hücrelerde bulunan dağınık eksen verileri otomatik olarak düzenlenmektedir.
Takım yolu dosyasındaki tüm veriler exceldeki “orijinal veri” sekmesine kopyalanarak kullanıcı tarafında
yedeklenir. “orijinal veri” sekmesindeki verilerden istenilen z ekseni seviyesi ve altındaki tüm satırlar seçilerek
“hesaplama” sekmesinin A1, B1 ve C1 hücrelerine kopyalanır. CAM programından alınan veya deneysel çalışma
sonunda gözlemlenen toplam işleme süresi “hesaplama” sekmesinde bulunan ilgili hücreye yazılır. Her bir satırın
artımsal olarak ortalama işleme süresi Enküçük kareler metodu ile zaman verisi hesaplanmaktadır. Bu
hesaplamada 1 nolu denklem kullanılmaktadır. Buradaki T AOİS artımsal ortalama işleme süresini, T İS toplam işleme
süresini, N ise toplam satır sayısını temsil etmektedir.
(2)
Arayüzde çalışan kodlar sayesinde A1, B1 ve C1 hücreleri ayrı ayrı kontrol edilmektedir. A1 hücresi kontrol
edilerek bu hücrede “X” karakteri varsa A1 hücresindeki veriler E1 hücresine kopyalanmaktadır. A1 hücresi
kontrol edilerek bu hücrede “Y” karakteri varsa A1 hücresindeki veriler F1 hücresine kopyalanmaktadır. A1
hücresi kontrol edilerek bu hücrede “Z” karakteri varsa A1 hücresindeki veriler G1 hücresine kopyalanmaktadır.
Böylece A1 hücresinin kontrolü tamamlanmış olmaktadır. Hücrelerde bulunan veriler
Tablo 9’de verilmiştir.
Tablo 9. Hücrelerde bulunan veriler
Ham Veri
Hücre Adı
Hücre İçeriği

Düzenlenmiş Veri

Ai

Bi

Ci

Ei

Fi

Gi

X, Y, Z, F, M, “boş
hücre”

Y, Z, F, M,
“boş hücre”

Z, F, M, “boş
hücre”

X

Y

Z
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Daha sonra B1 hücresi kontrol edilerek bu hücrede “Y” karakteri varsa B1 hücresindeki veriler F1 hücresine
kopyalanmaktadır. Daha sonra B1 hücresi kontrol edilerek bu hücrede “Z” karakteri varsa B1 hücresindeki veriler
G1 hücresine kopyalanmaktadır. Böylece B1 hücresinin kontrolü tamamlanmış olmaktadır.
Bir sonraki aşamada C1 hücresi kontrol edilerek bu hücrede “Z” karakteri varsa C1 hücresindeki veriler G1
hücresine kopyalanmaktadır. Böylece C1 hücresinin kontrolü tamamlanmış olmaktadır. Hücre içindeki verilerin
kontrolü ve X, Y ve Z koordinat değerlerinin sırasıyla A1, B1 ve C1 hücreleri yazdırıldıktan sonra 1 numaralı
denklemden elde edilen artımsal ortalama işleme süresini H1 hücresine yazılır. Böylece 1. satırın düzenlemesi
tamamlanmış olur. Bu satıra ait düzenleme tamamlandıktan sonra alt satıra geçilir. Alt satırın satır numarası “i”
olarak adlandırılacaktır. 2nci satır düzenlenirken i=2, 15nci satır düzenlenirken i=15, 2345nci satır düzenlenirken
i=2345 olacaktır.
Ai hücresinin kontrolü Ei hücresinde çalışan komut ile yapılmaktadır. Bu formül Ai hücresi kontrol edilerek bu
hücrede “X” karakteri varsa Ai hücresindeki veriler Ei hücresine kopyalanmaktadır. Bu hücrede X karakteri yoksa
bir üst satırdaki (Ei-1) X verisi Ei hücresine kopyalanmaktadır. Ei hücresinde çalışan formül Şekil 11’de
gösterilmiştir.

Ai hücresinde X
verisi var mı?

BAŞLA

E

Ei=Ai

SON

H

Ei=E(i-1)

SON

Şekil 11. Ei hücresinde çalışan formülün akış diyagramı

Fi hücresinde çalışan formül ile Y eksen verileri düzenlenmektedir. Bu formül ilk önce Bi hücresini kontrol
etmektedir. Öncelikle Bu hücrede “Y” karakteri varsa Bi hücresindeki veriler Fi hücresine kopyalanmaktadır. Bİ
hücresinde “Y” karakteri yoksa Ai hücresi kontrol edilmektedir. Bu hücrede “Y” karakteri varsa Ai hücresindeki
veriler Fi hücresine kopyalanmaktadır. Bu hücrede Y karakteri yoksa bir üst satırdaki (Fi-1) Y verisi Fi hücresine
kopyalanmaktadır. Fi hücresinde çalışan formülün akış diyagramı Şekil 12’de verilmiştir.

BAŞLA

Bi hücresinde Y
verisi var mı?

H

Ai hücresinde Y
verisi var mı?

E

SON

Fi=Bi

H

Fi=F(i-1)

SON

E

Fi=Ai

SON

Şekil 12. Fi hücresinde çalışan formülün akış diyagramı

Bir sonraki aşamada Gi hücresine Z eksen verisi yazdırılmaktadır. Bu işlem Gi hücresinde çalışan formül ile
otomatik olarak gerçekleşmektedir. Bu formül ilk önce Ci hücresini kontrol etmektedir. Bu hücrede “Z” karakteri
varsa Ci hücresindeki veriler Hi hücresine kopyalanmaktadır. Cİ hücresinde “Z” karakteri yoksa Bi hücresi kontrol
edilmektedir. Bi hücresinde “Z” karakteri varsa Bi hücresindeki veriler Gi hücresine kopyalanmaktadır. Bİ
hücresinde “Z” karakteri yoksa Ai hücresi kontrol edilmektedir. Ai hücresinde “Z” karakteri varsa Ai hücresindeki
veriler Gi hücresine kopyalanmaktadır. Bu hücrede “Z” karakteri yoksa bir üst satırdaki (Gi-1) “Z” verisi Gi
hücresine kopyalanmaktadır. Gi hücresinde çalışan formülün akış diyagramı Şekil 13’da verilmiştir.
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BAŞLA

Ci hücresinde Z
verisi var mı?

H

Bi hücresinde Z
verisi var mı?

H

Ai hücresinde Z
verisi var mı?

E

E

H
Gi=G(i-1)

E

Hi=Ci

Hi=Bi

Hi=Ai

SON

SON

SON

SON

Şekil 13. Gi hücresinde çalışan formülün akış diyagramı

Hücre içindeki verilerin kontrolü ve X, Y ve Z koordinat değerlerinin sırasıyla Ai, Bi ve Ci hücreleri yazdırıldıktan
sonra bir üst satırdaki işleme süresine 1 numaralı denklemden elde edilen değer eklenerek Hi hücresine yazılır.
Böylece i. satırın düzenlemesi tamamlanmış olur. Sıra ile aşağı doğru inilerek tüm satırlar bu şekilde düzenlenir.
Böylece Ei, Fi ve Gi hücrelerine X, Y, Z koordinat değerleri sıralanmıştır. Fakat bu hücrelerde sayısal verinin yanı
sıra Eksen adları metin olarak bulunmaktadır. Bu hücrelerdeki verilerin metin verisiyle birlikte sonlu elemanlar
programına girilmesi mümkün değildir o nedenle Ii, Ji ve Ki hücrelerine sırasıyla X, Y ve Z koordinatlarının
sadece sayısal değerleri kopyalanmıştır. Bu işlem de kullanıcı tarafından herhangi bir müdahaleye gerek
duyulmadan otomatik olarak gerçekleşmektedir.
Geliştirilen arayüzde “orijinal veri” ve “hesaplama” sekmelerinin yanı sıra “X verileri”, “Y verileri” ve “Z
verileri” adında 3 farlı sekme de bulunmaktadır. “X verileri” adlı sekmede A1 hücresine “hesaplama”
sekmesindeki H1 hücresindeki zaman verisi otomatik olarak kopyalanmaktadır. “X verileri” adlı sekmede B1
hücresine ise “hesaplama” sekmesindeki I1 hücresindeki X ekseni koordinat değeri otomatik olarak
kopyalanmaktadır. Daha sonra alt satıra geçilerek aynı işlemler tekrarlanmaktadır. Bu şekilde “hesaplama”
sekmesindeki tüm X koordinatı ve zaman verileri “X verileri” sekmesine kopyalanmaktadır. Benzer şekilde Y
koordinatı verileri ve işleme süresi verileri “Y verileri” sekmesine; Z koordinatı verileri ve işleme süresi verileri
“Z verileri” sekmesine otomatik olarak kopyalanmaktadır. Tüm bu düzenlemelerden sonra “X verileri”, “Y
verileri” ve “Z verileri” sekmelerinde bulunan veriler sonlu elemanlar programına genlik tanımlanarak
aktarılmaktadır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada SOLIDCAM programında farklı artım miktarları (0,25mm, 0,5mm ve 0,75mm) kullanılarak takım
yolları oluşturulmuştur. SOLIDCAM programından elde edilen takım yolları geliştirilen ara yüze girilerek
düzenlenmiştir. Şekil 14’nin A sütununda Cam programından elde edilen takım yolları verilmiştir. Düzenlenen
takım yolu verileri genlik (amplitude) olarak sonulu elemanlar programına girilerek şekillendirme analizleri
yapılmıştır. Bu çalışmada sonlu elamanlar programı olarak ABAQUS kullanılmıştır. Her üç geometrinin analizleri
başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Elde edilen analizlerin Von Mises gerilme dağılımları Şekil 14’nin B sütununda
verilmiştir. SOLIDCAM programından elde edilen takım yolları kullanılarak gerçekleştirilen metal şekillendirme
işlemleri Şekil 14’nin C sütununda verilmiştir.
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A

B

C

Şekil 14. Takım yolları. A: Piramit. B: Eksenel simetrik koni. C: Elips

Bu çalışmada takım yolunun bir analiz programına aktarılmasında Matlab’e göre daha düşük maliyetli bir yazılım
olan Excel ile bir çözüm geliştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında odaklanılan her üç geometri de (kare piramit,
eksenel simetrik koni ve elips) başarı ile şekillendirilmiştir. Şekillendirme işleminde, geliştirilen arayüze
kopyalanan takım yolları kullanılmıştır. Şekillendirme çalışmalarında DC01 sacı kullanılmıştır.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada artımlı şekillendirme yönteminin sonlu elemanlar analizi için kullanıcı dostu bir form takım yolu
tanılama yöntemi geliştirilmiştir. Erişim kolaylığı nedeniyle arayüz, EXCEL programında oluşturulmuştur. Bu
arayüz kullanılırken CAM programından elde edilen takım yolu verilerinin ilgili hücrelere kopyalanması yeterlidir.
Tüm düzenleme işlemleri otomatik olarak yapılıp veriler sonlu elemanlar programına aktarılabilecek forma
getirilebilmektedir.
Geliştirilen arayüzden elde edilen verilerin kullanıldığı sonlu elemanlar analizlerinde başarılı sonuçlar elde
edilmiştir. Prototip üretimi ve Arge çalışmaları yapan mühendislerle araştırmacıların daha pratik olan bu arayüzü
kolaylıkla kullanabileceği değerlendirilmektedir.
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SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞI (SKNK) YÖNTEMİ İLE
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ
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ÖZET
Alüminyum ve magnezyum alaşımları gibi hafif metaller kara taşıtlarında, elektronik, bilgisayar ve spor gereçleri
endüstrisinde kullanım alanları bulmaktadır. Özellikle otomotiv ve havacılık endüstrisinde ağırlık kazancı ve
dolayısıyla yakıt tüketiminin azaltılması amacıyla yeni, düşük ağırlıklı mühendislik malzemelerinin geliştirilmesi
konusunda birçok çalışma yapılmaktadır. Bu alanda çalışılan
metallerden biri düşük yoğunluğu ile
(alüminyumdan % 35, titanyumdan % 65 daha hafif) magnezyumdur. Metal alaşımlarının ergitme esaslı kaynak
yöntemleri ile birleştirilmelerinde problemler yaşanmaktadır. Ergitme kaynak yöntemleri ile hafif metal levhaların
birleştirilmesi zor olması nedeni ile birleştirmelerde sıklıkla Sürtünme Karıştırma Kaynağı (SKK) yöntemi
kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, sürtünme karıştırma nokta kaynağı yöntemi ile 1,5 mm kalınlığından magnezyum levhalar
birleştirilmiştir. Birleştirme yöntemde kullanılan pimin omuz tasarımları üzerinde araştırma yapılarak, beş farklı
omuz tasarımı ile magnezyum levhalar SKNK yöntemi birleştirilmiş ve bu kaynaklı bağlantıların mekanik
özelliklerinden çekme-makaslama ve eğme dayanımı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vidasız sürtünme karıştırma nokta kaynağı, Alüminyum ve Magnezyum kaynağı, Hafif
metallerin punta kaynağı, Sürtünme karıştırma nokta kaynağı.

JOINING OF MAGNESIUM ALLOYS WITH FRICTION STIR SPOT WELDING
(FSSW) METHOD USED IN AUTOMOTIVE SECTOR.
ABSTRACT
Light metals such as aluminum and magnesium alloys are used in land vehicles, electronics, computers, and sports
device industry. Many studies have been carried out on the development of new, low weight engineering materials
to reduce weight and fuel consumption, especially in the automotive and aerospace industries. One of the first
metals that comes to mind in this area is magnesium with low density (35% from aluminum and 65% lighter than
titanium). In addition to these advantages, there are problems in combining light metal alloys with melting-based
welding methods. Frequently, Friction Stir Welding (FSW) as a melt welding method is difficult to join of light
metal plates.
In this study, magnesium plates were joined with 1.5 mm thick by friction stir spot welding (FSSW). Different
shoulder designs of FSSW-Tool have been designed, used in joining with FSSW-Method and researched their
ability to join. Five different shoulder designs were used to join the magnesium sheet with FSSW and were
investigated the tensile-shear and bending strengths of these welded joints.
Keywords: Pinless welding tool, Joining of Aluminum and Magnesium, Spot welding of light metals, friction stir
spot welding.

1. GİRİŞ
Otomotiv veya havacılık endüstrisinin günümüzde karşılaştığı en önemli sorunları arasında yakıt tasarrufunun
artırılması öne çıkmaktadır. Son yıllarda üreticilerin en önemli hedefleri ve Ar-Ge konuları arasında güvenlikten
ve konfordan ödün vermeden daha az yakıt tüketen otomobillerin veya hava araçlarının üretilebilmesi yer
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almaktadır. Bunu gerçekleştirmek için de hafif fakat mukavemeti yüksek alaşımların ve üretim teknolojilerinin
geliştirilmesi düşünülmektedir (Kandemir, Can, 2003; Atalay, 2006).
Otomotiv endüstrisinde kullanılabilecek malzemeler arasında Magnezyum alaşımlı (AZ31B) malzemeler,
plastiklerle karşılaştırıldığında daha katı ve daha fazla geri dönüşümlü, alüminyum ve çelik ile karşılaştırıldığında
çok daha hafif ve yeterli dayanıma sahiptir. Dünya üzerinde cevher olarak 2.528 milyar ton magnezit (MgCO3)
rezervi olduğu, potansiyel rezerv ile birlikte toplam 3.395 milyar ton magnezit bulunduğu rapor edilmektedir.
Türkiye'de magnezit yataklarının önemli bir bölümü Konya-Kütahya-Eskişehir üçgeninde bulunmakta olup, geri
kalanı Erzincan, Çankırı ve diğer illerdedir (Şekil 1). Ülkemizde yaklaşık 160 milyon ton magnezit bulunduğu
rapor edilmektedir (Zeytin, 1999).

Şekil 1. Türkiye’deki magnezyum yatakları (Zeytin, 1999), [21].
Tablo 1. Otomobil üretiminde magnezyumdan yapılan parçalar
1. Tekerlekler

2. ABS fren destek ve tutma braketi

4. Debriyaj gövdesi
7. Orta konsol
10. İç kapı kolları
13. Motor destek braketleri
16. Silindir kapağı
19. Şanzıman gövdesi
22. Açılır tavan iskeleti
25. Soğutma peteği
28. Kaporta

5. Koltuk yükselticisi
8. Kapı içi koruyucu kirişler
11. Kol dayama yerleri
14. Endüksiyon sistemi yuvası
17. Yanma odaları
20. Emme manifoldu
23. Ventil
26. Araç ön paneli

3. Geçme
6.
9.
12.
15.
18.
21.
24.
27.

hava
yastığı
tutucuları
Koltuk kızakları
Tekerlek göbeği
Kapı kilidi gövdeleri
Karter taban kısmı
Gösterge paneli destek kirişi
Far mesnedi
Hava Filtresi
Travers

Yukarda verilen Tablo 1‘de otomobillerde kullanılan magnezyum alaşımından üretilmiş ürünler gösterilmektedir.
Şekil 2’de bir otomobilin değişik kısımlarında magnezyum kullanımıyla elde edilen ağırlık kazancı verilmiştir.
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Şekil 2. Otomobil üretiminde Mg alaşımından dökülmüş parçalar (Atalay, 2006), [2].

Bu çalışmada uygulanan sürtünme karıştırma nokta kaynağı (SKNK) ve uygulanışı Şekil 3’te verilmiştir. Bu
yöntem bindirme pozisyonunda bulunan malzemelerin hem alt hem de üst bölgelerine uygulanır. Dönen uçlu
aparat malzemeye sürtünme ısısı oluşturmak için üst yüzeyinden bir süre uygulanır. Dönen aparat bitişik olan
ısınmış ve yumuşamış olan malzemede plastik akışa neden olur. Bununla birlikte takım omuzu malzemeye baskı
yapar. Belirli bir süre sonra takım malzemeden uzaklaştırıldıktan sonra nokta biçiminde kaynak oluşur (Gerlich,
Yamamoto, North, 2007).

Şekil 3. Sürtünme karıştırma nokta kaynağı prensibi (Kaluç ve Taban, 2007), [13].

Yöntemi geliştiren ve ilk kullanan Japon otomobil kuruluşu, bu yöntem için özel olarak geliştirilen kaynak
robotunu kullanarak üretmekte olduğu spor model otomobillerin arka kapılarını ve motor kaputlarını üretmektedir.
Aynı zamanda ekipman fiyatları bakımından da sürtünme karıştırma nokta kaynak yöntemi direnç nokta kaynağına
göre %40 daha az yatırım masrafı gerektirdiği de belirtilmektedir. Şekil 4’te kaynak robotuyla yapılan SKNK
uygulaması görülmektedir (Kaluç ve Taban, 2007; Badarinarayan, Hunt, Okamoto, 2007; Gerlich, Yamamoto,
North, 2007; Çam, 2007).

Şekil 415. Japon otomobil üreticisi kuruluş tarafından geliştirilen SKNK yönteminin spor model bir otomobilin gövde
panellerinin ve arka kapılarının sürtünme karıştırma nokta kaynağında kullanımı (Badarinarayan, Hunt, Okamoto, 2007), [3].

Endüstride kullanılan alüminyum ve magnezyum gibi hafif malzemelerin birleştirilmelerin de çeşitli sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Kaynak konstrüksiyonu güç olan malzemelerin birleştirme işlemleri için kısa kaynak süresi,
işlem kolaylığı, dolgu malzemesi ve koruyucu gaz kullanımına ihtiyaç duyulmaması, kaynak bölgesinde ince
taneli yapı oluşumu, mekanik özellik kaybı olmaması sürtünme karıştırma kaynağını yüksek performanslı katı hal
birleştirme metodu haline getirmektedir. Hatasız kaynak dikişi elde edilmesi, düşük distorsiyon ve düşük kalıntı
gerilimleri oluşması gibi avantajları ile öne çıkan bir kaynak yöntemidir (Şık, 2011; Badarinarayan, Hunt ve
Okamoto, 2007).
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2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada, AZ31B magnezyum alaşımı levhalar, sürtünme karıştırma nokta kaynağı yöntemi ile kaynak
edilerek; kaynak parametrelerinin birleşebilirliğe, çekme-makaslama ve eğme dayanımına etkisi test edilmiştir.
Mg-alaşımı levhaların kaynağında kullanılan pimde 5 farklı omuz tasarımı kullanılarak kaynak gerçekleştirilmiştir.
Şekil 5’te farklı omuz tasarımları ve pim ölçüleri görülmektedir. Özellikle omuz tasarımları, kaynak edilen
malzemede kaynak sırasında plastik şekil değiştiren metale doğru bastırarak kaynak dikişinin oluşmasını
sağlamaktadır. SKNK yöntemi üzerine yapılan çalışmalar omuz tasarımı etkisini doğrulamaktadır (Kaluç ve Taban
2007).

Şekil 5. SKNK’da kullanılan vidasız pim ve farklı omuz tasarımları ile pimin ölçüleri

Sürtünme karıştırma nokta kaynağında, vidasız pimlerin omuz tasarımının yanında birleştirmeyi etkileyen
parametrelerde sürtünme ve baskı kuvveti sonucunda oluşan basınç ile pimin dönme sayısıdır.
Elde edilen birleştirmelerde, kaynak kalitesini belirlemek amacıyla görsel muayene yapıldıktan sonra çekmemakaslama ve eğme dayanımı testleri de yapılmıştır.
Birleştirmeler, Şekil 6’daki ölçülere uygun olarak ve 3000 dev/dak dönme hızı ile gerçekleştirilmiştir.

Şekil 6. Birleştirilen levhaların deney numunesi ölçüleri ve E omuz tipi ile yapılan birleştirme görüntüsü

Şekil 6’da 1,5 mm kalınlıktaki Magnezyum alaşımı (AZ31B) numunenin karıştırma omuz tasarım tipi E ile
yapılan birleştirme görülmektedir (Şekil/Detay A).

2.1. Çekme-Makaslama Testi
Birleştirmenin mekanik özelliklerinden çekme kuvvetinin sünmeye bağlı ölçümü ISO 14273’e uygun çekmemakaslama deneyi ve INSTRON 3369 makinası ile belirlenmiştir.
A ve B tipi omuz tasarımına sahip karıştırma uçlarıyla birleştirilmiş magnezyum alaşımı (AZ31B) levhalarının
ISO 14273’e uygun çekme-makaslama deney numunelerinin görüntüleri Şekil 7’de verilmiştir.
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Şekil 7. A ve B tipi omuz tasarımına sahip pimlerle yapılan deney numunelerinin birleştirilmiş görüntüleri

Deneylerde, çekme-makaslama deneyi için çekme hızı olarak 10 mm/dak kullanılmıştır.

2.2. Üç Nokta Eğme Testi
ISO 7438’e uygun olarak hazırlanan, üç nokta eğme deneyi düzeneği Şekil 8’de görülmektedir.

Şekil 8. ISO 7438’e uygun üç nokta eğme deney düzeneği

Eğme dayanımı testi yapılan numune ölçüleri, çekme-makaslama deneyinde kullanılan ölçülerle aynı ve Şekil 6’da
verilmiştir.

Şekil 9. ISO 7038’e göre üç nokta eğme deneyi için kullanılan düzenek ölçüleri [ISO 7038]
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ISO 7038’e göre üç nokta eğme deneyi için kullanılan düzenek ölçüleri Şekil 9’da gösterilmiştir. Buna göre;
;

ve desteklerin silindir çapları

olarak seçilmiştir. Destek aralığı ölçüsü ’ye bindirme bölgesinin bükülme esnasında destek
silindirlere değmesi ve bu nedenle yanlış ölçmeye sebep olacağından 15,5 mm eklenmiştir.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Çekme-Makaslama Testi Sonuçları

Şekil 10. Çekme-makaslama test sonucu kuvvet-uzama değerlerinin grafiksel görünümü

Farklı beş omuz tasarımlarıyla kaynak yapılmış standart test numuneleri çekme-makaslama standart deneyine göre
yapılmıştır. Test hızı 10 mm/dak ile yapılan testlerin sonuçlarının kuvvet-uzama değerleri grafiksel olarak Şekil
10’da görülmektedir.
Kullanılan pimlerin omuz tasarımlarının birleştirme kalitesini test etmek için gerçekleştirilen çekme-makaslama
deneyi sonucu kopartılan levhaların birleşme kesitindeki örnekleri Şekil 11‘de görülmektedir.
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Şekil 11. A, B, C, D ve E omuz tipleriyle birleştirilmiş ve çekme-makaslama deneyi sonucunda yüzey görüntüleri

Çekme-makaslama deneyi sonuçları değerlendirildiğinde, en fazla çekme-kesme kuvvetine C, D ve A omuz profili
tiplerinde ulaşıldığı ancak A tipinin yalnız iki numunesinde bu durumun söz konusu olduğu diğer numunelerde ise
500N’dan küçük değerlerin olduğu gözlenmektedir. B ve E tiplerinde ise tüm bağlantılarda yaklaşık 1000 N, C
tipinde ise hem yüksek hem de fazla değişmeyen yaklaşık 1500 N değerler elde edilmiştir.
Sonuç olarak makaslama testi değerlendirildiğinde; en iyi bağlantıların C omuz tasarımı ile yapılan
birleştirmelerde gerçekleştiği görülmektedir.

3.2. Üç Nokta Eğme Testi Sonuçları
Üç nokta eğme deneyinde, A, B, C, D ve E omuz tasarım tiplerine bağlı olarak test edilmiştir. Deneylerin
sonuçları Şekil 12’de görülmektedir.

Şekil 12. Deney numunelerin üç nokta eğme testinin yan ve üst görüntüleri
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Şekil 13. Deney numunelerin üç nokta eğme test sonuçlarının kuvvet-eğme grafiği

Eğme kuvvetinin eğme bağlı grafikleri ve maksimum eğme kuvvet ortalamaları, Şekil 13’te farklı omuz
tasarımlarına (A, B, C, D ve E) bağlı olarak gösterilmiştir.
Deney numunelerin omuz tasarım tipi A, B, C, D ve E’ye göre, üç nokta eğme testi sonuçları Tablo 2’de
gösterilmiştir.

Tablo 2. Deney numunelerinin omuz tasarım tipi A, B, C, D ve E’ye göre, üç nokta eğme testi sonuçları.

Omuz tasarım tipi

A

B

C

D

E

Kopan numune sayısı (makaslama hasarı)

3

3

0

2

3

Kopmayan numune sayısı

2

1

5

3

2

Deney numunelerinde gerçekleştirilen üç nokta eğme testi sonuçları değerlendirildiğinde, en fazla kopmayan
numune sayısına C omuz tasarımında görülmüştür. Bunu sırası ile D ve A tiplerinin takip ettiği Tablo ’de
görülmektedir.
Sonuç olarak üç nokta eğme testi değerlendirildiğinde; en iyi bağlantıların C omuz tasarımı ile yapılan
birleştirmelerde gerçekleştiği tespit edilmiştir.
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4. SONUÇLAR
Sürtünme karıştırma nokta kaynağı yönteminde kullanılan pimlerin farklı omuz tasarımlarıyla 1,5 mm
kalınlığındaki magnezyum levhalar başarılı bir şekilde birleştirilmiştir.
Levhaların ana malzeme çekme testlerinin gerçekleştirilmesi sonucunda kullanılan malzemenin mekanik
özellikleri doğrulanmıştır.
Yapılan bu birleştirmelere çekme-makaslama ve üç nokta eğme testleri de uygulanarak belirgin bir şekilde en iyi
birleştirmenin karıştırma ucu omuz profil tipi “C” ile gerçekleştiği görülmüş daha sonra sırası ile bunu “D”, “A”,
“E” ve “B” tasarımlarının takip ettiği tespit edilmiştir.
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK ALÜMİNYUM CIVATA ÜRETİMİ
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ÖZET
Hibrit ve elektrikli araçların popüler olması ile birlikte otomotiv sektöründe önemi hızla artan mühendislik
konularından biri araçların hafifletilmesidir. Buna paralel olarak otomotiv yan sanayi firmaları ürettikleri her ürün
grubunda hafifletme çalışmalarına önem vermeye başlamıştır. Bu makalede çalışma yükleri düşük olan bölgelerde
kullanılmak üzere alüminyum cıvata üretimi irdelenmiştir. Prototip ürün olarak M10 x 25 E14 DIN34801 tipi
cıvata seçilmiştir. Cıvata üretimi Al6082 alaşımı kullanılarak soğuk dövme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Üretim
aşamasından önce proses sonlu elemanlar yöntemi ile modellenerek dövme yükleri, dövme sırasında oluşması
muhtemel olan alüminyumun kalıplara yapışma durumu ve çatlak oluşum riski incelenmiştir. Simülasyonlar
simufact.forming sonlu elemanlar programı kullanılarak oluşturulmuştur. Soğuk dövme öncesinde yapılan
ekstrüzyon testleri ve simülasyonları ile WC-Co kalıp malzemesi ile alüminyum alaşımı arasındaki sürtünme
katsayısı tespiti yapılmış ve yapışma hadisesi hidrostatik gerilme dağılımının belirlenmesi ile incelenmiştir.
Simülasyonlardan elde edilen şekillenme, üretim denemeleri ile karşılaştırılmıştır. Üretim denemesi sonunda
simülasyonlarda da tahmin edildiği üzere çatlak oluşumu ve yapışma hadisesi gözlenmemiştir. Seri üretime
geçilmesi ile 10.000 adet alüminyum cıvata başarı ile üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alüminyum, cıvata, simülasyon, hafifletme, soğuk dövme.

ALUMINUM BOLT FORGING FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY
ABSTRACT
Light-weighting efforts in automotive industry became extremely important with the increasing popularity of
hybrid and electric vehicles. This leads to increase the number of light-weighting studies in all components used in
vehicle production not for just OEMs but also sub-suppliers. In this paper, aluminum bolt manufacturing was
examined experimentally and numerically for producing aluminum alloy bolts to use them in joints where working
forces are not high. M10 x 25 E14 DIN34801 bolts were selected for the investigation. Finite element simulations
were conducted to predict forging forces, sticking of aluminum alloy to cold forging dies and crack evolution
before manufacturing stage. All simulations were prepared in simufact.forming finite element software. In
laboratory experiments, extrusion tests were conducted with aluminum alloy workpieces and WC-Co dies to
determine friction coefficient and sticking phenomenon in terms of distribution of hydrostatic stress. Forming of
the alloy in each forging stage was compared to results of forging trials. Bolt production was completed without
experiencing any crack evolution and sticking as predicted in simulations. In serial production, 10,000 number of
aluminum bolts were successfully forged.
Keywords: Aluminum, bolt, simulation, light-weighting, cold forging.

1. GİRİŞ
CO2 emisyon miktarındaki yasal limitlerin her geçen yıl düşürülmesi ve hibrit/elektrikli araçlara olan talebin
artması ile araçların hafifletilmesi zaruri hale gelmiştir. Bunlara ek olarak artan rekabet koşullarında daha düşük
yakıt tüketimi sağlama amacı da hafifletme çalışmalarının nedenlerinden biridir. Hafifletme ile yukarıda
bahsedilen durumlarda iyileşme sağlanırken sürüş konforu ve güvenliğinde artış sağlanmaktadır. Otomobil
üreticileri hafifletme çalışmaları kapsamında ortaklaştırma, kompozit malzeme kullanımı, değişken kalınlıkta sac
kullanımı v.b. gibi yöntemleri kullanmaktadırlar. Ayrıca OEM’ler otomotiv yan sanayi firmalarına üretmiş olduğu
bileşenlerde ağırlık azaltılması için yoğun baskı uygulamaktadır. Bağlantı elemanları da ağırlık azaltılması
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konusunda önem arz etmektedir. Uygun ölçülerde ve özel bağlantı elemanlarının standart ürünler yerine
kullanılması ile binek araçlarda 0,9-1,0 kg arasında hafifletme sağlanabilmektedir. Çelik bağlantı elemanları için
ağırlığı azaltılmış özel tasarımlar bulunmaktadır. Ancak bazı bağlantılardaki çalışma yükleri düşük olmasına
rağmen bu kısımlarda çelik bağlantı elemanları kullanılmaktadır. Düşük yüke maruz kalan bağlantılarda
alüminyum alaşımı bağlantı elemanlarının kullanımı önem arz etmektedir. Alüminyum bağlantı elemanları, hafif
olması, yüksek elektrik iletkenliği ve galvanik korozyona olan dayanımından dolayı çelik bağlantı elemanları
yerine tercih edilebilmektedir. Özellikle soğuk dövme sonrasında alüminyum alaşıma uygulanan çökelme
sertleşmesi işlemi ile mekanik değerler oldukça arttırılabilmektedir.
Bağlantı elemanı üretiminde kullanılan yöntemlerden biri soğuk dövme prosesidir. Soğuk dövme işlemi yatay
preslerde oda sıcaklığında bulunan hammaddenin kalıplar arasında deforme edilmesiyle gerçekleştirilmektedir.
Sıcak dövmeye kıyasla soğuk dövme operasyonlarında final parçanın elde edilmesi için hammaddenin kademe
kademe şekillendirilmesi gerekmektedir. Kademelerin her biri istasyon (ST) olarak adlandırılmaktadır. Standart
bağlantı elemanlarının üretimi malzemenin 3, 4, 5 ve 6 istasyonda şekillendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir.
Standart altı köşe cıvatanın istasyon adımları Şekil 1’de gösterilmektedir. Dövme işlemi, hammaddenin pres
içerisinde koparılması ile başlamaktadır. Kesilen parça taşıyıcı parmaklar ile 1. istasyona verilmektedir. Birinci
istasyonda cıvata kafası armudi şekil ile hazırlanmakta, ST2’de kafa şişirme ile kafa kesmeden önceki son haline
getirilmektedir. Üçüncü istasyonda şaftta bulunan redüksiyon yapılmakta ve 4. istasyonda kafa kesme işlemi ile
altı köşe oluşturulmaktadır. Dövme presi dışında özel kalıplar ile uç sivriltme işlemi gerçekleştirilmekte ve son
olarak cıvata dişleri ovalama işlemi ile açılmaktadır. Bazı bağlantı elemanlarında ise dövme işlemi ekstrüzyon
işlemi ile başlamakta, kafa şişirme ve redüksiyon işlemleri ile devam etmektedir.

Şekil 1. Standart altı köşe cıvatanın soğuk dövme istasyon adımları.

Çeliklerin soğuk dövme prosesi üzerine oldukça fazla çalışma olmasına rağmen alüminyumun soğuk
dövülmesi halen incelenmekte olan karmaşık bir işlemdir. Alüminyum oda sıcaklığında yüksek sünekliğe sahiptir
ve süneklik dövme sırasında ortaya çıkan sıcaklık ile artmaktadır. Bu durum dövme sırasında malzemenin
kalıplara yapışma eğilimini arttırmaktadır. Özellikle ekstrüzyon gibi yüksek basınç altında gerçekleştirilen
işlemlerde malzemenin yapışma eğilimi yükselmektedir. Alüminyum alaşımlarının soğuk dövülmesi ile ilgili
detaylı bilgiye Bay (1997) ’ın yapmış olduğu çalışmadan ulaşılabilir. Burada bahsedildiği şekilde 1000, 2000,
3000, 5000, 6000 ve 7000 serisi alüminyum alaşımları soğuk dövmeye uygundur (Bay, 1997). Alüminyumun
soğuk dövülmesi üzerine yapılan çalışmalar 1960’larda başlamıştır. Austin ve diğerleri (Austin continued, 1967)
alüminyum ve bakır alaşımlarında yaptıkları çalışmalarda dövme hızının ileri ve geri soğuk ekstrüzyon işlemine
olan etkisini belirlemişlerdir. Düşük ekstrüzyon oranlarında deformasyona giden enerjinin miktarında önemli bir
değişim olmazken yüksek ekstrüzyon oranlarında artan dövme hızı ile deformasyona giden enerjinin arttığı
görülmüştür. Ayrıca ekstrüzyona tabi tutulmuş alüminyum parçalarda yapılan sertlik ölçümlerinde 38 m/s dövme
hızından büyük hızlarda sertliğin düştüğü görülmüştür. Bu durum yüksek deformasyon hızı ile ortaya çıkan ısıl
yumuşamaya bağlanmıştır. Wagener ve Wolf (Wagener and Wolf, 1994) ileri bar ekstrüzyon, ileri tüp ekstrüzyon
ve bardak akıtma işlemlerinde sürtünme katsayısının değişimini incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre
ekstrüzyon sonundaki kalıp boyunun artması ile sürtünmenin arttığı ve ekstrüzyon kuvvetinin yükseldiği
belirlenmiştir. Ayrıca yükselen normal gerilme ile sürtünme katsayısının azaldığı görülmüştür. Gouveia ve
diğerleri (Gouveia continued, 1999) ileri soğuk ekstrüzyon işlemini lagranj ve kombine euler-lagranj metotlarını
kullanarak sonlu elemanlar simülasyonları oluşturmuşlardır. Simülasyonlardan elde edilen kuvvet-ilerleme eğrileri
deneyler ile karşılaştırılmıştır. Deneylerde kullanılan malzeme tavlanmış çeliktir ve ekstrüzyon oranları %30’dan
%60’a kadar değişmektedir. Çalışma sonunda her iki yönteminde deneysel kuvvetleri %13-%15 arasında sapma
ile tahmin ettiği belirlenmiştir. Kombine euler-lagranj metodunda kuvvet değerlerindeki osilasyonun daha az
olduğu ve toplam hesaplama süresinin %80 daha az olduğu görülmüştür. Tan ve diğerleri (Tan continued, 2003)
AA6082 alüminyum, W.No. 1.0303 orta karbonlu çelik ve W.No. 1.4301 paslanmaz çeliklerin ileri soğuk
ekstrüzyon işlemlerini gerçekleştirerek elde edilen sonuçların Coulomb sürtünme modeli ile uygunluğunu
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incelemişlerdir. Yaptıkları deneylerden elde ettikleri kuvvet-ilerleme eğrilerini incelediklerinde prosesin 4 ana
aşamadan oluştuğunu tespit etmişlerdir; i) elastik deformasyon, ii) kalıp içerisinin malzeme tarafından
doldurulması, iii) plastik deformasyon (ekstrüzyon kuvvetinin maksimum değere ulaşması) ve iv) homojen
olmayan deformasyon. Yapılan hesaplamalar Coulomb sürtünme modelinin işleme ait sürtünme hadisesini gerçeğe
oldukça yakın olarak modelleyebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Azad ve diğerleri (Azad continued, 2005) yapmış
oldukları çalışmada Al 5154 alaşımının ekstrüzyon işleminde kullanılan konik ve kavisli kalıp geometrilerinin
ekstrüzyon kuvvetine olan etkilerini incelemişlerdir. Ayrıca farklı ekstrüzyon açıları denenerek optimum
ekstrüzyon açısı bulunmuştur. Yapılan sonlu elemanlar analizleri sonucunda optimum ekstrüzyon açısı 30° olarak
belirlenmiştir. Kavisli kalıpların konik kalıplara göre yapımının daha zor olmasına karşın, kavisli kalıplar ile
yapılan ekstrüzyon işleminde meydana gelen kuvvet değerlerinin konik kalıplar ile yapılan işlemde meydana gelen
kuvvete göre %12 civarında daha düşük olduğu görülmüştür. Benzer bir şekilde Sadollah ve Bahreininejad’ın
(Sadollah and Bahreininejad, 2011) çalışmasında optimum ekstrüzyon açısı 30.3° olarak bulunmuştur. Ma ve
diğerleri (Ma continued, 2010) alüminyum ekstrüzyon işleminde kalıp yüzey durumunun akış sırasında meydana
gelen kayma ve yapışma alanlarına olan etkilerini incelemişlerdir. Kalıbın yüzeyi pürüzlülüğü 0.2 µm olduğu
durumda malzemenin kalıp içerisinde akış boyunca kaydığı tespit edilmiştir. Yüzeyin pürüzlü hale gelmesi ve
ekstrüzyon açısının azalması ile sürtünmenin arttığı, kayma alanının azalarak yapışma alanının arttığı tespit
edilmiştir. Jin ve diğerleri (Jin continued 2012) ile Kim ve diğerleri (Kim continued, 2012) alüminyum cıvata
dövme prosesine ECAP (Equal channel angular pressing) gibi yüksek deformasyon ile malzemenin sertleşmesini
sağlayan bir prosesi ekleyerek yüksek mukavemetli cıvata dövme işlemini incelemişlerdir. Bu yöntemin eklenmesi
ile dövülen malzemedeki sertlik değerlerinin oldukça arttığı gözlemlenmiştir. Ancak ECAP proses adeti uygun
ayarlanmadığı takdirde dövme sırasında cıvatada çatlak oluşumu görülmüştür. Bu nedenle alüminyumun birden
fazla ECAP işlemine tabi tutulması gerekebilmektedir.
Bu çalışmada ilk olarak Al 6082-H13 alaşımının soğuk ileri ekstrüzyon testleri ve simülasyonları yapılarak
yapışma durumu ve WC-Co kalıp malzemesi ile arasında meydana gelen sürtünme katsayısı tespit edilmiştir.
Simülasyonlar simufact.forming yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur. Daha sonra M10 x 25 E14 DIN34801
cıvatanın istasyon tasarımları modellenerek dövme sırasında meydana gelebilecek yapışma ve çatlama durumları
incelenmiştir. Simülasyonlardan elde edilen bilgiler ışığında alüminyum alaşımı ile üretim denemesi
gerçekleştirilmiştir.

2. MALZEMELER VE DENEYLER
Al 6082-H13 alaşımının akış eğrilerinin belirlenmesi için ASTM E9-09 standardında (ASTM, 2018) silindirik
basma numuneleri hazırlanmıştır. Basma testi numuneleri 8 mm çapında ve 12 mm yüksekliğindedir. Testler
20°C, 100°C ve 200°C sıcaklıklarında 0,002 s-1 gerinim hızında gerçekleştirilmiştir. Farklı hızlarda yapılan basma
testlerinde gerilme-gerinim değerlerinin deformasyon hızından etkilenmediği görülmüştür. Alaşıma ait oda
sıcaklığındaki mühendislik gerilmesi-gerinim grafiği Şekil 2’de gösterilmektedir. Alaşımın akma gerilmesi 118
MPa, elastik modülü ise 69 GPa olarak tespit edilmiştir. Deneylerden elde edilen akış eğrileri sonlu elemanlar
programına tanımlanarak malzeme davranışı modellenmiştir.

Şekil 2. Al6082 H13 alaşımının mühendislik gerilme-gerinim eğrisi
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Alüminyum alaşımı ile WC-Co kalıp malzemesi arasında meydana gelen sürtünme katsayısının tespiti için ileri
ekstrüzyon testleri yapılmıştır. İleri ekstrüzyon testlerinde kullanılan kalıp Şekil 2’de verilmektedir. Bu kalıbın
ekstrüzyon oranı 0,494, ekstrüzyon açısı ise tek taraflı olarak 45°’dir. Testler Norm Cıvata ArGe merkezinde
bulunan Zwick mekanik test cihazında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde gerçek işlem koşullarını yansıtması
amacıyla preslerde kullanılan dövme yağı kullanılmıştır. Testler 5 mm/dak hızında yapılmıştır. Hazırda bulunan
hammadde çapları 24 mm olup tel çekme işlemi ile malzeme çapı 21,65 mm’ye indirilmiştir. Tel çekme
işleminden sonra hammadde testler için 40 mm boyunda kesilmiştir.

Şekil 3. İleri ekstrüzyon testlerinde kullanılan kalıba ait teknik resim.

Alüminyum cıvatanın üretim denemeleri Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. üretim tesislerinde 4 istasyonlu dövme
presinde gerçekleştirilmiştir. Hammadde, Şekil 4’de gösterildiği gibi sarılmış durumdadır (Kangal). Aynı şekilde
gösterildiği üzere hammadde makine içerisine makaralardan geçerek girmektedir.

Şekil 4. Al6082 hammaddesine ait kangal ve prese girme makaraları

3. SONLU ELEMANLAR MODELLERİ VE KALIP TASARIMI
Sonlu elemanlar simülasyonları simufact.forming yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur. Şekil 4’de ekstrüzyon
testine ait sonlu elemanlar modeli gösterilmektedir. Model, alüminyum numune, ekstrüzyon kalıbı ve iticiden
oluşmaktadır. İtici ve ekstrüzyon kalıpları rijit gövde olarak tanımlanmıştır. Numune plastik malzeme modeli ile
tanımlanmıştır (Elastik deformasyonlar göz ardı edilmiştir). Malzeme ile kalıplar arasında Coulomb sürtünme
modeli tanımlanmıştır. İtme hızı 5 mm/dak olmasından dolayı ekstrüzyonda yüksek sıcaklık oluşması
beklenmemektedir. Bu nedenle toplam CPU zamanının azaltılması için kalıplar ile malzeme arasında ısı transferi
tanımlanmamıştır. Alüminyum alaşımın sonlu elemanlar ağında dört kenarlı 2D elemanlar kullanılmış ve eksenel
simetrik koşullarda modellenmiştir. Malzeme yüzeyinde görülen yapışma oluşumunu incelemek amacıyla bu
duruma etkili olabilecek değişkenler simülasyon yardımı ile incelenmiştir. Malzeme yüzeyinde oluşan
deformasyon miktarının ve sünekliği etkileyen değerlerin tespit edilerek yorumlanması gerekmektedir. Bu amaçla
ektrüzyon bölgesinde oluşan hidrostatik gerilme dağılımları incelenmiştir. Hidrostatik gerilme şu şekilde formülize
edilmektedir;

 1  2 3

(1)
3
Burada σi asal gerilmelerdir. Hidrostatik gerilme malzemenin sünekliğini etkilemekte ve çekme yönünde
olduğunda (pozitif) çatlak oluşumuna neden olmaktadır. Hidrostatik gerilme pozitif değere geçtiğinde malzemenin
sünekliği artacağından yapışma tahmininde kullanılabilir. Dövme sırasında alüminyum alaşımında çatlama/kırılma
oluşumunun tespit edilmesi için Cockroft-Latham hasar modeli (Cockroft and Latham, 1968) kullanılmıştır. Bu
modelde hasar maksimum asal gerilme ve plastik gerinim ile doğru orantılıdır.

m 
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Şekil 4. Ekstrüzyon işlemine ait sonlu elemanlar modeli.

M10 x 25 E14 DIN34801 cıvataya ait dövme istasyonu tasarımları Şekil 5(a)’da verilmektedir. Cıvata 4
istasyonda dövülmektedir. İlk istasyonda ekstrüzyon işlemi gerçekleştirilmekte, ikinci istasyonda kafa hazırlık
yapılmakta ve üçüncü istasyonda final kafa formu ve flanş oluşturulmaktadır. Son istasyonda ise şaftta bulunan
kademe oluşturulmaktadır. Her bir istasyonun 3B kalıp modelleri hazırlanarak simülasyon programına eklenmiştir.
Bu şekilde bir istasyonda dövülen malzeme, sırası ile diğer istasyona girmektedir. Simülasyon doğruluğunu
arttırmak amacıyla dövme işleminden önce gerçekleştirilen tel çekme işlemi de ayrıca modellenmiştir. Tel çekme
işlemi dövmeden önce hammaddelere uygulanarak kesitte olabilen ovalliğin giderilmesi için yapılmaktadır. Bu
işlem hammadde yüzeyinde kalıcı deformasyona neden olduğundan simülasyonlara dahil edilmelidir. Tel çekme
operasyonunun sonlu elemanlar modeli Şekil 5(b)’de gösterilmektedir. Model hammadde, tel çekme kalıbı ve
iticiden oluşmaktadır. İtici hammaddeyi 24 mm/dak hızında çekmektedir. 10 mm olan hammadde çapı Şekil
5(a)’da ki tasarımda gösterildiği şekilde 9,7 mm’ye indirilmektedir.

(a)

(b)
Şekil 5. (a) Cıvataya ait dövme istasyon tasarımı ve (b) tel çekme işleminin sonlu elemanlar modeli.

4. SİMÜLASYON VE TEST SONUÇLARI
Ekstrüzyon test sonuçları ile sonlu elemanlar sonucu Şekil 6’da karşılaştırılmaktadır. Şekilde görüldüğü üzere 3
adet test gerçekleştirilmiştir. Deneylerden elde edilen kuvvet-ilerleme eğrisi ile simülasyonlardan elde edilen
kuvvet-ilerleme eğrileri karşılaştırılarak gerçek durumu en doğru şekilde yansıtan sürtünme katsayısı tespiti
yapılmıştır. Ekstrüzyon testi dövme hızından daha düşük hızda gerçekleştirildiğinden malzeme ile kalıp arasında
efektif bir yağ filmi oluşmamaktadır. Ancak simülasyonlarda soğuk dövme koşullarına oldukça yakın olarak 0,12
sürtünme katsayısı tespit edilmiştir. Bu sürtünme katsayısı ile yapılan simülasyon sonucunda malzemede oluşan
hidrostatik gerilme dağılımı ile deneysel hammadde yüzeyi aynı şekilde karşılaştırılmaktadır. Şekilden görüleceği
üzere şaft başlangıcında yapışma meydana gelmiş ve yüzeyde dalgalanmalar oluşmuştur. Yapışmanın oluştuğu
noktada (ok ile gösterilmektedir) oluşan maksimum hidrostatik gerilme değeri belirlenmiş ve bu değer yapışmanın
tahmin edilmesi için sınır olarak kabul edilmiştir.
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Şekil 6. Deneysel ve nümerik ekstrüzyon kuvveti-ilerleme eğrileri ve hidrostatik gerilme dağılımı

Şekil 7’de gösterildiği gibi 10 mm çapındaki malzeme 9,7 mm çapa düşürülmüştür. Haddeleme işlemi sonunda
dövmeye girecek hammadde üzerinde 3,5 ile 3,8 arasında değişen artık plastik gerinim oluşmuştur. Ayrıca
gerinimin parça yüzeyinde homojen olarak dağılmadığı görülmektedir. Özellikle iş parçası uçlarında gerinim
değerlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Oluşan bu değerler dövme sırasında oluşabilecek çatlama riskini
etkileyeceğinden dövme işlemine tel çekilmiş parça ile devam edilmiştir.

Şekil 7. Tel çekme işlemi sonunda malzeme yüzeyinde meydana gelen efektif plastik gerinim dağılımı

Şekil 8(a)’da istasyonlarda ara ürünlerde meydana gelen efektif plastik gerinim dağılımları verilmektedir. İlk iki
istasyonda kafadaki gerinim değerlerinde önemli bir artış olmadığı görülmektedir. ST3’de torx oluşumu sırasında
redüksiyon bölgesinde gerinim değerleri 6,0 civarına çıkmaktadır. ST4’de ise kademe kısmında gerinim değerinin
5,8-6,0 civarında olduğu görülmüştür. İstasyonlarda meydana gelen dövme kuvveti-ilerleme değişimleri Şekil
8(b)’de gösterilmektedir. Toplam dövme yükü 13,85 ton’dur.

(a)

(b)
Şekil 8. İstasyonlarda meydana gelen (a) efektif plastik gerinim dağılımları ve (b) dövme kuvvetleri.

Şekil 9(a)’da gösterildiği üzere şaft yüzeyinde meydana gelen en yüksek hidrostatik gerilme tespit edilen sınır
değerinden düşüktür. Bu nedenle malzemenin şekillendirilmesi esnasında yapışma olmayacağı tahmin
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edilmektedir. ST3’de torx oluşumu sırasında sıvanan bölgelerde maksimum hidrostatik gerilme değerlerine
rastlanmıştır. Düşük bir ihtimal olmasına rağmen bu istasyondaki akış sırasında malzeme yapışması görülebilir.

(a)
(b)
Şekil 9. (a) ST1’de meydana gelen hidrostatik gerilme dağılımı ve (b) ST3’de redüksiyon sırasında meydana gelen hidrostatik
gerilme değişimi.

Şekil 10(a)’da ST3’deki dövme işlemi sonunda üründe meydana gelen Cockroft-Latham hasar parametresi
dağılımı gösterilmektedir. Alüminyum malzeme için kritik çatlak başlama sınırı 0,9 ile 1,0 arasındadır. Bu değer
aralığı sınır kabul edildiğinde en yüksek değerlerin torx köşelerinde ve flaşın kafa altına doğru olan kısımlarında
oluştuğu görülmüştür. Tam dağılımın ortaya çıkarılması için cıvata tepesinden başlayarak kafa altına kadar olan
rotada hasar değerleri okunarak Şekil 10 (b)’de gösterilen grafik oluşturulmuştur. Grafikten görüleceği üzere
değerlerin torx köşeleri hariç diğer bölgelerde hasar değerlerinin sınırlarda olduğu tespit edilmiştir. Sıvama
işleminden kaynaklı olarak torx kısmında hasar değerleri yüksek çıkmıştır ancak bu bölgede çatlama olması olası
değildir.

(a)

(c)
Şekil 10. (a) ST3 işlem sonunda meydana gelen hasar dağılımı, (b) hasar değeri örneklenen rota.

Simülasyonlarda tespit edilen risklerden sonra üretim denemesine geçilmiştir. Şekil 11’de her bir istasyondaki
malzeme şekillenmesi gösterilmektedir. Ekstrüzyonun yapıldığı ST1’de simülasyonda tahmin edildiği üzere
yapışma hadisesi gerçekleşmemiştir. Torx kenarlarında da efektif yağlama nedeniyle yapışma meydana
gelmemiştir. ST4’de ürün kafası son şekline getirilmiştir. Şekil 10(b)’de gösterildiği şekilde flanş kısımında çatlak
riski yüksektir. Flanş yüzeyi yakından incelendiğinde yüzeyin portakal kabuğu görünümüne geldiği görülmektedir.
Bu durum malzemenin çatlama sınırlarına geldiğine işaret etmektedir. Ancak simülasyonlar ile yapılan uygun
tasarım sayesinde alüminyum malzemede görülmesi beklenen yapışma ve çatlama riskleri ortadan kaldırılmıştır.
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Şekil 11. Üretim denemesi sonucunda meydana gelen malzeme akışları

Literatürde yapılan çalışmalarda alüminyum ekstrüzyon ve soğuk dövme sırasında meydana gelen sürtünme
katsayısının tespiti, proses sırasında ortaya çıkabilecek problemlerin önceden tespit edilmesinde kritik önem
taşımaktadır. Literatürde bu amaçla içi delik silindir basma ve geriye bardak akıtma yöntemleri ile sürtünme
katsayıları tespiti yapılmaktadır (Velu and Cecil, 2012) (Wang continued, 2012). Bu çalışmada da basma test
cihazında yapılan ekstrüzyon testleri ve sonlu elemanlar simülasyonları ile soğuk dövme prosesinde kullanılmak
üzere uygun sürtünme katsayısının tespit edilebileceği görülmüştür.

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada ilk olarak Al 6082-H13 alaşımının soğuk ileri ekstrüzyon testleri ve simülasyonları yapılmış,
yapışma durumu ve alaşım ile WC-Co kalıp malzemesi arasında meydana gelen sürtünme katsayısı tespit
edilmiştir. Daha sonra M10 x 25 E14 DIN34801 cıvatanın istasyon tasarımları modellenerek dövme sırasında
meydana gelebilecek yapışma ve çatlama durumları incelenmiştir. Yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen
kritik sonuçlar şu şekilde sıralanabilir;
 Alüminyum ile WC-Co kalıp arasındaki Coulomb sürtünme katsayısının 0,12 civarında olacağı
belirlenmiştir.
 Bu katsayı ile yapılan cıvata dövme simülasyonlarında, olası yapışma ve çatlama bölgelerinin cıvatanın
torx ve kademe kısmı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 DIN34801 cıvatanın üretimi sonunda flanşta oluşan portakal kabuğu görünümünden bu bölgenin çatlak
oluşum sınırına yakın olduğu görülmüştür.
 Üretim denemesinde 10.000 adet alüminyum cıvata hasarsız olarak üretilmiştir. Elde edilen bu tecrübe ile
farklı tipteki bağlantı elemanlarının alüminyum ile dövülmesine devam edilecektir.
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ÖZET
Otomotiv ön aydınlatma gruplarında, titreşimlere bağlı olarak meydana gelen salınım olayının genliğini en aza
indirebilmek adına gövde ve yansıtıcı arasında sönümleme amacıyla yay elemanı kullanılmaktadır. Bu elemanın
gövde üzerindeki kayma hareketi sonlu eleman analizlerinde doğrusal olmayan metotlarla çözülebilmektedir.
Ancak komple bir ön aydınlatma grubu için doğrusal olmayan analizleri gerçekleştirmek hem süre hem de
bilgisayar kapasitesi açısından oldukça maliyetlidir. Ayrıca doğrusal olmayan problemlerin çözümü esnasında
karşılaşılan yakınsama problemleri çözüme ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek adına, yay
elemanı ile gövde yüzeyleri arasında meydana gelen kayma durumuna ait analizler gerçekleştirilmiş farklı
eksenlerdeki tanjant direngenlikleri tespit edilmiştir. Böylelikle doğrusal olmayan metotlarla çözülebilen sürtünme
olayı, farklı eksenlerde direngenlik tanımlanarak doğrusal metotlarla çözülmüştür. Tespit edilen tanjant
direngenlikleri doğrusal modal analiz çözümlerinde yay bağlantısında kullanılmıştır. Sonuçlarda ulaşılan frekans
değerleri incelenmiş ve doğrusal olmayan zamana bağlı şok analizinden elde edilen verilerin hızlı fourier
dönüşümleriyle tespit edilen frekans değerleriyle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak doğrusal olmayan sürtünme
durumu basitleştirilerek doğrusal hale getirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Otomotiv Aydınlatma, Modal Analiz, Doğrusal Olmayan Analizler, Tanjant Direngenliği,
Hızlı Fourier Dönüşümleri (FFT)(URL 1)

MODELLING OF METAL SPRING CONNECTION BETWEEN HOUSING AND
REFLECTOR WITH DIFFERENT FINITE ELEMENT TECHNIQUES IN
AUTOMOTIVE LIGHTING
ABSTRACT
In order to reduce the amplitude of the movements depending on the vibrations, a spring element is used for
damping between the housing and the reflector in automotive front lighting groups. The sliding motion of this
element on the housing can be solved with nonlinear methods in the finite element analysis with using nonlinear
friction. However, performing nonlinear analyzes for a complex headlamp is costly in terms of both time and
computer capacity. Also there will be convergence problems that making harder to reach solutions while running
nonlinear simulations. In order to avoid this situation, analyzes of the sliding condition between the spring
element and the housing surfaces have been performed and tangent stiffnesses in different axes have been
determined. The detected tangent stiffnesses were used in bushing element in linear modal analysis solutions and
the results were examined. Than fast fourier transform has been applied on nonlinear transient simulation
displacement results. Finally all frequency results has been compared.
Keywords: Automotive Lighting, Modal Analysis, Nonlinear Analysis, Tangent Stiffness, Fast Fourier Transform
(FFT) (URL 1)

1. GİRİŞ
Otomotiv ön aydınlatma elemanlarının belirli standartlar içerisinde, rezonans frekanslarının ve bu rezonans
frekanslarındaki genliklerinin istenilen düzeylerde olması beklenmektedir. Aksi hallerde meydana gelen salınımın
standart değerlerin üzerinde olması karşı taraftan gelen sürücü için rahatsız edici bir durum oluşturmaktadır.
Titreşime bağlı olarak meydana gelen hareketlerin genlikleri Şekil.1’de görülen ışık titremesi testiyle tespit
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edilmektedir. Bilgisayar ortamında bu testler modal ve harmonik çözümlerle analiz edilmektedir. Ancak
gerçekleştirilen analizler doğrusal analizler olduğu için, kontak, malzeme ve geometrik olarak doğrusal olmayan
durumlar analiz edilememektedir. Gövde ile yansıtıcı arasında kullanılan yay elemanının salınıma büyük etkisi
olduğu için bu eleman farklı şekillerde modellenmiştir. Aralarındaki farklar bu çalışmada incelenmiş ve tam
doğrusal olmayan çözümle yapılan analiz ile karşılaştırılmıştır.

Şekil 1. Işık titremesi testi (Automotive Lighting, 2018)

2. ÖN AYDINLATMA GRUBU GEOMETRİSİ, SINIR KOŞULLARI VE SONLU
ELEMAN MODELİ
Sonlu eleman analizleri için yalnızca gövde, yansıtıcı, bağlantı mafsalları ve yay elemanı kullanılmıştır. (Şekil.2)
Bunun sebebi tam doğrusal olmayan analizlerin çözüm sürelerinin çok yüksek olmasından kaynaklı olup model
basitleştirilmiştir. Ön aydınlatma grubu sonlu eleman modeli ikinci derece tetra katı elemanlardan
oluşturulmuştur.(Şekil.3). Bağlantı mafsallarının serbestlikleri Şekil.4’te görüldüğü gibidir. Tüm analizler Ansys
Workbench yazılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Şekil 2. Ön aydınlatma grubu geometisi

Şekil 3. Ön aydınlatma grubu sonlu eleman modeli

Şekil 4. Mafsalların serbestlikleri

3. YAY ELEMANI SIKIŞTIRMA ANALİZLERİ
Gövde ve yansıtıcı arasında kullanılan yay, bağlantıları yapıldığında sıkışmış ön gerilmeli olarak çalışmaktadır. İlk
konumundan bağlantı konumuna tam sıkışmış yay Z ekseninde yaklaşık olarak 12 mm sıkışmaktadır.(Şekil.5)

Şekil 5. Yayın ilk konumu ve sıkıştığı andaki konumu
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Buna göre yay üzerinde ön gerilme durumu sıkıştırma analiziyle gerçekleştirilmiştir. Analiz sonrasında Şekil.6’da
görülen reaksiyon kuvvetleri tespit edilmiştir. Yay ile gövde yüzeyi arasındaki sürtünme katsayısı 0,4 olarak
alınıştır. (Yay,standart çelik – gövde,PP TD40)(URL 2)

Şekil 6. Yayın Z (dikey) ekseninde reaksiyon kuvveti

Tespit edilen reaksiyon kuvveti daha sonra doğrusal olmayan dinamik analizlerde yayın sıkışma durumunu temsil
eden geometrisi üzerinde kullanılmıştır. Yayın tam sıkışmış geometrisi sıkıştırma analizi sonrasında .stl
formatında dışarı aktarılmış ve sonraki analizlerde kullanılmıştır.(Şekil.7)

Şekil 7. Yayın Z (dikey) ekseninde sıkışma miktarı

4. YAY ELEMANI KAYMA ANALİZLERİ
Tanjant direngenliğini tespit etmek amacıyla yayın sıkıştırılmış hali gövde yüzeyi üzerinde kayma analizleri X ve
Y eksenlerinde(Şekil.5) ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Sürtünme durumu Coulomb (ANSYS Mechanical
Notes,2018) kanuna göre modellenmiş olup ANSYS yazılımında kontak formulasyonu Augmanted Lagrange
(ANSYS Nonlinearities,2018) kullanılmıştır. Sürtünme katsayısı sıkıştırma analizinde olduğu gibi 0,4 olarak
alınmıştır. Kayma olayı ideal olarak sürtünme kuvveti aşıldığı zaman başlamaktadır. Bu durumu Şekil.8’de
görebiliriz.

Şekil 8. Sürtünme kuvveti ve kayma ilişkisi[6]

Şekil 9. İdeal durum ve sonlu elemanlar çözümü(URL 3)
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Şekil.9’da görüldüğü üzere ideal durumda sürtünme kuvveti aşıldığı zaman parça harekete başlamaktadır. Ancak
numerik çözümlerde stabilite probleminin önüne geçmek amacıyla sürtünme kuvveti aşılmasa bile parça çok az
hareket etmektedir. Bu durumun kontrolü tanjant direngenliği ile sağlanmaktadır. Kayma durumuna geçmeden
önceki yapışma durumu esnasında kuvvet/yer değiştirme oranı (F/Δd) tanjant direngenliğini vermektedir.
Yukarıdaki bilgilere dayanılarak X eksenindeki tanjant direngenliğini bulmak amacıyla yayın sıkıştırılmış halinin
kayma analizleri gerçekleştirilmiştir.

Şekil 10. Yayın X ekseninde kayma durumu

Şekil.10’da görüldüğü gibi yay ilk olarak Z ekseninde bağlantı konumuna sıkıştırılmıştır. Sıkışma tamamlandıktan
sonra X ekseninde +1 mm ve -1 mm kayma hareketi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 11. Yaya ait X eksenindeki tanjant direngenliği

Kayma analizi sonrasında kuvvet/yol eğrisi üzerinden X ekseni için tanjant direngenliği Kx ~ 90 N/mm olarak
bulunmuştur. (Şekil.11). Y eksenindeki tanjant direngenliğini bulmak için parça bu sefer yine X ekseninde olduğu
gibi ilk olarak çalışma mesafesine sıkıştırılmış ardından Y ekseninde kayma analizleri gerçekleştirilmiştir.

Şekil 12. Yayın Y ekseninde kayma durumu

Şekil.12’de Sıkışma tamamlandıktan sonra Y ekseninde +1 mm ve -2 mm kayma hareketine ait zamana bağlı
kuvvet ve zamana bağlı yer değiştirme eğrileri görülmektedir.

1247

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Şekil 13. Yaya ait Y eksenindeki tanjant direngenliği

Kayma analizi sonrasında X ekseni için yapıldığı gibi Y ekseni içinde kuvvet/yol eğrisi çıkartılmış ve eğrinin
eğiminden tanjant direngenliği Ky ~ 15 N/mm olarak hesaplanmıştır. (Şekil.13)

5. ÖN AYDINLATMA GEOMETRİSİ MODAL ANALİZLERİ
Bilindiği üzere yapıların rezonans frekanslarının tespiti için ilk olarak başvurulan en yaygın analiz yöntemlerinden
biri modal analizdir. Bu çalışmada ön aydınlatma grubunda gövde ve yansıtıcı arasında yay kullanılması ve yaysız
durumlar için ayrı ayrı modal analizler gerçekleştirilmiştir. Yaylı gerçekleştirilen modal analizlerde rijit bağlantı
ile direngenlik eklenmiş bağlantı tipi için modal analizler gerçekleştirilmiştir. Direngenlik eklenen bağlantı tipi
için önceden yapılan kayma analizlerinde hesaplanan tanjant direngenlik katsayıları kullanılmıştır.(Tablo 1.)
Yapılan analizlerle tespit edilen rezonans frekansları son olarak doğrusal olmayan zamana bağlı şok analizinin
sonuçlarıyla en düşük rezonans frekanslarına yaysız gerçekleştirilen modal analizlerde karşılaşılmıştır. Yay
bağlantısının rijit modellenerek gerçekleştirilen modal analiz sonuçlarında ise rezonans frekanslarında kayda değer
yükselme gözlenmiştir. Yay için kullanılan bağlantı son olarak direngenlik eklenerek yapılmıştır ve sonuçlarda
farklar meydana gelmiştir. (Tablo 2.)
Tablo 1. Yay sürtünmesi için kullanılan direngenlik katsayıları

,
Tablo 2. Modal analiz rezonans frekansları karşılaştırma tablosu
Modal Analiz
Yay eklenmemiş
Mode

1
2
3
4
5
6

Frekans
[Hz]

44,7
67,42
76,9
99,46
115,2
142,1

Modal Analiz
Yay eklenmiş – bağlantısı rijit (bonded contact)
Frekans
[Hz]

57,62
75,46
95,48
114,8
125,8
155,4

Fark
[Hz]

Fark
%

12,92
8,04
18,58
15,34
10,6
13,3

28,9
11,9
24,2
15,4
9,2
9,4
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Modal Analiz
Yay eklenmiş – bağlantısı esnek (bushing joint)
Frekans
[Hz]

55,2
71,55
89,05
112,4
121,4
153,3

Fark
[Hz]

10,5
4,13
12,15
12,94
6,2
11,2

Fark
%

23,5
6,1
15,8
13,0
5,4
7,9

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

6. DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMANA BAĞLI ŞOK ANALİZİ
Doğrusal olmayan zamana bağlı analizler doğrusal modal analiz çözümlerine göre daha gerçekçi sonuçlar
vermektedir. Bu analiz yönteminde sürtünmeli kontaklar modellenebilmektedir. Ancak bu yöntemde çözümün
yakınsayıp sonuca ulaşması uzun süreler almakta olup bazı problemlerin yakınsamama durumları da oldukça sık
karşılaşılmaktadır. Çözüm sonrası oluşan dosya boyutları da doğrusal modal çözümlere göre oldukça fazladır.
Şekil.14’deki şok girdisi kullanılarak sistem tahrik edilmiştir. Analizde kullanılan zaman adımı da yine
Şekil.14’deki formüle göre belirlenmiştir. Sönüm katsayısı nümerik olarak program kontrollü uygulanmıştır.
Kayma analizlerinde olduğu gibi sürtünme katsayısı 0,4 alınmış olup kontak formulasyonu Augmanted Lagrange
seçilmiştir.

Şekil 14. 30G Yarım sinüs şok girdisi ve analiz zaman adımı

Yay için sıkıştırılmış pozisyondaki geometrisi kullanılmıştır. Üzerine tepki kuvveti olarak sıkıştırma analizinden
tespit edilen değer olan 23N uygulanmıştır. (Şekil.15)

Şekil 15. Sıkıştırılmış yay yükleme durumu

Yapılan analiz sonrasında yaklaşık yarım saniyelik yer değiştirme cevap verisi yansıtıcının maksimum hareket
eden bölgelerinden X,Y ve Z eksenlerinde Şekil.16 ve Şekil.17’de görüldüğü gibi ayrı ayrı toplanmıştır.

Response Point 1

TEMSİLİ MODEL

Şekil 16. 1.nokta - Doğrusal olmayan zamana bağlı şok analizi yer değiştirme cevabı
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Response Point 2

TEMSİLİ MODEL

Şekil 17. 2.nokta - Doğrusal olmayan zamana bağlı şok analizi yer değiştirme cevabı

Alınan sonuçlar zaman alanında oldukları için yapıya ait rezonans frekanslarını çıkarmak için Hızlı Fourier
Dönüştürme işleminin yapılması gerekmektedir. Hızlı Fourier dönüşümü(URL 1) zaman alanında toplanan verinin
frekans alanına geçirmekte kullandığımız matematiksel bir işlemdir. Farklı frekanslarda toplanan verileri
ayrıştırarak hangi frekans değerinde ne kadar genlikte bir titreşim olduğunu göstermektedir. Alınan veri işlenerek
Şekil.18‘daki gibi frekans alanında cevaplar görülmektedir. FFT dönüşümü nCode yazılımında gerçekleştirilmiştir.
Dönüşüm yapıldıktan sonra ortaya çıkan eğriler üzerinde tepe noktalar seçilerek rezonans frekansları tespit
edilmiştir.

Şekil 18. Frekans alanında yer değiştirme cevabı

7. SONUÇ
Doğrusal olmayan analizler her zaman çözüm vermeyebilir, yakınsama problemleri oluşabilir ayrıca zamana bağlı
olduklarında çözüm dosyası boyutları aşırı büyük olabilmektedir. Bu çalışmada ön aydınlatma grubu içinde
bulunan gövde ile yansıtıcı arasında kullanılan titreşim genliğini düşürmeye yarayan yay elemanının sonlu
elemanlarla modellenmesi incelenmiş olup sürtünme durumu doğrusallaştırılmıştır. Bu işlem yay üzerindeki
sürtünme olayının tanjant direngenlik katsayıları hesaplanarak modal analiz çözümlerinde kullanılmasıyla
sağlanmıştır. Modal analiz rezonans frekans sonuçları, doğrusal olmayan zamana bağlı şok analizinden alınan
cevap titreşimlerinin hızlı fourier dönüşümü ile frekans alanına geçerek tepe bölgelerdeki frekans değerleriyle
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda yayın sürtünme durumunun direngenlik katılarak gerçekleştirilmesi,
şok analiz sonuçlarıyla türetilen frekans değerlerine daha yakın frekans değerleri elde etmemizi sağlamıştır.
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Böylece modal analiz çözümlerinde sürtünme içeren durumları daha doğru şekilde modellememize yarayacak bir
teknik türetilmiştir.
Tablo 3. Sonuçların karşılaştırılması

Mode
1
2
3
4
5

6

Modal Analiz
Yay eklenmiş – bağlantısı
esnek (bushing joint)

Modal Analiz
Yay eklenmiş – bağlantısı
rijit (bonded contact)

Modal Analiz
Yay eklenmemiş
Frekans
[Hz]
44,7
67,42
76,9
99,46
115,2

Fark
[Hz]
-9,5
-1,2
-11,4
-11,5
-4,1

Fark
%
-17,5
-1,8
-12,9
-10,4
-3,4

Frekans
[Hz]
57,62
75,46
95,48
114,8
125,8

Fark
[Hz]
3,45
6,80
7,18
3,80
6,50

Fark
%
6,4
9,9
8,1
3,4
5,4

Frekans
[Hz]
55,2
71,55
89,05
112,4
121,4

Fark
[Hz]
1,0
2,9
0,8
1,4
2,1

Fark
%
1,9
4,2
0,8
1,3
1,8

142,1

-11,7

-7,6

155,4

1,60

1,0

153,3

-0,5

-0,3

Intel Xeon CPU E5-2650
v2@2.60 GHz 16 Cores 128 GB
RAM
Workstation HP
Z820

Doğrusal Olmayan
Zamana Bağlı Şok
Analizi
Frekans [Hz]
54,17
68,66
88,3
111
119,3

153,8

Yay Elemanı
Sıkıştırma
Analizleri

Yay Elemanı
Kayma Analizleri

Modal Analiz
Yay eklenmiş –
bağlantısı esnek
(bushing joint)

Doğrusal
Olmayan
Zamana Bağlı
Şok Analizi

Modelleme Süresi[dk]

10

20

30

30

Çözüm Süresi[dk]

3

30

5

3000

Sonuçları Görüntüleme[dk]

3

15

5

30

16

65

40

3060

Toplam Süre[dk]
-5% < Kabul Aralığı < +5%
Modal
analiz
sonuçları,
doğrusal olmayan zamana
bağlı şok analiz sonuçlarıyla
karşılaştırılmıştır.

Toplam Süre~ 2 Saat
Sabit Diskte Kullanılan Yer~ 10
GB

Toplam Süre~ 50 Saat
Sabit Diskte Kullanılan Yer~ 400
GB

Tablo.3’de görüldüğü gibi sürtünme içeren doğrusal olmayan zamana bağlı dinamik analiz çözümü yaklaşık 50
saat sürmüş olup 400 GB çözüm dosyası ile sabit diskte oldukça fazla yer kaplamıştır. Bunun yerine
direngenlikleri önceden gerçekleştirilen kayma analizleriyle tespit edilen bağlantı kullanılarak gerçekleştirilen
doğrusal modal analizin tüm çözüm süreci yaklaşık 2 saat sürmüş bilgisayarda da 10 GB alan kaplamıştır.
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ARAÇ AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE
SIZDIRMAZLIK CONTASI TASARIMI VE OPTİMİZASYONU
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ÖZET
Kauçuk malzeme türlerinden EPDM esaslı elastomerler, elastisite ve sızdırmazlık gibi fiziksel ve mekanik
özelliklerinin iyi olmasından dolayı otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada MS403
tip EPDM kauçuk malzemeden imal edilen conta sızdırmazlık açısından incelenmiştir. Otomotiv aydınlatma
sistemi arka stop lambasında sızdırmazlık elamanı olarak kullanılan conta, içinde bulunduğu conta kanalı ve
üzerine baskı yapan feder parçası ile birlikte tanımlanan parametreler ve sınır şartlar altında, sonlu elemanlar
analizi ve deneysel tasarım çalışmalarına tabi tutulmuştur.
Bu çalışmada, federin contaya basması sonucu, feder-conta arasındaki yüzeyde oluşan basınç değeri ile
sızdırmazlık kalitesinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Mullins etkisinin de dikkate alındığı çekme deneyiyle elde
edilen veriler, malzeme karakterizasyonu ve doğrusal olmayan statik sonlu elemanlar analizlerinde kullanılarak en
uygun tasarım bulunmaya çalışılmıştır. Abaqus yazılımı ile yapılan toplam 27 simülasyonda 3 ana parametrenin
(kanalın iç açısı, federin kalınlığı ve federin conta içine gömülme miktarı) ve bunların her birine bağlı 3’er farklı
alt seviyenin dikkate alınması ile tam faktöriyel deneysel tasarım yöntemi uygulanmıştır. Bulunan sonuçlar, Cevap
Yüzeyi Yöntemi (CYY) ile optimizasyon çalışmalarında kullanılmış; sızdırmazlık problemi, Matlab yazılımında
doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon modelleri kullanılarak bulunan genel ampirik ifadeler ile formüle
edilmiştir. Ön tasarımda sızdırmazlık kalitesini belirleyen yüzey basıncı Abaqus mesh modellemesine ihtiyaç
duyulmaksızın hesaplanarak, programlama yükü ve tasarım süresinden önemli ölçüde tasarruf sağlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Sızdırmazlık, MS403 tip EPDM kauçuk, Otomotiv aydınlatma sistemi arka stop contası,
Abaqus modelleme, Matlab Optimizasyonu

SEALING GASKET DESIGN AND OPTIMISATION
IN VEHICLE LIGHTNING SYSTEMS
ABSTRACT
EPDM based elastomers are widely used in the automotive industry because of their good physical and mechanical
properties such as elasticity and tightness. In this study, gasket made from MS403 type EPDM rubber material was
examined in terms of sealing. The sealing gasket, which is used in the rear stop lamps in automotive lighting
systems, has been analyzed with finite element methods and experimental design studies within defined
parameters and boundary conditions together with its containing channel and pressing feder part.
In this study, it was aimed to measure the sealing quality using the pressure on the surface between the feder and
the gasket. The most suitable design was tried to be found by analyzing the material characterization data, obtained
by the tensile test taking the Mullins effect into account, and nonlinear static finite element analysis. A total
factorial experimental design method has been applied with a total of 27 simulations run with Abaqus software (3
parameters: internal angle of channel, feder thickness and gasket displacement) in 3 different sub-levels. The
results were used in optimization studies with response surface method; the sealing problem is formulated with
general empirical expressions found using Matlab software in linear and nonlinear regression models. In the
preliminary design, the surface pressure affecting the sealing quality is calculated without the need of Abaqus
mesh simulation, whereby significant savings in programming load and design time are achieved.
Keywords: Sealing, MS403 type EPDM rubber, Automotive lighting system rear stop light gasket, Abaqus
modeling, Matlab Optimization
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1. GİRİŞ
Günümüz otomotiv sanayiinde gelişen teknoloji ile birlikte kalite standartları da oldukça artmıştır. Bugün araçlar
üzerinde bulunan her bir parçanın araç üzerine takılmadan önce sayısız testi gerçekleştirilmekte, ürünlere,
validasyon olarak tabir edilen onay süreci tamamlanıp seri imalata uygun oldukları tescillendikten sonra kullanım
serbestisi verilmektedir.
Araçlar üzerinde bulunan binlerce parça içerisinde dış aydınlatma fonksiyonunu gören temelde iki farklı ürün
mevcuttur. Bunlar, ön aydınlatma (far) ve arka aydınlatma (stop lambaları) olarak iki farklı ürün grubu altında
incelenebilir. Her ikisinin de ana fonksiyonu, yasalar ile belirlenmiş sınırlar kapsamında fotometrik olarak
görünme ve görme görevlerini yerine getirmektir. Bu işlevler sağlanırken, görünen ve arka planda çalışan birçok
sistem bulunmaktadır. Bu sistemlerin birlikte çalışması için komple ürün ve yarı mamul ürünlerin çeşitli kalite
testlerinden geçerek yeterli performansı göstermesi gerek ve yeter şarttır. Bu çalışmada arka aydınlatma grubunda
bulunan elemanlardan gövde federi, ampül taşıyıcı kanalı ve conta arasındaki sızdırmazlık ilişkisi incelenecektir.
Bu çalışmada amaçlanan; sızdırmazlık açısından ürünü en çok zorlayan testlerden biri olan Karcher Testi
karşısında, daha evvel bahsi geçen gövde federi, ampül taşıyıcı kanalı ve conta tasarımında dikkate alınan
parametreleri inceleyerek hangi tasarımın 18 barlık sınır şartı karşısında nasıl bir davranış gösterdiğini ortaya
koymaktır. Bu davranışlar incelenirken bahsi geçen parçalar 3D tasarım programlarında modellenip sonlu
elemanlar ile analiz yöntemleri ile simüle edilmiştir. Toplamda 27 farklı durum için gerçekleştirilen çalışma
sonucunda elde edilen simülasyon çıktılarından hareketle; tüm varyasyonları kapsayan ve hatta ara değerler için de
referans olacak genel bir formül geliştirmek ise çalışmanın diğer bir amacıdır. Ayrıca çalışma sonucunda elde
edilen veriler optimizasyon çalışmalarında da kullanılarak, verilen sınır şartlar içerisinde en ideal durum
önerilmiştir.
Bu çalışmada üzerinde önemle durulan kritik eleman contadır. Conta hammaddesi olarak, ticari ismiyle MS403
olarak bilinen ya da teknik kodu ile 76-0 EPDM esaslı kapalı gözenekli kauçuk kullanılmıştır. Mekanik ve fiziksel
özellikleri sızdırmazlık şartı aranan problemler için çok uygun bir malzemedir. Gerçek ürün geliştirme
projelerinde kullanımına sıklıkla müracaat edilmektedir.
Conta malzemesinin hiperelastik kabiliyeti, gövde federi olarak adlandırılan eleman ile üzerinde farklı değerler
için bası oluşturmaya imkan tanımaktadır. Deneysel tasarım çalışmasında dikkate alınan bir parametre de bu basıyı
oluşturan federin conta içerisine olan penetrasyonudur. Bahsi geçen 27 farklı durum; kanalın iç açısı, federin
kalınlığı ve federin contaya penetrasyonun her birinin üç farklı değeri dikkate alınarak oluşturulmuş ve ileride
daha detaylı bahsedilecek deneysel tasarım yöntemlerinden tam faktöriyel tasarım yöntemi kullanılarak analiz
edilmiştir. Tüm durumlar için genelleyici ampirik ifadelerin bulunması ise yanıt yüzey tasarımı ile formülize
edilmiştir.
Çalışmada, 3D matematik modellerin oluşturulmasında Catia yazılımından, sonlu elamanlar ile analiz için nonlineer simülasyonlarda Abaqus’ten ve optimizasyon çalışmalarında ampirik ifadelerin bulunmasında Matlab’tan
yararlanılmıştır.

2. MALZEME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
2.1. Kauçuk ve EPDM
Kauçuk malzeme endüstriyel alanda birçok kullanım alanı bulmuş olup, gerek hammaddesi gerekse de nihai
atıklarının değerlendirilmesinden dolayı karşımıza sıklıkla çıkan bir malzemedir. Kauçuk malzemenin kendi
kullanım alanı dışında nihai atıklarının kullanım alanları da günümüzde genişçe incelenmektedir.
Kauçuk kavramı doğal kauçuk ve sentetik kauçuk olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Kauçuğun
özellikle otomotiv endüstrisi için hafiflik ve esneklik özelliklerinin iyi olmasından dolayı sıkça kullanımı ve doğal
kauçuk haricinde nasıl kauçuk üretebiliriz sorusunu ortaya çıkarmış ve yapılan araştırmalarla sentetik kauçuk
malzeme üretimi yapılmaya başlanmıştır. Böylece daha az maliyetle istenilen özellikleri sağlayan kauçuk malzeme
yapısı elde edilmiştir.
Kauçuk bazı tropik bitkilerin sütümsü öz suyundan (lateks) doğal halde veya petrol ve alkolün bileşimlerinden
elde edilen bir malzemedir. Kauçuk Terimi, Hevea Brasiliensis ağacından elde edilen malzemeyi adlandırmakta
kullanılmaktadır. Ancak günümüzde bu terim uygulanan kuvvetin serbest bırakılmasıyla tekrar eski konumuna
geri dönebilen malzemeler olarak adlandırılmaktadır (Elastomer Teknolojisi 1, 2001).
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Günümüzde ise kauçuk, birçok sanayi dalında gerek ürün, gerekse yan ürün olarak kullanılmaktadır. Kauçuk ısıya
dayanımı, sızdırmazlık özellikleri, rahat monte edilebilirliği gibi birçok özelliğinden faydalanılarak özellikle
otomotiv sanayi (kapı cam fitili, sızdırmazlık ürünleri, klima üniteleri, silecekler), PVC sanayi (pencere, kapı
contaları), beyaz eşya (çamaşır makinesi fitilleri, bulaşık makinesi fitilleri, fırın contaları, buzdolapları) gibi
günlük yaşantımızın vazgeçilmez parçası haline gelen her yerde kullanılmaktadır. (Vahapoğlu, 2007).
Etilen ve propilenin kopolimerizasyonu ve sterospesifik katalizörlerin kullanımıyla elde edilen EPM ve EPDM
kauçukları ilk kez 1963 yılında ticari olarak üretilmiştir. EPM, etilen ve propilenin kopolimerizasyonu ile
üretilmektedir. Reaksiyonda çift bağ yoktur. Yani tamamen doymuş bir yapıdır. Bu yapı, kopolimerlerin ozon ve
oksijene mükemmel dayanıklılık göstermesini sağlar. Ancak diğer polimerlerle karıştırma imkanı yoktur. Peroksit
ve radyasyon dışında vulkanize edilemezler. Terpolimer EPDM ise etilen ve propilenin yanı sıra üçüncü bir
monomer olarak, dienin reaksiyona girmesi ile elde edilir. Bu durumda diğr polimerlerle karıştırılabilme ve
peroksit dışında kükürt ve kükürt verici sistemlerle de vulkanizasyon imkanı sağlar (Savran 2001).
EPM ve EPDM kauçukları ısı, ışık ve oksidasyona karşı mükemmel dayanıklıdır. Mükemmel elektrik özellikleri
vardır. Yüksek dolgu ve yağ alabilme özelliğinden düşük maliyette karışımlar oluştururlar. Sulu veya konsantre
asit ve alkalilere dayanıklılık gösterirler. Düşük yoğunluklu olup hafif malzemeler üretilebilir. Mekanik özellikleri
doğal kauçuk ile butil kauçuk arasındadır (Savran, 2001; Budinski 1989).
Butil kauçuk gibi petrol esaslı yağlara dayanıksız olduğundan kullanımları otomobil uygulamaları ile sınırlıdır
(Savran 2001). Bunun yanında kapı ve cam fitili, sünger fitil, radyatör ve ısıtma hortumları, beyaz eşya körük ve
contaları, konveyör kayışları, tank kaplama ve silindir kaplamada kullanılmaktadır. Etilen-Propilen kauçukları
farklı firmalar tarafından Nordel, Royalene, Enjay EPR, Dural N, Olemiene, Epsyn, Epcar, Vistalon, Kelton, Buna
AP ve Buna EP ticari isimleri altında üretilmektedir (Nagdi, 1993).
Bu çalışmada referans alınan kauçuk malzeme de EPDM kauçuk türleri içerisinde yer almaktadır. Malzeme, 76-0
referans numarası ile Fransız, Interep firması, MS403 ticari ismi ile de Türk, Mebant firması tarafından
üretilmektedir.

2.2. Çekme Deneyi ve Mullins Etkisi
Yapılan çalışmalar ilk adım olarak kullanılan malzemeyi karakterize etmek için basit çekme deneyi ile başlamıştır.
Çekme deneyi sonrasında elde edilen veriler deney simülasyonlarında girdi olarak dikkate alınmış ve uygun
potansiyel enerji formu tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonrasında oluşturulan 27 farklı analiz senaryosu için deney
tasarımı çalışması gerçekleştirmiş ve sonuç bölümünde daha detaylı tartışılacak optimizasyon teknikleri ile
problem formülize edilmiştir.
Test edilecek numune makine çenelerine yerleştirildikten sonra cihaza girilen hızda (500 mm/dk.) çenelerin düşey
eksende hareketi ile çekilmeye başlanır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus Mullins Efekti olarak
adlandırılan, hiperelastik malzemelerde malzeme gerilme–şekil değiştirme karakterini tespit etmede sıklıkla
kullanılan, tekrarlı çekme ya da yumuşama işlemi olarak adlandırabilecek yöntemin uygulanmasıdır. Deney
sonuçlarında Mullins etkisi altında ve Mullins etkisi olmadan elde edilen sonuçlar arasındaki farklar dikkat
çekmektedir. Malzeme kopuncaya kadar uygulan çekme işlemi sonucunda cihazdan alınan çıktılar kullanılarak
mühendislik gerilme–şekil değiştirme eğrisi bulunmasında kullanılacaktır. Bu sonuçlar daha sonra formüller
yardımı ile gerçek gerilme–şekil değiştirme cinsine dönüştürülüp simülasyonlarda kullanılmak üzere dikkate
alınacaktır.

Şekil 1. Testte kullanılan MS403 spesimenler (kaşık numune)

1255

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Şekil 2. Çekme deneyinin yapıldığı test cihazı AUTOGRAPH 5kN

Mullins etkisi, dolgulu kauçuk malzemelerde, gerilme-şekil değiştirme eğrisinin daha önce uygulanan yüklere
bağlı mekanik tepkilerinin belli bir yönü olarak ifade edilir. Hertford'daki Tun Abdul Razak Araştırma
Merkezi'nde çalışan kauçuk bilim adamı Leonard Mullins'in adını verdiği fenomen, pek çok amaç için, yük her
zamankinden daha fazla arttığında ortaya çıkan gerilme-şekil değiştirme eğrisinin ani ve geri dönüşümsüz
yumuşatılması olarak idealleştirilebilir. ”Mullins etkisi” terimi dolgulu kauçukların gerilme yumuşamasında
yaygın olarak uygulanmasına rağmen, “kauçuk” (kauçuk dolgu içermeyenler) dahil tüm kauçuklar için bu
yaklaşım ortak olarak görülmektedir. Mullins ve çalışma arkadaşları tarafından ilk olarak gösterildiği üzere, bir
elastomerin geri çekme gerilmesi, maksimum şekil değiştirmedeki gerilme sabit olduğunda karbon karasından
bağımsızdır. Dolgulu kauçukta, birbirinden veya polimer zincirlerinden ayrışan dolgu parçacıklarından mekanik
histerezise ek katkılar olmasına rağmen, Mullins yumuşaması viskoelastik bir etkidir. (URL 2)

2.3. Deney Sonuçları
Tek eksenli çekme deneyi sonrası oluşan mühendislik ve gerçek gerilme-şekil değiştirme davranışları, Mullins
Etkisi altında ve olmadan olmak üzere iki farklı deneyde incelenmiştir. Bu deneylerden, Mullins etkisi altında
gerçekleştirilen deneyin gerçek gerilme-şekil değiştirme verileri analizlerde girdi olarak kullanılmıştır.
Mullins etkisi hesaba katılmadan ve katılarak yapılan deneyin cihazdan alınan verileri Şekil 3’de gösterilmiştir.
Grafikte, numunenin koptuğu an, malzeme kesitinde oluşan gerilmenin aniden sıfıra düşmesinden anlaşılmaktadır.

Şekil 3. Mullins etkisi olmadan ve Mullins etkisi altında oluşan Gerilme-Gerinim diyagramı

2.4. Malzeme Potansiyel Enerji Formları
Yukarıdaki bölümde anlatılan çekme deneylerinin yapılmasındaki amaç bu bölümde bahsedilecek malzeme enerji
potansiyellerinin seçiminde kullanılacak olmasıdır. Malzeme enerji formaları belirlenirken prensip olarak deney
eğrisine en çok yakınsayan ve stabil davranış gösteren form dikkate alınır. Doğru sonuca ulaşmak için daha fazla
tipte ve sayıda deney yapılması önerilmektedir ancak bu çalışmadaki kriter, tek eksenli çekme deneylerinden
Mullins etkisi altında yapılan test sonucun gerçek gerilme-şekil değiştirme çıktıları olmuştur.
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Malzeme potansiyel enerji formlarından deney malzemesine en çok uyan form Ogden potansiyel enerji formu
olmuştur. Seçilen conta malzemesi ile yapılan deney sonucu elde edilen değerler dikkate alındığında, malzemenin
karakterini en iyi yansıtan form olma özelliğini göstermektedir. Bunun nedeni, hem tüm deney türleri için
simülasyon çıktısında stabil davranış göstermesi hem de tek-eksenli çekme deneyi eğrisine en çok yakınsayan
form olmasından kaynaklanmaktadır.
Ogden modeli yapısı gereği deneysel verilere eğri uydurma yaklaşımını kullanmaktadır. Herhangi bir gerilme
durumu istenilen derecede hassasiyet ile temsil edilebilmektedir. Modeldeki sabitler tek veya iki eksenli çekme
deneylerinin sonuçları kullanılarak elde edilebilmektedir. Ogden metodu; ogden malzeme modeli üç terime kadar
açılır ise basit tek eksenli, eş-iki eksenli ve basit kayma deneylerinin sonuçları yeterli oranda temsil
edilebilmektedir. (Vahapoğlu 1998).
Ogden Formu birim şekil değiştirme potansiyel enerjisi:
N
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i 1

2i
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1  2  3  3  
i

i

i

i 1

i , başlıca uzamalar ve N bir malzeme parametresidir. i ,  i , Di

2i
1 el
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Dİ
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sıcaklığa bağlı malzeme parametreleridir.

Ogden için başlangıç kayma modülü ve hacimsel basınç katsayıları aşağıda verilmektedir.
N

 0   i

(2)

i 1

K0 

2
D1

(3)

Simülasyon programında yer alan malzeme potansiyel formlarının karşılaştımalı grafik sonuçları Şekil 4’te
gösterilmiştir.

Şekil 4. Tüm enerji potansiyellerinin ve deney verisinin karşılaştırmalı eğrileri

Şekil 5’te eğriler karşılaştırıldığında Ogden N=2 potansiyel formunun, çekme deneyi eğrisine en çok yakınsayan
form olduğu açıkça görülmektedir.

Şekil 5. Ogden N=2 ve deney verilerinin karşılaştırmalı eğrileri
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3. DENEYSEL TASARIM İÇİN PARAMETRELER VE YÖNTEM
3.1. Üç boyutlu geometrik modelleme
Bu bölümde, çalışmada dikkate alınan 3D geometrik modeller ve bunların hangi varyasyonlar ile deneysel tasarım
çalışmasında yer buldukları, ne çeşit deneysel tasarım türleri olduğu ve hangi yöntemin seçildiği teknik olarak
anlatılmaya çalışılacaktır. Problem tanımlanırken 3 temel parçadan esas alınmıştır. Bunlar EPDM MS403 tip
hiperelastik yapıya sahip conta, rijit plastik olarak tanımlanan conta kanalı ve feder elemanlarından oluşmaktadır.

Şekil 6. Deneylerde referans alınan ana elamanlar: conta, kanal ve federin 3D modellerinin isometrik görünüşleri

Feder

Conta
Kanal

Şekil 7. Deneylerde referans alınan ana elamanlar: conta, kanal ve federin 3D modellerinin kesit görünüşleri

Yukarıdaki 3D modeller ile ilgili olarak, deneysel tasarım çalışmalarını şekillendiren ve sonlu elemanlar
simülasyonlarında dikkate alınan temelde 3 farklı değişken bulunmaktadır. Bu parametrelerden ikisi 3D
modellerin geometrileri ile ilgilidir. Üçüncü değişken ise federin yer değiştirme parametresindeki farklı değerler
için tanımlanmaktadır. Çalışmanın amacı olan sızdırmazlık için en ideal durumun belirlenmesi, yukarıdaki
belirtilen 3 ana parametrenin kendi içinde 3 ayrı değeri için toplamda 27 farklı deney analizinin seçilmesi Cevap
Yüzeyi Yöntemi (URL 1) ile yapılmıştır. Bu ve sonraki bölümlerde X1, X2, X3 olarak ifade edilecek değişken
parametreler şu anlamlara gelmektedir;


X1: Feder parçasının kalınlık değeri. Toplamda 3 farklı değer için 3D geometri oluşturulmuştur. Bunlar; 1
mm, 2 mm ve 3 mm değerleri içindir.



X2: Kanal parçasının açıklığı ya da kalıp çıkma açısı. 1.5°, 5° ve 10° değerleri için toplamda 3 farklı
değer dikkate alınarak 3D modeller oluşturulmuştur.



X3: Federin conta parçasının içerisine doğru olan penetrasyonu (düşey eksende yer değiştirmesi) . Feder
olarak tanımlanan geometrinin düşey eksende contanın içerisine gömülme miktarını ifade eden değer için
toplamda 3 farklı değişken dikkate alınmıştır. Bunlar; 3 mm, 4 mm ve 5 mm olarak tanımlanmıştır.

Toplamda 27 farklı deney içerisinde 3D model kombinasyonlarına bakıldığında, X3 parametresi dışarda tutulursa,
X1 ve X2 parametrelerinin kendi içindeki kombinasyonları ile oluşan 9 farklı 3D model bulunmaktadır. Bir
sonraki kısımda bu dokuz farklı temel 3D model incelenecektir.
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Şekil 8. Modelin isometrik görünüşü ve teknik resmi

3.2. Abaqus Non-Lineer Analiz Yöntemi ile Simülasyon
Bölüm 3.1’de daha önce detayları verilen 3D CAD modeller (conta, kanal ve feder) Abaqus yazılımı içerisine
alınmasının ardından bölüm 2.4’teki çekme deneyi verileri girilerek malzeme enerji potansiyel formu daha önce
aynı bölüm içerisinde detaylı olarak bahsedildiği üzere Ogden potansiyeli olarak belirlenmiştir. Yapılan
analizlerde dikkate alınan toplam simülasyon süresi ve artım aralıkları için; 1s toplam simülasyon zamanı
içerisindeki 0.01s’lik aralıklar dikkate alınmıştır. Montaj elemanları olarak bir araya getirilen sistemin bu
aşamadan sonra birbiri ile etkileşim içerisinde bulunacağı bölgeleri ve sınır şartları belirlenmiştir.
Çalışmada conta ile kanal yüzeyi ve yine conta ile federin ilgili temas yüzeyleri etkileşim halindedir.
Deformasyona uğraması beklenen contanın üst yüzeyi federin çevre alt ve yan yüzeyleri ile benzer şekilde
contanın çevre alt ve yan yüzeyleri ile kanalın contanın içine oturduğu ve sıvanacağı kısma denk gelen çevre çeper
yüzeyi etkileşim içerisinde olacak geometriler olarak tanımlanmıştır. Sınır şartlar (Boundary condition) olarak
ifade edilen tanımlamalardan ilki, kanalın alt ve yan yüzeylerinin simülasyon boyunca X, Y ve Z eksenlerinde hem
öteleme hem de dönme hareketlerine kısıtlanması için yapılmıştır.
Analizler sonunda ulaşılan basınç değerinin en yüksek değer olarak gözlemlenmesi bakımından önemli olan son
deneyin basınç bölgesi dağılımı ve değeri ise aşağıdaki resimlerde gösterilmiştir. Denemelerde bulunan en ideal
değer olan Deney No.27’ de verilen parametreler: X1: 3 mm, X2: 10°, X3: 5 mm için Maksimum Basınç: 5,368
MPa olarak bulunmuştur.

Şekil 9. Deney No: 27 basınç dağılımı ve maksimum basınç

Şekil 10. Deney No: 27 maksimum basınç ve meshlerdeki deformasyon
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Yapılan tüm deneylerde dikkate alınan parametreler ve çıkan sonuçlara ise tablo halinde Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Tüm deneyler girdi ve çıktıları karşılaştırmalı tablosu

Deney
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

X1 (mm)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

X2 (°)
1,5
1,5
1,5
5
5
5
10
10
10
1,5
1,5
1,5
5
5
5
10
10
10
1,5
1,5
1,5
5
5
5
10
10
10

X3 (mm)
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5

X4 (MPa)
1,048
2,275
4,630
1,102
2,406
4,759
1,148
2,523
4,866
1,600
2,785
4,665
1,735
3,008
4,899
1,839
3,225
5,133
2,283
3,385
4,770
2,413
3,670
5,104
2,610
3,910
5,368

3.3. Simülasyon sonuçlarının Ampirik Formülasyonu
Deney simülasyonları sonucunda 27 farklı model için sınır şartlar ile birlikte bulunan değerler tablo halinde ortaya
konulmuştur. Bu bölümde, çıkan sonuçlar matris tablo olarak gösterilmiş, hangi durumun optimal olduğu
yorumlanmış ve geometrinin ve mekanik özelliklerin benzer olduğu durumlarda kullanılmak üzere bir ampirik
ifade ile problem formülize edilmiştir. Sonuçlar, deney simülasyonlarında kullanılan 3 ayrı Feder Kalınlığı için 2
Boyutlu yüzey grafikler MatLab® kullanılarak grafik metodla görselleştirilmiştir. Burada kullanılan değişkenler:
 X1: Federin Kalınlığı (mm)
 X2: Kanalın iç açısı (°),
 X3: Federin conta içindeki yer değiştirme miktarı (mm) ve
 Pmax: Oluşan maksimum yüzey basınç değeri (MPa)

Bu bağıntıyı ampirik şekilde hesaplayabilmek için 3 farklı model önerilmiştir;




Lineer regresyon modeli
2’nci dereceden Polinomiyal Non-lineer regresyon modeli
n’nci dereceden Polinomiyal Non-lineer regresyon modeli

Lineer formülün bulunmasında kullanılan MatLab® kodu Çizelge 2’de verilmiştir,
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Çizelge 2. Lineer regresyon modeli katsayılarının hesaplanmasında kullanılan Matlab kodu
tbl = readtable("C:\Kitap1.xlsx"); %Verileri dosyadan oku
% Lineer regression modeli: P ~ b1 + b2*x1 + b3*x2 + b4*x3
modelfun = @(b,x)b(1) + b(2)*x(:,1) + ...
b(3)*x(:,2) + b(4)*x(:,3); %fonksiyon modeli tanımlama
beta0 = [1 1 1 1]; %başlangıç katsayı matrisi
mdl = fitnlm(tbl,modelfun,beta0); %hesaplama
disp(mdl); %sonuçları göster

Tanımlanan modellerde MatLab® fonksiyonları kullanılarak katsayılar hesaplanmış ve Uyumluluk (Ortalama %
Hata) miktarları tablo halinde gösterilmiştir.
Çizelge 3. Matlab® ile uygulanan model, bulunan katsayılar ve hata oranları
Model

Lineer regresyon

Gösterim
Bulunan katsayılar
Ort.% Hata

%7,10

Max.%Hata

%15,8

Model

2. derece non-lineer

Gösterim
Bulunan katsayılar
Ort.% Hata

%5,35

Max.% Hata

%20,8

Model

n. derece non-lineer

Gösterim
Bulunan katsayılar
Ort.% Hata

%5,35

Max.% Hata

%20,8

Lineer regresyon modelinde ortalama hata oranı %7,1, 2. ve n’nci derece regresyon modelinde %5,35 olarak
bulunmuştur. Lineer regresyon modelinde formülle hesaplanan bazı ölçüm noktalarında hata maksimum %15,8’e
kadar çıkarken, 2. ve n. derece modellerde %20,8’e çıktığı gözlemleniyor.
Bulunan formüllerin yorumlanmasında, en basit olan Lineer regresyon modelinin kullanılmasının uygun olacağını
düşünüyoruz. Lineer regresyon modeli formülü ile yüzey basıncı hesaplanarak, programlama yükü ve tasarım
süresinden önemli ölçüde tasarruf sağlanabilir. Formülün farklı tasarım parametreleri ile kullanılmasında sonuçta
hesaplanan yüzey basıncı ortalama %7.1 ve maksimum %15.8 hata oranı ile bulunmaktadır. Bulunan formüllerin
kullanılması kesin parametrelerin bulunması için uygun olmamakla birlikte, ideal tasarıma yakınsamayı
kolaylaştıracaktır.
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmamızda otomotiv araç aydınlatma sistemlerinde kullanılan arka stop lambası sızdırmazlık contası tasarımı
ve optimizasyonu gerçekleştirildi. Mullins etkisinin de dikkate alındığı çekme deneyiyle elde edilen veriler,
malzeme karakterizasyonu ve doğrusal olmayan statik sonlu elemanlar analizlerinde kullanılarak en uygun tasarım
bulunmaya çalışılmıştır. Abaqus yazılımı kullanılarak sistem modellenmiş ve Matlab yazılımı kullanılarak deney
simülasyonlarında elde edilen sonuçlar 3 ayrı ampirik modelde formülize edilmiştir. Bu modeller kullanılarak
simülasyon sonuçları optimize edilmiş ve formüller verilmiştir. Önerilen modeller kullanılarak değişkenlere göre
analitik ve ampirik yöntemle yüzey basıncı hesaplanabilmektedir. Bu sayede, ön tasarımda sızdırmazlık kalitesini
belirleyen yüzey basıncı üç boyutlu modellemeye ihtiyaç duyulmaksızın hesaplanarak, programlama yükü ve
tasarım süresinden önemli ölçüde tasarruf sağlanmaktadır. Deneysel tasarım çalışmaları ve matematiksel
modelleme sonucunda elde edilen ampirik ifadeler, basınç kriterinin esas alındığı benzer sızdırmazlık
problemlerinin çözümüne de ışık tutmaktadır. Teknik olarak yapılabilirliği mümkün olan benzer geometri ve
malzemeler seçildiğinde bu formüller kullanılarak belli bir hata payı ile optimal yüzey basınç değeri
hesaplanabilmektedir.
Çalışmalar, otomotiv sektöründe farklı sızdırmazlık problemlerine olan yaklaşım için de referans oluşturmaktadır.
Simülasyonların ve modellerin çeşitliğindeki ve sayısındaki artış ile hata payı çok daha aza indirgenebilir. Sonraki
adımlar için, farklı kesitlerde farklı malzemeler ile birlikte daha farklı kesit geometriler modellenerek
optimizasyon çalışmaları daha da geniş bir alana yayılabilir.
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ÖZET
Buğu olayı hava sıcaklık şartlarının farklılaşmasından dolayı oluşan, havanını nemi hapsedemeyecek sıcaklıklara
düştüğü andan başlayarak oluşan yoğuşma biçimidir. Ulaşım araçlarının çehresinin camlarla kaplı olması ve hava
ile temasında; iç hava sıcaklık ve nem değerlerinin dış değerlere göre farklılaşması ile ortaya çıkan buğunun
ortadan kaldırılması; güvenli sürüş için kaçınılmaz bir olgudur. Bu çalışmada bahsedilecek ve patentleşme
aşamasının sonuna gelmiş buluş, yağışlı ve soğuk hava koşullarında taşıtın ön, arka ve yan camlarında ki buğu
oluşumunu önlemek amacıyla geliştirilen; nano partikül kaplı rezistans içeren akıllı ve otonom bir sistemi konu
almaktadır. Sürüş güvenliği ve konforunu arttırmak amacıyla yapılan bu tasarım; günümüzde her geçen gün daha
otonom hale gelen taşıt sistemlerine bir yenisini eklemektedir. Taşıt yan, ön ve arka camlara yakın şekilde
yerleştirilen iç sıcaklık ve nem ölçen sensörlerden ve taşıt dış probundan gelen verilere göre komut veren elektrik
kontrol ünitesi ve bu üniteye bağlı olarak aktifleşen nano partikül kaplı şeffaf rezistans sayesinde yağışlı ve soğuk
havalarda camlarda rahatlıkla kullanılacak otomatik çalışan, sürücü kontrolüne gerek kalmadan buğu çözen, bir
anti buğu sistemidir.
Anahtar kelimeler: Taşıt camları, Nano partiküllü rezistans, Akıllı anti-buğu sistemi, Sistem tasarımı

AUTOMATIC ANTI-FOGGING SYSTEM DESIGN FOR VEHICLE WINDOWS
ABSTRACT
The phenomenon of fogging is a form of condensation that occurs due to the differentiation of air temperature
conditions, starting from when the temperature falls to temperatures that cannot trap the air. The surface of the
transportation vehicles are covered with glass/windows and relationship with air; removal of the fog resulting from
variation of indoor air temperature and humidity values according to external values; is an inevitable occurrence
for safe driving. This invention, which will be mentioned in this study and which has come to the end of the
patenting stage, has been developed in order to prevent fogging formation in the front, rear and side windows of
the vehicle in rainy and cold weather conditions; is an intelligent and autonomous system containing nanoparticlecoated resistances. This design is planning to increase driving safety and comfort; today adds a new dimension to
the vehicle systems that become more autonomous every day. The vehicle is equipped with sensors for measuring
indoor temperature and humidity, located close to the side, front and rear windows, and an electric control unit that
commands the vehicle from the outside, and the nano-particle-coated transparent resistance activated by this unit
allows for automatic operation in rainy and cold weather, is an anti-fog system that removes fogging without the
demand for driver control.
Key words: Vehicle glasses/windows, Nano-particle resistance, Intelligent anti-fogging system, Designing

1. GİRİŞ
Taşıt ve ulaşım endüstrisi, gelişen ve yenileşen teknoloji ile birlikte gün geçtikçe kendini geliştirmekte; akıllı
uygulamaların kullanımı artarak bu endüstri içinde yer almaktadır. Her türlü taşıma araçlarının (kara, deniz ve
hava) etkilendikleri birincil tepkilerden biri atmosfer ve hava koşullarıdır. Ayrı ayrı tüm sistemler bu doğa
şartlarını analiz etmek ve etkilerini incelemek üzere taşıtlarını tasarlamakta ve imal etmektedirler. Araç dış
yüzeylerinin hava ile temasında önemli noktaların başında araç camları gelmektedir. Hava şartlarına ve atmosferik
olgulara göre değişiklik gösteren buğu olayı, araçların üretiminde dikkat edilmesi gereken başlıca noktalardan
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biridir. Hem sürüş konforu hem de trafik güvenliğini etkileyen bu durum, teknolojinin gelişimi ile birlikte üzerinde
durulan konuların başında gelmektedir. Günümüz teknolojisiyle üretilen taşıtlar, özellikle yoğun yağışlı ve soğuk
hava koşullarında taşıt camlarında buğu oluşumunu engellemek, sürücü ve yolculara konforlu ve güvenli sürüş
sunmak için klimatizasyon sistemleri içermektedir. Taşıt camlarındaki buğulanma sorunu genel olarak taşıt kabin
sıcaklığının arttırılıp/azaltılarak düzenlenmesi veya kabin hava akışının kontrolünün sağlanması ile genel olarak;
ön camda taşıt iklimlendirme ve klima sistemiyle, arka camda rezistans sistemiyle, yan camlarda ise camı açıp
kapatarak önlenmeye çalışılmaktadır. Özellikle ön yan camlardaki buğulanma yan aynaların(kelebek) görülmesini
imkânsız kılmakta ve konforsuz ve güvensiz bir sürüşe sebep olmaktadır. Buğulanmanın gece oluşması bu negatif
durumu daha da tehlikeli ve kötü hale getirmektedir.
Buluşun tanımı ve bilinen tekniğinden önce; buğu olayının fiziksel mekanizasyonu daha net anlaşılmalıdır. Daha
öncede zikredildiği gibi buğu oluşumu termofiziksel bir döngü sonunda oluşan bir olgudur. Basit bakışla, dış hava
sıcaklığı ile iç hava sıcaklıklarının farklarından meydana gelmektedir. Bununla beraber olgunun fiziksel yaklaşımı
da önemlidir. Buğu oluşumunda ilk parametre mikroskobik yapısı hakkında bilgi sahibi olunmasıdır. (Lorenz,
2015 ve Kitada ve ark., 2003) çalışmalarında bu yapının hesaplamalı akışkanlar mekaniği programları ile
hesaplamalarını yapmış ve literatüre buğunun fiziksel özellikleri hakkında bilgiler kazandırmışlardır.
Buğu oluşumunda hava ile cam arasındaki yüzey düzlüğü, farklı sıcaklıklar ve nem buğunun dairsel kesitli bir su
üzmeciği oluşmasına neden olmaktadır. Şekil 1 de; buğulanma modelleri gösterilmiştir. Bu modellerden ikisi
içinde; Damla oluşum modellerine etki eden etkiler; ısı transfer oranı, damlacık büyüme hızı ve yüzey kapsama
olarak sıralanabilmektedir.

Su damlacık modeli için; havadan ısı transferi yoluyla su damlacığına geçen ısı miktarı formül 1’ de verilmiştir. Su
damlacıklarının iç ortam havasına ve su damlacıklarından oluşan buharlaşma gizli ısısı ile kütle transferi hesabı ise
formül 2’ de verilmiştir. (Kitada ve ark., 2003)
Qd=2πr2h(Ta-Td )+ πr2(λg/l/2)( Tg-Td)
m=2πr2hD (Pd-ΦPa)(M/R0T)

(1),
(2)

Burada; Qd, ısı miktarı; r, damlacık yarıçapı; h,ısı transfer katsayısı; Ta , cam yüzeyine yakın iç hava sıcaklığı; Td
,damlacık sıcaklığı; Tg , camın sıcaklığı; λg , camın termal iletkenliği; l, cam kalınlığı; hD , kütle transfer katsayısı;
Pd, su damlasının yüzeyinde doymuş buhar basıncı; Φ, bağıl nem; Pa, Ta hava sıcaklığındaki doymuş buhar
basıncı; M, suyun molekül sayısı; R0 , genel gaz sabiti’ dir.
Bu çalışmada bahse konu olan tasarımımız, tüm taşıma araçları için uygulanabilirliğe sahip olması dolayısı ile
geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Buğu oluşumu anında otomatik devreye girecek olan sistemimiz, akıllı
buğu sistemi olarak manuel kullanım dışında ilk defa otomatik gerçekleştirilerek ve nano teknolojik partiküllerle
bezenmiş gizli rezistans kullanımı ile ileri teknolojik ürün olarak literatüre tarafımızca eklenmiş olacaktır.

1.1. Buluş Tekniğin Bilinen Durumu ve Yenilikçiliği
Buluş tekniğin bilinen durumunda, taşıt camlarındaki buğu oluşumu, ön camda taşıt iklimlendirme ve klima
sistemiyle, arka camda rezistans sistemiyle, yan camlarda ise camı açıp kapatarak önlenmeye çalışılmıştır. Yoğun
yağışlı ve soğuk havalarda, yan camların açılması tercih edilmeyeceği için yan camlar tamamen buğulanmaktadır.
Özellikle ön yan camlardaki buğulanma yan aynaların görülmesini imkânsız kılmakta ve konforsuz, güvensiz bir
sürüş sağlamaktadır.
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Yukarıda bahsedilen tekniğin bilinen durumunda, arka camlar için geliştirilen rezistans sisteminde, camın içine
yerleştirilen rezistans çizgileri metal alaşımlı boya içerdiği için koyu renklidir. Bahsedilen rezistans çizgileri görüş
açısını bozmamak amacıyla çok ince üretildikleri için oldukça hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle zamanla
kopmaya uğramaktadır. Taşıt camlarında buğu oluşumunu engellemek için teknikte mevcut bazı ısıtma
sistemlerinin mevcut olduğu bilinmektedir. Buluş ile ilgili olan birkaç çalışma şu şekilde özetlenebilmektedir.
Tekniğin bilinen durumunda yer alan; (Renke ve Mallard, 2007) tarafından alınan US2009050614 sayılı patent de
buluş, araç yan camları için bir ısıtma sistemini konu almaktadır. Bahsedilen ısıtma sistemi taşıtın yan cam ve iç
kapı bölgesini birbirine bağlayan, sızdırmazlık sağlayan, yan camın bir kenarı boyunca uzanan bir cam kenar
bağlayıcısı (belt seal), cam kenar bağlayıcısının içine yerleştirilmiş direnç elemanı, iletken bir maddeden yapılmış
bir bağlantı aparatı(connector), direnç elemanına bağlantı aparatı ile ısı sağlayan bir güç kaynağı, bir düzenleyici,
bağlantı aparatı ile düzenleyici arasında enerji akışını açıp kapayan anahtar, bahsedilen düzenleyicinin bağlı
olduğu ön cam anti-buğu sistemi ve bir algılayıcı aparat içerir. Cam kenar bağlayıcısının içine yerleştirilen direnç
elemanı, bağlantı aparatı ile güç kaynağına bağlanmakta, güç kaynağından sağlanan enerji ile direnç elemanı ısıyı
yan cama ileterek camda oluşan buğunun çözülmesini sağlamaktadır. Bahsedilen ısıtma sistemi, ön cam buğu
sisteminin çalıştırılmaya başlanmasıyla bağlantılı olarak ya da taşıt operatörünün ilgili algılayıcıyı çalıştırmasıyla
manuel olarak aktive olmaktadır. Önceden belirlenmiş bir süre sonunda iki durumda da ısıtma sisteminin çalışması
kontrol aygıtı tarafından durdurulmaktadır.
(Tunger, 1996) ise; DE19604981 (A1) sayılı patent numarası ile taşıt camlarını taşıtın çalışmasından bağımsız
olarak ısıtan, kar ve buzlanmanın oluşumunu engelleyici bir sistemi anlatmaktadır. İlgili sistem, bahsedilen camın
enlemesine iki parçaya ayrılmasını, aradaki alana donma sıcaklığı -70 0C olan, saydam ya da renkli olabilen ve 2-5
bar basınç değerinde, içerisinde hava kabarcığı oluşmayan bir sıvının yerleştirilmesi ve bu sıvının ısıtılması
suretiyle çalışmaktadır.
Bu çalışma ile (Renke ve Mallard, 2007) çalışmalarının arasındaki farklılıklardan bahsedecek olursak; (Renke ve
Mallard, 2007) çalışmalarının, yan camlardaki ısıtmanın, yan camın sadece bir kenarından yapılmakta olduğu ve
bu yüzden tüm cam alanının aynı anda ısıtmasının sağlanamadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, ön cam buğu
önleme sistemine bağlantılı olarak ya da manuel olarak aktive olabildiği için kullanıcıya tam otomatik bir ısıtma
sistemi sunmamaktadır. Yine Bu çalışma ile (Tunger, 1996) ‘in çalışmasının en önemli farklılığının, (Tunger,
1996) ‘in çalışmasının çeşitli uygulama zorlukları sebebiyle tercih edilmemesi ve yine otomatik olmayışıdır.
Bu buluşun ortaya çıkması yukarıda bahsedilen cam ısıtma sistemlerindeki eksiklikleri giderilmesi, taşıt
camlarında etkili çalışan otomatik, akıllı ve tüm camları etkileyen bir anti-buğu sistemine ihtiyaç duyulmakta
olmasıdır. Bu amaçla yazarlar, fikirlerini buluşa çevirmişler ve ulusal patente başvurmuşlardır. 2016/09085
numaralı patent başvurusu (URL 1), araştırma onayını almış; sistem tercihi aşamasında patentleşme süresine
devam etmektedir.

2. METODOLOJİ VE BULUŞUN DETAYLI AÇIKLAMASI
Bu çalışmada anlatılacak olan buluşun amacı, tekniğin bilinen durumunda taşıt arka camlarında kullanılan
rezistans sistemini geliştirerek bütün taşıt camlarına uygulanabilen, otomatik olarak çalışan bir anti-buğu sistemi
sunmaktır.
Buluş en temel haliyle; özellikle yağışlı ve soğuk hava koşullarında taşıt ön, arka ve yan camları için geliştirilmiş
anti-buğu sistemi olup, özelliği; dış ölçüm probu, iç sıcaklık ve nem ölçen sensör, bu sensörden gelen sinyal ile
beraber dış ölçüm probundan gelen veriyi alan, sistem için geliştirilmiş bir EKÜ (elektrik kontrol ünitesi),
EKÜ’den çıkan komutun ulaştığı rezistans kutupları, rezistans kutuplarına bağlanan iki cam arasına preslenmiş
nano partikül kaplı rezistans ve bağlayıcı malzeme katmanı içermesi ile karakterize edilmektedir. Nano teknoloji
mevcut malzemelerin özelliklerini değiştirerek kullanım amacına uygun hale getirebilmektedir. Örnek olarak
makro halde mat, etkisiz (inert) ve yalıtkan özelliklere sahipken nano seviyede sırasıyla saydam, katalitik ve
iletken özellikte olabilmektedir. Nano teknoloji günümüz ürünlerini daha hafif, daha dayanıklı, daha hızlı, daha
küçük ve daha kapasiteli yapmaktadır (Ateş, 2015).
Geliştirilen sistemde, rezistansın nano malzeme karışımı içermesi sayesinde daha hafif, daha dayanaklı ve daha
kapasiteli olması sağlanmaktadır. Bu sayede nano partikül kaplı rezistansın taşıt camının içine yerleştirilmesi
kolay sağlanacak, uzun ömürlü kullanılabilecek ve içine gömüldüğü yüzeyi çok daha etkili bir şekilde
ısıtabilecektir. Bu açıdan söz konusu buluş teknikte mevcut benzerleri karşısında yenilik özelliği taşımaktadır.
Mevcut buluş, tekniğin bilinen durumunda yer alan metal alaşımlı boya ile kaplanan koyu renkli rezistans yerine,
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transparan yapıda (şeffaf veya akromatik) nano partikül kaplı rezistans sunmaktadır. Bahsedilen rezistans, tercihen
kapı içlerine ya da döşeme altına gömülen, gerekli gücü aküden alan iki rezistans kutbuna bağlanmaktadır. Metal
parçalardan gelen komutla aktifleşip sıcaklığı cam yüzeyine hızlı bir şekilde yayarak camlardaki buğu oluşumunu
engellemektedir. Cam yüzeyine farklı şekillerde yerleştirilebilen nano partikül kaplı rezistans buluşun bir
yapılandırmasında, Şekil 2’te ki gibi iç içe geçen spiral bir yapıda olacak şekilde geliştirilmiştir.

Şekil 2. İki cam arasına yerleştirilmiş nano partikül kaplı rezistanslı PVB katmanın görünümü
Nano partikül olarak tercihen çoklu duvarlı karbon nano tüp (Multi-Walled Carbon Nanotubes, MWCN) ile kaplı
rezistans kullanılmaktadır. Silindirlerden oluşan, çapı 1 nanometre olan fulleren yapılı karbon nano tüpler, karbon
fiberlere kıyasla çok hafif, elastiklik modülüne sahip ve elektron yayılımında verimlidir. İnce rezistansın MWCNT
ile kaplanması ile kazanacağı özelliklerin yanı sıra şeffaf olması ek avantaj sağlamaktadır. Geliştirilen sistemde
rezistans, Şekil 1’te ki gibi bağlayıcı malzeme katmanı içine yerleştirilmekte ve iki taşıt camı arasına
sabitlenmektedir. Bu çalışmada; güçlü bir bağlayıcı olan, optik netliği yüksek, malzemeye sertlik ve esneklik
sağlayan polivinil butiral (PVB) kullanılmaktadır.
Sistemde anlık sinyal gönderen iç sıcaklık ve nem ölçüm sensörü ilgili cama en yakın ve taşıt içinde en uygun yere
Şekil 3’te gösterildiği gibi yerleştirilmektedir. Bahsedilen sensörler ölçümlerini sinyal olarak EKÜ’ye
göndermektedir. Taşıt sürücüsünün isteğine bağlı olarak sensörler, taşıt içi kontrol panelinden açılıp
kapatılabilmekte, birbirlerinden bağımsız çalışmaktadır. Mevcut buluşta tercihen anti-buğu sisteminin
uygulanacağı her cam için bir adet iç sıcaklık ve nem ölçen sensör kullanılmaktadır.

Şekil 3.Taşıt yan kapısının iç görünümü ve içine yerleştirilmiş parçaların konumu
Şekil 4’de gösterilen taşıt dış ölçüm probu, taşıtların genellikle tampon kısmında bulunmaktadır. Dış ölçüm
probundan çıkan veriler taşıtın ana elektrik kontrol ünitesine gönderilmekte ve böylelikle ölçümler taşıt
bilgisayarında gösterilmektedir. Geliştirilen sistemde, taşıt ana elektrik kontrol ünitesine yapılan ek bir kablo
bağlantısı ile dış ölçüm probundan gelen veriler EKÜ’ye iletilmektedir.
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Şekil 4.Taşıt görünümü ve temel parçaların taşıt üzerindeki konumları
Çalışmada geliştirilen EKÜ Şekil 3’de gösterildiği gibi tercih edilen bir yapılandırmada taşıt kaputuna
yerleştirilmektedir. Hazır programlanabilir elektrik kontrol ünitelerinden seçilen sistemdeki EKÜ, algoritmik
sinyal toplayıcı, seçilen değerlerin hesaplarının yapılacağı mikro denetleyici ve sürücüler içermektedir. EKÜ, iç
sıcaklık ve nem ölçen sensörden ve her taşıtta bulunan dış ölçüm probundan gelen ölçümler arasında sıcaklık farkı
hesaplamaktadır. Bu sıcaklık farkı, yazılımda belirlenen buğu oluşum için gereken sıcaklık farkına ulaştığında
EKÜ oluşacak buğuyu önlemek için komut verir. Bu komut yan camlarda iletken parçalara, ön ve arka camlarda
direk rezistans kutuplarına iletilir. Şekil 5’da gösterildiği gibi araç içi kontrol paneline bağlantısı bulunan EKÜ, bu
sayede kontrol panelinden gelen komut sayesinde iç sıcaklık ve nem ölçen sensörleri açıp kapatabilmektedir.

Şekil 5.Buluş bağlantı şeması
Tercihen metal olan iletken parçalar (Şekil 6 da 5 numara ile indislenmiştir), sadece cam kapalı iken temas halinde
olmakta, cam açıldığında temasları kopmaktadır. Bu sayede, sadece camlar kapalı durumdayken sistemin
çalışmasını, camlar açıkken sistemin kapanmasını sağlayarak anahtar görevi görmektedir. Sürekli kapalı
olduğundan dolayı, ön ve arka camlara bahsedilen iletken parçaların yerleştirilmesine gerek görülmemektedir.
Kolay monte edilebilen bu parçalar, Şekil 6’da gösterildiği gibi tercihen taşıt kelebek aynasına yerleştirilmekte ve
bu sayede kullanıcısının görüşünü etkilememektedir. Tercihe bağlı olarak, metal parçalar yerine elektrik
iletkenlikleri sonsuza ulaşan süper iletken malzemeler de kullanılabilmektedir. Bu sayede gelen akım süper
iletkenler sayesinde ölçülemeyecek kadar düşük bir dirençle karşılaşmakta ve neredeyse azalmadan iletilmektedir.
Mevcut buluş, yan camlar için geliştirilmiş, Şekil 6’da ki gibi, biri ilgili yan cam üzerine, diğeri ise taşıt içine
yerleştirilecek iletken parçalar içermektedir.
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a
b

Şekil 6.Taşıt yan cam dış görünümü (a) ve iç görümü (b) iletken parçanın konumu
Şekil 4 ve 5’te gösterilen çalışma prensiplere uygun bir yapılandırmaya göre; gerekli gücü aküden alan; yan, ön ve
arka camların her birinde cama en yakın yere yerleştirilmiş iç sıcaklık ve nem ölçen sensörler otomatik olarak
EKÜ’ye sinyal göndermektedir. Sistemde dört adet yan cam, iki adet ön ve arka cam olmak üzere toplam altı adet
iç sıcaklık ve nem ölçen sensörlerden çıkan sinyaller Şekil 4’te gösterilmiştir. Gerekli gücü aküden sağlayan EKÜ,
sensörlerden ve dış ölçüm probundan gelen ölçümleri alarak sıcaklık farkını belirlemekte, buğu oluşturması
beklenen önceden belirlenmiş sıcaklık farkına ulaşılınca komut göndermektedir. Yan camlar için biri cam üzerine
diğeri ise taşıt kelebek camına montelenmiş, sadece cam kapalı olduğu zaman birbirleri ile temas halinde olan iki
metal parçası, EKÜ’den gelen komutu, gücünü aküden sağlayan rezistans kutuplarına iletmektedir. Ön camlar için
ise EKÜ direk rezistans kutuplarına komut vermektedir. Şekil 2’te olduğu gibi spiral yapıda geliştirilmiş MWCN
ile kaplı, PVB katmanı oluşturularak cam içine gömülmüş ince ve şeffaf rezistans telleri, rezistans kutbundan
alınan ısıyı cam iç yüzeyine hızlı bir şekilde yaymaktadır.

3. PROTOTİPLEME AŞAMASI
Çalışmanın laboratuar şartlarında denenmesi, ölçümlerinin alınması, analiz ve AR-GE faaliyetleri ile prototipinin
oluşturulması açısından otomatik anti-buğu sistemi deney odası İskenderun Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği laboratuarına kurulacaktır. Deney odasının şematik gösterimi Şekil 7’ da gösterilmiştir. Deneysel
çalışmalar kapsamında, laboratuar şartlarında belli sıcaklıklarda şartlandırılacak bir oda ve içerisinde yine kapalı
ve izole edilmiş bir odacıktan oluşacaktır..Tasarım odalar pleksiglas (akrilik) malzeme ile yapılacak ve şeffaflık ön
planda tutulup değişimler gözaltında tutulacaktır. Isıtıcı ve soğutucu makineler hem deney odasını hem test alanını
ayrı bir şekilde ısıtıp, soğutabilecek şekilde tasarlanacak ve bağlantılar ısıyı ve buğuyu oluşturacak şekilde dizayn
edilecektir.

Şekil 7. Prototipleme için kurulacak olan laboratuar deney odası görünümü
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4. SONUÇLAR
Bu çalışmanın konusu olan buluş, her türlü taşıma araçlarının (kara, deniz ve hava); taşıt yan, ön ve arka camları
için buğu önleme düzeneği olup, sistemin tanımlaması ve sonucunda çıkacak olan bağlantı ve mantık sıralaması
aşağıda listelendiği şekilde olması beklenmektedir.




taşıtın iç bölgesinde taşıt yan, ön ve arka camlarına yakın bir bölgeye yerleştirilen iç sıcaklık ve nem
ölçen sensörler, dış sıcaklık değerlerini ölçen dış ölçüm probu,
bu sensörlerden gelen iç sıcaklık değeri ile dış sıcaklık değerinin farkını hesaplayan bir EKÜ,EKÜ’den
gelen sinyali alan rezistans kutupları,bahsedilen rezistans kutuplarının bağlandığı nano partikül kaplı bir
rezistans,
bahsedilen nano partikül kaplı rezistansın içine yerleştirildiği bağlayıcı malzeme katmanı içermesi ile
karakterize edilmektedir.

Bu koşullar altında otomatik anti-buğu sistemi tasarımı bir kontrol sistemi ile yönetilecek, kullanıcının sürüş
sırasında hiçbir eylem gerçekleştirmesini gerekli kılmadan devreye girerek ve çıkarak çalışacaktır. Bu sayede hem
sürüş güvenliği sağlanmış hem de sürüş konforundan ödün verilmemiş olacaktır. Çalışmaya konu olan buluş
sonucunca alt ve ana sonuçlar şu şekilde olacaktır:
 Aracın yan camlarının üzerine ve araç içine yerleştirilecek iletken parçalar EKÜ’den gelen sinyalin
alınarak rezistans kutuplarına iletilmesi,
 Tasarlanan araç içi kontrol paneli sayesinde iç sıcaklık ve nem sensörlerinin birbirlerinden bağımsız
olarak kullanıcının isteğine göre açılıp kapanır olması,
 Dış sıcaklık ve nem değerlerinin, ana elektrik kontrol ünitesi ve geliştirilen EKÜ arasında bağlanan kablo
sayesinde taşıt dış probundan okunması,
 Geliştirilen EKÜ’nin, dijital sinyal toplayıcı, mikro denetleyici ve sürücüler içermesi, araç içi kontrol
paneline bağlı olması ve güç kaynağının taşıtın aküsu olması,
 Sistemde kullanılacak iletken parçalarının metal ve süper iletken; söz konusu süper iletken parçaların
temas/temassızlık pozisyonlarına bağlı olarak araç camı kapalıyken sistemin çalışmasını, açıkken
sistemin devre dışı kalmasını sağlayan bir anahtar olması,
 Rezistans kutuplarının güç kaynağının akü, konumlarının kapı içlerine veya döşeme altına gömülü
olması,
 Rezistans tellerinin kaplanmasında kullanılan nano partikülün, çoklu duvarlı karbon nano tüp (MultiWalled Carbon Nanotubes, MWCN) olması,
 Nano partikül kaplı rezistansın transparan yapılı olması ve spiral şeklinde yerleştirilmeleri,
Bu buluşun sonuçları olarak elde edilecek ve farklılık oluşturulacaktır.
Sonuç olarak, buluşa konu olan otomatik anti-buğu sistemi, taşıt yan, ön ve arka camlarının içine yerleştirilen nano
teknoloji kullanılarak geliştirilmiş rezistans telleri içermekte, ulaşım ve ulaştırma sektöründe bulunan bütün
taşıtların camlarında oluşan buğu sorununa etkili bir çözüm sunmaktadır. Yağışlı ve soğuk havalarda, taşıt
sürücüsün ve yolcuların yan, ön ve arka rezistanslı taşıt camları sayesinde camlarda oluşabilecek buğu önlenerek
taşıt görüş alanları devamlı açık tutulacak, konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanacaktır. Diğer bir önemli sonuç
ise; patentli ürünün desteklenmesi ve ülkemizde üretilmesi ile milli ekonomimize de ayrıca katkı sağlayacak
olmasıdır.
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ABSTRACT
This study examines the application of parametric design of a semi-trailer chassis with the purpose of adding
flexibility to the design process required by fast evolving transportation technology. Parametric design allows the
design of parts that are similar but have different geometric measurements to be made in a short time and to pass
the designs onto production quickly. CATIA V5 design software was used for software development. In CATIA
V5, parametric design is done by using VBA because user defined forms can be utilized in code writing. The
design environment is a structure in which we can control the whole semi-trailer chassis within the framework of
the designer specified rules. In the system, the basic parameters that make up the chassis are entered by the user
and the chassis is dimensioned and then the drawing, modelling, static and dynamic analysis of the chassis can be
performed automatically in the software environment. This work allowed a standard design that meets certain
criteria for design, allowing the revision to be faster and more functional compared to conventional design
techniques.
Key Words: Semi-Trailer Chassis, CATIA, VBA, CAD.FEA

1. INTRODUCTION
Today computer-aided design is used by companies and specialized engineers operating in different production
areas. In the design process, any incompatibility negatively affects the production process. Most final products are
achieved by connecting sub-assemblies. One of the best ways of exploring such designs is to use computer aided
design software where the design is visually presented in solid model form. This way, the designer can make
arrangements for the necessary revisions of the design and prevent the problems that can occur during the
production process.
The design process is the most important stage of production. A new design requires static, dynamic and stress
calculations related analysis during and after the design phase. For this reason, the design can change frequently
during the development stage. However, in this case, rapid design changes may be required to reshape an existing
product quickly and to redo all the necessary engineering analysis tasks required. As a result of this need, a new
design technique so called as parametric design has emerged (Halkacı, Yiğit, 2004).
Previous studies based on design of semi-trailer systems consist of dynamic and static analysis of the semi-trailer
chassis. This improves the strength of the chassis while decreasing the weight of the system. This is the main
objective of the typical optimization study for such systems. Parametric design approach provides necessary
design tools to minimize the design process time so that reshaping an existing product quickly is an easy task.
In this study, CATIA V5 design software was used for the study as a programming and design environment.
CATIA V5 design software is software that combines code identification, code writing and learning functions and
more. For parametric design, Visual Basic for Applications (VBA) or Visual Basic (VB) scripts is preferred
because of the ability to write user-defined forms in CATIA code. During the fatigue process, a capillary crack
first occurs. The capillary crack does not immediately break; it travels very slowly through the material with each
cycle of applied repetitive stress. Code development in CATIA involves accessing CATIA objects (a product, a
part, a pad, etc.) with the help of VBA, modifying the properties of these objects, and invoking object methods.
As a model, a semi-trailer chassis is designed to be used for cargo transportation on the highway. The semi-trailer
is a freight vehicle for cargo transportation. It is connected to the carrier or powered vehicle by means of a
connecting device defined by a drawer, a rotary table and a hook. In automotive industry, the present approach
allows implementation of an integrated vehicle model by improving the conceptual design stage of the automotive
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product development. Modern parametric CAD programs are particularly well suited to product development by
allowing the designer to gradually refine and improve their designs without having to start from the beginning for
each revision. The aim of this thesis is to create a user interface for designing a parametric model of a semi-trailer
chassis by using a CAD software (Figure 1).

2. MODEL
A trailer is generally an unpowered vehicle and mostly towed by a powered vehicle. It is commonly used for the
transport of goods and materials. Some trailers are made for personal (or small business) use while some other for
commercial use. Any powered vehicle having an appropriate hitch called semi-trailer truck used for transportation
of cargo. A semi-trailer attaches to a tractor or powered vehicle with a fifth wheel hitch, with much of its weight
borne by the tractor.
Early semi-trailer frames were built of straight side members, which meant that the rear of a lever trailer body had
to be at a considerably height above the ground to clear the rear wheels of the tractor. Such a high frame is not
acceptable because it heightens the center of gravity, leading to the risk of overturning the trailer. A kick up in the
semi-trailer frame permits a lover center of gravity without reducing the necessary clearance space above the rear
wheels of the motor vehicle.
Cross members are located where the greatest strains occur to the trailer frame. They may be tabular, channel or
box shapes with gusset plates riveted or welded to the side members make a rigid strong frame. Another type of
semi-trailer with a variable wheel-base is the pole trailer used for transporting long or irregularly shape goods,
such a poles, pipes, or structural members as a fifth wheel. The trailer axle unit is attached by adjustable clamps to
the other end of the pole.

3. PARAMETRIC DESIGN
Parametric modeling means that parameters of the model may be modified to change the geometry of the model. A
dimension is a simple example of a parameter. When a dimension is changed, the geometry of the part is updated.
Thus, the parameter drives the geometry.
An additional feature of parametric modeling is that parameters can reference other parameters through relations
or equations. The power of this approach is that when one dimension is modified, all linked dimensions are
updated according to specified mathematical relations, instead of having to update all related dimensions
individually (Zeid, et al., 1991).
In this study, two types of different semi-trailer type chassis were designed. One of them is flatbed semi-trailer and
the other one is container carrier semi-trailer chassis. In the design of the container carrier chassis the highway
regulations for the placement of the lock centers are used as design criteria. Flatbed semi-trailers are used for
carrying heavy items such as construction equipment and machinery. On the other hand, Container carrying semitrailers are used for carrying have different types of container. Containers are separated according to their lengths.

Start

User Interface
Login

Selecting
Semitrailer Type

Entering Input
Parameters

Finish

Start Dynamic
Analysis

Start Static
Analysis

Completing 3D
Solid Model

Figure 1. Algorithm diagram of chassis parametric design process
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In this study, CATIA V5 CAD design software was used for the study as a programming and design environment.
CATIA V5 package is a type of software that combines code identification, code writing and learning functions
and more. For parametric design, Visual Basic for Applications (VBA) or Visual Basic (VB) scripts is preferred
because of the ability to write user-defined forms in CATIA code (Figure 2 and 4).

Figure 2. User interface for semitrailer chassis design

3.1 Parametric Design of the Flatbed Semi-Trailer Chassis
Flatbed semi-trailers are used for carrying heavy items such as construction equipment and machinery. Semitrailer chassis are designed by bringing together of two longitudinal carriers. The interconnections are performed
by folded sheet metal pieces which have the shape of ‘c’, ‘u’. These metal pieces are welded to the longitudinal
carriers to bring them together. Figure 3 illustrates main platform of the flatbed semi-trailer chassis.

Figure 3. Flatbed semi-trailer chassis

The parameters that are used during the design stages are;
 Length of the Chassis: it is the dimension from the front of the semi-trailer chassis to the back side of it.
 Max. Load Capacity of the Kingpin: it is the load that is carried by the kingpin and it is specified by the
manufacturer of the kingpin.
 Max. Load Capacity of the Axle Group: it is the load that is carried by the axle group and it is specified by the
manufacturer of the axle.
 Max. Load Capacity of the Semi-Trailer: it is the load that is carried by the semi-trailer and it is specified by
the manufacturer of the semi-trailer.

Figure 4. User interface for flatbed semi-trailer chassis design
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When the parameters are entered in the user interface, the parametric design software makes the necessary
calculation and builds the appropriate semi-trailer design. For this, the intermediate traverses are reordered first
according to the chassis length. Then load distribution is calculated by using other parameters. As a result of this
calculation, the center of the axle is located, and the design of the chassis is completed. After the design is
completed, finite element analysis can be used to switch to the static and dynamic analysis step.

3.2 Parametric Design of the Container Carrier Semi-Trailer Chassis
In the design of the container carrier chassis the highway regulations for the placement of the lock centers are
taken a based. Flatbed semi-trailers are using for carrying heavy items such as construction equipment and
machinery. For the other hand, container carrying semi-trailers are using for carrying have different types of
container. Containers are separated according to their longs. Figure 5 showes the container carrier semi-trailer
chassis.

Figure 5. Container carrier semi-trailer chassis

The parameters that are used during the design stages are (Figure 6);
 Length of the Container: it is the dimension of the container from the front and back side of it.
 Max. Load Capacity of the Kingpin: it is the load that is carried by the kingpin and it is specified by the
manufacturer of the kingpin.
 Max. Load Capacity of the Axle Group: it is the load that is carried by the axle group and it is specified by the
manufacturer of the axle.
 Max. Load Capacity of the Semi-Trailer: it is the load that is carried by the semi-trailer and it is specified by
the manufacturer of the semi-trailer.

Figure 6. User interface for container carrier semi-trailer chassis design

1274

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

4. STATIC ANALYSIS
During the process of creating a model for static analysis, the frame of the model is fixed to the roadside as it is
subjected to vertical loads during this study. The boundary conditions of the semi-trailer are defined at the
connection points of the hanger brackets seen in the solid model of the semi-trailer frame, air suspension bellows
flange to the connection points of the chassis and king pin area. In accordance with the boundary conditions, the
distributed load on the vehicle is analyzed with the designed software (Amin, et. al., 2002). The location of
maximum Von Mises stress and maximum shear stress are at corner of side bar which the king pin is located.
Results are shown in Figures 7 and 8. The Von Misses stress magnitude of critical point is 71,4046MPa and
27,9014MPa.

Figure 7. Static analysis result of flatbed semi-trailer chassis

Figure 8. Static analysis result of container carrier semi-trailer chassis

5. DYNAMIC ANALYSIS
The automotive industry is one of the largest users of modal analysis technology. The modal behavior of the semitrailer chassis is part of the information needed to examine the chassis dynamic behavior. In this article, the modal
analysis of the semi-trailer chassis is examined.
As a vehicle travels along the road, its chassis is excited by dynamic forces induced by the road
roughness. Under such various dynamic excitations, the vehicle chassis tends to vibrate (Fui, Rahman, 2007).
Whenever the natural frequency of vibration of a machine or structure coincides with the frequency of the external
excitation, there occurs a phenomenon known as resonance, which leads to excessive deflections and failure of the
vehicle chassis (Rao, 2004).
Modal analysis is performed after creating the chassis finite element model and meshing it in free state with no
constraints. The results have been calculated for the first 10 modes frequencies and it is show that road simulations
are the most important problematic for chassis.
A harmonic, or frequency-response, analysis considers loading at one frequency only. Loads may be out of phase
with one another, but the excitation is at a known frequency. In a harmonic analysis, Young’s Modulus, Poisson’s
Ratio, and Mass Density are required input. All other material properties can be specified but are not used in a
harmonic analysis (Abhijith, et. al., 2015). The results of the modal analysis of the chassis is presented in Figures 9
and 10.
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Figure 9. Dynamic harmonic analysis results of flatbed semi-trailer chassis

Figure 10. Dynamic harmonic analysis results of container carrier semi-trailer chassis

6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
For automotive industry, the presented approach allows the implementation of an integrated vehicle model
development with the aim of improving the conceptual design based automotive systems development. Modern
parametric cad programs are particularly well suited to this process by allowing the designer to gradually refine
and improve the design shape without having to start over for each revision.
The main purpose of the presented work is to create a user interface module to allow designing the semi-trailer
chassis by using a suitable CAD program. For this purpose, parametric modeling technique is introduced and used
in design of two different types of vehicle chassis development. With the benefit of achieving the design in a
fraction of conventional design time, the parametric modeling technique gives a clearer feel for what the final
product will look like. Besides, the overall look as well as design details can be observed. Because the parametric
design process requires only a few seconds, varying design parameters and repeating the design process and
related analysis works make is easier to test various semi-trailer models requested by the customer. This allows
development of several different chassis geometries rapidly. This not only reduces the design time but also pleases
the customer as it does not take weeks to price a product.
Briefly, the presented study offers a better and incredibly faster design approach for development of semi-trailer
chassis designs. With the possible integration of the developed design software to manufacturing process, it may
allow considerable reduction in product design, development and manufacturing time.
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ÖZET
Otomobillerin motorlarında oluşan yüksek miktardaki ısı motor parçalarında genleşme, deformasyon gibi olumsuz
etkilere neden olmaktadır. Bu nedenle motor bloğunda oluşan ısıyı dış ortama aktarmak için bu bölgeye
yerleştirilmiş borulardan akışkan dolaştırılmaktadır. Otomobil soğutma sisteminin en önemli komponentlerinden
birisi olan radyatörün görevi de soğutucu akışkanın sıcaklığını istenen çalışma sıcaklığına düşürmektir. Son
yıllarda, otomotiv sektöründeki rekabet koşulları, artan enerji maliyetleri, son çıkan emisyon düzenlemeleri gibi
etkenler radyatörler üzerinde yapılan bilimsel çalışma sayısını arttırmıştır. Aynı veya daha küçük boyutlarda fakat
ısıl performansı daha yüksek radyatörlerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Buradan yola çıkarak; bu çalışmada
radyatör boyutları sabit tutulmak kaydıyla, akış konfigürasyonu değiştirilmiştir. Tek ve iki geçişli radyatör
modelleri SolidWorks katı modelleme yazılımı kullanılarak oluşturulmuş ve farklı soğutucu akışkan debileri için
ısı transferi ve basınç düşümleri hesaplamalı akışkanlar dinamiği tabanlı Ansys Fluent programı yardımıyla
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar yorumlanarak tek ve iki geçişli radyatörler karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Radyatör, CFD, Geçiş sayısı, Isı transferi, Basınç kaybı

NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT AND FLOW ANALYSIS IN
AUTOMOBILE RADIATORS FOR TWO DIFFERENT FLOW CONFIGURATIONS
ABSTRACT
The high amount of heat generated in automotive engines causes adverse effects such as expansion, deformation in
engine parts. Therefore, the coolant fluid is circulated through the pipes installed in the engine block region to
transfer heat to the external environment. The task of radiator which is one of the most important components of
the automobile cooling system, is to reduce the temperature of the coolant fluid to the desired working
temperature. In recent years, some factors such as competition in the automotive sector, rising energy costs, and
recent emission adjustments have increased the number of scientific studies on radiators. It is aimed to produce
radiators of the same or smaller sizes but with higher thermal performance. Starting from this point, in this study,
the flow configuration has been changed, keeping the radiator dimensions constant. Single and two-pass radiator
models were created using the solid modelling software SolidWorks and for different coolant flow rates heat
transfer and pressure drop values were calculated using fluid dynamics based program Ansys Fluent. Obtained
results were interpreted and single and two pass radiators were compared.
Keywords: Radiator, CFD, Number of pass, Heat transfer, Pressure drop

1. GİRİŞ
Son yıllarda artan enerji maliyetleri nedeniyle, enerji tasarruf yöntemleri daha fazla önem kazanmıştır. Diğer
sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörü de bu durumdan etkilenmiştir. Enerji tasarrufu sağlanırken aynı zamanda
ihtiyaç duyulan ısıl performans değerine de ulaşılması gerekmektedir.
Motorların soğutma devrelerinde dolaşan soğutma sıvısı motor çalıştıkça ısınır. Otomobil soğutma sisteminin en
önemli elemanlarından birisi olan radyatörlerin temel görevi de soğutma sıvısındaki bu aşırı ısıyı hava vasıtasıyla
dış ortama atmak ve soğutucu akışkanı ideal çalışma sıcaklığına gelene kadar soğutmaktır. Günümüz binek
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araçlarında, radyatör için bırakılan alan genellikle birbirine yakındır. Fakat gerek farklı motor hacmine sahip
araçların radyatörlerinde farklı soğutma kapasitesine ihtiyaç duyulması, gerekse tüm araçlarda gerekli performans
kriterinin sağlanması şartıyla daha küçük radyatörler üretilmek istenmesi, radyatörler üzerinde yapılan çalışmaları
arttırmıştır (Canbolat ve Türkan, 2016). Son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak;
radyatörün prototipi üretilip performans testlerine başlanmadan önce, üretilmesi planlan radyatör modeli bilgisayar
ortamında oluşturulmakta, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanarak gerekli analizler akışkanlar dinamiği
tabanlı programlar yardımıyla yapılmaktadır.
Radyatörlerdeki ısı transferi ve basınç kaybı karakteristikleri birçok parametreye bağlıdır. Soğutucu akışkan tipleri
(su, etilen glikol-su karışımı, nano akışkanlar vb.), farklı radyatör geometrileri (yatay akışlı, dik akışlı, tek geçişli,
iki geçişli vb.), çalışma koşulları (soğutucu akışkan ve suyun giriş sıcaklıkları, hava hızı, su debisi vb.), farklı
kanatçık ve boru tipleri bunlara örnek olarak verilebilir. Literatürde otomobil radyatörlerinin ısı transferi ve basınç
kaybı karakteristiklerine etki eden parametreler hakkında yapılmış birçok çalışma vardır. Oliet ve ark. (2007)
otomobil radyatörü üzerine çok kapsamlı parametrik bir çalışma yapmışlardır. Bu kapsamda ilk olarak
radyatördeki soğutma suyunun sıcaklığının ve debisinin etkisi incelenmiştir. Daha sonra dizayn parametrelerinden
olan kanatçık adımı, kanatçıktaki delik açılarının radyatörün genel performansına etkileri incelenmiştir. Çalışmada
farklı hava hızları ve su debileri için her iki akışkan tarafındaki basınç kayıpları da tespit edilmiştir. Otomobil
radyatörlerinde ısıl performansı ve etkenliği arttırmaya yönelik çalışmalardan olan soğutucu akışkan olarak nano
sıvıların kullanımını son yıllarda oldukça ilgi çeken bir çalışma konusudur. Vajjha ve ark. (2010) iki farklı nano
sıvıyı (Al2O3 ve CuO) su ve etilen glikolle karıştırıp temel soğutma sıvısından daha üstün bir sıvı elde etmek
istemişlerdir. Al2O3 ve CuO nano sıvılarıyla farklı hacimsel yoğunluklarda yapılan ısı transferi hesaplamalarında,
yoğunluk arttıkça ortalama ısı transfer katsayısında da önemli bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Reynolds sayısının
da artmasıyla ortalama ısı transferi miktarı artış göstermiştir. Bununla birlikte aynı oranda ısı transferi için ihtiyaç
duyulan pompalama gücü azalmıştır. Peyghambarzadeh ve ark. (2011) yaptıkları diğer bir çalışmada otomobil
radyatöründeki toplam ısı transfer katsayısını iki farklı su bazlı nano sıvı (CuO ve Fe 2O3) kullanarak, farklı hava
hızı, soğutucu akışkan debisi ve nano partikül konsantrasyonları için hesaplamışlardır. Toplam ısı transfer
katsayısının soğutucu akışkan debisiyle, havanın hızıyla ve nano partikül konsantrasyonuyla doğru orantılı olduğu
gözlemlenmiştir. Ayrıca sıvının radyatöre giriş sıcaklığı arttıkça toplam ısı transfer katsayısının azaldığını
gözlemlemişlerdir. Naraki ve ark. (2013) yaptıkları çalışmada CuO için toplam ısı transfer katsayısını, farklı hava
hızı, soğutucu akışkan debisi, soğutucu akışkan giriş sıcaklığı ve nano sıvı konsantrasyonlarında deneysel olarak
hesaplamışlardır. Burada da nano sıvının radyatöre giriş sıcaklığı arttıkça toplam ısı transfer katsayısının azaldığı
gözlemlenmiştir. Canbolat ve Türkan (2016) otomobil radyatörlerindeki termal performans ve basın kayıpları
üzerine nümerik bir çalışma yapmışlardır. Yaptıkları detaylı parametrik çalışmada radyatörün eni ve boyu sabit
tutularak, boru sayısının, boru çapının, hava hızının, soğutucu akışkan hızının, kanatçık sayısının ve kanatçık
malzemesinin radyatörün termal performansına ve basınç kayıplarına etkileri incelenmiştir. Çalışma sonucunda;
hava hızı arttıkça, boru sayısı arttıkça, boruların çapı büyüdükçe, kanatçık sayısı arttıkça radyatörün etkenliğinin
dolayısıyla termal performansının arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kanatçık malzemesi olarak alüminyum yerine
bakır kullanılmasının ısıl performans açısından daha iyi bir seçenek olduğu sonucuna varmışlardır. Trivedi ve
Vasava (2012) yaptıkları nümerik çalışmada radyatör boru adımlarını değiştirerek boru diziliminin etkisini
incelemişlerdir. Analizleri sekiz farklı hava hızı için yapmış ve deneysel sonuçlar ile doğrulamışlardır.
Bu çalışmada ise, radyatörün tam ortasındaki boru tarafına soğutucu akışkanı yönlendirici engel tarzı bir yapı
modellenmiş ve iki geçişli radyatör modeli oluşturulmuştur. Bu iki geçişli radyatör modeli ile tek geçişli modelin
eni, boyu, boru sayısı, boru çapı gibi tüm dizayn parametreleri aynıdır. Havanın giriş hızı ve sıcaklığı, soğutucu
akışkanın giriş hızı ve sıcaklığı sabit olacak şekilde her iki model için nümerik analizler yapılmış ve bu geometrik
farklılığın ısıl performans ve basınç kayıplarına nasıl etki gösterdiği incelenmiştir. Sonuçların doğruluğundan emin
olmak için analizlere başlamadan önce bir doğrulama çalışması da yapılmıştır.

2. METOD VE YÖNTEM
Nümerik analizler hesaplamalı akışkanlar dinamiği tabanlı Ansys Fluent programı kullanılarak yapılmıştır. Temel
korunum denklemlerinden olan süreklilik, momentum ve enerji denklemleri program yardımıyla çözülmüştür. Bu
denklemler aşağıda gösterilmiştir.
Süreklilik Denklemi:
(1)
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Momentum Denklemi:
(2)

Enerji Denklemi:
(3)

Analizler sonucunda elde edilen, su ve hava tarafındaki çıkış sıcaklıkları yardımıyla radyatördeki ısı transferi
miktarı hesaplanmıştır. Sıcak akışkan tarafındaki ısı transfer miktarını veren ifade Eşitlik 4. ‘de verilmiştir.
(4)
Bu eşitliklerde , , , , , ve simgeleri sırasıyla akışkanın yoğunluğunu, basıncı, akışkanın özgül ısısını,
akışkan sıcaklığını, akışkanın viskozitesini, ısıl iletkenliği ve kütle debisini temsil etmektedirler (Tu ve ark. 2015).

2.1. Tek ve İki Geçişli Radyatör Dizaynları
Aşağıdaki şekilde tek ve iki geçişli radyatörlerin dizaynı şematik olarak gösterilmiştir. Tek geçişli radyatörün sol
üst kısmından giren soğutucu akışkan tüm borulardan tek seferde geçerek diğer taraftaki çıkıştan sistemi terk eder.
İki geçişli yatay akışlı radyatörde ise sağ üst kısımdan radyatöre giren soğutucu akışkan ilk geçişte radyatörün üst
yarısını kullanır. İkinci geçişte ise alt yarısını kullanarak sistemi terk eder. Bu dizayn şeklinde akışkan normalde
tek geçişte geçtiği boru sayısının yarısı kadar borudan geçmeye zorlanır.

(a) Şekil 1. Tek (a) ve iki (b) geçişli radyatörlerde akış(b)
karakteristiği
Şekil 2.’de SolidWorks programında modellenen tek ve iki geçişli radyatör görülmektedir. Radyatörler; eni 664
mm, boyu 360 mm, her bir borunun çapı 7 mm, giriş ve çıkıştaki büyük boruların çapları 30 mm, borular arası
mesafe ise 12 mm olacak şekilde üç boyutlu olarak modellenmiştir. Her bir modelde 24 adet dairesel boru vardır.

Şekil 2. Analizlerde kullanılan tek (a) ve iki (b) geçişli radyatör modelleri

2.2. Meshten Bağımsızlık Çalışması
Radyatör modelleri üzerinde analizlere başlamadan önce uygun mesh sayısının tespit edilmesi doğru sonuçlar elde
edilmesi açısından önemlidir. Oluşturulan radyatörde suyun akış alanını ve havanın akış alanını kapsayan toplam
hacim yaklaşık olarak 6 milyon, 10 milyon, 14 milyon ve 18 milyon sonlu hacime ayrılıp meshten bağımsızlık
çalışması yapılmıştır. Radyatörden suyun çıkış sıcaklıkları karşılaştırılmıştır ve 14 milyon ile 18 milyon mesh
atılan modelden elde edilen sonuçlar arasındaki fark %1’den az olduğu için optimum mesh sayısı 14 milyon olarak
belirlenmiştir.

2.3. Analiz Şartları
Analizlerde kullanılan başlangıç ve sınır şartları gerçek bir radyatörün çalışma şartları düşünülerek seçilmiştir.
Soğutucu akışkan olarak radyatörde su dolaştığı varsayılmıştır. Literatüre bakıldığında radyatörün termal
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performansını ve hidrodinamik özelliklerini inceleyen çalışmalarda Standart k-ɛ türbülans modelinin daha doğru
sonuçlar verdiği görülmektedir (Canbolat ve ark. 2017). Bu nedenle bu çalışmada da Standart k-ɛ türbülans modeli
seçilerek analizler yapılmıştır.
Tablo 1. Başlangıç-sınır şartları ve yakınsama kriterleri
Parametre

Değer

Analiz Şartları
Hava giriş hızı

8 m/s

Hava giriş sıcaklığı

27 °C

Su giriş hızı

0.1 m/s – 0.5 m/s

Su giriş sıcaklığı

87 °C

Hava çıkış basıncı

0 kPa

Su çıkış basıncı

0 kPa

Türbülans Modeli

Standart k- ε

Yakınsama Kriterleri
Süreklilik

10-4

Hız (x-y-z)

10-5

Enerji

10-6

k

10-5

ε

10-5

3. BULGULAR
Tek ve iki geçişli radyatör modelleri oluşturulup, meshten bağımsızlık çalışması da yapıldıktan sonra başlangıç ve
sınır şartları sabit kalmak şartıyla her iki modelin termal performansları ve basınç karakteristikleri 5 farklı
soğutucu akışkan hızı için incelenmiştir. Şekil 3’de soğutucu akışkan hızı değiştikçe her iki radyatörden elde
edilen ısı transfer miktarlarının nasıl değiştiği görülmektedir. Şekil 4’de ise su tarafındaki basınç kayıplarının
farklı soğutucu akışkan hızlarındaki değerleri verilmiştir.

Isı Transfer Miktarı (W)

2400

Tek geçişli

2360

İki geçişli

2320

2280
2240
2200

0.1

0.2

0.3
0.4
0.5
Soğutucu Akışkan Hızı (m/s)

0.6

0.7

Şekil 3. Tek ve iki geçişli radyatörlerdeki ısı transfer miktarının soğutucu akışkan hızına göre değişimi
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Basınç Kaybı (Pa)

5000

Tek geçişli

4000

İki geçişli

3000

2000
1000
0

0.1

0.2

0.3
0.4
0.5
Soğutucu Akışkan Hızı (m/s)

0.6

0.7

Şekil 4. Tek ve iki geçişli radyatörlerdeki basınç kaybının soğutucu akışkan hızına göre değişimi

Şekil 3 ve Şekil 4’de görüldüğü gibi soğutucu akışkan hızı arttıkça hem ısı transferi hem de basınç kaybı
artmaktadır. Ayrıca iki geçişli radyatördeki ısı transferi ve basınç kaybı değerlerinin tek geçişli radyatöre göre
daha yüksek olduğu görülmektedir. Şekil 5’de fikir vermesi açısından örnek olarak soğutucu akışkan hızı 0.2 m/s
olduğu durumda her iki radyatördeki sıcaklık dağılımları verilmiştir.
Şekil 6’da ise 0.2 m/s soğutucu giriş hızındaki hız dağılımları her iki radyatör tipi için sunulmuştur. Şekilden de
anlaşılacağı gibi iki geçişli radyatör modelinde soğutucu akışkan hızları daha yüksektir. Bunun nedeni akışkanın
normalde tek geçişte geçtiği boru sayısının yarısı kadar borudan geçmeye zorlanmasıdır. Borulardan geçen suyun
ortalama hızları 5 farklı soğutucu akışkan hızı için hesaplanmış ve Şekil 7’de gösterilmiştir. Her bir su debisinde,
iki geçişli radyatörde elde edilen ortalama hız değerlerinin tek geçişli radyatöre göre %100 arttığı görülmektedir.

Şekil 5. Tek ve iki geçişli radyatörlerdeki sıcaklık dağılımları

Şekil 6. Tek ve iki geçişli radyatörlerdeki hız dağılımları
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Borulardaki Ortalama Hız (m/s)

1.00

Tek geçişli

0.80

İki geçişli

0.60

0.40
0.20
0.00

0.1

0.2

0.3
0.4
0.5
Soğutucu Akışkan Hızı (m/s)

0.6

0.7

Şekil 7. Tek ve iki geçişli radyatörlerdeki basınç kaybının soğutucu akışkan hızına göre değişimi

4. SONUÇ
Bu çalışmada tüm sınır şartları ve radyatöre için ayrılan alan sabit tutulmak kaydıyla radyatör boru diziliminde
yapılan bir düzenleme ile tek ve iki geçişli radyatör modelleri oluşturulmuş ve bu modellerin performansları
karşılaştırılmıştır. Nümerik analizler 5 farklı soğutucu akışkan hızı için yapılmış ve ısı transfer miktarları, basınç
kayıpları ve ortalama su hızları elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre soğutucu akışkan hızı arttıkça ısı transferi
ve basınç kaybı artmıştır. İki geçişli radyatörde su tek geçişte geçtiği boru sayısının yarısı kadar borudan geçmeye
zorlandığı için akışkanın hızı 2 kat artmıştır. Buna bağlı olarak borularda türbülans şiddeti artmış ve ısı transfer
miktarı tek geçişli radyatöre göre ortalama %3 fazla çıkmıştır. Buna karşın basınç kaybında da ortalama %240
oranında ciddi bir artış gözlenmiştir. Elde edilen bu veriler ışığında ısıl performansı daha yüksek bir radyatör
isteniyorsa iki geçişli radyatörler kullanımının daha avantajlı olduğu söylenebilir. Fakat basınç kayıplarında artış
olacağı ve buna bağlı olarak daha yüksek güçte bir pompaya ihtiyaç duyulacağı da göz önüne alınmalıdır.
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ÖZET
Wankel motorlarda silindir içi basınç ölçümünün deneysel olarak belirlenmesi, klasik pistonlu motorlar kadar
kolay değildir. Klasik motorlarda yanma odası hacmi genişler ama konumunu değiştirmez. Dolayısıyla silindir
kafasına monte edilecek tek bir basınç sensörü ile tüm çevrimin basınç verilerini kayıt altına almak mümkündür.
Halbuki Wankel motorunda yanma odası sadece genişlemekle kalmaz, aynı zamanda konumunu da değiştirir ve
sabit motor gövdesine monte edilmiş bir sensör ancak sınırlı bir alanı veya çevrim dilimindeki basınç verisi elde
edilebilir. Gövde sabit rotor (piston) ise içerisinde sürekli döner haldedir. Gövde üzerinde farklı bölgelerde dört
zaman gerçekleşmektedir. Dolayısıyla tüm çevrimde basınç verilerini kaydetmek için gövde üzerinde çok sayıda
sensöre ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, tek rotorlu 13B-MSP (Multi Side Port) tipi, manifolda püskürtmeli, 4
zamanlı bir döner pistonlu motor kullanılarak indikatör diyagramı çıkartılmıştır. Motor gövdesi üzerinde sınırlı
sayıda sensörler ve onların yetersiz kaldığı yerde (veri alamadığı çevrim dilimlerinde) matematik yaklaşımları
devreye sokarak tüm çevrimin basınç verilerini elde edebileceğimiz karma bir model sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Wankel motoru, indikatör diyagramı, yanma odası basıncı, basınç sensörü.

CREATING THE COMBUSTION CHAMBER PRESSURE DURING A CYCLE FOR
WANKEL ENGINE
ABSTRACT
Experimental determination of in-cylinder pressure measurement in Wankel engines is not as easy as conventional
piston engines. In conventional piston engines, the combustion chamber expands in volume but does not change its
position. It is therefore possible to record the pressure data of the whole cycle with a single pressure sensor which
can be mounted on the cylinder head. However, in the Wankel engine, the combustion chamber does not just
expand, it also changes its position. On the other hand, a sensor mounted in the fixed engine body but only a
limited area or pressure data in the cycle slice can be obtained. The housing is fixed, while the rotor (piston) is
constantly rotating inside the housing. There are four stroke in different regions on the housing. Therefore, a large
number of sensors are required on the housing to record the pressure data all the cycle. In this study, an indicator
diagram is drawn using a single-rotor 13B-MSP (Multi Side Port) type, 4-stroke rotary piston motor with manifold
injection. We present a hybrid model in which a limited number of sensors and their mathematical approaches
(where no data is available) are engaged to obtain pressure data for the entire cycle on the engine housing.
Keywords : Wankel engines, Indicator diagram, combustion chamber pressure, pressure sensor.

1. GİRİŞ
Döner pistonlu motorlar sınıfında yer alan Wankel tipi motorlar, dört zamanlı çalışma prensibine sahiptir. Wankel
motorunda, hareketli parça olarak eksantrik mili ve rotor bulunmaktadır. Rotor, eksantrik mil üzerindeki muyluya
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bağlıdır. Milin hareketi ile rotor eksenden kaçık bir şekilde trokoid bir eğriye sahip gövde içerisinde dönmektedir.
Wankel motoru ve pistonlu motorun çalışma prensibi bakımından karşılaştırılması Şekil 1'de verilmiştir. Wankel
motorun bir çevrimi, rotorun gövde içerisindeki bir tam dönme hareketi ile elde edilmektedir. Rotorun bir tam
dönmesi, eksantrik mili üç kez dönmesine karşılık gelmektedir. Eksantrik milinin her tam dönüşünde ise bir kez iş
ve üç tam dönüşünde ise bir çevrim tamamlanmaktadır [Ohkubo, v.d. 2004, Ansdale, 1968, Yamamoto, 1971,
Yamamoto, 1981]. Şekil 1'de de görüldüğü gibi Wankel motorunda bir çevrim eksantrik milinin 1080 açısında
(EMA) tamamlanırken, pistonlu motorlarda bilindiği gibi 720 krank mili açısında (KMA) çevrim
tamamlanmaktadır. Klasik pistonlu motorda bir strok hareketi 180 0 KMA’da gerçekleşirken Wankel motorda bir
strok 2700 EMA’da meydana gelmektedir. Bu sayede Wankel motorlarda daha fazla dönme hareketi yaparak daha
fazla güç üretimi sağlanmaktadır.
Wankel motorlarının avantajlarına bakacak olursak; daha az parçadan oluştuğu için hafif olması, daha az yer
kaplaması, piston ve biyel gibi karşılıklı hareket eden kütleler olmadığından dolayı yumuşak bir şekilde çalışması,
NOx emisyon değerlerinin daha düşük olması ve aynı ağırlık oranına sahip pistonlu motora göre daha fazla güç
üretebilmesi şeklinde sıralanabilir [Warner, 2009, Froede, 1961, Wankel, 1963]. Wankel motorları sahip olduğu
avantajları sayesinde havacılık sektöründe özellikle insansız hava araçlarında, ağırlığın düşük güç yoğunluğunun
fazla olması sebebiyle tercih edilmektedir.
Wankel motorlarda çevrim boyunca yanma odası basıncı ölçümü alabilmek için klasik pistonlu motorlarda olduğu
gibi çalışma şartlarına uygun sadece bir sensör ile mümkün olmamaktadır. Gövde üzerinde birkaç bölgeye
yerleştirilen sensörler ile çevrim tamamlanabilmektedir. Egzoz sürecinde oda basıncı, 3. dereceden Newton'un
bölünmüş farklar yöntemi (Third degree divided differences method of Newton) ile hesaplanmış ve ayrıca egzoz
manifolduna yerleştirilen piezorezistif sensör ile ölçüm alınmıştır. 3. dereceden Newton'un bölünmüş farklar
yöntemi, üç tane birinci bölünmüş farkı oluşturan fonsiyonlardan türetilen nümerik analizdir. Farklı yük (Ortalama
efektif basınç) ve motor hızlarında sensör ölçümünün uygulanan sayısal yöntem sonuçları ile oldukça yakın basınç
değerleri elde edilmiştir. Bu yüzden çevrimde egzoz zamanı sayısal yöntem ile hesaplanmıştır.
Bu çalışmada, emme ve egzoz manifoldları ve gövde üzerindeki yağ nozul yuvasına piezorezistif sensör, ön buji
bölgesine ise piezoelektrik sensör kullanılmıştır. Çevrimde sensörlerin ölçemediği bölgeler ise sayısal çözümleme
yapılarak tamamlanmıştır.

Şekil 1. Klasik pistonlu motor ile Wankel motorun çalışma prensibi yönünden karşılaştırılması
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2. ÇEVRİM ANALİZİ İÇİN KULLANILAN SENSÖRLER
2.1 Emme ve Egzoz Manifoldu ve Gövdede Bulunan Yağ Nozul Yuvası Üzerine
Yerleştirilen Sensörler
Basınç sensör yerleri, dinamik akıştan dolayı herhangi bir ölçüm hatası yaşamamak için emme ve egzoz kanalında
akışa dik yönde açılmıştır. Emme ve egzoz manifoldlarında mutlak basınç ölçümü için Kistler marka 4045A10 tipi
piezoresistif basınç sensörü kullanılmıştır (Şekil 2). Emme, egzoz ve yağ nozuluna konulan sensörler 10 bar
basınca kadar ölçüm yapabilmektedir [Burkhardt, v.d. 2003]. Sensör yuvası yapılırken sensör uç yüzeyinin emme
kanalı iç yüzeyi ile aynı düzlemde olacak şekilde yer açılmıştır.
Deney motorunda gövde üzerinde yağ nozul yuvaları tapalar ile kapatılmıştır (Şekil 3). Silindir içi basınç
ölçümünde çevrimi tamamlayabilmek için gövde üzerinde bulunan yağ nozul yuvasının birine sensör
yerleştirilmiştir. Yağ nozullarının bulunduğu yere yanma odası içi emme ve sıkıştırma başlangıcındaki basınçların
ölçümü için Kistler marka 4075 A10 tipi piezorezistif sensörü kullanılmıştır (Şekil 3).

Şekil 2. 4045A10 tipi basınç sensörü.

a)

b)

c)

Şekil 3. (a) Orijinal yağ nozulu , (b) gövde üzerine yapılan vidalı tapalar
(c) Kistler 4075 A10 tipi basınç sensörü ve adaptörü.

2.2 Ön Buji Yuvasına Yerleştirilen Piezoelektrik Sensör
Silindir içi basınç ölçümü ön buji tarafına konulan piezoelektrik sensöre sahip buji ile ölçülmüştür (Şekil 4). Bu
sensör ile tüm çevrimin sıkıştırma sonu, yanma, genişleme ve egzoz başlangıç süreçleri ölçülmüştür. Orijinal ön
buji yerine yapısı ve teknik özelliği bakımından uygun olan bir piezoelektrik basınç sensörüne sahip bir buji
yerleştirilmiştir.

Şekil 4. Sensörlü bujinin görünümü.
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3. MOTORDA BASINÇ SENSÖRÜNÜN GÖVDE ÜZERİNDE YER TESPİTİ
Bu çalışmada amaç, gövde üzerinde bulunan yağ nozul yuvası ve buji yuvasına yerleştirilecek basınç sensörlerinin
ölçüm bölgelerini ve bu bölgelerin tüm çevrimin ne kadarlık bir bölümü kapsadığını belirlemektir. Sensörlerin
kapsadığı bölge tespiti bir çizim programı ile yapılmıştır (Şekil 5a). Referans alınan bir yanma odasına göre yağ
nozul yuvası ve bujilerin ayrı ayrı kapsadıkları bölge EMA cinsinden 360 0 'dir. Rotorun dönüş yönüne göre her iki
bujinin yanma odasında ortak kapsadığı bölge ise 2580 'dir. Yağ nozul yuvası, ön ve arka buji yerlerinin ayrı ayrı
kapsadıkları bölge EMA cinsinden bir p-α grafiği üzerinde gösterilmiştir (Şekil 5b).
Şekil 5b'de yağ nozullarında bulunan sensörlerin emme ÜÖN'den (Üst Ölü Nokta) 17 0 sonra yanma odasında
basınç ölçümüne başladığını, ölçümünün ÜÖN'den 377 0 sonra bittiğini göstermektedir. Ön bujide basınç
sensörünün ölçüme Emme ÜÖN'den 4070 sonra başladığı, ÜÖN'den 7670 sonra ölçümün bittiği belirlenmiştir.
Arka buji ise ölçüme emme ÜÖN'den 2860 başladığı, ÜÖN'den 6460 sonra ölçümün bittiği tespit edilmiştir. Her iki
buji üzerinde bulunan sensörlerin ortak ölçüm bölgeleri emme ÜÖN'den 407 0 sonra basınç ölçümünün başladığı,
ÜÖN'den 6460 sonra ise ölçümünün sona ermektedir. Literatürde basınç sensörünün gövde üzerine yerleşimi
konusunda yapılan çalışmalar bulunmaktadır [Sierens, v.d. 1983, Danieli, v.d. 1978, Lee and Schock, 1988,
Abraham, v.d. 1988].

a)

b)

Şekil 5. Motorun montaj görünümü (a) ve basınç ölçümünün başlangıç ve bitiş anının gösterimi (b)

Burada;
YNÖB: Yağ nozul yuvasında bulunan sensörün EMA cinsinden ölçüme başladığı açı
YNÖS: Yağ nozul yuvasında bulunan sensörün EMA cinsinden ölçümün bittiği açı
TÖB: Ön bujide bulunan sensörün EMA cinsinden ölçüme başladığı açı
TÖS: Ön bujide bulunan sensörün EMA cinsinden ölçümün bittiği açı
LÖB: Arka bujide bulunan sensörün EMA cinsinden ölçüme başladığı açı
LÖS: Arka bujide bulunan sensörün EMA cinsinden ölçümün bittiği açı olarak kısaltılmıştır.

4. ÇEVRİM BOYUNCA YANMA ODASI BASINCININ ELDE EDİLMESİ
Bu çalışmada, tek rotorlu 13B-MSP (Multi Side Port) tipi, manifolda püskürtmeli, 4 zamanlı bir döner pistonlu
motor kullanılarak indikatör diyagramı çıkartılmıştır. Deneylerde kullanılan Wankel deney motoru Şekil 6'da
gösterilmiştir. Motorda yük kontrolü, motor dinanometresinden uygulanan moment ile sağlanmaktadır. Motor hızı
ise motor çıkışı frene bağlı olan dişli çark ve devir okuyucu sensör kullanılarak kontrol edilmektedir.
Wankel motorunun çevrim boyunca oda basıncını ölçebilmek için Kistler silindir içi basınç ölçüm cihazı
kullanılmıştır. Kistler silindir içi basınç ölçüm cihazı, değerlendirme ünitesi ve tasarımının sadece klasik pistonlu
motorlara göre olması nedeniyle Wankel motorda yanma odası basınç ölçümü yapabilmek ve çevrimi
oluşturabilmek için bir çalışma yapılmıştır. Motorun yanma odasındaki basıncın EMA’ya göre çevrim boyunca
değişimini ölçebilmek için gövdenin farklı bölgelerinde iki adet sensör kullanılmıştır (Şekil 7). Ayrıca emme ve
egzoz manifoldları üzerine sensör yerleştirilmiş ve kalan diğer bölgelerde ise sayısal yöntemlerle yaklaşım
yapılarak çevrim tamamlanmıştır. Daha önce bahsedildiği gibi, Wankel motorda bir çevrim 1080 EMA' sına
karşılık gelmektedir.
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Emme ÜÖN’ndan ikincil pencerenin açılmaya başladığı 12 EMA sonrasına kadar, ölçülen egzoz karşı basıncı esas
alınarak sayısal bir çözümleme (Lineer olarak) yapılmıştır. ÜÖN’dan sonra 12 – 40 EMA aralığı için emme
manifolduna yerleştirilen Kistler marka 4045 A10 tipi piezorezistif basınç sensörü ile ölçülen değer esas alınmıştır
(Şekil 8).
Gövde üzerindeki yağ nozul yuvasına yerleştirilen sensör ile emme sürecinin büyük bölümünü ve sıkıştırma
sürecinin bir kısmını kapsayan ÜÖN’ndan sonra 40 - 400 EMA aralığında ölçüm yapılmıştır (Şekil 8). Fakat yağ
nozul yuvasından yapılan ölçümde 40 EMA sonrası emme manifoldu üzerinden alınan basınç ölçümü, bir süre
daha yağ nozul yuvasına takılan sensörün ölçtüğü basınçtan daha büyüktür. Bu nedenle çevrimde yağ nozul
yuvasındaki sensörden alınan basınç, emme manifoldundan ölçülen basıncın üzerine çıkıncaya kadar emme
manifoldundan ölçülen basınç esas alınmıştır (Şekil 8). Daha sonra çevrimin ÜÖN’ndan sonra 400 - 430 EMA
arası yanma odası basıncı politropik hal değişimi kabulüyle hesaplanmıştır. Burada politropik üs (n) 1,32
alınmıştır.
Motorda gövde üzerinde bulunan ön (leading) buji yerine piezoelektrik basınç sensörüne sahip bir buji
yerleştirilmiştir. Deneyde bu sensörlü buji ile çevrimde (Emme ÜÖN’ndan sonra 430 – 790 EMA arası); sıkıştırma
sonu, yanma, genişleme ve egzoz sürecinin bir kısmı ölçülmüştür. Diğer taraftan dikkat edilecek olursa
piezoelektrik sensörün ölçümünde sıkıştırma sürecinde bir dalgalanma görülmektedir. Bu dalgalanma,
piezoelektrik sensörlü bujinin önünden uç segmanı geçerken odalar arası basınç farkından kaynaklanmaktadır
(Şekil 8).
Egzoz penceresi 760–1077 EMA aralığı boyunca açık kalmaktadır Çevrimde gerçekleşen egzoz süreci boyunca
yanma odası basıncı, iki yöntemle elde edilmiştir. İlk olarak egzoz süreci, sayısal yöntemlerden 3. dereceden
Newton'un bölünmüş farklar metodu kullanılarak çözümleme yapılmıştır. Bu yöntem ile egzoz sürecinde 790 ila
870 EMA aralığı boyunca yanma odası basıncının kademeli olarak azaldığı ve 870 sonrası çevrim sonuna kadar
(1080 EMA'na kadar) fazla bir değişimin olmadığı ve stabil bir şekilde devam ettiği kabulü yapılmıştır. 870
sonrası stabil bir şekilde devam etmesi ile ilgili literatürde farklı Wankel motorları üzerinde yapılan yanma odası
basınç ölçüm çalışmaları incelenmiştir [Sierens, v.d. 1983, Danieli, v.d. 1978, Dimpelfeld and Humke, 1987,
Badgley, v.d. 1989]. Değişimin olmadığı 870 ila 1080 EMA aralığında, deneylerde ölçülen egzoz karşı basıncı göz
önüne alınarak atmosfer basıncının biraz üzerinde seyrettiği kabulü yapılmıştır. Egzoz sürecinin 760 yerine 790
EMA'sında başlamasının sebebi ön bujiye takılı piezoelektrik basınç sensörünün 790 EMA'na kadar ölçüm
yapabilmesidir.
İkinci yöntem olarak öncelikle egzoz manifoldundan basınç ölçümü yapılarak çevrimin egzoz sürecinde
kullanılması düşünülmüştür. Egzoz sürecinin gövde üzerinden doğrudan ölçülememesinin sebebi, gövdenin bu
bölümünde karter olmasından dolayı ve montaj maliyetlerini artıracağı için sensör manifolda yerleştirilmiştir.
Basınç ölçümü için manifold üzerine piezorezistif bir basınç sensörü yerleştirilmiştir. Sensörün çalışma sıcaklığı
maksimum 120 olduğu ve egzoz manifold sıcaklığının alınan deney noktalarında 700 ⁰C civarlarına ulaşması
nedeniyle sensörü korumak amacıyla Kistler marka 7531 tip soğutma adaptörü kullanılmıştır.

Şekil 6. Deney düzeneği ve motorun yandan görünüşü.
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Şekil 7. Basınç ölçüm sensörlerinin motor üzerindeki yerleşimi

Şekil 8. Bir çevrimde sensörlerin ölçüm aralıkları boyunca yanma odası basıncının alınması

Egzoz süreci için motor, 2000 ve 3000 d/d dönme sayılarında ve her dönme sayısında 2 ve 3 bar motor yükü
denenmiştir. Deneyler stokiyometrik karışımda yapılmıştır. Şekil 9'da belirtilen deney noktalarında manifolda
takılan piezorezistif sensör ile egzoz sürecindeki değişim incelenmiştir. Motor yükü veya dönme sayısı değişimi
sonrasında egzoz sürecinde belirgin bir değişim gözlenmemiştir. Fakat beklenildiği gibi 4 deney noktasında da
ortalama 1 bar civarında basınç elde edilmiştir. Bir sonraki aşama olarak çevrimde egzoz süreci 3. dereceden
Newton'un bölünmüş fark yöntemi ile elde edilen basınç verileri ise Şekil 10'da karşılaştırılmıştır. Bakıldığında
Şekil 9 ile Şekil 10 arasında farklılık gözlenmektedir. Bunun sebebi sensör ile egzoz manifoldunda ölçüm
çevrimden bağımsız olarak alınmakta, Şekil 10'da ise sensörlü bujinin ölçümü bitirdiği yerden analitik metodun
uygulanmasıdır. Burada her iki yöntem sonucu elde edilen veriler, çevrimde egzoz sürecine ayrı ayrı eklenmiştir.
Elde edilen bazı motor parametreleri her iki yöntem Tablo 1'de karşılaştırılmıştır. Her iki metot arasında pek bir
farklılık gözlenmediği tespit edilmiştir. Bu yüzden alınan tüm deney noktalarında egzoz süreci için sayısal yöntem
olan Newton'un bölünmüş fark metodu kullanılmıştır.
Wankel motorda yanma odası basıncı, sensörler ve sayısal yöntem aracılığı ile alınarak tüm çevrim
tamamlanmıştır (Şekil 11).
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Şekil 9. Motorun farklı yük ve dönme sayılarında egzoz manifoldundaki sensörden ölçülen basınçların karşılaştırılması.

Şekil 10. Motorun farklı yük ve dönme sayılarında egzoz süreci için formülle elde edilen basınçların karşılaştırılması.

Tablo 1. Egzoz sürecinin her iki yöntem ile karşılaştırılması.
Sayısal yöntem ile çözümleme

Egzoz manifoldundan ölçüm
ile çözümleme

Her iki yöntem
arasındaki yüzdesel
değişim

n (d/d)

Pme
(bar)

Pmi (bar)

ηm

Pmp (bar)

Pmi (bar)

ηm

Pmp (bar)

Pmi
(%)

ηm
(%)

Pmp
(%)

2000

2

3,033

0,659

0,566

3,022

0,661

0,575

0,36

0,3

1,59

2000

3

4,112

0,729

0,487

4,099

0,731

0,494

0,32

0,27

1,43

3000

2

2,833

0,705

0,606

2,824

0,709

0,612

0,32

0,56

0,98

3000

3

3,782

0,793

0,541

3,780

0,793

0,535

0,05

0

1,12
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Şekil 11. Çevrim için basınç eğrisinin oluşturulması

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Deneyde, 13B MSP tek rotorlu Wankel deney motoru kullanılmıştır. Motor gövdesinde yağ nozul yuvasına, emme
ve egzoz manifoldlarına piezorezistif basınç sensörü kullanılmıştır. Ön buji yuvasına ise piezoelektrik sensöre
sahip bir buji monte edilmiştir. Çevrimde kalan diğer bölgeler ise sayısal yöntemlerle hesaplanmıştır. Tüm bu
süreçler sonrası tek rotorlu deney motorunda silindir içi basınç ölçümü çevrim boyunca tamamlanmıştır. Yanma
odası basıncının eksantrik mili açısına göre değişiminde bir çevrimin nasıl elde edildiği grafikte gösterilmiştir
(Şekil 11).
Deneyde Kistler silindir içi basınç cihazı kullanılmıştır. Farklı basınç cihazları kullanılarak Wankel motorda oda
basıncının çevrimsel analizi aynı sayısal yöntemler ve sensörler ile bu yöntemin doğruluğu tespit edilebilir. Ayrıca
motorda gövde üzerine basınç ölçümü için farklı yerler seçilerek oda basıncı çevrim boyunca tekrar alınarak bu
yöntemle karşılaştırılabilir.
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ÖZET
Bu çalışmada, ülkemizde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına etken araç kusurları
incelenmiştir. Yerleşim yeri dışında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yıllara göre
dağılımında birinci sırayı lastik patlaması almaktadır. Bu kazaların azalmasını sağlamak amacıyla halihazırda
kullanılan lastik basıncı izleme sisteminin ABS üzerine entegrasyonu modellenmiştir. Araç üzerindeki her bir
teker fren merkezi için 3 yollu 2 konumlu selenoid valf ABS grubuna eklenmiştir. Bu solenoid valflerin, lastik
basıncı izleme sisteminden alınan sinyal ile ECU tarafından açılıp kapatılması sağlanmıştır. Patlayan bir lastiğin
basınç değeri belirli bir seviyenin altına düştüğünde sistem devreye girmektedir. Hızlı bir şekilde basınç kaybeden
lastik, fren kuvvetinden bağımsız tutulmuştur. Böylece özellikle yüksek hızlarda ani lastik patlaması durumlarında
aracın daha kontrollü bir şekilde durdurulması amaçlanmıştır. Günümüz taşıtlarında kullanılan elektronik denge
programı da taşıt dengesinin bozulmaması için tasarlanmış önemli bir sistemdir. Fakat elektronik denge
programının çalışma prensibinde, lastik basınçlarının izlenip gerekli görüldüğünde lastiğin fren kuvvetinden
bağımsız tutulmasına dair bir özellik bulunmamaktadır. Taşıtlarda lastik basıncı izleme sisteminin ABS üzerine
entegrasyonu ile bu eksiklik tamamlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Lastik basıncı izleme, ABS, TPMS, taşıt güvenlik sistemleri.

MODELING OF INTEGRATION OF TIRE PRESSURE
MONITORING SYSTEM IN VEHICLES ON THE ABS
ABSTRACT
In this study, fatal vehicle flaws were investigated for fatal and injured traffic accidents in our country. In the
distribution of mortality and injured traffic accidents coming out of the settlement according to years, the first
order is the tire explosion. In order to reduce these accidents, the integration of the tire pressure monitoring system
currently used on the ABS is modeled. Each wheel on the vehicle has a 3-ways 2-positiones solenoid valve for the
brake center added to the ABS group. These solenoid valves are switched on and off by the ECU via the signal
from the tire pressure monitoring system. When an explosive tire falls below a certain level of pressure, the system
switches on. Quickly relieved of pressure, tire is independent of brake force. It is therefore intended to stop the
vehicle in a more controlled manner, especially during sudden tire bursts at high speeds. The electronic balance
program used in today's vehicles is also an important system that is designed to not disturb the vehicle balance.
However, in the operating principle of the electronic stability program, there is no specification for keeping the tire
independent of the brake force when the tire pressures are monitored and deemed necessary. The integration on
ABS of the tire pressure monitoring system on the vehicle can complement this deficiency.
Keywords: Tire pressure monitoring, ABS, TPMS, vehicle safety systems.
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1. GİRİŞ
Günümüz araçlarında yakıt ekonomisi, performans ve egzoz emisyonları kadar önem arz eden diğer bir konu araç
güvenlik sistemleridir. Gerek can güvenliği açısından gerekse yasal zorunluluk çerçevesinde araç güvenlik
sistemleri ön plana çıkmaktadır.
Araç güvenlik sistemlerinin önemli unsurlarından bir tanesi de lastik basıncı izleme sistemidir. Avrupa komisyonu
2012 yılı itibarı ile yeni model araçlarda, 2014 yılı itibarı ile bütün araçlarda lastik basıncı izleme sistemi
zorunluluğunu gerektiren yasayı onaylamıştır. Bu sistemin kullanılması şu anda ABD, AB ve Güney Kore’de
mecburidir [1,2].
Ani lastik arızalarının %40’ı lastik hava basıncı düşüklüğünden kaynaklanmaktadır. Ayrıca lastik basıncında 0,3
bar eksikliğin yakıt tüketimini %1,5 oranında arttırdığı tespit edilmiştir. Lastik basıncında meydana gelen
sapmalar araç güvenliğini ve dolaylı olarak yakıt ekonomisi ve egzoz emisyonlarını etkilemektedir. Dünya
genelinde bu konu ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır [1].
Reiter vd. (2010) tarafından yapılan bir çalışmada, otomatik araç lastiği şişirme sistemi ve lastik basıncının araç
taşıma üzerindeki etkisi incelenmiştir. Şerit değiştirmede %30 oranında lastik hava basıncı kaybının direksiyon
simidi açısını %47,7 etkilediği tespit edilmiştir [3].
Isermann vd. (2009) tarafından yapılan bir çalışmada tekerlek ve süspansiyon sensörleri ile dolaylı olarak lastik
basıncı izlemesi araştırılmıştır. Maliyeti düşürmek ve lastik basıncı sensörlerinden kaçınmak için bu sistem bir
alternatif olarak değerlendirilmiştir [4].
Löhndorf (2013) tarafından yapılan bir çalışmada, otomotiv lastik basıncı sistemlerinde kullanılan sensörler
araştırılmıştır. Doğrudan ve dolaylı lastik basıncı ölçüm sistemlerinin bileşenleri incelenmiştir. Bütünleşik
modüller ile lastiğin yük ve aşınma durumunun, lastiğin kimliğinin, sürtünme katsayısının ve lastik sıcaklığının
elde edilebileceği vurgulanmıştır [5].
Yapılan teknik boyutlu çalışmaların yanında lastik patlamarıyla ilgili istatistiki çalışmalar da yapılmıştır.
Türkiye’de yerleşim yeri dışında meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde araç kusurları bakımından ilk sırayı
lastik patlaması almaktadır. Şehirler arası yolculukta en fazla lastik patlaması durumunun ölümlü veya yaralanmalı
kazalara etken olması sebebi ise hız faktörüdür. Aracın güvenli olarak durdurulamaması kazaya sebebiyet
vermektedir. Tablo 1’de 2015 yılı Türkiye’sine ait kaza istatistikleri verilmiştir.
Tablo 1. Türkiye’de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına etken araç kusurlarına ait bilgiler – 2015 [6]
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2. LASTİK BASINCI İZLEME SİSTEMİ
Lastik basıncı izle sistemi jantlar içerisine sabitlenen birer basınç sensörü, anten, radyo frekanslı alıcı devresi ve
gösterge panelinde bulunan uyarı lambasından oluşmaktadır. Sistemin ilk sürümü araç üzerindeki bütün lastikler
için tek bir uyarı lambası şeklindedir. Sistem üzerinde yapılan geliştirmelerle gösterge panelinde her lastik basıncı
için özel bir gösterge kutucuğu oluşturulmuştur. Modüler sistemler kullanılarak gösterge paneline daha geniş bilgi
aktarımı sağlamak mümkündür. Şekil 1’de lastik basıncı izleme sisteminin şematik görünümü verilmiştir.

Şekil 1. Lastik basıncı izleme sistemi şeması [2]

2.1. Lastik Basıncı Ölçme Sensörleri
Lastik basıncı ölçme sensörleri genellikle supabın lastik içerisinde kalan kısımlarına monte edilmiştir. Sensör bu
şekilde jant üzerine sabitlenmekte ve yağmur, çamur, kar gibi dış etkenlerden korunmaktadır. Şekil 2’de lastik
basıncı ölçme sensörünün görünümü verilmiştir.

Şekil 2. Lastik basıncı ölçme sensörü [7]

Lastik basıncı ölçme sensörünün teknik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Belirtilen özellikler marka ve modele
göre değişkenlik gösterebilmektedir.
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Tablo 2. Lastik basıncı ölçme sensörünün teknik özellikleri [7]

Supap Açısı
Supap Malzemesi
Valf Delik Çapı
İletim Frekansı
Maksimum Hız
Sıkma Torku - Üretici Şartnamelerine Uygun Olarak
Vidalı Tolerans
En Az ve En Çok Basınç Ölçüm Aralığı
Şarj Edilebilir Pil / Pil Tipi
Şarj Edilebilir Pil / Pil Sayısı
Şarj Edilebilir Pil / Pil Kalıcı Olarak Takılı
Maks. Basınç Ölçme Aralığı
Min. Basınç Ölçüm Aralığı

10°
Kauçuk
11,3 mm
433.92 Mhz
210 km / s
1,4 Nm
0-5,5 Bar
Lityum
1 Adet
Evet
5.5 Bar
0 Bar

Taşıtlara harici olarak monte edilen sistemler de mevcuttur. Bu sistemlerin sensörleri ise genellikle supap kapağı
yerine takılmaktadır. Harici sistemin gösterge paneli araç içerisine uygun bir pozisyonda sabitlenmektedir. Şekil
3’te harici olarak takılan lastik basıncı izleme sistemi gösterilmiştir.

Şekil 3. Harici olarak monte edilen lastik basıncı izleme sistemi [8]

3. ABS ÜZERİNE ENTEGRE EDİLMİŞ LASTİK BASINCI İZLEME SİSTEMİNİN
HİDROLİK DEVRE TASARIMI
ABS üzerine entegre edilen lastik basıncı izleme sisteminin hidrolik devresi tasarlanırken ABS’nin bütünlüğü
korunmuştur. Normal lastik basıncında frenleme yapıldığında fren sistemi klasik olarak çalışmaktadır. Tekerde
kilitlenme olduğu takdirde ABS devreye girmektedir. Şayet lastik basıncında kayda değer bir azalma olursa sistem
klasik frenlemede de olsa, ABS’li frenlemede de olsa tekerlek fren merkezine gelen hidrolik basıncı kesilmekte ve
fren merkezinde mevcut olarak kalan hidrolik basınç ise rezervuara açılan hat ile sönümlenmektedir.
Tasarlanan hidrolik devrenin aktif ve pasif konumlu şeması Şekil 4 ve 5’te verilmiştir.
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Şekil 4. ABS üzerine entegre edilmiş lastik basıncı izleme sistemi hidrolik devresi (Pasif)

Şekil 5. ABS üzerine entegre edilmiş lastik basıncı izleme sistemi hidrolik devresi (Aktif)

4. SONUÇLAR
Lastik basıncı izleme sisteminin fren sistemine entegrasyonu, tasarlanan bir hidrolik devre ile sağlanmıştır. Sistem
taşıt üzerindeki her bir tekerlek için bağımsız bir ünite olarak düşünülmüştür.
Bu sistemde özellikle yüksek hızlarda ani lastik patlaması durumlarında sürücünün taşıtı hemen durdurma
refleksine karşı basınç kaybeden lastiğin üzerinden frenleme kuvvetleri kaldırılmış olmaktadır. Böylece jantın
lastik içerisinde tur atmasının ve lastiğin jant üzerinden çıkmasının önüne geçilmiş olur.
Üzerinden frenleme kuvvetleri kalkan patlak bir lastiğin atmosfer basıncı ile eşitlenme süresi uzar.
Sistemin arızalanması durumunda sistem bir büton ile devre dışı bırakılabilir. Bu şekilde taşıtın çalışmasına devam
etmesi sağlanır. Risk etmenleri ortadan kaldırılmış olur.
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ÖZET
Bu çalışmada; sıralı çift buji ateşlemeli dört silindirli bir motorda, aseton ve naftalinin benzine karıştırılmasıyla
motor performansı ve egzoz emisyonlarının değişimi deneysel olarak incelenmiştir. Test motoru olarak, ticari bir
araç olan Honda-Jazz 2004 modelinde bulunan Honda L13A4 i-DSI sıralı çift buji ateşlemeli motor kullanılmıştır.
Testler öncelikle benzin ile yapılmıştır. Ardından, benzine kütlesel olarak %25 aseton (A25), %50 aseton (A50) ve
%50 naftalin (N50) ilave edilen karışımlar test edilmiştir. Testlerde, özellikle, yüksek oranlardaki ilave yakıt
miktarları incelemeye alınmıştır. Testler motor kataloğunda maksimum tork devri olarak gösterilen 2800 d/dk’da
ve tam yükte yapılmıştır. Motor test düzeneğinde, ardışık testlerde her yakıt için motor performansı (tork, yakıt
tüketimi, emme havası debisi) ve emisyonlar (CO, CO2, HC, O2, NOx) ölçülmüştür. Ölçülen değerler kullanılarak;
güç, ortalama efektif basınç, volumetrik verim ve özgül yakıt tüketimi hesaplanmıştır. Genel olarak, incelenen
yakıt karışımlarının tüm motor performans değerlerini benzine göre (A25 ve A50 için özgül yakıt tüketimi hariç)
kötüleştirdiği gözlenmiştir. Aseton karışımında benzine göre torkta meydana gelen A25:%3,6 ve A50:%3,9
düşüşlere rağmen, özgül yakıt tüketimindeki A25:%8,0 ve A50:%12,1 değerlerindeki etkin azalmalar dikkat
çekmektedir. Naftalin karışımında ise torkta N50:%3,2 düşüş olurken özgül yakıt tüketiminde N50:%24,4
değerinde ciddi artış olmuştur. Ayrıca, emisyonlar açısından, aseton karışımları benzine göre CO2, CO, O2 ve HC
emisyonlarında düşük seviyelerde de olsa bir iyileşme oluştururken NO x oluşumunu A25:%13,6 ve A50:%6,0
arttırmıştır. Naftalin karışımı ise CO2, O2,ve NOx emisyonlarını bir miktar iyileştirirken, HC oluşumu artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Aseton, Naftalin, Alternatif Yakıt, Sıralı Çift Buji Ateşlemeli Motor, Motor Testi, Motor
Performansı, Emisyonlar.

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ACETONE–GASOLINE AND
NAPHTHALENE–GASOLINE MIXTURES IN DUAL SEQUENTIAL IGNITION
ENGINE
ABSTRACT
In this study; the variation of engine performance and exhaust emissions was experimentally investigated by
mixing acetone and naphthalene into gasoline for a four-cylinder dual sequential ignition engine. As the test
engine, the Honda L13A4 i-DSI engine available on the Honda-Jazz 2004, a commercial vehicle, was used. Tests
are primarily made with gasoline. Mixtures were then tested in which mass fraction of 25% acetone (A25), 50%
acetone (A50) and 50% naphthalene (N50) are added to the gasoline. In the tests, alternative fuel quantities at high
ratios are considered. The tests are carried out at full load and at 2800 rpm, which is the maximum torque speed
given in the engine catalogue. In the engine test rig, the engine performance (torque, fuel consumption, intake air
flow rate) and emissions (CO, CO2, HC, O2, NOx) are measured for each fuel in consecutive tests. Using measured
values; power, effective pressure, volumetric efficiency and specific fuel consumption are calculated. In general, it
has been observed that the fuel mixtures studied have deteriorated all engine performance values compared to
gasoline (excluding specific fuel consumption for A25 and A50). For the acetone mixtures compared to gasoline,
despite the decline in the torque by A25:3.6% and A50:3.9%, the effective reductions in specific fuel consumption
by A25:8.0% and A50:12.1% are remarkable. In the naphthalene mixture, the specific fuel consumption is
significantly increased by N50:24.4%, while the torque decreased by 3.2%. Also, in terms of emissions, while
acetone mixtures produced an improvement in CO2, CO, O2 and HC emissions, even at low levels, NOx formation
increased by A25:13.6% and A50:6.0%. The naphthalene mixture improves the emissions of CO2, O2 and NOx,
while the formation of HC increases.
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1. GİRİŞ
Enerji verimliliği ve çevresel etkilerin oluşturduğu baskılar yanında stratejik olarak petrol kökenli yakıt
bağımlılığının azaltılması otomotiv sektöründe alternatif yakıt arayışlarını sürekli gündemde tutmaktadır.
Alternatif yakıtların doğrudan kullanımı yanında çeşitli sebeplerle doğrudan kullanımın sınırlı olduğu durumlarda,
ana yakıtlara çeşitli oranlarda ilave edilmesi de alternatif bir kullanım oluşturmaktadır. Alternatif yakıt kullanımı
hem sıkıştırma ateşlemeli hem buji ateşlemeli motorlarda özellikle deneysel olarak çok fazla çalışmaya konu
olmuş ve birçok bulgu elde edilmiştir. Fakat, bununla beraber sektör, her geçen gün daha farklı çözümler aramakta
ve yeni Ar-Ge çalışmaları ile bilinen klasik alternatif yakıt ilaveleri dışında, daha farklı kimyasallara
yönelmektedir. Alternatif yakıt ilaveleri ile nihai etki olarak ise motor performansı ve emisyonlardaki iyileşmeler
dikkate alınmaktadır. Motor ömrü ise mutlaka göz önünde tutulan bir parametredir. Bu konudaki deneysel
çalışmalar, gerekli altyapının kurulması için (dinamometre, akış, sıcaklık ve basınç sensörleri, entegrasyon)
yüksek maliyet gerektirse de doğrudan ticari bir araç motoru üzerinde testler yapılabildiği için daha somut
sonuçlar üretmektedir.
Bu çalışmada, ana yakıt olan benzine, aseton ve naftalinin özellikle yüksek oranda ilavesinin motor performansı ve
egzoz emisyonuna etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Benzine kütlesel olarak %25 aseton (A25), %50 aseton
(A50) ve %50 naftalin (N50) ilave edilen karışımlar test edilmiştir. Yapılan literatür taramasında, aseton ve
naftalinin alternatif yakıt olarak kullanıldığı oldukça sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır.
Akyaz (Akyaz, 2007), yüksek lisans tezinde, buji ateşlemeli tek silindirli bir motorun ana yakıtı olan kurşunsuz
benzine, naftalin ve tersiyer bütil alkol ilaveleri yaparak, motor performansındaki (tork, efektif güç, ortalama
efektif basınç, özgül yakıt tüketimi, efektif verim) ve egzoz emisyonu olarak CO emisyonundaki değişimleri
deneysel olarak incelemiştir. Tam yükte, değişken devir sayıları ve farklı sıkıştırma oranlarında yaptığı
deneylerde, naftalini kütlesel olarak dört farklı oranda (%2, 4, 6, 8), tersiyer bütil alkolü ise hacimsel olarak dört
farklı oranda (%1,2, 3, 4) benzine katmıştır. Testlerde; ateşleme avansı 10 KMA’da sabit tutularak, sıkıştırma
oranı 8-10 arasında ve devir sayısı ise 900-1600d/dk arasında değiştirilmiştir. Test edilen tüm sıkıştırma
oranlarında ve devir sayılarında; genel olarak benzine naftalin katkısının CO emisyonunu kötüleştirdiği ve tersiyer
bütil alkol katkısının ise iyileştirdiği sonucu görülmektedir. Test sonuçlarına tork açısından bakıldığında, naftalin
katkısı için ε=8,0 ve 10,0 sıkıştırma oranlarında torkta azalma görülmektedir. Sıkıştırma oranının ara değerlerinde
ise (ε=8,5-9,0-9,5); genel olarak düşük naftalin oranlarında torkta kısmi artışlar, yüksek oranlarda ise düşüşler
görülmektedir. Tersiyer bütil alkol için ise; yine katkı oranına bağlı olarak torkta genel bir iyileşme görünüyor.
Naftalin katkısı hemen hemen tüm şartlar için özgül yakıt tüketimini artırmıştır. Tersiyer bütil alkol katkısının
özgül yakıt tüketimi üzerindeki etkisi katkı oranına ve sıkıştırma oranına göre değişken çıkmıştır. Sonuç olarak,
çalışmada, tüm motor performans parametrelerinin katkı oranına ve sıkıştırma oranına bağımlılığı
değerlendirilmiştir.
Elfasakhany (Elfasakhany, 2016), bir silindirli buji ateşlemeli bir motorda benzine farklı hacimsel oranlarda aseton
(%3, 7, 10) ilave ederek tam yükte ve 2600-3400 d/dk hız aralığında testler yapmıştır. Artan aseton oranının motor
performansında artış sağladığı ve emisyonları düşürdüğü belirtilmiştir. En yüksek motor performansı artışının %10
aseton karışımında; egzoz gazı sıcaklığı %5, silindir içi basınç %10,5, efektif güç %5,2, efektif tork %2,1 ve
volumetrik verim %3,2 değerlerinde raporlamıştır. Egzoz emisyonlarının ise ortalama olarak CO için %43, CO 2
için %32 ve HC için %33 oranlarında düştüğünü belirtmiştir. Bu kirletici emisyonların düşük çıkmasını ise;
benzine kıyasla, asetonun yüksek oksijen içeriğine, düşük vuruntu eğilimine ve yüksek alev hızına bağlamıştır.
Elfasakhany (Elfasakhany, 2017) daha kapsamlı diğer bir çalışmasında; aynı motoru aynı şartlarda benzine
hacimsel olarak %3, 7, 10 oranlarında n-bütanol, isobütanol, etanol, metonal ve aseton katarak test etmiştir. Bu
karışımları motor performansı ve emisyonlar açısından karşılaştırmıştır. Aseton kullanımının diğerlerine göre
ortalama performans vermesine karşın en düşük CO ve HC emisyonlarını verdiğini tespit etmiştir.

Nithyanandan vd. (Nithyanandan vd., 2016), hacimce farklı oranlarda karıştırılan aseton-bütanol-etanol
karışımlarını (A:B:E=3:6:1, 6:3:1ve 5:14:1), benzini ve n-bütanol yakıtlarını bir silindirli buji ateşlemeli bir
motorda test etmişlerdir. Testleri, 1200 d/dk’da farklı eşdeğerlilik oranları (0,83-1,25) için 3 bar ve 5 bar ortalama
efektif basıncı sağlayacak tam yüklerde yapmışlardır. Efektif verim bakımından, A:B:E=6:3:1 oranındaki
karışımın diğer oranlara göre ve n-bütanol yakıtına göre daha uygun sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir.
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Aynı motor ve aynı çalışma şartlarında, Li vd. (Li vd., 2017) tarafından belirlenen hacimsel oranlarda karıştırılan

yakıt olarak A10 (%10 aseton ve %90 benzin), A20 (%20 aseton ve %80 benzin), A19.5W0.5 (%19,5 aseton;
%0,5 su; %80 benzin) ve A19W1 (%19 aseton ve %1 su ve %80 benzin) karışımları kullanılarak test edilmiştir.
A19W1 karışımının diğerlerine kıyasla daha yüksek efektif verim ve daha düşük CO ve NO x verdiği
raporlanmıştır. Burada, benzine katılan %10 ve %20 (A10 ve A20) oranlarındaki aseton da performans ve emisyon
değerlerinde iyileştirme oluşturmuştur.
Ayrıca, aynı motor ve yine aynı çalışma şartlarında, Li vd. (Li vd., 2017) tarafından farklı ABE karışımları saf ve
sulu benzin ile karıştırılarak testler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar farklı karşılaştırmalar ile değerlendirilmiştir.
Literatürde asetonun benzine katılarak test edildiği iki grup deneysel çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalarda en
fazla %20 hacimsel aseton karışımları kullanılmıştır ve testler bir silindirli özel test motorlarında yapılmıştır.
Naftalinin benzine katıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu çalışmada ise özellikle kütlesel olarak yüksek oranlarda %25 aseton (A25), %50 aseton (A50) ve %50 naftalin
(N50)karışım oranlarının testleri gerçekleştirilerek, yüksek karışım oranlarında motor performans ve
emisyonlarının nasıl etkilendiği incelenmiştir. Ayrıca testler gerçek bir ticari motor kullanılarak yapılmıştır.
Kullanılan motor, ticari bir araç olan Honda-Jazz 2004 modelinde bulunan Honda L13A4 i-DSI sıralı çift buji
ateşlemeli motordur. Testler motor kataloğunda maksimum tork devri olarak gösterilen 2800 d/dk’da ve tam yükte
yapılmıştır. Motor test düzeneğinde, dinamometre ve egzoz emisyon ölçüm cihazı ile her yakıt için ardışık
testlerde motor performansı (tork, yakıt tüketimi, emme havası debisi) ve emisyonlar (CO, CO2, HC, O2, NOx)
ölçülmüştür. Ölçülen değerler kullanılarak; güç, ortalama efektif basınç, volumetrik verim ve özgül yakıt tüketimi
hesaplanmıştır. Böylece, aseton ve naftalinin yüksek karışım oranlarında ticari bir motorda kullanımının etkileri
belirlenmiştir.

2. TEST DÜZENEĞİ
Motor test düzeneğinin fotoğrafı ve şeması Şekil 1’de gösterilmiştir. Düzenek temel olarak;





test motoru,
eddy-current dinamometre,
kontrol-ölçüm ve
emisyon ölçüm sistemi

olmak üzere dört bileşenden oluşmaktadır. Tüm düzeneğin kontrolü ve ölçümler bilgisayar ortamında
yapılmaktadır.
Test motoru: Deneysel çalışmada kullanılan sıralı çift buji ateşlemeli Honda L13A4 i-DSI motora ait teknik
özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Bu motor yapısı itibariyle VTEC, VVT gibi teknolojilerin gelişiminde önemli rol
oynamıştır. Motor silindirindeki emme ve egzoz portları çapraz konumlandırılmıştır. Emme portu yüksek girdap
(swirl) oranına (1,10-1,36) ve güçlü türbülans oluşumları için yüksek takla (tumble) oranına (1,30-1,58) sahip
olacak şekilde tasarlanmıştır (Migita vd., 2002). Yakıt emme supabının arkasına püskürtülmekte ve böylece emme
supabının soğutulması da sağlanmaktadır. Bu sayede, silindir içerisine girmeden yakıtın bir kısmı buharlaşarak ön
karışım oluşmaktadır.
Motorda, tıpkı portlar ve supaplarda olduğu gibi, her bir silindirde birbirine çapraz konumlandırılmış iki adet buji
bulunmaktadır. Farklı zamanlarda yapılan çift ateşleme sayesinde alevin silindir içerisinde bütün noktalara
ulaşması sağlanarak yanma veriminin arttırılması, yakıt tüketiminin ve HC emisyonunun azaltılması sağlanmıştır.
Sıralı çift buji ateşlemeli sistem; rölantide ve 4000 d/dk devir sayısı üzerinde aynı anda ateşleme yapmakta ve
diğer devir sayılarında ise farklı zamanlarda ateşleme yapmaktadır. İki buji arasındaki ateşleme farkı devir sayısına
bağlı olarak 2º-5º KMA arasında motor ECU tarafından belirlenmektedir (Nakayama vd., 2001).
Motorun geleneksel buji ateşlemeli motorlardan farklı bir başka özelliği ise yanma odasının geometrik
özelliklerinin farklı olmasıdır. Pistona ait yanma odası, tamamıyla asimetrik yapıda olup daha etkin girdap
oluşumu ve buna bağlı olarak daha homojen yakıt hava karışımını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Motor
silindiri pent-roofheadtipi silindir kafasına sahiptir. Motor supaplarının aralarındaki açının azaltılması ve yanma
odası tasarımı sayesinde daha yüksek sıkıştırma oranı elde edilmiş (10,8:1) ve buna bağlı olarak motorun verimi
artırılmıştır. Bu tasarım sayesinde kendiliğinden ateşlemeye sebep olmadan ön alevin egzoz supabını geçerek
yanma odası içerisinde ilerlemesi mümkün olmaktadır (Migita vd., 2002).
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Dinamometre: Motor test düzeneğinde, eddy-current tipi manyetik alan dinamometresi bulunmaktadır.
Dinamometre maksimum 100kW güç ölçümü, 500Nm tork ölçümü yapabilmekte ve 3000Nm frenleme torku
oluşturabilmektedir. Dinamometre, belirlenen devir sayısı ve kelebek açıklığı için hassas olarak kontrol
edilebilmektedir.
Kontrol-ölçüm sistemi: Motor kontrol-ölçüm sistemi; motor test düzeneğinden birçok ölçümün yapılmasını ve
özellikle dinamometredeki yükü değiştirerek tanımlanan kelebek açıklığı için tanımlanan devir sayısını
sağlamaktadır. Bu sistem sensörler, yükselticiler, veri aktarıcılar ve motor test yazılımından oluşmaktadır. Motor
testleri esnasında ölçümler istenen devir sayısı ve gaz kolu kelebek açıklığında alınabilmektedir. Komple sistem
ön ısıtmadan geçtikten ve sürekli rejime ulaştıktan sonra tanımlanan açıklıkta tanımlanan devir sayısı sabit hale
gelince, veriler, 0.5s aralıklarla 2dk boyunca alınarak kaydedilmektedir. Sonuçlar, bu 2dk süresince alınan 240
ölçümün ortalaması alınarak oluşturulmaktadır. Motor test düzeneğinde; motor karakteristiklerinin belirlenmesine
yönelik fiziksel büyüklüklerin ölçüm sensörleri yanında düzeneğin emniyetli çalışmasına yönelik birçok sıcaklık
ve basınç sensörü de bulunmaktadır. Testler motor kataloğunda maksimum tork devri olarak gösterilen 2800
d/dk’da ve tam yükte yapılmıştır.
Motor performansına yönelik olarak tork, yakıt tüketimi, emme havası debisi ölçülmüştür. Ölçülen değerler
kullanılarak; güç, ortalama efektif basınç, volumetrik verim ve özgül yakıt tüketimi hesaplanmıştır.
Emisyon ölçüm cihazı: Egzoz gazı emisyon ölçümleri ise BOSCH BEA 30-50-60 cihazları ile yapılmaktadır.
Motor performans değerlerinin ölçüldüğü sürekli rejim anında emisyonlarda (CO, CO2, HC, O2, NOx)
ölçülmektedir.
Bu çalışmada; motorun maksimum tork devri olan 2800 d/dk motor devrinde ve tam gaz kolu kelebeği açıklığında;
benzin, benzin-aseton karışımları ve benzin-naftalin karışımı için motor testleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk
kısmında; benzin için motor performans parametreleri ve egzoz gazı emisyonları ölçülmüştür. İkinci kısımda ise;
benzine kütlesel olarak %25 aseton (A25), %50 aseton (A50) ve %50 naftalin (N50) katılarak hazırlanan
karışımlar için motor testleri yapılmıştır. Karışımların kütlesel olarak hazırlanmasında 0,1g hassasiyete sahip
hassas terazi kullanılmıştır. Böylece, ticari motorun maksimum tork devrinde, farklı yakıt karışımlarının motor
performansı ve emisyon parametreleri üzerindeki etkileri ölçülmüştür.
Tablo 1. Test edilen motorun teknik özellikleri
Model
Silindir sayısı
Strok hacmi (cm3)
Silindir çapı (m)
Strok (m)
Sıkıştırma oranı
Maks. Tork (Nm, 2800 d/dk’da)
Maks. Güç (kW, 5700 d/dk’da)
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Honda L13A4 i-DSI
4
1339
0.073
0.080
10.8:1
119
63
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Şekil 1. Motor test düzeneği fotoğrafı ve şeması.

3. SONUÇLAR
Bu çalışmada, benzin-aseton ve benzin-naftalin karışımlarının ticari bir motorun karakteristikleri üzerindeki
etkileri testler yapılarak incelenmiştir. Benzin-aseton ve benzin-naftalin karışımları belirlenen yüksek oranlarda
karıştırılarak karışım oluşturulmuştur. Test düzeneğinde testler ardışık olarak yapılarak sonuçlar elde edilmiştir.
Test edilen yakıtlar aşağıda listelenmiştir:
1)
2)
3)
4)

%100 benzin (G100)
%25 aseton+ %75 benzin (A25)
%50 aseton + %50 benzin (A50)
%50 naftalin + %50 benzin (N50)

Testleri yapılan yakıtların bazı özellikleri Tablo 2’de listelenmiştir.
Tablo 2. Yakıt özellikleri.
Yakıt Özellikleri
Kimyasal formulü
C/H oranı
Moleküler ağırlığı (kg/kmol)
Gaz sabiti (kJ/kg-K)
Alt ısıl değeri (MJ/kg)
Buharlaşma gizli ısısı (kJ/kg)
Kaynama sıcaklığı (oC)
Sıvı yoğunluğu (kg/m3)
Buhar yoğunluğu (kg/m3)
Stokiometrik H/Y oranı
Özgül ısı: cp (kJ/kg-K)
Özgül ısı: cv (kJ/kg-K)

Benzin
C8H18
0.44
114
72.9
44.3
270
99
690
4.60
14.7
2.02
1.64

Aseton
C3H6O
0.50
58
143.3
29.6
552
56
790
0.64
9.5
2.16
1.32

Naftalin
C10H8
1.25
128
65.0
33.0
297-339
215
1078
4.42
12.9
1.72
1.03

Testler motor kataloğunda maksimum tork devir sayısı olarak belirtilen 2800 d/dk’da ve tam gaz kolu kelebeği
açıklığında yapılmıştır. Tüm testler motor sürekli rejime ulaşıncaya kadar ısıtıldıktan sonra peşi sıra yapılmıştır.
Testlerde motor performansına yönelik olarak tork, yakıt tüketimi ve emme havası debisi ölçülmüştür. Bunlara
bağlı olarak; güç, ortalama efektif basınç, volumetrik verim ve özgül yakıt tüketimi hesaplanmıştır. Emisyon
olarak ise CO2, CO, O2, HC ve NOx ölçümleri yapılmıştır.
Motor performansı olarak; tork, güç, ortalama efektif basınç, volumetrik verim ve özgül yakıt tüketimi değerleri
tüm testler için sırasıyla Şekil 2, 3, 4, 5, 6’da gösterilmiştir. Ayrıca; tüm yakıtlar için tüm performans
parametrelerinin yüzdesel değerlendirme grafiği Şekil 7’de verilmiştir. Emisyon değerleri ise CO 2, CO, O2, HC ve
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NOx için sırasıyla Şekil 8, 9, 10, 11,12’de ve yine tüm yakıtlar için emisyonların yüzdesel karşılaştırma grafiği
Şekil 13’de gösterilmiştir.
Genel olarak, incelenen karışım oranları için tüm performans değerleri benzine göre düşmüştür. Emisyonlar aseton
karışımları için NOx hariç iyileşirken, naftalin karışımı için NOx hariç kötüleşmiştir. Sonuçlar değerlendirilirken şu
husus göz önünde tutulmalıdır. Testlerde kullanılan motor ticari bir motordur ve kendine özgü motor kontrol
ünitesi (ECU) ile kontrol edilmektedir. Benzinin stokiometrik hava-yakıt oranı 14,7’dir. Ancak, test edilen motor
için test şartlarında (2800 d/dk, tam gaz kolu kelebek açıklığı) ECU tarafından hava-yakıt oranı 13,3 olarak
ayarlanmaktadır. Motora hangi yakıt gönderilirse gönderilsin, ECU hava-yakıt oranını bu değeri referans alarak
ayarlamaktadır. Stokiometrik şartlarda; aseton 9,5 hava-yakıt oranında ve naftalin ise 12,9 hava-yakıt oranında
yanmaktadır. Test edilen motor 2800 d/dk ve tam gaz kolu kelebeği açıklığında çalıştığında, ECU motora 13,3
oranına göre yakıt göndermektedir. Fakat, testlerde kullanılan karışımların hava-yakıt oranları hem stokiometrik
şartlarda hem de diğer çalışma şartlarında, ECU’da benzin için tanımlı oranlardan farklılık göstermektedir. Benzin
yerine farklı karışımlar kullanıldığında, motorun kontrol ünitesi tarafından belirlenen benzin için tanımlı 13,3
hava-yakıt oranı gerçekleşmemektedir. Bu sebeple, karışım kullanıldığında motorun fakir-zengin bölge aralığında
farklı çalışma bölgelerinde çalışması gerçekleşmektedir. Hava-yakıt oranının kullanılan karışıma özgün olarak
ayarlanamaması durumu, motor performansı ve emisyonları açısından çeşitli davranış farklılıklarına sebep
olmaktadır. Testlerde, ticari motorun benzin için ayarlanmış ECU tanımlamalarına dokunulmadan karışımlı
yakıtlar ile testi yapılmıştır. Ayrıca, ECU’da benzin için tanımlanmış ateşleme avansı, karışımlı yakıtlar için de
değiştirilmeden kullanılmıştır.
Şekil 2’de görüldüğü gibi, benzin kullanımında tork 108Nm olarak ölçülmüştür. Motor katalog torku 119Nm’dir.
Benzin için tork motor katalog değerinden %9,2 düşük elde edilmiştir. Bu aradaki fark test şartlarının katalogdaki
test şartları ile aynı olmamasından ve motorun yeni olmamasından kaynaklanmaktadır. Diğer tüm karışımlar için
motor torku benzine göre düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. Karışımlı yakıtlar için tork benzine göre A25, A50 ve
N50 için sırasıyla %3,6; %3,9 ve %3,2 düşmüştür. Aseton miktarının iki katına çıkarılması ile torkun hemen
hemen aynı seviyelerde kalması dikkat çekmektedir. Motor torku, hava-yakıt oranı yanında volumetrik verimin,
yakıt ısıl değerlerinin ve yanma karakteristiklerinin bir fonksiyonudur. Aseton daha düşük sıcaklıkta daha hızlı
buharlaşarak ortam havasından benzine göre daha az ısı çeker ve bu nedenle aseton karışımlarında volumetrik
verim azalmış ve dolayısıyla da tork benzine göre düşmüştür. Aseton ve naftalinin gizli buharlaşma ısıları benzine
göre yüksektir. Ayrıca; özellikle asetonun ve kısmen naftalinin buhar özgül hacimlerinin benzine göre yüksek
olması yani birim kütlenin daha fazla hacim kaplaması nedeniyle de sabit silindir hacmine daha az dolgu girişi
olur. Bu sebeple de, Şekil 5’de gösterilen karışımlı yakıtlardaki volumetrik verimin azalması torkuda
azaltmaktadır. A25 için volumetrik verim benzine göre fazla değişmezken, A50 için %7,6 düşmüştür. N50 için ise
%5,8 düşmüştür.
Diğer taraftan, torku etkileyen bir diğer etken de yakıtların ısıl değeridir. Benzin, aseton ve naftalin için alt ısıl
değerler sırasıyla 44,3 MJ/kg, 29,6 MJ/kg ve 33,0 MJ/kg şeklindedir. Benzin, aseton ve naftaline göre daha yüksek
ısıl değere sahiptir. Dolayısıyla, benzin yerine silindire gönderilen aseton ve naftalin kütlesi yanma ile açığa çıkan
enerjinin düşük olması ve sonuç olarak ta torkun düşük olması anlamındadır. Ayrıca, aseton ve naftalinin C/H
oranlarından ve yanma karakteristiklerinin farklılığından kaynaklanan etkiler de bulunmaktadır. Elde edilen tork
değerleri, tüm etkilerin (hava-yakıt oranı, volumetrik verim, yakıt ısıl değerleri, yanma karakteristikleri) bileşkesi
şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Şekil 3’de yakıtlar için hesaplanan güç ve Şekil 4’de ortalama efektif basınç değerleri gösterilmiştir. Bu değerlerin
benzine göre yüzdesel değişimleri torkta olduğu gibidir. İlaveten, özgül yakıt tüketimi hesaplanarak Şekil 6’da
gösterilmiştir. Asetonun benzin içindeki oranı arttıkça özgül yakıt tüketimi azalmıştır. A25 ve A50 için benzine
göre özgül yakıt tüketimi sırasıyla %8,0 ve %12,1 azalma olmuştur. Aseton içerisinde benzine göre daha fazla
oksijen ihtiva ettiği, oktan sayısı yüksek olduğu ve daha çabuk buharlaştığı için ve hava ile daha homojen şekilde
karışım oluşturduğu için aynı gücü elde etmek için daha az yakıt miktarı gerekmektedir.
N50 için özgül yakıt tüketimi benzine göre %24,4 artmıştır. Naftalin kullanımında özgül yakıt sarfiyatının benzine
göre daha yüksek çıkmasının nedenleri, naftalinin alt ısıl değerinin benzine göre yaklaşık %25 düşük olması ve
C/H oranının yaklaşık üç katı daha yüksek olmasıdır. Ayrıca, karışımın karbon miktarının daha yüksek olması ve
yanma için daha fazla havaya ihtiyaç duyulmasına rağmen yeterli havanın sağlanamamasından kaynaklı olarak
özgül yakıt sarfiyatı artmaktadır.
Motor performans parametreleri açısından genel olarak, Şekil 7’de gösterildiği gibi, karışımlı yakıtların özgül
yakıt sarfiyatı hariç diğer parametrelerde düşüşe sebep olduğu görülmektedir. Özgül yakıt sarfiyatı açısından ise
aseton içeren karışım pozitif etki oluştururken, naftalin içeren karışım negatif yönde etki oluşturmuştur.
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Emisyonlar bakımından CO2 ve CO ortak olarak değerlendirilirse (Şekil 8 ve Şekil 9), A25 ve A50 için benzine
göre CO2 artarken CO düşmüştür. Bunun sebebi olarak; asetonun oksijen ihtiva etmesi, C/H oranının benzine göre
yüksek olmasından kaynaklanan daha fazla CO2 oluşumu, asetonun buharlaşma sıcaklığının düşük olmasından
kaynaklanan yanma iyileşmesi ile daha az CO oluşumu düşünülebilir. Karışımdaki aseton iki katına çıktığında
CO2 miktarı %1,3 azalmakta ve CO miktarı %3,6 artmaktadır. Bu ise, karışımdaki aseton miktarı arttıkça, tam
yanma ürünlerinin azalıp eksik yanma ürünlerinin artığını göstermektedir. Bu gözlemi, HC grafiğindeki (Şekil 11)
artışta desteklemektedir. N50 için ise; naftalinin 1,25 olan C/H oranı benzinin 0.44 değerinden oldukça yüksek
olduğundan, CO2 ve CO oluşumu benzinden sırasıyla %0,9 ve %1,8 yüksek çıkmıştır. Ayrıca, naftalinin yüksek
olan C/H oranı sebebiyle, ortamda hava ile silindir içerisine giren O 2 molekülleri C ile daha fazla bileşik
oluşturarak CO2 ve CO miktarını artırır. Bu durumu, O2 (Şekil 10) grafiği de desteklemektedir.
Şekil 10’da gösterildiği gibi, egzoz gazlarındaki O2 miktarı, A25 ve A50 için benzine göre sırasıyla %14,7 ve
%15,5 artmıştır. Bu artışta, özellikle asetonun oktan sayısının benzine göre yüksek olmasının etkisi büyüktür. N50
için ise O2 miktarının azaldığı ve eksik yanma ürünü olan CO miktarının arttığı gözlenmektedir. N50 için benzine
göre O2 miktarında %26,7 azalma olmuştur.
HC emisyonu, Şekil 11’de gösterilmiştir. Sırasıyla A25 ve A50 için HC emisyonu benzine göre %9,2 ve %4,6
azalmıştır. Asetonun benzine göre buharlaşma sıcaklığının düşük olmasından dolayı hızlı buharlaşması, daha
homojen hava-yakıt karışımının daha çabuk oluşmasına imkan sağlayarak HC oluşum süresini kısaltmaktadır.
Bundan dolayı yanmamış HC emisyonlarının miktarı aseton ilavesinde daha düşük seviyelerde çıkmaktadır. N50
için ise benzine göre HC emisyonu %5,5 yüksek çıkmıştır. Bunun en büyük sebebi naftalinin yanmayı eksik
yanma yönünde etkilemesidir.
Asetonun oktan sayısının yüksek olması, hızlı buharlaşıp hava ile homojen karışım oluşturup daha fazla yakıtın
reaksiyonunu mümkün kılması NOx miktarını, Şekil 12’de görüldüğü gibi, benzine göre artırmıştır. A25 ve A50
için NOx oluşumu benzine göre sırasıyla %13,6 ve %5,5 yüksek çıkmıştır. Bu durum, ayrıca aseton ilavesinde
silindir içerisinde sıcaklığın yükseldiğini göstermektedir. Çünkü, temelde NO x oluşumu silindiri içi sıcaklığın
kuvvetli fonksiyonudur. Naftalinin H/C oranının karşılaştırılan diğer yakıtlara göre çok düşük olması, karbon
içeriğinin yüksek olması nedeniyle yanmanın eksik yanma yöneliminde gerçekleşmesi, yakıtın tamamının okside
edilememesi ve alt ısıl değerinin düşük olması sebebiyle silindir içi yanma sıcaklığı düşük seviyelerde kalarak
NOx oluşumunu benzine göre %4,1 azaltmaktadır. NOx değişimini, daha fazla reaksiyonun gerçekleştiğini
gösteren HC grafiği de desteklemektedir.
Motor emisyonları testlerde kullanılan bütün yakıt türleri için değerlendirildiğinde, Şekil 13’de topluca gösterildiği
gibi, A25 ve A50 için NOx emisyonu hariç emisyonların pozitif yönde etkilendiği ve N50 için NO x emisyonu hariç
emisyonların negatif yönde etkilendiği görülmektedir.

Şekil 2. Tork

1304

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Şekil 3. Güç

Şekil 4. Ortalama efektif basınç

Şekil 5. Volumetrik verim

Şekil 6. Özgül yakıt sarfiyatı
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Şekil 7. Motor performans parametrelerinin karşılaştırması

Şekil 8. CO2 emisyonu

Şekil 9. CO emisyonu

Şekil 10. O2 emisyonu
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Şekil 11. HC emisyonu

Şekil 12. NOx emisyonu

Şekil 13. Motor emisyonlarının karşılaştırması

4. GENEL DEĞERLENDİRMELER
Sıralı çift buji ateşlemeli dört silindirli ticari bir motor, aseton ve naftalin benzine katılarak test edilmiş ve motor
performansı ve egzoz emisyonları ölçülmüştür. Kütlesel olarak %25 aseton (A25), %50 aseton (A50) ve %50
naftalin (N50) benzine ilave edilmiştir. Testler motor kataloğunda maksimum tork devri olarak gösterilen 2800
d/dk’da ve tam yükte yapılmıştır. Testlerde ticari motorun benzin için ayarlanmış ECU tanımlamalarına
dokunulmadan karışımlı yakıtlar ile testi yapılmıştır. Şimdiye kadar aseton ve naftalin kullanımına yönelik sınırlı
sayıdaki testlerde bir silindirli test motorları kullanılmıştır. Ticari bir motorda bu yakıt karışımlarının test edilmesi
önemli görülmektedir.
Genel olarak, incelenen yakıt karışımlarının tüm performans değerlerini (A25 ve A50 için özgül yakıt tüketimi
hariç) benzine göre kötüleştirdiği gözlenmiştir.
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Aseton karışımında benzine göre torkta meydana gelen A25:%3,6 ve A50:%3,9 düşüşlere rağmen, özgül yakıt
tüketimindeki A25:%8,0 ve A50:%12,1 değerlerindeki etkin azalmalar dikkat çekmektedir. Naftalin karışımında
ise torktaN50:%2,9 düşüş olurken özgül yakıt tüketiminde N50:%24,4 değerinde ciddi artış olmuştur.
Ayrıca, emisyonlar açısından, aseton karışımları benzine göre CO2, CO, O2 ve HC emisyonlarında düşük
seviyelerde de olsa bir iyileşme oluştururken NOx oluşumunu A25:%13.6 ve A50:%6.0 arttırmıştır. Naftalin
karışımı ise CO2, O2, NOx emisyonlarını bir miktar iyileştirirken, HC oluşumu artmıştır.
Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, aseton ilavesinin, fakir karışım şartlarında ve optimize
edilmiş ateşleme avanslarında motor performansına ve emisyonlara pozitif yönde etki edeceği söylenebilir. Ancak,
naftalin ilavesinin uygulanabilirliğinin motorlar üzerinde pozitif bir etki oluşturmayacağı görülmektedir.
Ayrıca testlerin yapıldığı motor ticari bir motor olup ECU’ya dışarıdan müdahale edilememekte ve ECU benzin
için tanımlanmış hava-yakıt oranlarını ve ateşleme avanslarını kullanmaktadır. Bu nedenle yeni yakıt karışımları
için optimum çalışma şartlarının belirlenerek ECU’da tanımlanması toplam faydayı artırıcı olacaktır. Bu durum,
karışımlı yakıtlardan maksimum faydanın sağlanabilmesi için önem arz etmektedir.

KAYNAKLAR
[1] Akyaz, S., (2007) “Benzin-Tersiyer Bütil Alkol ve Benzin-Naftalin Karışımlarının Buji Ateşlemeli Motorun
Performansına ve Eksoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel İncelenmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
[2] Elfasakhany, A., (2016) “Performance and Emissions Analysis on Using Acetone–Gasoline Fuel Blends in
Spark-Ignition Engine”, Engineering Science and Technology, an International Journal, 19, pp.1224-1232.
[3] Elfasakhany, A., (2017) “Investigations on Performance and Pollutant Emissions of Spark-Ignition Engines
Fueled withn-butanol–, isobutanol–, ethanol–, methanol–, andacetone–gasoline Blends: A Comparative
Study”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 71, pp.404-413.
[4] Nithyanandan, K., Zhang, J., Li, Y., Wu, H., Lee, T.H., Lin, Y., Lee, C.F., (2016) “Improved SI Engine
Efficiency Using Acetone–Butanol–Ethanol (ABE)”, Fuel, 174, pp.333-343.
[5] Li, Y., Nithyanandan, K., Meng, X., Lee, T.H., Li, Y., Lee, C.F., Ning, Z., (2017) “Experimental Study on
Combustion and Emission Performance of a Spark-Ignition Engine Fueled with Water Containing AcetoneGasoline Blends”, Fuel, 210, pp.133-144.
[6] Li, Y., Meng, L., Nithyanandan, K., Lee, T.H., Lin, Y., Lee, C.F., Liao, S., (2017) “Experimental
Investigation of a Spark Ignition Engine Fueled with Acetone–Butanol–Ethanol and Gasoline Blends”,
Energy, 121, pp.43-54.
[7] Li, Y., Nithyanandan, K., Lee, T.H., Donahue, R.M., Lin, Y., Lee, C.F., Liao, S., (2016) “Effect of WaterContaining Acetone–Butanol–Ethanol Gasoline Blends on Combustion, Performance, and Emissions
Characteristics of a Spark-Ignition Engine”, Energy Conversion and Management, 117, pp.21-30.
[8] Migita, H., Amemiya, T., Yokoo, K., Lizuka, Y., (2002) “The New 1.3-Liter 2-Plug Engine forthe 2002
Honda Fit”, JSAE Review, 23, pp.507-511.
[9] Nakayama, Y., Suzuki, M., Iwata, Y., Yamano, J., (2001) “Development of a 1.3L 2-Plug Engine forthe 2002
Model ‘Fit’ ”, Honda R&D Technical Review, 13, pp.43-52.

1308

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

SÜRÜŞ ÇEVRİMLERİNİN BATARYA TÜKETİMİ, EMİSYON VE BATARYA
DURUMU FAKTÖRLERİ BAZINDA KARŞILAŞTIRILMASI
Muhammed Raşit KARTAL1, Emrah ÇETİN2, Ferhat DALDABAN3
1

İskenderun Teknik Üniversitesi , Enerji Sistemleri Müh. Böl., Hatay, Türkiye
2
Bozok Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Yozgat, Türkiye
3
Erciyes Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl., Kayseri, Türkiye
Sorumlu Yazar: Muhammed Raşit Kartal, mrasit.kartal@iste.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmada hibrit aracın günlük kullanım profillerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Profillerin ele
alınabilmesi için ikisi yurtiçi olmak üzere modellenmiş beş bölgeye ait sürüş çevrimleri kullanılmıştır. Sürüş
çevrimleri bir bölgenin günlük araç kullanımına ait verileri içeren grafiklerdir. Verilerin toplanmasında gerçek
hayatla eşleşmesine azami dikkat edilmektedir. Toplanan verilerin işlenmesinde en çok en çok tekrar edilen
davranışlar alınarak çevrim kurgulanmaktadır. Analizlerin yapılabilmesi için yardımcı programlara ihtiyaç
duyulmaktadır. ADVISOR programı NREL tarafından hibrit araçların geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere
tasarlanmıştır. Araçlara ve sürüş çevrimlerine ait veriler veri tabanına yüklenerek ve mevcut modüllerde değişiklik
yaparak istenilen simülasyonun yapılabilmesi mümkündür. Çevrimler batarya tüketim analizi, araç performans
analizi, emisyonlar gibi kontrol, modelleme, simülasyon, test ve optimizasyon işlemlerinde kullanılmaktadır.
Araçlara yönelik standartların belirlenmesi için kullanım şartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemiz
ekonomisinde, ekolojik dengesinde ve günlük yaşamında büyük etkilere sahip araç kavramının özgün
standartlarımıza bağlı olmayışı kontrol açısından boşluk oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlar hibrit araçların
modellenmesi ve ülkemizdeki sürüş şartlarının irdelenebilmesi için kaynak oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Emisyon, Sürüş çevrimi, Hibrit araçlar, WLTC, FTP

COMPARISON OF DRIVING CYCLES' BY BATTERY CONSUMPTION, EMISSION
AND BATTERY STATUS FACTORS
ABSTRACT
In this study, a comparative analysis of the daily use profiles of the hybrid vehicle was conducted. In order to be
able to handle the profiles, driving cycles belonging to five modelled regions, two of which are domesticated, have
been used. Driving cycles are graphs of daily driving data of a zone. The utmost attention is paid to match real life
in the collection of data. In the processing of the collected data, the most frequently repeated behaviours are taken
and the cycle is being edited. Utilities are needed to make analyses. The ADVISOR program is designed by NREL
to contribute to the development of hybrid vehicles. It is possible to make the desired simulation by loading the
data for the vehicles and the driving cycles into the database and modifying the existing modules. Cycles are used
in control, modelling, simulation, testing and optimization processes such as battery consumption analysis, vehicle
performance analysis, emissions. Terms of use are required to set standards for vehicles. In our national economy,
the fact that the concept of the vehicle, which has great influence in ecological balance and daily life, does not
depend on our original standards, constitutes a gap in terms of control. The results obtained provide a basis for
modelling hybrid vehicles and for examining driving conditions in our country.
Keywords: Emission, Driving Cycle, Hybrid Vehicles, WLTC, FTP

1. GİRİŞ
Fosil kökenli yakıtların (benzin, dizel vb.) olumsuz yönleri alternatif enerji kaynaklarına olan yönelimi artırmıştır.
Bu olumsuzluklarından başlıca etkenler kaynakların sınırlı olması ve çevreye olan zararlı etkileridir. Beraberinde
ortaya çıkan ekonomik dezavantajlar, iklim değişiklikleri gibi etmenler durumu daha ileri bir noktaya taşımaktadır.
Petrol fiyatlarının düşük olması sebebi ile geçtiğimiz yüzyılda kendine yer bulamayan elektrik enerjisi temelli
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sistemler, petrol fiyatlarının yükselmesi ve yukarıda saydığımız sebepler ile birleşince günümüz çalışmalarında
kendine büyük bir yer edinmeyi başarmıştır.
Elektrikli araçlarda enerji depolama, yakıt ikmali, seyir menzili gibi konular temel zorlukları oluşturduğundan,
enerji sarfiyatının minimum düzeye getirilmesi çalışmaların hedefindedir. Bu konuda çalışmaları hızlandırabilmek
adına simülasyon sistemi geliştirilmiştir. Sürüş çevrimi adı verilen bu simülasyonlarda, araçların hangi profillerde
çalışacağını göstermektedir. Bu bilgi ile yapılan aracın mekanik dayanımından yakıt sarfiyatının ölçülmesine kadar
birçok konuda öngörüde bulunulabilmekte, çalışmalara yön verilmektedir.
Çevrimler bölgelere özgü olup, bölge büyüklüklerini ilçeden kıtaya, hatta küresel ölçeğe çıkarmak mümkündür.
Bu çalışmada model alınan araç ile ele alınan sürüş çevrimlerinde yapılan enerji sarfiyatları MATLAB ortamında
ADVISOR programı kullanılarak ölçülmektedir.
Ölçülen bu değerler ile bölgelerde yapılan enerji sarfiyatı, enerji tüketimi yoğunlukları ve emisyon değerleri
karşılaştırılmıştır. Bu sonuçlar bölgelere yönelik araç tasarımı, şehrin trafik yoğunluğu, sürücü profili gibi başka
konularda da analiz imkânı sağlamaktadır.

2. SÜRÜŞ ÇEVRİMLERİ
Sürüş çevrimleri bir taşıtın bir bölgede(şehir/devlet/kıta) ortalama olarak nasıl kullanıldığını ifade etmeye yarayan
taşıt hız zaman grafikleridir.
Standartlarda kullanılmakta olan çevrimlerden WLTC(Worldwide Harmonized Test Cycle), Japon1015 vb.
standart çevrimler daha düz ivmelenme, hızlanma periyodlarına sahiptir. Standart olmayan, sürüş grafiği o bölgede
yapılan deneylerden elde edilen Manhattan Sürüş Çevrimi, New York Sürüş Çevrimi, İstanbul Sürüş Çevrimi
örnek verilebilir. Bu çalışmada her iki kategoriden sürüş çevrimleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.
Seyir grafiği çıkarılırken hedef bölgenin bütün özelliklerini yansıtmasına özen gösterilir. Bu amaçla uygulanan üç
yöntem (Temsili rotalar metodu, Sahada ölçüm metodu, Araç takip metodu) daha sonra incelenecektir. Nihai
çevrime ulaşmak için çok sayıda deneyimsel veri elde edilir ve kaydedilir. Bu veriler grafik haline getirilerek
çözümlenir ve grafiklerden ortaya çıkan ortak çevrim nihai sürüş çevrimi olarak elde edilir.
Elde edilen grafiklerin temel birimi mikro-yolculuklardır. Mikro-yolculuk, taşıtın hızının sıfır olduğu iki “an”
arasındaki kısımdır. Mikro-yolculukların her biri bağımsız olarak ele alınır, birtakım süzgeçlerden geçirilir ve
sürücüler tarafından en çok kullanılan temel davranış biçimlerinin bir araya getirildiği sürüş çevrimi elde edilir.
Kümeleme algoritmasının gerçekçi bir şekilde çalışılması için benzerlik ölçüt parametreleri büyük rol almaktadır.

2.1.Ölçüt Parametreleri
2.1.1. Zaman Toleransı
Veri toplama tekniğinden kaynaklı oluşan düzensizliğin giderilmesi için, bir zaman adımı toleransı belirlenmesi
gerekmektedir. İki veri arasında zaman adımı ‘x’ saniyenin üzerinde ise mikro-yolculuk kayıp olarak
nitelendirilmekte ve algoritma içine alınmamaktadır.

2.1.2. Seyir Hızı Toleransı
Bir mikro-yolculuğun, başka bir mikro-yolculuğa benzeyebilmesi için çeşitli (hızlanma, sabit hız, yavaşlama)
benzerliklerine bakılması gerekmektedir. Fakat iki veri arasında belirli hız toleransı belirlenmelidir. Bu sayede
neyin hızlanma neyin sabit olduğu ortaya çıkmaktadır. Verilen hız toleransı ile bu benzerlik belirlenir.

2.1.3. Yüzde Toleransı
Bir mikro-yolculuğun toplam zamanının yüzde kaçı hızlanma, sabit hız, yavaşlama olarak geçtiği algoritmada
kayıt altında tutulmaktadır. Yine iki mikro-yolculuk birbirine benziyor diyebilmemiz için bu verileri
karşılaştırmak gerekmektedir. Bu tolerans da bu yüzdelik oranların karşılaştırılmasını sağlamaktadır.
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2.1.4. Ortalama Hız Toleransı
İki mikro-yolculuğun sadece hızlanma, sabit hız, yavaşlama yüzdelerinin birbirine benzemesi için yeterli değildir.
Ayrıca ortalama hızlarının da yakın olması gerekmektedir.

2.1.5. Minimum Toplam Zaman
Bir mikro-yolculuk en az t kadar saniyeden oluşmalıdır.

2.1.6. Minimum Ortalama Hız
Bir mikro-yolculuğun algoritmaya girebilmesi için bu ortalama hızın üstünde olması gerekmektedir.

2.1.7. Toplam Zaman Toleransı

İki mikro-yolculuğun benzemesinin bir diğer koşulu ise mikro-yolculuk sürelerinin birbirine yakın olmasıdır.
Örnek olarak Konya Sürüş Çevrimi için kullanılan benzerlik ölçüt parametre değerleri Tablo 1’de verilmiştir
(Başlamışlı ve diğerleri, 2016).
Tablo 1.Konya Sürüş Çevrimi Parametreleri
Parametre
Zaman Toleransı (sn)
Seyir Hızı Toleransı (kms)
Yüzde Toleransı (%)
Ortalama Hız Toleransı (kms)
Minimum Toplam Zaman (sn)
Minimum Ortalama Hız (kms)
Toplam Zaman Toleransı (sn)

Değer
10
3
3
2
10
9
20

3. SÜRÜŞ ÇEVRİMLERİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
Genel olarak kullanılan metotlar üç ana başlık altında incelenebilir.
1- Temsili rotalar metodu
2- Sahada ölçüm metodu
3- Araç takip metodu

3.1.Temsili rotalar metodu
Bu metodun anahtarı rota seçimidir. Yol durumu, trafik akışı ve ortalama hız genellikle temsili rotayı belirlemek
için kullanılan kıstaslardır. Bundan sonra, deneysel araçların temsili rotalardaki sürüş verileri kayıt altına alınır. Bu
veri sürüş çevrimini oluşturmak için kullanılır. 1956’da California7 Sürüş Çevrimi bu yaklaşım ile yapılan ilk
çevrimdir. Sonrasında ECE Sürüş Çevrimi, FTP 75 Sürüş Çevrimi, diğerleri arasında bu metodu kullanan
çevrimlerdir.
Coğrafik farklar göz önünde bulundurulduğunda Honkong Sürüş Çevrimi’ni geliştirmek için Honkong’tan iki
temsili rota seçilmiştir (Tong ve diğerleri, 1999). Edinburg’da 6 abonman rotası seçilmiştir veri toplamak için.
Deney bir yıl sürmüştür (Esteves-Booth ve diğerleri, 2001). Taichung da üç ana rota seçmiştir sürüş için data
toplamaya ve 202 test sürüşü yapılmıştır (Chiang ve diğerleri, 2014).

3.2. Sahada ölçüm metodu
Bu metot ölçüm araçlarıyla donatılmış test araçlarından veri elde etmeyi içermektedir. Bu metot birçok araştırmacı
tarafından benimsenmiştir. Avrupa sürüş veri tabanını Almanya, Yunanistan ve İngiltere’deki 77 arabadan 2200
saatlik, 88,000 km’lik sürüş deneyimleriyle oluşturulmuştur. ARTEMIS Avrupa sürüş çevrimleri bu veri
tabanından geliştirilmiştir (Andre ve diğerleri, 2006). Winnepeg şehri hakkında veri toplayabilmek için 76 gönüllü
seçilmiştir. Bu veri tabanına dayanarak Winnipeg Sürüş Çevrimi’ni oluşturmuşlardır (Ashtari ve diğerleri, 2012).
Askeri rotaların çıkarılabilmesi için askeri bir araç kullanmış ve bununla 11 saatlik test sürüşü gerçekleştirmiştir.
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Bu veriler askeri alanda kullanılacak bir sürüş çevrimi oluşturmak için kullanılmıştır (Han ve diğerleri, 2012).
Amman Sürüş Çevrimi orta büyüklükteki taksilerden elde edilen verilerle oluşturulmuştur (Mallouh ve diğerleri,
2014). Honolulu Sürüş Çevrimi’ni orta sınıf bir kompakt araç ile 10 saatlik bir sürüş neticesinde (489 km)
oluşturmuştur (Schwarzer ve Ghorbani, 2010).
Bu yöntemde kullanılan veri sistemi dört ana başlık altında incelenebilir:
GPS Modülü: Aracın konumunu ve hızını tespit etmektedir.
CAN Modülü: Şarj durumu ve motor hızı gibi temel bilgileri almaktadır.
MCU Modülü: Modüllerin idaresi ve data bilgilerinin irdelenmesinden sorumludur.
GPRS Modülü: GPRS ile elde edilen verinin merkeze gönderilmesinden sorumludur (Zhanga ve diğerleri, 2017).

3.3. Araç takip metodu
Bu metot rastgele seçilen araçlar aracılığıyla veri toplama yolunu kullanmaktadır ve dünyada çokça kullanılmıştır.
Lin bu metodu benimsemiş ve 100,109 sn.’lik datayı içeren 102 test sürüşü gerçekleştirmiştir.(Lin ve Neimeier,
2002) benzer bir dosya olan Singapur Sürüş Çevrimi’nde (Wu ve diğerleri, 2014), Taipei Sürüş Çevrimi’nde
(Tzeng ve Chen, 1998) ve Çin Sürüş Çevrimi (Wang ve diğerleri, 2008) bu metodun uygulandığı dosyalardır. Ama
bu yöntem beraberinde bazı problemleri de getirmektedir. Rastgele seçme prosedürü ile takip edilecek araç
seçiminde kolayca karışıklık olabilmektedir, özellikle de takip edilen araç yeni bir yola ya da çok sıkışık bir trafiğe
girerse(Tong ve diğerleri, 1999)(Yu ve diğerleri, 2017).

4. SÜRÜŞ ÇEVRİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Burada çalışma için kullanılacak olan sürüş çevrimleri tanıtılmaktadır. Her bir çevrim için 2 grafik gösterilmiştir.
Bu grafiklerden birincisi çevrimi hız-zaman düzleminde göstermektedir. İkinci grafik ise çevrimin barındırdığı hız
değerlerini yüzde olarak göstermektedir.

4.1.İstanbul Sürüş Çevrimi:
İstanbul Sürüş Çevrimi İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan çalışma kapsamında ortaya çıkarılmıştır. Sahada
ölçüm metodu ile elde edilmiş olup İstanbul trafiğinden alınmış verileri içermektedir. İstanbul sürüş çevrimine ait
hız-zaman grafiği Şekil 1’de, hız yüzdesi grafiği Şekil 2’de gösterilmiştir (Dinç, 2013).

Şekil 1. İstanbul Sürüş Çevrimi hız-zaman grafiği

Şekil 2. İstanbul Sürüş Çevrimi hız yüzdesi grafiği

4.2.Konya Sürüş Çevrimi:
Hacettepe Üniversitesinde yapılan çalışma dahilinde elde edilen veriler ile oluşturulmuştur. Sahada ölçüm metodu
ile elde edilmiştir. Konya Sürüş Çevrimi’ ne ait hız-zaman grafiği Şekil 3’te, hız yüzdesi grafiği Şekil 4’te
gösterilmiştir (Başlamışlı ve diğerleri, 2016).
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Şekil 3. Konya Sürüş Çevrimi hız-zaman grafiği

Şekil 4.Konya Sürüş Çevrimi hız yüzdesi grafiği

4.3.FTP-72 (UDDS) Şehir Sürüş Çevrimi
FTP-72(UDDS) Çevrimi Amerika tarafından emisyon değeri ve yakıt tüketimi değerinin bulunması için
kullanılmaktadır. FTP-72 şehir içi kullanıma yönelik hesaplamalar yapmak için kullanılmakta olup, aynı amaçla
kullanılan FTP-75 kodlu Sürüş Çevrimi de bulunmaktadır. UDDS Sürüş Çevrimine ait hız-zaman grafiği Şekil
5’te, hız yüzdesi grafiği Şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil 5. UDDS Çevrimi hız-zaman grafiği

Şekil 6. UDDS Çevrimi hız yüzdesi grafiği

4.4.Japon 1015 Çevrimi
1015 Çevrimi Japonya tarafından emisyon değeri ve yakıt tüketim değerlerinin ölçümü için kullanılmaktadır.
Çevrim 10 kodu verilen çevrimin 3 defa tekrarlanması, ardından 15 kodlu çevrimin uygulanmasından oluşur. 1015
sürüş çevrimine ait hız-zaman grafiği Şekil 7’de, hız yüzdesi grafiği Şekil 8’de gösterilmiştir.

Şekil 7. 1015 Çevrimi hız-zaman grafiği

Şekil 8. 1015 çevrimi hız yüzdesi grafiği

4.5.WLTC Çevrimi
WLTC Çevrimi Avrupa Birliği tarafından emisyon değerleri ve yakıt tüketim değerlerinin hesaplanması için
ortaya çıkarılmış çevrimdir. Avrupa birliğinde satışa sunulacak araçlar bu teste tabi tutularak emisyon değerlerinin
belirlenen standartlara göre uygunluğu kontrol edilir. Günümüzde bu testler Euro 6 Standardı’na göre
yapılmaktadır. WLTC Sürüş Çevrimine ait hız-zaman grafiği Şekil 9’da, hız yüzdesi grafiği Şekil 10’da
gösterilmiştir (Tsokolis ve diğerleri, 2016).
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Şekil 9. WLTC Çevrimi hız-zaman grafiği

Şekil 10. WLTC Çevrimi hız yüzdesi grafiği

WLTC Çevrimi 1 Eylül 2017 itibari ile yürürlüğe girmiş olup, NEDC’nin yerini almıştır. NEDC’e ait hız-zaman
grafiği Şekil 11’de gösterilmektedir.

Şekil 11. NEDC Çevrimi hız-zaman grafiği

Kullanılan sürüş çevrimlerine ait teknik bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Kullanılan çevrimlere ait teknik bilgiler

Zaman

Mesafe

Maks.
Hız

Ort. Hız

Maks.
Hızl.

Maks.
Ort.
Ort.Hızl.
Yavaşl.
Yavaşl.

Boşta
Süre

Duraklama
sayısı

İstanbul

976

8.45

78.86

31.12

1.07

-1.49

0.35

-0.43

71

7

Konya

2020

18.36

82.86

32.71

1.42

-1.76

0.45

-0.55

34

33

UDDS

1369

11.99

91.25

31.51

1.48

-1.48

0.5

-0.58

259

17

1015

660

4.16

69.97

22.68

0.79

-0.83

0.57

-0.65

215

7

WLTC

1794

23.08

131

46.3

1.56

-1.39

0.4

-0.41

198

8

5. ADVISOR PROGRAMI VE SİMÜLASYONDA KULLANILAN ARAÇ
5.1.ADVISOR Programı
ADVISOR programı ilk olarak 1994 Kasım ayında NREL tarafından geliştirilmiştir. Program analiz aracı olarak
destek sağlaması amacı ile DOE’nin Ford, General Motors ve Daimler Chrysler ile beraber yürüttüğü “Hibrit
Elektrik Araç Tahrik Sistemi Projesi” için geliştirilmiştir. Program 1998 yılında genel kullanıma sunulmuştur.
ADVISOR programı MATLAB/Simulink ortamında oluşturulmuştur. MATLAB hesaplamaların icrasında kolay
kullanımlı matris temelli programlama ortamı sağlamaktadır. Simulink ise kompleks sistemleri blok diyagramlar
aracılığı ile göstermektedir.
ADVISOR simülasyon sürecinde temel olarak üç ara yüzden oluşmaktadır. Bu ara yüzler ile birlikte kullanıcı
kademeli olarak araç parametrelerinin ve sürüş çevrimi gereksinimlerinin araç performansı, yakıt ekonomisi ve
emisyon üzerindeki etkilerini değerlendirebilmektedir. Ara yüzler MATLAB çalışma alanındaki ham giriş ve çıkış
verisiyle etkileşimi kolaylaştırır.
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ADVISOR programında araç giriş ekranında, (Şekil 12. ADVISOR programı araç bilgileri ara yüz ekranı), araç
parametreleri tasarlanmaktadır. Aracın karakteristik özellikleri değiştirilerek istenilen özellikte araç tasarımı
yapılabilmektedir (Markel ve diğerleri, 2002).

Şekil 12. ADVISOR programı araç bilgileri ara yüz ekranı

ADVISOR programı simülasyon ayarları ekranında (Şekil 13. ADVISOR programı çevrim bilgileri ara yüz
ekranı) kullanıcı aracın simülasyonunun yapılacağı şartlar belirlenmektedir. Kullanılacak sürüş çevrimi, birden
fazla çevrim kullanılıp kullanılmayacağı, gibi şartlar belirlenmektedir.

Şekil 13. ADVISOR programı çevrim bilgileri ara yüz ekranı

ADVISOR sonuç ekranı (Şekil 14. ADVISOR programı sonuç ekranı) ise aracın performansını inceleme olanağı
sağlar. Bütün grafikler çevrim grafiği ile entegredir. Ekranın sağ tarafında yakıt tüketimi ve emisyonlar gibi bütün
sonuçlar bulunmaktadır. Ekranın sol tarafındaki grafikler dinamik olarak başka sonuçları görmek için
değiştirilebilmektedir.
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Şekil 14. ADVISOR programı sonuç ekranı

5.2.Toyota Prius
Test için kullanılacak aracın tasarımını ve teknik değerlerini en doğru şekilde gerçekleyebilmek amacı ile
programın geliştiricileri tarafından sisteme dahil edilen Toyota marka Prius model aracın 1997-1999 yılları
arasında üretilen şasesi kullanılmıştır.
1995 yılında Tokyo Motor Show’da hibrit konsept aracı olarak tanıtılan Toyota Prius 1997 yılında satışa
sunulmuştur. İlk jenerasyon Prius başlangıçta dünyanın ilk seri üretilen benzin-elektrik hibrit aracı olmuştur
(Weiss ve diğerleri, 2012). Araca dair bazı teknik bilgiler Tablo 3’te verilmiştir (URL 1).
Tablo 3. Toyota Prius’a ait teknik bilgiler

Üretildiği Yıllar
Şase Kodu
Benzin Motor Gücü
Benzin Motoru Devir Sınırı
Elektrik Motor Gücü
Elektrik Motor Gücü
Elektrik Motor Tork
0-96 kms
Batarya-Paketi Enerji
Batarya-Paketi Voltaj
Bateri-Paketi Ağırlık
Batarya-Paketi Modül Tipi
Batarya-Paketi Modül Sayısı
Hibrit-Sistem Voltaj
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik

1997 – 1999
NHW10
58
4000
40
30
225
14.1
600
288
57
D-Cell (Kuru Batarya)
40
288
4305
1695
1465
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6. ÇEVRİMLERİN UYGULANMASI
Matlab programının içinde çalışması için tasarlanmış ADVISOR programına olmayan çevrimler tanımlanarak
araçlara bu çevrimler uygulanmış, elde edilen çıktılar değerlendirilmiştir. Çevrimlerin uygulanması sırasında
bataryaların şarj durumunu gösteren grafikler aşağıda verilmiştir.
İstanbul Sürüş Çevrimi sırasında şarj durumu Şekil 15’te gösterilmiştir.

Şekil 15. İstanbul Sürüş Çevrimi SOC grafiği

Konya Sürüş Çevrimi sırasında şarj durumu Şekil 16’da gösterilmiştir.

Şekil 16. Konya Sürüş Çevrimi SOC grafiği

WLTC Sürüş Çevrimi sırasında şarj durumu Şekil 17’de gösterilmiştir.

Şekil 17. WLTC Sürüş Çevrimi SOC grafiği

UDDS Sürüş Çevrimi sırasında şarj durumu Şekil 18’de gösterilmiştir.

Şekil 18. UDDS Sürüş Çevrimi SOC grafiği

1015 Sürüş Çevrimi sırasında şarj durumu Şekil 19’da gösterilmiştir.

Şekil 19. 1015 Sürüş Çevrimi SOC grafiği
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SOC grafikleri incelendiğinde birim batarya enerjisi başına gidilen mesafe azalan sıralama ile: WLTC Sürüş
Çevrimi: 2.048 km, Konya Sürüş Çevrimi: 0.931 km, UDDS Sürüş Çevrimi: 0.5995 km, İstanbul Sürüş Çevrimi:
0.524 km, 1015 Sürüş Çevrimi: 0.332 km olduğu görülmektedir. Kullanım miktarı ile birlikte kullanım düzeni de
batarya kullanım ömrü açısından önem arz etmektedir. WLTC ve Konya sürüş çevrimlerinde bulunan
düzensizlikler bataryanın deşarj-şarj durumları arasında daha fazla geçiş yapmasına sebep olmaktadır. Bu durum
batarya ömrünü kısaltacaktır.
Yakıt tüketim değeri bir araç için temel ekonomik parametrelerden olduğundan sürdürülebilir bir tasarım için göz
önünde bulundurulması şarttır. Test verilerine göre aracın verdiği tepkiler analiz edilerek tasarım geliştirilebilir ve
gerekli görüldüğü takdirde bölgesel çözümlere gidilebilir. Testlerde elde edilen yakıt tüketim değerleri Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 4. Çevrimlerde tüketilen yakıt değerleri

Yakıt
(lt/km)

İstanbul
4.7

Çevrimler
WLTC
5.1

Konya
4.9

UDDS
4.9

1015
6.1

Yakıt tüketim değeri en az değere sahip İstanbul sürüş Çevrimi Emisyon değerleri sıralamasında genel olarak
ikinci sırada bulunmaktadır. Emisyon değerlerinin yakıt tüketim değerleri ile doğru orantılı olmadığı
görülmektedir. Bununla birlikte çevrimlerin ortalama hızları artan sıralamada karşılaştırıldığında karşımıza
emisyon değerlerinin azalan sıralaması ile aynı liste çıkmaktadır. Bu sonuçtan hareketle trafik akıcılığının emisyon
değerleri üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğunu söylemek mümkündür. Testlerde elde edilen emisyon değerleri
Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Çevrimlerde salınan emisyon değerleri

Çevrimler
İstanbul
Konya
WLTC
UDDS
1015

HC
0,937
0,534
0,432
0,704
1,794

Partikül Cinsi
CO
NOx
1,033
0,166
0,591
0,122
0,463
0,114
0,791
0,152
1,741
0,159

PM
0
0
0
0
0

7. SONUÇLAR
Bu çalışmada, Türkiye şartlarında hazırlanan çevrimler ile küresel ölçekte kullanılan örnekler karşılaştırılmıştır.
Elde edilen sonuçlar bölgenin ihtiyaçlarının görülmesini sağlamıştır. İstanbul Sürüş Çevrimi’nde yakıt tüketiminin
düşük olduğu görülürken emisyon değerlerinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Konya Sürüş Çevrimi göz
önünde bulundurulduğunda bu sonucun ortaya çıkmasında sürücü profilinden daha çok trafik şartlarının etkili
olduğu söylenebilmektedir. Çevreye verdiği zarar ile birlikte araçların kullanım ömrünü de etkileyeceğinden
ekonomik açıdan zararları olacaktır.
Bölgesel sürüş çevrimleri aracılığıyla kullanıcı profillerinin, trafik şartlarının belirlenmesi ülkemizin geleceği
adına strateji belirlemek için gerekmektedir.

KISALTMALAR
ADVISOR
CYC
DOE
Durakl.
FTP
Hızl.
Maks.
MATLAB

Advanced Vehicle Simulator
Driving Cycle
US Department of Energy
Duraklama
EPA Federal Test Procedure
Hızlanma
Maksimum
Matrix Laboratory

NEDC
NREL
Ort.
SOC
UDDS
WLTC
Yavaşl.
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New European Driving Cycle
National Renewable Energy Laboratory
Ortalama
State Of Charge-Şarj Durumu
Urban Dynamometer Driving Schedule
Worldwide Harmonized Test Protocol
Yavaşlama
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ÜÇGEN KESİTLİ RADYATÖR HAVA KANALLARINDA ISI TRANSFERİNİN
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ÖZET
Bu çalışma, hava kanal kesit geometrisi ikizkenar üçgen olan su soğutmalı motor radyatörlerinin hava tarafındaki
ısı transfer katsayısının tahminiyle ilgilidir. Üçgen kanalda gerçekleşen hava akışı, x, y ve z momentum
denklemleri ve basınç alanının Poisson denklemi ile modellenmiştir. Ayrıca akışın, hidrodinamik ve termal
yönden eş zamanlı olarak değiştiği kabul edilmiştir. Kanal içerisindeki sıcaklık dağılımı sıkıştırılamaz akışın enerji
denklemiyle modellenmiştir. Üçgen kanalın kesit alanı, uygun bir koordinat transformasyonu kullanılarak kare
şeklinde düzgün bir çözüm alanına dönüştürülmüştür. Akışı ve ısı transferini yöneten denklemler, yeni çözüm
bölgesi koordinatına göre düzenlenmiştir. Transforme edilmiş denklemler sonlu fark metodu kullanılarak Newton
Raphson yöntemi ile sayısal olarak çözülmüştür. Sonuçlar, 250, 500, 750, 1000 ve 1200 Reynolds değerleri
kullanılarak en-boy oranı 1 olan ikizkenar üçgen kanal için elde edilmiştir. Hesaplamalar sonucunda, akış kanalda
ilerken tam gelişmiş akışa yaklaşmış olup Nusselt sayısı literatürde verilen 2.50 değerinde sabitlenmiştir. Isı
transferi bakımından kanalın ilk 10 mm uzunluğunda giriş bölgesi akışının ısı transferi açısından olumlu bir etkisi
olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Giriş bölgesi akışı, sonlu farklar yöntemi, üçgen hava kanalı, koordinat transformasyonu

NUMERICAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER IN RADIATOR AIR DUCTS
WITH TRIANGULAR CROSS SECTION
ABSTRACT
This study is concerned with the estimation of the air-side heat transfer coefficient of water-cooled engine
radiators with triangular cross section. The air flow in the triangular channel is modeled by the momentum
equations of x, y and z and the Poisson equation of the pressure field . It is also assumed that the flow develops
simultaneously, hydrodynamically and thermally. The temperature distribution in the channel is modeled by the
energy equation for the incompressible flow. By using a suitable coordinate transformation, the cross-sectional
area of the triangular channel is transformed into a square solution domian. The governing equations of flow and
heat transfer are arranged according to the coordinates of the new solution domian. Transformed equations are
numerically solved by the Newton-Raphson method using the finite difference method. The results were obtained
for isosceles triangular channel with an aspect ratio of 1 with Reynolds numbers of 250, 500, 750, 1000 and 1200.
As a result of calculations, the entrance region flow approaches the fully developed flow during its progression in
the duct and Nusselt numbers is fixed at the value 2.50 given in the literature as well. The entrance region flow
was found to have a positive effect on the heat transfer of the first 10 mm of the channel.
Keywords: Entrance region flow, finite difference method, triangular air duct, coordinate transformation
Semboller Listesi
A
CP
Dh
h
k
m

kanalın kesit alanı (m2)
sabit basınçta özgül ısı (J kg-1 K-1)
hidrolik çap (m)
ısı taşınım katsayısı (Wm-2K-1)
ısı iletim katsayısı (Wm-1K-1)
Şekil 1 deki |OA| doğrusunun eğimi
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Nu
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Tw
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w
W
x
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Nusselt sayısı
kanalın taban uzunluğunun yarısı (m)
basınç (Pa)
kanalın ıslak çevre uzunluğu (m)
boyutsuz basınç
Prandtl sayısı
Reynolds sayısı
sıcaklık (K)
duvar sıcaklığı (K)
giriş sıcaklığı (K)
x doğrultusundaki hız (m s-1)
x doğrultusundaki boyutsuz hız
y doğrultusundaki hız (m s-1)
y doğrultusundaki boyutsuz hız
akış doğrultusundaki hız (m s-1)
akış doğrultusundaki hızın ortalama değeri (m s-1)
akış doğrultusundaki boyutsuz hız
akış yönüne dik olan bir koordinat elemanı (m)
akış yönüne dik olan bir koordinat elemanı (m)
akış yönündeki koordinat elemanı (m)
ısıl yayılma katsayısı (m2 s-1)
boyutsuz sıcaklık
kinematik viskozite (m2 s-1)
yoğunluk (kg m-3)
çözüm bölgesinin koordinat elemanı
çözüm bölgesinin koordinat elemanı

1. GİRİŞ
Su soğutmalı radyatörler, içten yanmalı motorların soğutulması için kullanılan kompakt ısı değiştiricileridir. Su
soğutmalı içten yanmalı motorlarda, silindirden salınan ısının % 20 - % 30'u soğutma suyuna aktarılmaktadır.
Radyatör ve motor arasında dolaşan soğutma suyu vasıtasıyla, su tarafından taşınan ısı, ilk önce su kanalının
duvarına aktarılır. Daha sonra su kanalının duvarı ısıyı radyatör kanadının duvarına iletir ve fazla ısı atmosfere
iletilir. Radyatörün hava tarafındaki akışı ve ısı transferi karakteristiği, radyatör kanatçıklarının giriş bölgesi akış
analizi yoluyla tahmin edilebilir. Radyatör hava kanalları, üçgen, dikdörtgen, kare veya sinüzoidal gibi hava
kanalları oluşturmak için şerit şeklindeki alüminyum veya bakır levhalar bükülerek imal edilir. Genellikle üçgen
kesitli hava kanallarının imalatının kolay olması sebebiyle otomotiv radyatörlerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Radyatör hava kanal kesitleri oldukça küçük kanallar olup mini kanal sınıfına (3mm≥Dh> 200μm)
girmektedir(Kandlikar ve Grande, 2003). Makro, mini ve mikro kanallar üzerine yapılmış olan çalışmalar, akışın
laminer rejimden türbülanslı rejime geçişinin farklı Reynolds sayılarında gerçekleştiğini göstermektir. Bu nedenle,
kanalların sınıflandırılması, kanaldaki akış özelliklerini belirlemek için önemli bir parametredir. Ayrıca radyatör
hava kanallarındaki akışın laminar rejimden türbülanslı rejime geçişi deneysel bir araştırma konusudur. Teng ve
ark. (Teng ve ark., 2012) çeşitli kanallardaki geçiş bölgesi akışı ile ilgili deneysel çalışmaları incelemişlerdir.
Yazarlar farklı kesit alanlarına sahip mini kanallardaki akışın laminerden rejimden türbülanslı rejime geçişinin
yaklaşık 2300 Reynolds sayısı civarında olduğunu belirtmişlerdir. Morkani ve ark. (Morkani ve ark., 2009), mini
kanallarda akışın laminardan türbülanslı rejime geçişini deneysel olarak inceleyerek büyük ölçekli kanallara
benzer olduğunu tespit etmişlerdir.
Modern otomobil radyatör hava kanalları, 3 mm kadar küçük hidrolik çaplara sahiptir ve bu kanallardaki hava akış
hızı genellikle 20 m/s’nin altındadır. Normal hızlarda hareket eden bir otomobilin radyatör hava kanallarında
gerçekleşen akış laminer rejimlidir. Otomobil radyatörlerinde hava tarafındaki soğutma zorlanmış konveksiyon ile
gerçekleşmektedir. Buna göre hava kanallarındaki soğutma, laminar zorlanmış konveksiyon kabulü ile
incelenebilmektedir. Bu çalışmada üçgen kesitli hava kanallarına sahip bir radyatörün ısı transferi incelenmiştir.
Üçgen kesit alanına haiz olan bir kanalda, laminar zorlanmış konveksiyonlu ısı transferi, kanalın tepe açısına,
hidrolik çapına, eksenel uzunluğuna ve akış koşullarına göre değişiklik göstermektedir.
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Kanalın giriş bölgesinde gerçekleşen akış sırasında Nussselt sayısı en yüksek değerinden başlayarak tam gelişmiş
akıştaki Nusselt sayısı değerine yaklaşır. Bu sebeple kanalın giriş bölgesinde daha hızlı bir ısı transferi meydana
gelir. Kanalın giriş bölgesindeki akış kanatçık malzemesinin ısı taşınım katsayısına göre iki farklı şekilde gelişir.
Akış hem hidrodinamik hem de termal olarak gelişebilir veya termal olarak gelişirken hidrodinamik olarak
tamamen gelişebilir. Literatürde teorik ve deneysel verilere dayanarak çeşitli kanalların giriş bölgelerindeki
Nusselt sayısının değişimini tahmin etmek için birçok Nusselt sayısı korelasyonu bulunmaktadır (Muzychka ve
Yovanovich, 2004; Mishan ve ark, 2007; Aydın, 2005). Lee ve Garimella (Lee ve Garimella, 2006), H1 (çevresel
olarak düzgün duvar sıcaklığı ve eksenel olarak düzgün duvar ısı akısı) termal sınır koşulları altında farklı en-boy
oranı ile dikdörtgen kesitli mikro kanalların giriş bölgesi ısı transferini araştırmışlardır. Yazarlar yerel ve ortalama
Nusselt sayılarını tahmin etmek için birkaç korelasyon önermişlerdir. Weigand ve Abdelmoula (Weigand ve
Abdelmoula, 2014), paralel plaka kanalı ve bir boru içindeki termal giriş bölgesindeki yerel Nusselt sayısı için
birkaç korelasyon geliştirmişlerdir. Gamrat ve ark. (Gamrat ve ark., 2005) dikdörtgen soğutucu mikro kanallarında
konvektif ısı transferinin üç boyutlu ve iki boyutlu sayısal analizi için Pr = 0.7, Re = 832 için yapılmıştır. Yazarlar,
kanal aralığı 1 mm'den 0,1 mm'ye düştüğünde, ısı transferi üzerinde herhangi bir boyut etkisinin olmadığını
bulmuşlardır. Ayrıca yazarlar ısı akısı ve kanatçık iletkenliği ile ilişkili olarak Nusselt sayısının ani düşüşünü
zalmasını belirlemeye çalışılmıştırlar. Zhang (Zhang, 2007), 30 ° ila 120 ° arasındaki çeşitli tepe açıları ve farklı
kanatçık iletkenliği ile ikizkenar üçgen kanalların laminer zorlanmış konveksiyon ısı aktarım karakteristikleri
araştırılmıştır. Yazar, akışın hidrodinamik olarak tamamen geliştiğini ve termal olarak gelişen koşullar altında
olduğunu varsaydı. Teorik verileri kullanarak ortalama Nusselt sayıları için bir korelasyon denklemi önermiştir.
Bu çalışmada, en-boy oranı 1 olan ikizkenar üçgen mini kanalın 250, 500, 750, 1000 ve 1200 Reynolds değerleri
için giriş bölgesindeki Nusselt değerleri belirlenmiştir. Kanal kesitinin simetrik sol yarı bölgesi kare bir çözüm
bölgesine dönüştürülmüş ve sonlu farklar yöntemi kullanılarak sayısal çözümleme yapılmıştır.

2. MATEMATİK MODELLEME
Yazarlar tarafından bir ikizkenar üçgen kanalda hidrodinamik ve termal olarak tam gelişmiş akış için T termal
sınır şartı altında akış ve ısı transferi karakteristiği hakkında önceden bir çalışma yapılmış olup (Karabulut ve ark.,
20126) bu çalışmada akışın hidrodinamik ve termal olarak gelişmekte olduğu durum modellenmiştir. Çalışmada
sunulan matematiksel model aşağıdaki varsayımlarla türetilmiştir.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.

Koordinat elemanı z eksenel doğrultuyu gösterirken x ve y transversal doğrultuları göstermektedir.
Sıvı sıkıştırılamaz bir Newtonyan akışkanıdır.
Kanalların kesitleri z yönünde aynıdır.
Sıvının termo-fiziksel özellikleri sıcaklıktan bağımsızdır.
Viskoz dağılım önemsizdir.
Kanalın çevre ve kesit alanı sabittir.
Yüzey pürüzlülüğünün etkisi önemsizdir.

(a)

(b)

Şekil 1. (a) Üçgen kanalın doğal koordinat sistemi, (b) Üçgen kanalın elemanları

Giriş bölgesinde hidrodinamik yönden gelişmekte olan akış 3 boyutludur. Bu tip bir akışın modellenmesi için x, y
ve z yönlerindeki hızların ve basınç değerlerinin hesaplanabilmesi gerekmektedir. Giriş bölgesindeki x, y ve z
yönlerindeki hızlar viskoz akışlar için verilen momentum denklemleri ile tanımlanmaktadır. Fakat basınç
değerlerini hesaplanması için ek bir denklem daha gerekmektedir. Gerekli olan basınç denklemi momentum
denklemleri yardımı ile
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şeklinde bir Poisson denklemi olarak tanımlanır. Termal yönden gelişmekte olan akış esnasında x, y ve z eksenleri
üzerinde sıcaklık gradyanları oluşmaktadır. Bu sebepten dolayı kanalda gerçekleşen ısı transferi 3 boyutlu olarak
incelenmelidir. Enerji denklemi
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olarak tanımlanmaktadır. Akışı ve ısı transferini yöneten denklemlerdeki hız, basınç ve sıcaklık ifadelerinin
boyutsuzlaştırılması yoluna gidilmiştir. Momentum, basınç ve enerji denklemi, akış yönündeki ortalama hız w
olmak

2
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T   Ti  Tw   Tw eşitlikleri kullanılarak boyutsuzlaştırılmıştır.

(a)

(b)
Şekil 2. (a) Transforme edilmiş koordinat sistemi, (b) Çözüm bölgesi

Momentum, basınç ve enerji denklemlerin çözümü için üçgen kanalın gerçek kesit alanı üzerinde sonlu farklar
metodunun kullanılabileceği düzgün gridlerin oluşturulması mümkün değildir. Bu nedenle Şekil 1 de görülen

üçgen kesit alanlı kanal Şekil 2 de görülen koordinat sistemine  , , z  transforme edilerek kare kesit alanına
dönüştürülmüş ve son beş eşitlik tekrar düzenlenmiştir. Üçgen kanalın hidrolik çapının Dh 
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olarak ifade edilmektedir. Elde edilen son beş eşitlik sonlu farklar metoduna göre ayrıklaştırılıp Newton Raphson
yöntemi kullanılarak bir FORTAN programı yardımı ile çözülmüştür. Çözüm üçgenin sol yarım bölgesi üzerinde
yapılmış olup tam kesit üzerinde çözümü elde etmek için Şekil 2 de verilen |AB| kenarı üzerinde simetri şartı
kullanılmıştır. Akış doğrultusunda seçilen her bir kesit alanı üzerine gelen uygun basınç değerleri seçili olan kesit
alanı üzerindeki boyutsuz ortalama hızın 1.0 olduğu şartı kullanılarak deneme ve yanılma yöntemi ile elde
edilmiştir. Her bir kesit alanı üzerindeki ortalama Nusselt sayısı, Nu 
hesaplanmıştır.

Re Pr m



2 1 1 m2



d
  W  d d
dz A
 W d d
A

eşitliği ile

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Şekil 3. te farklı Reynolds sayıları için akış doğrultusu boyunca kanaldaki Nusselt sayısının değişimi verilmiştir.
Çözümler, kesit alanı 100x100 grid sayısı ve Dz  1 mm adım aralıkları ile yapılmıştır. Şekil 3 te tüm Reynolds
değerleri için hidrodinamik ve termal yönde gelişmekte olan akış, tam gelişmiş hale yaklaşırken Nusselt
sayılarının 2,5 civarında sabitlendiği görülmektedir. Literatürde aynı üçgen kanal için tam gelişmiş akış şartı
altında Nusselt sayısı 2,50-2,47 civarlarında verilmektedir (Karabulut ve ark., 2016 ve Shah ve London, 1978). Bu
bulguların tümü, bu çalışmada kullanılan yöntemin sağlamlığını doğrulamaktadır. Şekil 3 e göre giriş bölgesi
akışının 10 mm kanal uzunluğuna kadar ısı transferine olan etkisinin fazla olduğu görülmektedir.
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Şekil 3. 250, 500, 750, 1000, 1200 Reynolds değerleri için kanal akış doğrultusunda Nusselt sayısının değişimi

Reynolds sayısı 500 için kanalın girişinden 4 mm, 16 mm ve 26 mm uzaklıktaki boyutsuz hız konturları Şekil 4 te
görülmektedir. Şekil 3 ten görüldüğü üzere Re=500 için gelişmekte olan akış kanal girişinden 26 mm uzaklıkta
tam gelişmiş olmaktadır. Şekil 4 te görüldüğü üzere akış kanalda ilerken akış yönündeki W hızı kanal duvar ve
köşelerde yoğunken kanal kesiti üzerinde uniform bir dağılım göstermeye başlamıştır. Şekil 4 te görülen boyutsuz
hız değişim konturları yapılan analizin doğruluğunu destekler niteliktedir.

Şekil 4. Giriş bölgesinde akış doğrultusu yönündeki boyutsuz hız konturları

Şekil 5 te Re=500 olan akışın kanal girişinden 4 mm, 16 mm ve 26 mm uzaklıktaki boyutsuz sıcaklık konturları
verilmiştir. Kanalın girişinde sıcaklık gradyanları yoğun olarak görülmektedir. Bu yoğunluk kanalın girişine yakın
bölgelerde Nusselt sayısının büyük olduğunu ve ısı transferinin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir.
Akışın hidrodinamik ver termal yönden tam gelişmiş akış özelliği gösterdiği 26 mm civarında boyutsuz hız
konturlarının kanal duvarlarından kanal merkezine doğru toplandığı görülmektedir. Bu durum tam gelişmiş akışın
başladığını göstermektedir. Isı transferi hızının girişte olduğu kadar hızlı olmadığı anlaşılmaktadır.

Şekil 5. Giriş bölgesinde akış doğrultusu yönündeki boyutsuz sıcaklık konturları

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada ikizkenar kesitli radyatör hava kanallarının hidrodinamik ve termal yönden gelişmekte olduğu akış
şartlarında ısı transfer karakteristiği araştırılmıştır. En/boy oranı 1 olan üçgen hava kanalında farklı Reynolds
değerleri kullanılarak akış yönündeki Nusselt sayısı değişimleri hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda hava
kanalındaki akış laminer rejimden çıkmadığı sürece her Reynolds sayısı için akış tam gelişmişe yaklaşırken
Nusselt sayısı literatürde verilen 2.50 değerini vermektedir. Bunun sonucunda kullanılan yaklaşım ve sayısal
yöntem doğrulanmıştır. Aynı üçgen kanal için Nusselt sayısının giriş bölgesindeki değerlerinin ısı transferi
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bakımından kanalın ilk 10 mm uzunluğunda etkisinin olduğu görülmüştür. Bu araştırmada kullanılan yaklaşımın
farklı kesit alan geometrileri ve farklı en/boy oranlı hava kanallarında uygulanabileceği sonucuna varılmıştır.
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ÖZET
İçten yanmalı motorlar üzerine yapılan çalışmalarda, silindir içi basınç değerlerinin ölçümü ve değerlendirilmesi
önemli bir yer tutmaktadır. Basınç ölçümünde, yarım asır öncesine kadar teknolojik yetersizlikler büyük sorun
teşkil etmiştir. Özellikle, hızlı tepki veren sensörlerin (piezoelektrik) ve hızlı numune toplama sistemlerinin
gelişimi ile günümüzde bu sorunlar oldukça azalmıştır. Ancak, teknolojik donanıma sahip olmak gerçek basınç
değerlerini ölçmek için yeterli değildir. Piezoelektrik sensörler ile çalışma halinde; referans basınç değeri, ısıl şok,
gürültü, üst ölü nokta tespiti, termodinamik kayıp açısı gibi parametrelerin doğru seçimi, elde edilen basınç
değerleri üzerinde oldukça etkilidir. Bu çalışmada termodinamik kayıp açısının değerinin, ortalama indike basınç
ve sürtünme basıncı üzerine etkisi araştırılmıştır. Tek silindirli benzin yakıtı ile çalışan ve farklı sıkıştırma
oranlarına sahip bir deney motorundan elde edilen silindir içi basınç bilgileri farklı kayıp açılar ile tekrar
değerlendirilmiştir. Sıkıştırma oranı ve hava fazlalık katsayısının farklı değerlerinin kayıp açı değişiminden
kaynaklanan hata üzerine bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Devir sayısının değişiminden kaynaklanan
farklılıklarda ihmal edilebilecek seviyededir. Kayıp açıdan kaynaklanan hata miktarı motor yüküne daha bağımlı
olmaktadır. Diğer değişkenler sabit kalmak kaydıyla yük miktarının artması ile kayıp açı değişiminden
kaynaklanan hata oranları artmıştır. Sonuç olarak termodinamik kayıp açıda yapılan hata (0,5 KMA) indike
ortalama basınç değerini en fazla %4 oranında değiştirirken, sürtünme basıncında %35 değişime sebep olmaktadır.
Anahtar kelimeler: İndikatör diyagramı, silindir içi basınç ölçümü, termodinamik kayıp açısı, üst ölü nokta
tespiti.

INVESTIGATION of THE EFFECT of THERMODYNAMIC LOSS ANGLE THAT
USING THE DETERMINATION of TOP DEAD CENTRE on THE INDICATED
VALUES
ABSTRACT
In studies on internal combustion engines, the measurement and evaluation of cylinder pressure data is an
important issue. In measurement of cylinder pressure, technological inadequacies were a big problem until half a
century ago. Especially, with the development of fast response sensors (piezoelectric) and fast data collection
systems, these problems are now considerably reduced. However, having technological equipment is not enough
to measure actual pressure values. In case of using piezoelectric sensors; the correct selection of parameters such
as reference pressure value, thermal shock, noise, top dead center determination, thermodynamic loss angle are
very effective on the obtained pressure data. In this study, the effect of thermodynamic loss angle value on
indicated and friction pressures was investigated. The cylinder pressure data, obtained with single cylinder test
engine that use gasoline and having different compression ratios, were re-evaluated according to different loss
angle values. It has been observed that different values of the compression ratio and the air excess coefficient have
no effect on the error caused by the loss angle change. The effect of interaction between the engine speed and the
loss angle can also be neglected. The error caused by the loss angle change is more dependent on the engine load.
As the other variables remain constant, the error that depends on change of the loss angle increases with the
increase of the load. As a result, the error in the thermodynamic loss angle (0,5 CA) effected the net indicated
pressure value by 4%, but this error caused 35% change in the friction pressure.
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Keywords: Indicator diagram, Measurement of cylinder pressure, Thermodynamic loss angle, Determination of
TDC.

1. GİRİŞ
İçten yanmalı motorlar (İYM) ile yapılan deneylerde genellikle motor gücü, motor momenti ve özgül yakıt
tüketimi (ÖYT) değerleri ilk ölçülen temel büyüklüklerdir. Motorun performansı ve verimliliği hakkına bu bilgiler
ile bir fikir elde edilebilir. Fakat, bu değerlerin iyileşmesi veya kötüleşmesine sebep olan değişimin kaynağı
araştırılmak istenirse yanma odası içerisindeki basıncın ölçülmesi bir gerekliliktir. Ayrıca egzoz gaz
emisyonlarının oluşumuna ait hesaplamalara silindir içerisindeki sıcaklık dolayısıyla basınç bilgisine ihtiyaç
duyulur. Motora ait dinamik hesaplamalar için de piston üzerine etki eden gaz basıncının bilinmesi gereklidir. 20.
Yüzyılın ortalarına kadar silindir içi basınç değeri mekanik yöntemler ile elde edilmekteydi. Fakat mekanik
sistemler ile yapısı gereği, basınç değeri hakkında istenen doğrulukta ölçüm yapılamamıştır. Son 60 yıl içerisinde
elektronik ve bilgisayar alanındaki gelişmeler ile basınç ölçümü daha kolay ve doğru hale gelmiştir.
Piezoelektrik sensörlerin ve hızlı numune toplama cihazlarının kullanılmaya başlaması ile motor üzerinde
konstrüktif olarak fazla değişiklik yapmadan hızlı bir şekilde basınç değerleri toplanabilmektedir. Piezoelektrik
sensörlerin teknik üstünlüklerine rağmen doğru ölçüm yapma konusunda dikkat edilmesi gereken birtakım
hususlar vardır. Öncelikle bu sensörler iki nokta arasındaki basınç farkını ölçmektedir. Dolayısıyla mutlak basınç
değerini elde etmek için bir referans basınç bilgisine ihtiyaç duyulur. Bu basınç değerinin tespiti için farklı
yöntemler kullanılır (Brunt ve diğ, 1999) . Sensörler ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu da ısıl şoktur.
Yanma odası içerisindeki sıcaklık değeri 300K den 2000-3000K değerlerine kadar kısa sürelide olsa
yükselebilmektedir.
Motorların dönme hızları göz önünde bulundurulursa sensörlerin bu maruz kaldığı yüksek ısı miktarını
üzerlerinden atmaları için yeterli zamanları yoktur. Dolayısıyla sensör üzerinde bir miktar ısıl yük kalır ve bu yük
özellikle genişleme zamanının son kısmında hatalı basınç değerlerine sebep olur (Lee ve diğ, 2005). Bu sebeple su
soğutmalı sensörlerin kullanılması detaylı araştırmalar için önem arz etmektedir. Silindir içi basınç ölçümünde
sensör montaj yeri, elektronik gürültü ve gecikme, vb. etkiler de hassas ölçüm için önemli değişkenlerdir. Bu
çalışmada yukarıda anlatılan durumlara ilaveten basınç ölçümünde üst ölü nokta (ÜÖN) belirlenmesinde
kullanılan termodinamik kayıp açının etkisi incelenmiştir.
Silindir içi basınç ölçüm sistemleri anlık olarak ölçtükleri basınca karşılık gelen yanma odası hacmi değerini de
kaydetmektedir. Bu sayede motorun basınç – hacim grafiği elde edilebilmektir. Kapalı bir sisteme ait basınç ve
hacim bilgisi mevcutsa sıcaklık, ısı açığa çıkışı, alev ilerleme hızı, vb bilgiler hesaplanabilir (Demirci, 2017).
Ancak sistemin bu anlık hacim değerini hesaplayabilmesi için motora ait bir takım yapısal büyüklükleri ve
ÜÖN’yi bilmesi gerekir. Uygulamada ÜÖN için motor yanma olayı olmaksızın (motored) döndürülür, bu esnada
silindir içi basınç değeri ölçülür. En yüksek basıncın elde edildiği krank mili açılarının ortalaması alınarak
sıkıştırma sürecine ait ÜÖN tespit edilir. Sistem bu noktayı hacim için kendisine bir referans (0 KMA) olarak
kaydeder. Bu yöntem termodinamik ÜÖN tespiti olarak adlandırılır. Fakat literatürde yapılan araştırmalarda bu
usülle belirlenen ÜÖN ile mekanik (gerçek) ÜÖN arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1). Çünkü
termodinamik yöntemde sıkıştırma esnasında silindir duvarlarından çevreye ısı geçişi olmakta ve bu ısı iletimi
piston ÜÖN’ye yaklaştıkça artmaktadır. Dolayısıyla gerçek ÜÖN’de elde edilmesi gereken yüksek basınç değeri
ısı iletimi sebebiyle kendisinden önceki bir noktaya göre daha düşük çıkar. Daha açık ifadeyle termodinamik ÜÖN
genellikle gerçek (mekanik) ÜÖN’den 0-2 KMA daha önce çıkmaktadır (Roders, 2010). Bu sebeple basınç ölçüm
sisteminin belirlediği ÜÖN açısı sisteme girilen bir değere göre bir miktar ötelenir. Fakat her deney motoruna ait
bu değerin belirlenmesi maliyet ve teknik donanım bakımından uygun değildir.
Bu çalışmada bir termodinamik kayıp açı belirlemekten ziyade bu açı değerinde yapılan bir hatanın net ortalama
indike basınç ve sürtünme basıncı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Literatürdeki çalışmalara bu değerin benzin ve
dizel motorlarında sıkıştırma oranına bağlı olarak hangi aralıklara seçilebileceğine ait çalışmalar bulunmaktadır
(Rogers, 2010). Fakat bu çalışmada elde edilen sonuçlar göstermiştir ki özellikle sürtünme kayıpları üzerine
yapılan çalışmalarda termodinamik kayıp açı değerinin doğru bir şekilde belirlenmesi oldukça önemlidir.
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Şekil 1. Termodinamik ile mekanik ÜÖN'nın farkı (solda), İYM'ler için kayıp açı değerleri (sağda) (Rogers, 2010)

2. DENEY VE ANALİZ YÖNTEMLERİ
Bu çalışmada öncelikle bir deney motoru üzerinde sabit bir termodinamik kayıp açısı değerinde, farklı çalışma
noktalarında silindir içi basınç değerleri toplandı. Elde edilen bu bilgiler Excel programına aktarıldıktan sonra
kayıp açı değerinin değişimi incelenmiştir.

2.1 Deneysel Çalışmalar
Deneyler İTÜ Makina Fakültesi, Motorlar ve Taşıtlar Laboratuvarında bulunan tek silindirli, benzinli Antor 3LD
450 motoru ile yapılmıştır. Bu motor tek silindirli bir dizel motoru olmasına karşın, motor üzerinde yapılan çeşitli
değişiklikler ile benzinli motor haline getirilmiştir (Kutlar, 1999). Ateşleme bujisi dizel enjektörünün yerine
takılmıştır. Bujinin konumu yanma odasının merkezine çok yakın olacak şekildedir. Motor üzerinde yapılan bir
yüksek lisans çalışması ile ateşleme ve yakıt püskürtme donanımlarına kumanda eden küçük bir kontrol ünitesi
tasarlanıp imal edilmiştir. Burada sürücü kart olarak Arduino Mega 2560 kullanılmıştır. Motor deneylerinde eddycurrent bir motor freni tercih edilmiş ve dinamometre kuvveti yük hücresi ile ölçülmüştür. Yakıt ölçümünde AVL
733S yakıt tüketimi ölçüm sistemi kullanılmıştır. Emilen hava debisinin ölçülmesinde Dresser marka G65 model
100 m3/h ölçme debisine sahip roots tipi debimetre kullanılmıştır. Bu tip debimetrelerin emme hattı üzerinde
oluşturduğu karşı basınç çok düşük mertebelerdedir. Ayrıca geniş bir ölçüm aralığında doğruluğunu korumasından
dolayı bu tip debimetre tercih edilmiştir (Demirci, 2017).
Antor 3LD 450 deney motoruna ait pistonlar, üzerinde herhangi bir yanma odası geometrisi olmaksızın seri
imalatçısına ham halde ürettirilmiştir. Tasarlanan yeni yanma odası geometrisi, talaşlı imalat yöntemi ile istenen
sıkıştırma oranı (ε) değerine uygun olarak pistonlar üzerine işlenmiştir. Tercih edilen yanma odası geometrisine ait
resim Şekil 2' de verilmiştir. Motor üzerinde sıkıştırma oranının etkisini inceleyen deneysel bir çalışma yapılmıştır.
Burada sıkıştırma oranları 10,5;12;14 değerlerinde seçilmiştir. Motora ait teknik bilgiler Tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 1. Deney motoruna ait teknik bilgiler
Sıkıştırma oranı
Silindir sayısı
Motor hacmi
Çap
Strok
Biyel kolu uzunluğu
Yakıt sistemi
Ateşleme sistemi

10,5; 12; 14
1
454 cm3
80 mm
85 mm
145 mm
Manifolda püskürtme
Elektronik kontrollü, buji
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Deneyler Tablo 2' de verilen deney planına uygun olarak tüm sıkıştırma oranı değerlerinde tekrarlanmıştır. Bu
esnada her deney noktasında silindir içi basnç değerleri kaydedilmiştir. Basınç ölçüm işleminde AVL GZ13 model
buji adaptörü ile kullanılan piezo elektrik basınç sensörü kullanılmıştır. Bilgi toplama işlemi Kistler Kibox hızlı
numune toplama sistemi ile yapılmıştır. Her deney noktasında 200 çevrime ait basınç, hacim, vb, bilgileri
kaydedilmiştir. Daha sonra bu değerler excel dosyasına aktarılmıştır.

Şekil 2. Kullanılan yanma odası geometrisi, ham piston (solda), MR yanma odası (sağda)
Tablo 2. Deney planı
Sıkıştırma oranı

Motor dönme sayısı,
devir/dakika

Efektif yük,
bar
3

1500

5
7

10,5-12-14

3
2000

5
7
%100
%100

2500

Hava fazlalık
katsayısı
1
1,4
1
1,4
1
1,4
1
1,4
1
1,4
1
1,4
1
1,45

Termodinamik kayıp açısının değişiminin incelenmesi için 200 çevrim içerisinden bir örnek çevrim seçilmiştir.
Örnek çevrim, Net ortalama indike basınç, maksimum silindir basıncı ve bu basıncın oluştuğu krank mili açısı
değerleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir (Uyar ve Derinbay, 2018). Hızlı numune toplama sistemine
başlangıç olarak termodinamik kayıp açısı değeri (Loss angle) +0,5 KMA olarak girilmiştir. Bu değer sıkıştırma
oranı yüksek olmayan benzin motorları için literatürde tavsiye edilen aralıktadır.

2.2 Termodinamik Kayıp Açısının Değiştirilmesi
Termodinamik kayıp açının değiştirilmesinde iki farklı yol vardır. Hızlı veri toplama sisteminde her deney
koşulunda kayıp açı değeri değiştirilir ve yeniden basınç değerleri kaydedilir. Bu yöntem basit görünse de deney
süresi 6 kat artacaktır. Yani her deney noktasında 6 farklı kayıp açı değeri için bilgi toplanması gerekmektedir. Bu
yöntem, zaman ve maliyet bakımından uygun görülmemiştir. Diğer bir yol ise belli bir kayıp açı ile her deney
noktası üzerinde bir defaya mahsus basınç bilgisi kaydedilir. Daha sonra bu basınç değerleri kayıp açı miktarına
bağlı olarak kaydırılır. Daha açık ifade etmek gerekirse, kayıp açı değeri pistonun gerçek üst ölü noktasını
belirlemek için kullanılır. Termodinamik kayıp açı değeri her basınç bilgisine karşılık gelen o anki yanma odası
hacmin değerini hesaplamada kullanılır. Sonuç olarak belirli bir kayıp açı ile toplanmış basınç ve hacim bilgisi
üzerinde, kayıp açı değerinin değişimi incelenebilir. Bu çalışmada daha önceden elde ettiğimiz silindir içi basınç
bilgileri kullanılmıştır. Kayıp açıda
+0,5 KMA hata yapıldığı varsayımı altında basınç bilgileri 0,5 KMA
ötelenmiş yani, silindire ait anlık hacim bilgisi karşınına gelen basınç değeri değiştirilmiştir. Bu kaydırma işlemi
pozitif kayıp açılarda aşağı yönlü, negatif kayıp açı değerlerinde yukarı yönlü yapılmıştır. Bu nedenle örnek
çevrimden önce ve sonra gelen çevrimlere de ihtiyaç duyulmuştur. Tablo 2'de termodinamik kayıp açısının +0,5
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KMA değişmesi durumunda yeni basınç değerlerinin nasıl elde edildiği gösterilmiştir. Tablo 3' de kullanılan
yönteme ait bir örnek kayıp açı değişimi gösterilmiştir.
İzlenen yol tüm sıkıştırma oranlarında ve deney noktalarında uygulanarak, kayıp açıda 0,5; 1; 1,5 KMA negatif
veya pozitif yönlü hatanın yapılması durumunda indike basıncın ve sürtünme basıncının nasıl değiştiği
incelenmiştir. Bu incelemeye ait bir deney noktası için değişim inceleme sonuçları Tablo 'de verilmiştir. Basınç ve
hacim bilgileri üzerindeki kaydırma işlemi tamamlandıktan sonra p-V grafiği altında kalan alanın hesabı ile indike
ortalama basınç her nokta için elde edilmiştir. Deneyler esnasında dinamometre üzerinden efektif ortalama basınç
(pe) değeri de okunduğu için sürtünme basıncı kolaylıkla hesaplanmıştır.

Tablo 3. Termodinamik kayıp açı (+0,5KMA) için basınç kaydırma işlemi

Çevrim
Numarası

Krank Mili Açısı

Hacim, Litre

Silindir
basıncı, bar

Kaydırılmış
silindir
basıncı, bar

179

358,5

0,04137

0,93545

0,94167

180

181

359

0,04131

0,94478

0,93545

359,5

0,04128

0,94478

0,94478

-360

0,04127

0,97282

0,94478

-359,5

0,04128

0,97282

0,97282

-359

0,04131

0,96348

0,97282

-358,5

0,04137

0,96037

0,96348

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

358,5

0,04137

0,98216

0,99150

359

0,04131

0,97593

0,98216

359,5

0,04128

0,98527

0,97593

-360

0,04127

0,98169

0,98527

-359,5

0,04128

0,97857

0,98169

-359

0,04131

0,98169

0,97857

-358,5

0,04137

0,96923

0,98169

3. DEĞERLENDİRMELER
Bölüm 2.2'de anlatılan analiz süreci yaklaşık 40 deney noktası için gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda motor
efektif yükünün, devir sayısının, sıkıştırma oranının ve hava fazlalık katsayısının değişmesi sonucunda
termodinamik kayıp açıdan kaynaklanan hatanın nasıl değiştiği araştırılmıştır. Her deney noktası için indike
değerlere ait özet tablo oluşturulmuştur. Tablo 'de bir deney noktasına ait özet sonuç tablosu verilmiştir. İndike ve
sürtünme basınç değerlerinin, silinidir içi basınç bilgisinin toplandığı referans kayıp açı değerindeki büyüklüklere
göre yüzdesel değişimi incelenmiştir. Tablo 4' den görüldüğü üzere, termodinamik kayıp açı değerinin 0,5 KMA
yanlış tahmin edilmesi, indike basınç değerinde %2 civarı bir hataya sebep olmaktadır. Bu mertebedeki bir hata
mühendislik hesaplarında ihmal edilebilecek düzeydedir. Tüm deney koşulları incelendiği zaman kayıp açıda, pek
mümkün olmamakla beraber, 1,5 KMA hata yapılması halinde indike basınçta en fazla %7 değişim ortaya çıktığı
görülmüştür. Bu nedenle ilerleyen bölümlerde kayıp açı değerine bağlı olarak sürtünme basıncının değişimine
önem verilmiştir.
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Tablo 4. Kayıp açı değerine bağlı olarak indike değerlerin değişimi (2000 devir/dakika, 5 bar, λ =1, ε =10,5)
İndike Büyüklükler
Toplam Ort. İndike Basınç, bar
Pompalama Ort. İndike Basıncı, bar
Net Ort. İndike Basınç, bar
Net Ort. İndike Basınç değişimi (%)
Efektif ortalama basınç, bar
Sürtünme Basıncı, bar
Mekanik verim
Sürtünme basıncı değişimi (%)

-1,5
5,975
-0,434
5,541
-6,235
4,999
0,542
0,902
-40,46

-1
6,099
-0,434
5,665
-4,147
4,999
0,666
0,883
-26,91

Termodinamik Kayıp Açı , KMA
-0,5
0
0,5
6,221
6,344
6,465
-0,434
-0,434
-0,434
5,787
5,910
6,031
-2,069
0,000
2,058
4,999
4,999
4,999
0,788
0,911
1,032
0,864
0,846
0,829
-13,42
0,00
13,36

1
6,586
-0,434
6,152
4,106
4,999
1,153
0,813
26,65

1,5
6,707
-0,434
6,273
6,143
4,999
1,274
0,797
39,87

Fakat kayıp açıdaki değişime bağlı olarak ortaya çıkan sürtünme basıncı hatası, Şekil 2'de gösterilen indike
basınca ait hataya göre önemsenecek derecede fazladır. Şekil 3' te yukarıda bahsedilen aynı koşullarda kayıp açı
ile sürtünme basıncı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik verilmiştir.

Şekil 3. Stokiyometrik karışımla çalışma durumunda kayıp açı değişiminin indike basınç üzerindeki etkisi.

Kayıp açı değerinde yapılan 0,5 KMA lık bir değişim, sürtünme basıncı üzerinde yük koşullarına bağlı olmak
üzere %10-20 arası değişim ortaya çıkarmaktadır (Şekil 16). İndike basınç için bu oran, Şekil 3' te görüldüğü gibi
ihmal edilecek düzeyde ve efektif yük ile ters orantılı olarak değişmekteydi. Sürtünme basıncı incelenirse sabit
kayıp açı değişiminde, efektif yükün artması ile sürtünme basıncı değerindeki yüzdesel hata artmaktadır. Bu
değişim tüm sıkıştırma oranı ve motor dönme sayılarında aynı kalmıştır. Dolayısıyla sürtünme basıncı için, yük
miktarının artması ile kayıp açıdan kaynaklanan hata daha fazla olmaktadır. Sonuç olarak kayıp açıda yapılacak
bir sürtünme basıncı değerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sebepten dolayı temel motor değişkenlerinin kayıp
açı ile olan ilişkisi sadece sürtünme basıncı açısından incelenmiştir.

Şekil 16. Stokiyometrik karışımla çalışma durumunda kayıp açı değişiminin sürtünme basıncı üzerindeki etkisi.
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3.1 Hava Fazlalık Katsayısı ile Kayıp Açının Etkileşimi
Tablo 'de verilen biçimde diğer tüm deney noktaları için elde edilen sonuçlar, daha kolay değerlendirebilmek için
grafik üzerine aktarılmıştır. Şekil 4 ve 5’ te aynı çalışma koşullarında hava fazlalık katsayısı (λ) ile kayıp açı
etkileşimi gösterilmiştir. Görüldüğü gibi hava fazlalık katsayısının değişmesi, kayıp açıdan kaynaklanan sürtünme
basıncı hatasını etkilememektedir. Her iki durumda da (λ =1-1,4) yüksek ortalama efektif basınç değerlerinde,
kayıp açı değerine bağlı olarak sürtünme basıncı değişimi daha fazla olmaktadır. Bu hata mertebesi her iki
durumda da aynı değerlerdedir. Bu eğilimin, tüm motor dönme sayılarında ve sıkıştırma oranlarında devam ettiği
tespit edilmiştir. Dolayısıyla kayıp açı nedeniyle ortaya çıkan sürtünme basıncı hatası, aynı yük koşullarında, hava
fazlalık katsayısından etkilenmemektedir. İndike basınç değeri daha önce ifade edildiği gibi bu kayıp açı
değişiminden daha az etkilenmektedir. Hava fazlalık katsayısı açısından incelendiği zaman bu etki yok denecek
kadar azdır.

Şekil 5. Fakir karışımla çalışma durumunda kayıp açı değişiminin sürtünme basıncı üzerindeki etkisi.

3.2 Motor Dönme Sayısı ile Kayıp Açının Etkileşimi
Çalışma kapsamında farklı motor dönme sayılarında da deney yapılmıştır. Kayıp açı hatasının motor dönme sayısı
değiştiği zaman indike değerler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu araştırılmıştır. Deneylerde 1500, 2000 ve 2500
devir/dakika motor dönme sayıları tercih edilmiştir. 1500 ve 2000 devir/dakika deney noktalarında kısmi yüklerde
2500 devir/dakika motor dönme sayısında ise sadece tam yükte ölçüm yapılmıştır.

Şekil 6. 2000 devir/dakika deney koşulları için kayıp açı kaynaklı sürtünme basıncı yüzdesel değişimi.

Kısmi yük bölgesini kendi içerisinde karşılaştırılmıştır. Çünkü tam yük bölgesinde hava fazlalık katsayısına bağlı
olarak motor efektif yükü değişmektedir. Kısmi yük bölgesinde sabit efektif yükler, farklı motor dönme
sayılarında elde edilmiştir. Şekil 6' da 1500 devir/dakika koşullarında farklı efektif yük değerlerinin kayıp açıya
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bağlı olarak sürtünme basıncı değişimleri gösterilmiştir. Bölüm 3'te belirtildiği gibi efektif yük miktarının artması
ile kayıp açı değişiminin sürtünme basıncı üzerindeki etkisi artmaktadır. Şekil 7' de ise 2000 devir/dakika koşulları
için ilgili grafik verilmiştir. Görüldüğü gibi motor dönme sayısının değişimi, kayıp açı değerine bağlı olarak
sürtünme basıncı üzerinde önemli bir değişime neden olmamaktadır. +1 KMA kayıp açı değişimi 1500
devir/dakika, 5 bar çalışma koşullarında sürtünme basıncını %33,5 oranında değiştirirken, motor dönme sayısının
2000 devir/dakika olması durumunda bu oran %29 olmuştur. Sürtünme basıncı değişimleri arasındaki bu küçük
farklılık ihmal edilebilir. Burada değinilmesi gereken bir nokta tüm deney bilgileri incelendiğinde motor dönme
sayısının artması ile kayıp açı kaynaklı sürtünme basıncı değişimi bir miktar azalmıştır. Düşük dönme sayılarında
zamana bağlı olarak kayıp açı azda olsa bir miktar artmaktadır (Rogers, 2010).

Şekil 7. 2000 devir/dakika deney koşulları için kayıp açı kaynaklı sürtünme basıncı yüzdesel değişimi.

3.3 Sıkıştırma Oranı ile Kayıp Açının Etkileşimi
Son olarak farklı sıkıştırma oranlarında (ε) kayıp açı hatası ile sürtünme basıncı değişimi de incelenmiştir.
Deneyler 10,5; 12; 14 sıkıştırma oranlarında aynı piston geometrisi kullanılarak yapılmıştır. Şekil'de verilen MR
yanma odası geometrisinin yanma odası derinliği değiştirilerek sıkıştırma istenen sıkıştırma oranına bağlı olarak
talaşlı imalat yöntemi ile ham olarak temin edilen pistonların üzerine işlenmiştir. Sadece 10,5 sıkıştırma oranı
sahip geometride pistona ait konstrüktif sınırlamalar sebebiyle bir miktar yanma odası giriş çapı da
büyültülmüştür. Şekil 8' de üç farklı sıkıştırma oranı için 2000 devir/dakika ve 5 bar ortalama efektif basınç
değerinde, kayıp açı hatasına bağlı olarak sürtünme basıncı değişimi verilmiştir. 0,5 KMA kayıp açı hatası
yapıldığı durumda ortaya çıkan sürtünme basıncı değişiminin sıkıştırma oranı değerinden bağımsız kabul
edilebilir. Fakat hata miktarının artması ile sıkıştırma oranı değeri etkili bir değişken halini almıştır. Bu sebeple
dizel motor çalışma bölgesinde silindir içi basınç ölçümünde kayıp açı değerinin doğru tespiti daha önem
kazanmaktadır.

Şekil 8. Kayıp açı - sıkıştırma oranı ilişkisi.
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada, silindir içi basınç sistemi yardımı ile üst ölü nokta belirlenmesinde kullanılan termodinamik kayıp
açı değerinin değişimi ile indike büyüklüklerin nasıl etkilendiği araştırılmıştır. Giriş değişkenlerinin değiştirilmesi
durumunda kayıp açı etkisinin nasıl olduğu da araştırılmıştır. Deney ve analiz sonuçlarına göre:
- Kayıp açı değişimi (hatası) 1 KMA'yı geçmediği sürece indike basınç değeri üzerinde etkisi ihmal edilebilir.
- Kayıp açıda yapılan küçük hatalar bile sürtünme basınç değerini (basınç bilgisi ile hesaplanan) oldukça
etkilemektedir.
- Kayıp açı değişiminin indike değerler üzerindeki etkisi motor dönme sayısından bağımsız alınabilir.
- Hava fazlalık katsayısı - kayıp açı etkileşimi, aynı efektif yük koşullarında ihmal edilebilir.
- Sıkıştırma oranının belli bir değerine kadar (ε < 14) kayıp açının indike değerler üzerindeki etkisi çok azdır.
Elde edilen bu sonuçlara göre kalite kontrol kapsamında yapılan silindir içi basınç ölçümünde, kayıp açı değerinin
genel kabullere göre alınması uygundur. Ancak, AR-GE amaçlı laboratuvar çalışmalarında sürtünme basıncı, ısı
açığa çıkışı, maksimum basıncın oluştuğu açı, yanan yakıt miktarı, yanma süresi gibi sonuç değişkenleri ile
yapılan çalışmalarda kayıp açının göz önünde bulundurulması gereklidir. Daha detaylı araştırmalarda üst ölü nokta
tespiti, basınç bilgisinin yanında mekanik olarak kapasitif sensörler yardımıyla da yapılmalıdır. Bu sayede kayıp
açının gerçek değeri de elde edilmiş olur.

TEŞEKKÜR
Bu çalışma sürecinde, silindir içi basınç bilgilerinin excel programında işlenmesine katkı sağlayan İTÜ Makine
Mühendisliği Bölümü öğrencileri Serhat Tanrısever'e ve Gökberk Babuşçuoğlu'na teşekkür ederiz.
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ÖZET
İçten yanmalı motorlar üzerine yapılan araştırmalar 150 yıldan beri devam etmektedir. İçten yanmalı motorların
icadından sonra ilk yıllarda motorun performans değerlerini iyileştirmek için araştırmalar yapılmıştır. Emisyon
problemlerinin açığa çıkmasından sonra performansın yanında emisyonların azaltılması için de araştırmalar
başlamıştır. Günümüzde emisyonların azaltılması için yapılan çalışmalar büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, su soğutmalı, tek silindirli, emme manifolduna püskürtmeli ve buji ile ateşlemeli bir motorda
farklı yanma odası geometrilerinin deneysel olarak incelenmesidir. Buji ile ateşlemeli motorlarda yaygın olarak
kullanılan düz yanma odası geometrisi, piston kafasında silindirik oyuk oluşturularak tasarlanan silindirik oyuklu
yanma odası geometrisi ve silindir içerisinde yanma hızını artırarak motorun fakir karışımlarda daha iyi
çalışmasını sağlayacak şekilde yeni tasarlan MR tipi yanma odası geometrileri denenmiştir. Yeni yanma odasından
beklenen motorun fakir karışımlarda çalışmasını sağlayarak NOX emisyonunun azaltılmasını sağlamasıdır. NO X
emisyonunun azalması ile birlikte yakıt tüketiminde iyileşme de beklenmektedir. Deneyler üç farklı yanma odası
geometrisi için, tam gaz kelebeği açıklığında 2500 d/d motor hızında ve farklı hava fazlalık katsayılarında (1,0;
1,10; 1,20; 1,30; 1,45; 1,60 ve 1,70) denenmiştir. Püskürtme zamanı, dolgu miktarı ve ateşleme zamanı elektronik
olarak kontrol edilmiştir. Fakir karışımlarda motorun çalıştırılması durumunda NO X emisyonları ve özgül yakıt
tüketimi azalmıştır. Yeni tasarlanan MR tipi yanma odası geometrisi ile daha az OEB kaybı ile NO X emisyon
değerlerinin çok düştüğü görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Buji İle Ateşlemeli Motor, Fakir Yanma, NOX Emisyonu, Yanma Odası Geometrisi

THE EFFECTS OF DIFFERENT COMBUSTION CHAMBER GEOMETRIES ON
THE PERFORMANCE AND EMISSIONS OF A SPARK IGNITION ENGINE
ABSTRACT
Researches on internal combustion engines have been going on for 150 years. In the first years after the invention
of internal combustion engines, studies had been focused on for improving the engine performance values. After
the realization of emission problems, the researches have begun to study about emissions beside performance
values. Nowadays, the reduction of emissions is the most studied topic on internal combustion engines. In this
study, the effect of different combustion chamber geometries on the performance and exhaust emissions of a single
cylinder, which is water cooled, port fuel injection and spark ignition engine is investigated experimentally. Three
new combustion chamber geometries were designed and manufactured. The first one is disc type geometry used
commonly in spark ignition engines. The second one is heron (bowl in piston) type geometry. And the last one is
MR type geometry. It is thought about that this geometry increases flame speed. It is expected from the new
chamber geometry to run the engine steadily in lean mixtures. Besides that, it is expected of some improvement in
fuel consumption and reduction of NO emissions. The experiment were performed at seven different excess air
coefficients (1.0, 1.10, 1.2, 1.30, 1.45, 1.60 and 1.70), wide open throttle (WOT) and the constant speed for each
chamber geometry. The fuel quantity, spark advance and throttle condition were controlled electronically using
an engine control unit (ECU). With the running of engine with lean mixtures, NO emissions and break specific
fuel consumption values are decreased. New designed MR type combustion chamber geometry reduces NO
emission values with less mean effective pressure loss.
Keywords: Spark Ignition Engine, Lean Combustion, NOX Emissions, Combustion Chamber Geometry
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1. GİRİŞ
Günümüzde üreticiler tarafından motor üzerinde odaklanılan temel olarak iki araştırma konusu vardır. Birincisi
emisyon standartlarının ağırlaştırılmasından dolayı motordan salınan zararlı emisyonların azaltılması ikincisi ise
tüketicilerin beklentisi olan yakıt tüketiminin azaltılmasıdır. Buji ile ateşlemeli motorların fakir karışım ile
çalıştırılması durumunda yakıt tüketimi ve zararlı egzoz emisyonlarından olan NO X emisyonu azalacaktır.
Motorun fakir karışımlarda çalışmasını sağlayacak en önemli etkenlerden biri de yanma odası geometrisinin
şeklidir. Yanma odası içerisindeki türbülans seviyesini, sıkıştırma zamanında ve ateşleme anında en fazla etkileyen
parametreler girdap (swirl) ve tumble akış hareketleridir. Türbülans şiddetinin belirli bir değere kadar artırılması
ile yanma hızı artırılarak motorun daha fakir karışımlarda çalışması sağlanabilir. Girdap ve tumble hareketlerinin
artırılması ile türbülans şiddeti artırılabilir. Bu konu üzerine 80’li yıllarda yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır
(Heywood, 1988; Pulkrabek, 2004; Safgönül vd. 2008; Zefaan, 2012; Dinç vd. 2009). Günümüzde bu konuların
yeni elde edilen bilgiler ile yeniden değerlendirilmesi bir gerekliliktir.
Sanki boyutlu bir model kullanılarak farklı yanma odası geometrilerinin buji ile ateşlemeli motorlarda etkilerinin
incelendiği bir çalışma Paulos ve Heywood tarafından yapılmıştır. Bu çalışma da on farklı yanma odası geometrisi
ve üç farklı buji konumunun etkisi araştırılmıştır. Yanma odası geometrisinin yanma süresini güçlü bir şekilde
etkilediği belirtilmiştir. Bujinin konumun kenarlardan merkeze alınması ile yanma süresi kısalmıştır. Farklı yanma
odası geometrileri kullanarak yanma süresinin kısaltılması ile ısıl verimin arttığı ve ısı kayıplarının azaldığı
vurgulanmıştır. Türbülans şiddetinin artırılması ile yanma süresinin kısaltılması durumunda ısı kayıplarının arttığı
ve ısıl verimin azaldığı belirtilmiştir (Paulos ve Heywood, 1983).
Hershleb vd. tarafından buji ile ateşlemeli bir motorun fakir karışımlarda çalışabilmesi için piston kafasına girdap
tipi bir yanma odası geometrisi oluşturularak denenmiştir. Deneyler sıkıştırma ateşlemeli bir motordan buji ile
ateşlemeli motora dönüştürülmüş bir motorda gerçekleştirilmiştir. Deneylerde iki farklı yanma odası geometrisi
denenmiştir. Bu geometrilerden birincisi yaygın olarak kullanılan silindirik oyuklu (heron) tipi yanma odası
geometrisi ve diğeri de yeni geliştirilen tornedo tipi yanma odası geometrisidir. Yanma odası geometrileri farklı
sıkıştırma oranlarında tasarlanarak denenmiştir. Tornedo tipi yanma odası geometrisi girdap hareketi oluşturarak
motorun fakir karışımlarda çalışmasını mümkün kılarak yakıt tüketim değerlerinin düşmesini sağlamıştır. Bununla
birlikte tornedo tipi yanma odası geometrisi CO ve NO emisyonlarını da azaltmıştır. Girdap hareketi sıkıştırma
zamanında oluşturulduğundan hacimsel verimde bir değişim olmamıştır (Hershleb vd. 1981).
Wolanski ve Mehdiyev tarafından çift döngülü yanma odası geometrisi olarak isimlendirilen yeni bir yanma odası
geometrisi tasarlanmıştır. Bu yanma odası geometrisinin performans ve emisyonlara etkisi deneysel ve teorik
olarak incelenmiştir. Çift döngülü yanma odası geometrisine sahip motorda silindir içerisinde kademeli dolgu
oluştuğu ve bu nedenle motorun fakir karışımlarda çalıştığı belirtilmiştir. İdeal koşullar altında özgül yakıt tüketim
değerleri 5-7 % azalmıştır. Bununla birlikte yanmamış hidrokarbon emisyonlarının 20 – 50 ppm değerlerini
aşmamış olduğunu ve CO emisyonunun 0,2 – 0,3 % arasında kaldığı belirtilmiştir. Bunların yanı sıra NO
emisyonlarının standart koşullar altında 1000 – 1200 ppm değerlerini aşmadığı belirtilmiştir (Mehdiyev ve
Wolanski, 2000).
Bu çalışmanın amacı buji ile ateşlemeli bit motorun fakir karışımlarda çalışmasını sağlayabilecek yeni bir yanma
odası geometrisi ile NOX emisyonlarını ve yakıt tüketim değerlerini azaltabilmektir.

2. DENEY DÜZENEĞİ
Deneyler İstanbul Teknik Üniversitesinin motorlar laboratuvarında yapılmıştır. Deneylerde dizel motordan benzin
yakıtı ile çalışabilir hale getirilmiş tek silindirli Antor marka 3LD 450 motor kullanılmıştır (Kutlar, 1999). Daha
detaylı bilgiler Tablo ’de verilmiştir. Bu motor bir gaz kelebeği ve elektronik kontrol ünitesi ilavesi ile buji
ateşlemeli motor haline dönüştürülmüştür. Ateşleme bujisi dizel enjektörünün yerine takılmıştır. Bujinin konumu
yanma odasının merkezine çok yakın olacak şekildedir. Bu motor üzerinde yapılan bir yüksek lisans çalışması ile
ateşleme ve püskürtme donanımlarına kumanda eden küçük bir kontrol ünitesi tasarlanıp imal edilmiştir. Burada
sürücü kart olarak Arduino Mega 2560 kullanılmıştır (Tekeli, 2013). Yakıt püskürtme basıncı 1 bar ve yakıt
püskürtme zamanı emme üst ölü noktasından 5 KMA sonra olacak şekilde seçilmiştir. Ateşleme bobini dolma
süresi 5ms’dir. Dizel yakıtlı durumda motor 10 BG (3000 devir/dakika) güç ve 30 N.m (1800 devir/dakika)
moment üretmektedir. Antor 3LD 450 motoruna ait pistonlar üzerinde oyuk olmaksızın düz olarak üretilmiştir.
Tasarlanan yeni yanma odaları talaşlı imalat yöntemi ile istenen sıkıştırma oranlarına uygun olarak pistonlar
üzerine işlenmiştir. Ham piston ve işlenmiş pistona ait resimler Şekil 1’ de verilmiştir. Motor deneylerinde eddycurrent bir motor freni kullanılmıştır, Dinamometre kuvveti yük hücresi ile ölçülmüştür.
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Şekil 1. Ham piston ve işlenmiş yanma odası geometrileri. (Sol üst; ham piston, sağ üst; düz yanma odası, sol alt; silindirik
oyuklu (SO) yanma odası; sağ alt MR yanma odası)

Tablo 1. Motor özellikleri
Sıkıştırma oranı

10,5

Silindir sayısı

1

Motor hacmi

454 cm3

Çap

80 mm

Strok

85 mm

Biyel kolu uzunluğu

145 mm

Yük sensörünün doğruluğu %±0,02’dir. Motor devir sayısı indüktif bir hız sensörü ile ölçülmüştür. Yakıt
ölçümünde AVL 733S yakıt tüketimi ölçüm sistemi kullanılmıştır. Sistemin doğruluğu 0,08 kg/h’dir. Egzoz
emisyonlarını (CO2, THC, HC, CO ve NO) ölçmek için egzoz gazı doğrudan egzoz ölçüm cihazlarına
bağlanmıştır. Egzoz gazları ve HFK iki farklı cihaz (Bosch BEA 350 ve Horiba Mexa 7500) kullanılarak
ölçülmüş ve hesap edilmiştir. Dinamometreye OTAM tarafından geliştirilen bir yazılım ile kumanda edilmektedir.
Bütün bilgiler; egzoz gazı ve yağlama yağı sıcaklığı, gaz kelebeğinin pozisyonu, emme ve egzoz manifoldu
basınçları ve diğer birçok sensör bilgisi OTAM yazılımı ile toplanmıştır. Her deney noktasında 90 s süresince bu
bilgiler kaydedilmiştir. Deneyler esnasında soğutma suyu sıcaklığı 72 ºC de sabit tutulmuştur. Ayrıca her noktada
azami momentin elde edildiği ateşleme avansı değeri tespit edilmiştir. Deney sonuçları özet olarak Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Farklı yanma odası geometrilerinin performans ve emisyon değerlerinin özeti
SO

MR

Düz

λ

Birim

1

1,4

1,6

1

1,4

1,6

1

1,4

1,6

OEB

bar

9,73

7,51

6,67

9,6

7,58

6,78

10,04

7,51

5,99

ÖYT

g/kWh

283

263

275

274

258

269

271,44

267

309

NOX

ppm

2241

1111

560

1950

985

598

2470

834

125

THC

ppmC

2775

2831

3125

2780

2760

2968

2674

2208

4209

HC

ppm

270

251

383

240

202

316

121

218

433

CO

%

0,97

0,08

0,08

1,15

0,06

0,07

2,04

0,06

0,06
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3. SONUÇLAR
NOX emisyonunun farklı yanma odası geometrileri için hava fazlalık katsayısı ile değişimi Şekil 2’ de
gösterilmiştir. NOX emisyonun bütün yanma odası geometrileri için en yüksek değeri lambdanın 1,1 değerinde
elde edilmiştir. Bu noktadan sonra lambda değerinin artması ve azalması ile NOX emisyonları azalmıştır. NOX
emisyonunu etkileyen en önemli değişkenlerden birisi silindir içerisindeki sıcaklık değeridir. Karışımın
fakirleştirilmesi ile silindir içerisindeki sıcaklıklar düşmüş ve NO X emisyonları azalmıştır. Hava fazlalık
katsayısının 1,0’den 1,45’e değişmesi durumunda NOX emisyonları düz yanma odası geometrisi için % 66
azalmıştır. Bu azalma bütün yanma odası geometrileri için yaklaşık olarak aynı değerlerde gerçekleşmiştir. Hava
fazlalık katsayısının birden büyük değerleri için en düşük NOX emisyonları düz yanma odası için elde edilmiştir.
Yanma odası geometrilerini kıyaslamak için tek başına NOX emisyonun dikkate alınması doğru değildir. Hava
fazlalık katsayısının 1,60 dolması durumunda düz yanma odası için NOX emisyon değeri % 95 azalmıştır. Fakat bu
şartlar altında ortalama efektif basınç değerleri de (OEB) çok düşmüştür. Genel bir sonuç elde etmek için yalnızca
NOX emisyonlarını değerlendirmek yeterli değildir. Özgül yakıt tüketimi (ÖYT) ve OEB değerlerinin de
emisyonlar ile birlikte değerlendirilmesi gereklidir.
Ortalama efektif basınç değerlerinin hava fazlalık katsayısı ile değişimi Şekil 3’ te gösterilmiştir. Beklenildiği gibi
hava fazlalık katsayısının artması ile OEB değerleri düşmüştür. Çünkü karışımın fakirleştirilmesi durumunda
silindir içerisine alınan yakıt miktarı azalacak ve bu nedenle silidir içerisinde ulaşılan sıcaklıklar azalacaktır. Bu
nedenle fakir karışımla çalışma koşullarında ki basınç değerleri stokiyometrik çalışma koşullarına göre daha
düşüktür. Düz yanma odası geometrisi hava fazlalık katsayısının yalnızca 1,0 değeri için diğer yanma odası
geometrilerinden daha yüksek OEB değeri oluştururken karışımın fakirleşmesi ile düz yanma odası geometrisinin
değerleri çok düşmüştür.

Şekil 2. NOX emisyonlarının hava fazlalık katsayısı ile değişimi

Şekil 3. Ortalama efektif basınç değerlerinin (OEB) hava fazlalık katsayısı ile değişimi

1340

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Lambda 1,45 ve daha yüksek lambda değerlerinde düz yanma odası geometrisinin ortalama efektif basınç değerleri
diğer yanma odası geometrileri ile kıyaslandığında daha fazla düştüğü görülmüştür. Hava fazlalık katsayısının
1,0’den 1,60 koşuluna getirilmesi durumunda düz, SO (Silindirik Oyuklu) ve MR yanma odası geometrilerinde
sırasıyla % 31,4; 40,3 ve 29,3’lük düşüşler hesaplanmıştır.
Özgül yakıt tüketiminin (ÖYT) hava fazlalık katsayısı ile değişimi Şekil 4’ te gösterilmiştir. Motorun
stokiyometrik koşullar altında çalıştırılması durumunda en düşük özgül yakıt tüketimi düz yanma odası geometrisi
için elde edilmiştir. Beklenildiği gibi karışımın belirli bir noktaya kadar fakirleştirilmesi ile bütün yanma odası
geometrilerinin ÖYT değerleri düşmüştür. Tüm yanma odası geometrileri için hava fazlalık katsayısının 1,30
değerinde en düşük ÖYT değerleri elde edilmiştir. Lambdanın 1,30 için düz, SO ve MR tipi yanma odası
geometrilerinde sırasıyla ÖYT değerleri 258, 258 ve 256 g/kWh olarak elde edilmiştir. Lambdanın en düşük ÖYT
değerlerinin elde edildiği 1,3’ten 1,6’ya artırılması durumunda SO tipi yanma odası geometrisinde % 7 MR tipinde
% 5 ve düz yanma odasında % 20 ÖYT değerlerinde artış görülmüştür. Düz yanma odası geometrisinde piston
üzerinde hava hareketi oluşturacak oyuk benzeri bir geometri bulunmadığından fakir karışımlarda yanma hızının
düşük olmasından dolayı diğer geometrilere nazaran ÖYT yüzdesel fark daha büyük çıkmıştır.

Şekil 4. Özgül yakıt tüketiminin hava fazlalık katsayısı ile değişimi

MR yanma odası geometrisi için hava fazlalık katsayısının 1,0’den 1,45’e değiştirilmesi ile ÖYT % 6, OEB % 21
ve NOX emisyonları % 49 azalmıştır. Motor MR yanma odası geometrisi ile fakir karışımda çalıştırılması
durumunda OEB değerindeki kayıplara kıyasen NOX emisyonlarında büyük bir düşüş ve özgül yakıt tüketiminde
de azalma gözlemlenmiştir.
HC emisyonlarını ölçmek için iki farklı cihaz kullanılmıştır. Bunlardan birincisi nondispersive kızıl ötesi dedektör
(nondispersive infrared detectors) kullanan Bosch BEA 350 cihazıdır. Ölçme birimi ‘ppm’dir. Diğeri ise alev
iyonizasyon dedektörü (Flame ionization detector) kullanan Horiba MEXA 7500’dür. Bu cihazın ölçme birimi ise
‘ppmC’ dur. Deneysel sonuçlar, ölçme yöntemlerinin farklılığından dolayı THC (Total Hydrocarbons, Toplam
Hidrokarbonlar) emisyon değerlerinin HC (Hidrokarbon) emisyon değerlerinden yüksek olduğunu göstermiştir.
THC ve HC emisyonlarının hava fazlalık katsayısı ile değişimi Şekil 5’te gösterilmiştir. THC ve HC
emisyonlarının artış ve azalışları benzer eğilim izlemiştir. Aralarında yaklaşık olarak sabit bir oran vardır. Hava
fazlalık katsayısının değişmesi ile tüm yanma odası geometrileri benzer eğilim izlemiştir. Stokiyometrik karışım
durumunda fakir karışım durumuna göre silindir içerisinde daha az oksijen bulunmasından THC emisyonları daha
yüksek çıkmıştır. Karışımın fakirleştirilmesi ile lambdanın bir değerine kadar THC emisyonları azalmaya devam
etmiştir. Karışımın çok fakirleştirilmesi durumundan yanma kötüleştiğinden lambdanın 1,30 değerinden sonra
THC emisyonları yeniden artmaya başlamıştır. Hava fazlalık katsayısının 1,45 ve düşük değerleri için düz yanma
odası geometrisinin THC emisyon değerleri daha düşüktür. Bunun nedeni, HC emisyonlarının kaynaklarından olan
segman üzerindeki dar hacim büyüklüğünün düz yanma odasında diğer geometrilere göre daha küçük olmasıdır.
Düz yanma odası fakir karışımlar ile çalışabilmek için gerekli olan hava hareketlerini oluşturamadığından
yanmanın kötüleşmesinden dolayı THC emisyonları 10000 ppmC değerlerini aşmıştır. SO ve MR tipi yanma odası
geometrileri arasında çok fark oluşmamıştır. Benzer eğilimler göstermişlerdir. Bu çalışma koşullarında en düşük
THC emisyonlarını lambda 1,45 için elde edilmiştir.
İçten yanmalı motorlarda karbon monoksit emisyonları temel olarak bölgesel hava fazlalık katsayısına bağlıdır
(Demirci, 2017). Karbon monoksit emisyonlarının hava fazlalık katsayısı ile değişimi Şekil 6’da gösterilmiştir. CO
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emisyonları stokiyometrik bölgede yüksek çıkmalarına rağmen hava fazlalık katsayısının 1,1 ve daha büyük
değerlerinde çok düşmüştür. Hava fazlalık katsayısının artması ile bölgesel oksijen miktarları arttığından CO
emisyonları düşmüştür. Bütün yanma odası geometrileri benzer eğilim göstermiştir. THC ve CO emisyonlarının
değişimi hava fazlalık katsayısının değişimi ile benzerdir.

Şekil 5. THC ve HC emisyonlarının hava fazlalık katsayısı ile değişimi

Şekil 617. CO emisyonlarının hava fazlalık katsayısı ile değişimi

1342

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

5.DEĞERLENDİRMELER
Deney sonuçları motorun fakir karışım bölgesinde çalıştırılması durumunda (λ=1,45) NO X emisyonları ve özgül
yakıt tüketimi değerleri tüm yanma odası geometrileri için stokiyometrik duruma göre düşmüştür. Lambdanın 1,60
değerinde ise MR ve SO yanma odası geometrileri için ÖYT ve NOX düşmüş fakat düz yanma odası geometrisi
için ÖYT değeri stokiyometrik koşula göre artmıştır.
- Ortalama efektif basınç kaybı MR yanma odası geometrisinde diğer yanma odası geometrileri ile
karşılaştırıldığında yüzdesel olarak daha düşüktür.
- SO yanma odası geometrisi için hava fazlalık katsayısının 1,0’den 1,45’e değiştirilmesi durumunda %23
ortalama efektif basınç kaybı gerçekleşmiştir.
- NOX emisyonlarında % 50, THC emisyonlarında % 1 ve ÖYT değerlerinde % 6 azalma MR tipi yanma odası
geometrisi için hava fazlalık katsayısının 1,0’den 1,45’e fakirleştirilmesi ile elde edilmiştir.
- MR ve SO tipi yanma odası geometrileri fakir karışımlarda emisyonlar ve performans açısından düz yanma odası
geometrisine göre daha iyi sonuçlar vermiştir.
- Tüm yanma odası geometrilerinde hava fazlalık katsayısının 1,0’den büyük değerleri için CO emisyonları
yaklaşık olarak % 90 azalmıştır.
- HC ve CO emisyonlarının azaltılması için motorlara ilave edilen sistemler NO X emisyonlarının azaltılması için
ilave edilen sistemlerle karşılaştırıldığında daha ucuzdur. Motorun fakir karışımlarda çalıştırılması ile NO X
emisyonlarının azaltılması optimizasyon açısından daha uygundur.
- MR tipi yanma odası geometrisi fakir karışımlarda çalışma için daha uygundur.
- Motorun fakir karışımlarda çalıştırılması durumunda vuruntu riski azalacağından daha yüksek sıkıştırma oranları
denenerek OEB değerlerindeki kayıplar azaltılabilir.
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ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI
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ÖZET
Bu çalışmada elektrikli araçların bataryasında kullanılmaya uygun batarya yönetim sistemi özellikleri belirlenmiş
ve bu doğrultuda bir batarya yönetim sistemi donanımı geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem modüler topolojiye
uygun şekilde bir adet “master” ve bir adet “slave” elektronik birimden oluşmaktadır ve slave modülde Linear
Technology firmasının LTC6804 hücre izleme entegre devresi kullanılmıştır. Geliştirilen batarya yönetim
sisteminin bataryayı güvenli ve verimli bir şekilde çalıştırabilmesi için yerine getirmesi gereken önemli görevler,
12 adet lityum iyon hücreden oluşan bir test bataryası üzerinde test edilmiş ve donanımın performansı
değerlendirilmiştir ve deneysel sonuçlar verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Elektrikli araç, lityum iyon batarya, batarya yönetim sistemi, LTC6804

BATTERY MANAGEMENT SYSTEM DESIGN FOR ELECTRIC VEHICLE
BATTERY
ABSTRACT
In this study, proper battery management system features for electric vehicles have been identified and a battery
management system hardware has been developed accordingly. The developed system consists of one "master"
and one "slave" electronic unit in accordance with the modular topology, and LTC6804 cell monitoring integrated
circuit of Linear Technology company is used in the slave module. The important tasks that must be fulfilled in
order for the developed battery management system to operate the battery safely and efficiently have been tested
on a test battery consisting of 12 lithium ion batteries and the performance of the hardware is evaluated and
experimental results are given.
Keywords: Electrical vehicle, lithium ion battery pack, battery management system, LTC6804

1. GİRİŞ
Günümüzde elektrikli araç teknolojileri hızla gelişmekte, elektrikli araçların kullanımı giderek artmaktadır.
Elektrikli araç teknolojisinin en önemli bileşenlerinden biri de batarya teknolojisidir. Bataryanın performansı
doğrudan içinde yer aldığı sistemin performansını etkilemektedir.
Bataryalar, kullanıldığı uygulamanın isterlerine göre çok farklı özelliklerde üretilebilir. Bir bataryanın ağırlık,
hacim boyut gibi fiziksel özelliklerinin yanında, nominal ve maksimum şarj akımı, nominal ve maksimum deşarj
akımı, maksimum, minimum ve nominal gerilim, kapasite, çalışma sıcaklığı, şarj-deşarj çevrim sayısı, yaşlanma
hızı gibi bir çok elektriksel parametresi vardır (Yong, Ramachandaramurthy, Tan ve Mithulananthan, 2015).
İstenen parametrelerde bir batarya üretmek için uygun kimyasal yapıdaki piller, uygun sayıda seri ve paralel
bağlantıyla bir araya getirilir.
Günümüzde bataryalar yaygın olarak lityum tabanlı hücrelerden üretilmektedir. Bunun temel sebebi lityum
hücrelerin yüksek enerji ve güç yoğunluklarıdır. Lityum tabanlı hücreler de kendi içerisinde çok farklı alt türe
ayrılmaktadır (Hoque, Hannan, Mohamed ve Ayob, 2017). Fakat genel olarak ortak özellikleri, kullanımı sırasında
gerilimlerinin, sıcaklıklarının ve akımlarının sürekli takip edilmesi gerekliliğidir. Lityum hücreler bu sayede
güvenli çalışma bölgesi içinde tutulmalıdır. Güvenli çalışma bölgesinin içinde tutulmayan hücreler, erkenden
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kapasitelerini kaybedebilir, bozulabilir, hatta yanarak ve patlayarak ciddi güvenlik sorunlarına sebep olabilir
(Lamb, Orendorff, Steele ve Spangler, 2015).
Bataryaların ve bataryayı meydana getiren hücrelerin güvenli çalışma bölgesinin içinde tutulması, batarya
kapasitesinin hesaplanması, batarya şarjının ve deşarjının doğru yapılması ve sistemin bataryayı verimli bir şekilde
kullanabilmesi için batarya içerisinde batarya yönetim sistemi birimleri (Battery Management System-BMS)
kullanılmaktadır. BMS bir bataryanın en önemli birimidir ve elektrikli araç içerisindeki en önemli elektronik
birimlerden birisidir. BMS'in özellikleri ve performansı doğrudan bataryanın performansını belirlemektedir.
Batarya yönetim sistemleri, bataryaların ve elektrikli araçlar gibi bu alanı ileri götüren teknolojilerin gelişmesi ile
hızla gelişmekte ve yetenek kazanmaktadır.
Bu çalışmanın batarya yönetim sistemleri hakkında literatür bilgisi verilmiş, bir adet BMS donanımı tasarlanarak
gerçeklenmiş ve gerçeklenen donanım ile deneysel çalışmalar yapılmış ve sonuçları verilmiştir. Son bölümde ise
çalışmanın sonuçları verilmiş ve ileriki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

2. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
Kullanım alanına göre çok çeşitli bataryaların olmasına paralel olarak çok farklı özelliklerde ve karmaşıklıkta
batarya yönetim sistemleri üretilmektedir. Birkaç hücreden oluşan taşınabilir bir elektronik cihazın BMS'i temel
görevleri yerine getirirken yüzlerce hatta binlerce hücreden oluşan bir elektrikli araç bataryasının BMS'i çok fazla
görevi yerine getirmek zorundadır.
Kesin bir ayrımı olmamakla birlikte genel kabul gören tanıma göre bir batarya yönetim sisteminin görevleri beş
ana başlıkta incelenir (Andrea, 2010).

2.1. Bataryayı İzleme Görevleri
Batarya yönetim sisteminin tüm görevlerinin kalbinde izleme kabiliyetleri yatar. Bir BMS, batarya içerisindeki her
bir hücrenin gerilimini, sıcaklığını ve batarya içerisindeki kritik noktaların (ör: soğutma sıvısı) sıcaklıklarını
izlemelidir. Hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu seri kolların toplam gerilimi ve akımı da BMS tarafından
izlenmelidir.
Her birinin nominal gerilimi 3.7 V olan 96 adet lityum-ion hücreden oluşan bir batarya örneği incelendiğinde,
batarya yönetim sistemi 96 adet gerilim verisini, en az 6 hücreden birinin sıcaklık verisini, 1 adet batarya gerilimi
ve 1 adet batarya akımı bilgisini, en az 2 Hz’lik bir frekansla toplayabilmeli ve yazılımda koşan algoritmalara girdi
olarak sunabilmelidir (Zheng, Ouyang, Li, Lu, Li, Zhou ve Zhang, 2016).

2.2. Bataryayı Koruma Görevleri
BMS, izlediği değerlerden yola çıkarak bataryayı güvenli çalışma bölgesinde tutmalıdır. Hücre gerilimleri,
sıcaklıkları, batarya gerilimi ve akımının limitlerin dışına çıkması durumunda, BMS gerekli uyarıları ve hataları
üretmeli, bu durumları haberleşme kanalları ile dış birimlere göndermeli, ihtiyaç olduğunda ısıtma soğutma
birimlerini çalıştırmalı, batarya akımını regüle etmelidir. Hatta gerekirse BMS, bataryayı kontaktörler vasıtasıyla
yükten ayırabilmelidir.

2.3. Şarj -Deşarj Yönetimi ve Hücrelerin Dengelenmesi
BMS, hücrelerin kimyasına ve bataryanın elektriksel ve mekanik yapısına göre uygun şarj-deşarj akımlarına ve
gerilimlerine karar vermelidir. BMS bu görevi yerine getirirken izlediği tüm büyüklükleri yorumlar ve şarj
sırasında şarj cihazı ile haberleşerek şarj akım ve gerilimini bildirir, deşarj sırasında ise yük olan cihazla
haberleşerek bataryadan çekilebilecek maksimum akımı bildirir. Her iki durumda da akım ve gerilim belirli
limitlerin dışına çıkarsa BMS koruma görevlerini yerine getirir.
BMS'lerin önemli bir görevi de hücrelerin enerjisini dengeleyebilmesidir. Üretim sırasında ve kullanım sırasında
oluşan farklılıklar yüzünden her hücre özdeş değildir ve hücreler arası farklılıklar kullanım sırasında giderek
artabilir. Şarj ve deşarj sırasında kapasitesi en az olan hücreye göre şarj ve deşarj sonlandırılır. Bu sebeple şarjın
sonunda hedef değere ulaşan hücrenin enerjisi azaltılarak, deşarjın sonunda ise biten hücrenin enerjisi arttırılarak
dengeleme işlemi yapılır. Dengeleme işlemi sayesinde batarya mevcut kapasitesinin tamamını kullanmış olur.
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2.4. Teşhis Görevleri
Batarya yönetim sistemi yaptığı ölçümler ve hesaplamalarla bazı teşhisler ve tespitlerde bulunmalıdır. Bunlar
batarya kapasitesinin durumu (State of Charge-SOC), bataryanın sağlık durumu (State of Health-SOH), bataryanın
fonksiyonlarının durumu (State of Function-SOF), anlık izin verilen gücün hesaplanması (State of Avaible PowerSOAP), şarjın bitimine kalan süre gibi değerler BMS tarafından hesaplanır. Bu hesaplamalar için doğru ölçümler
yapılmalı ve hücrelere ve uygulamaya uygun algoritmalar kullanılmalıdır.
Bu parametreler son kullanıcı için oldukça anlamlı ve önemli parametrelerdir. Örneğin SOC, bir elektrikli aracın
menzili ile doğrudan ilgilidir. Benzer şekilde SOH, aracın ne kadar eski olduğuna işaret eder. Bu sebeple, BMS'in
çıkarımları isabetli bir şekilde yapması çok önemlidir.

2.5. Veri Yönetme Görevleri
Batarya yönetim sistemleri ölçtüğü ve ürettiği verileri kaydetme ve diğer birimlere iletme yeteneğine sahip
olmalıdır. Tüm modern araçlarda olduğu gibi elektrikli araçlarda inverter, charger, araç kontrol birimi gibi birçok
elektronik kontrol birimi mevcuttur. BMS kullanım sırasında bu birimler ile haberleşmekte ve bataryanın
durumunu ve ilgili verileri bu birimlere iletmektedir.
BMS, batarya verilerini kendi içerisinde sd kart, usb bellek gibi dahili hafıza birimlerine kayıt edebilmektedir.
Ayrıca bazı BMS'ler bu verileri anlık olarak kablosuz olarak yayınlayabilmekte hatta bulut sistemlere
aktarabilmektedir. Bu veriler batarya ve batarya yönetim sistemi araştırmalarında, bataryanın servisinde ve
bataryanın verimli ve sorunsuz kullanımını sağlamakta yararlanılmaktadır.

3. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ DONANIM TASARIMI
Batarya yönetim sistemleri sensörlerden, bir veya birden çok elektronik karttan ve bu elektronik donanımlar
üzerinde koşan yazılımlardan oluşur. Batarya yönetim sistemleri farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. En çok
kullanılan sınıflandırma, topolojiye göre yapılan sınıflandırmadır.

3.1. BMS Topolojileri
BMS'ler sahip olduğu elektronik kart sayısına ve yapısına göre farklı topolojilerde olabilirler. Bu topolojiler
merkezi topoloji, modüler topoloji ve dağıtık topolojidir. Bu topolojiler Şekil 1’de verilmiştir.
Merkezi topolojide tek bir elektronik kart bulunur ve BMS'in tüm görevlerini bu kart gerçekleştirir. Hücre
gerilimlerinin ve sıcaklıklarının ölçümü, batarya akımının ölçümü gibi ölçümler, SOC, SOH hesaplamaları,
kontaktör, ısıtıcı, soğutucu kontrolü ve diğer birimler ile haberleşme görevleri tek bir kart tarafından
gerçekleştirilir.
Modüler topolojide ise iki veya daha fazla elektronik kartın oluşturduğu hiyerarşik bir yapı vardır. Genellikle
modüler yapı "master" ve "slave" kartlardan oluşur. Her bir slave kart bataryanın belli bir kısmındaki hücrelerden
veri toplar ve bu verileri CANBUS, RS-482, SPI gibi bir dijital haberleşme arayüzüyle master karta gönderir.
Master kart ise gerekli hesaplamaları ve değerlendirmeleri yapar, BMS'in ana görevlerini icra eder. Birden çok
bataryanın uyumlu bir şekilde çalışması gereken uygulamalarda, master kartların da üzerinde daha yetkin bir
elektronik birim yer alabilir.
Dağıtık topoloji ise modüler topolojinin özel bir hali olarak düşünülebilir ve ölçümler için her hücreye bir slave
kart bağlıdır. Bu yapı genellikle kurulumu ve servisi kolay olduğu için tercih edilir.

Şekil 1. BMS topolojileri (a) merkezi topoloji (b) modüler topoloji (c) dağıtık topoloji
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3.2. BMS Donanımı Sistem Tasarımı
Bu çalışma kapsamında elektrikli araçlarda kullanılmak üzere güncel teknolojiler kullanılarak bir BMS tasarımı
gerçekleştirilmiş ve deneysel sonuçlara ulaşılmıştır.
Tasarlanacak BMS'in özelliklerine karar vermek için elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar yakından
incelendiğinde, modüler BMS topolojisinin otomotiv uygulamalarına uygun olduğu ve yaygın olarak kullanıldığı
görülmüştür. Modüler topolji sayesinde, modüllerden oluşan otomotiv bataryaları için uygun bir yerleşim
yapılabilir, çok sayıda hücrenin ölçüm bağlantısı slave kartlara kolay şekilde yapılabilir, dağıtık topoloji kadar çok
sayıda elektronik kart kullanılmadığı için maliyet yükselmez ve merkezi topolojide olduğu gibi çok sayıda
hücrenin ölçüm ve değerlendirme yükü tek bir elektronik birime yüklenmez.

3.2.1. Slave Kart Tasarımı
Tasarlanan batarya yönetim sisteminin ilk kartı olan slave kartın yerine getirmesi gereken başlıca özellikler
şunlardır:
 Bağlı olduğu hücrelerin her birinin gerilimlerini hassas olarak ölçebilmesi
 Yeterli sayıda sıcaklık sensöründen veri alabilmesi
 Hücrelerin dengeleme işlemini yapacak bir devreye sahip olması
 Master kart ile haberleşmek için bir güvenli haberleşme devresine sahip olması
BMS Slave kartı bu görevleri yerine getirmek için mikrodenetleyici, analog-dijital çevirici, yarıiletken anahtarları
ve benzer devreler içerecek şekilde tasarlanabilir. Fakat yarıiletken devre elemanları üreten firmalar, batarya
yönetim sistemi tasarımlarında kullanılmak üzere "Uygulamaya Özel Entegre Devreler (Application Specific
Integrated Circuit-ASIC)" sunmaktadır. Piyasada her türlü BMS slave kartın özelliklerini karşılayabilecek ASIC
mevcuttur. Böyle bir ASIC kullanarak istenilen özellikler elde edilmekte, tasarım süresi düşürülmekte, maliyet
azaltılmakta ve slave kartın ihtiyaçtan fazla özelliğe sahip olması engellenmektedir.
Piyasada yer alan ve elektrikli araç batarya yönetim sistemlerinde sıkça kullanılan, bu çalışmada anlatılan BMS
tasarımına da uygun ASIC'ler Tablo1'de gösterilmiştir.
Tablo 1. BMS ASIC Karşılaştırma tablosu
Üretici firma
Ölçülebilecek en
az hücre
Ölçülebilecek en
az hücre
Oluşturulabilecek
en fazla seri
hücre
En düşük gerilim
ölçüm hatası
Sıcaklık Sensörü
Çalışma sıcaklığı
Termal koruma

AD7280
Analog
Devices

LTC6804-1
Linear
Technology

bq76PL455
Texas
Instruments

bq76PL536
Texas
Instruments

ISL78600

ATA6870N

Intersil

Atmel

3

4

5

3

3

3

6

12

16

6

12

6

300

Sınırsız

256

192

192

96

3,7mV

2,2mV

0,75mV

1mV

0,6mV

10mV

12
-40⁰C-105⁰C
Hayır

5
-40⁰C-125⁰C
Evet

8
-40⁰C-105⁰C
Evet

2
-40⁰C-105⁰C
Evet

4
-40⁰C-105⁰C
Hayır

2
-40⁰C-125⁰C
Hayır

Bu karşılaştırma sonucunda, ölçebildiği hücre sayısı, ölçüm hassasiyeti, ölçüm süreleri, haberleşme yapısı göz
önüne alınarak, Linear Technology firmasının LTC6804-1 (http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/680412fc.pdf)
ürünü tasarım için uygun görülmüştür. Bu ASIC temel alınarak tasarlanan elektronik devrenin blok gösterimi Şekil
2(a)'da verilmiştir.

3.2.2. Master Kart Tasarımı
Batarya yönetim sisteminin, hücre gerilimleri ve sıcaklıklarının ölçümü ve hücre dengeleme işlemi haricindeki
tüm görevlerini yapan birim, master kart olduğu için bu birimin tasarımı, slave kartlar ile haberleşen bir
haberleşme devresi, güçlü bir mikrodenetleyici ve farklı görevleri yerine getiren farklı devrelerden oluşmaktadır.
Master kart elektronik devresinin yerine getirmesi gereken görevler şu şekildedir:
 Slave kartlar ile haberleşerek hücre verilerini almak
 CANBUS haberleşmesi ile diğer araç içi kontrolcülerle haberleşmek.
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 Bataryanın ana kontaktörleri, ısıtıma soğutma röleleri gibi elektromekanik sistemleri kontrol etmek.
 Batarya akımını ölçmek
 Bataryanın toplam gerilimini ölçmek
 Kontrol algoritmalarını koşturmak ve SOC, SOH, SOF gibi parametreleri hesaplamak
 Gerekli verileri hafızaya kaydetmek.
BMS Master kartın blok gösterimi Şekil 2(b)’de verilmiştir.

Şekil 2. BMS Elektronik kartları blok diyagramları (a) master kart (b) slave kart

4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Tasarlanıp gerçekleştirilen batarya yönetim sistemi donanımının hedeflenen özelliklerde olup olmadığının testpiti
için labaratuar ortamında bazı deneyler yapılmıştır. Bu bölümde bu deneyler sırasında kullanılan deney
düzenekleri, cihazlar ve yapılan deneyler anlatılmıştır. Yapılan deneyler, tasarlanan donanımın performansını
göstermeye yönelik deneylerdir. Bataraya yönetim sisteminin algoritmasının ve yazılımının testi çalışmada
anlatılmamıştır.

4.1. Deney Düzenekleri
Deneyler ve testler sırasında kullanılan ölçüm ve test cihazları Şekil 3(a)’da, geliştirilen BMS donanımları Şekil
3(b)’de
verilmiştir.
BMS
donanımı
testi
için
12
adet
Panasonic
CGR18650CG
(http://www.meircell.co.il/files/Panasonic%20CGR18650CG.pdf) hücreden oluşan bir batarya üretilmiştir. Bu
batarya BMS slave karta bağlanarak testler gerçekleştirilmiştir.
Deney Cihazı

M arka/M odel

Kullanım Yeri

Elektronik Yük

BK Precision 8514

Hücrelerin deşarj işlemi

Ana Güç Kaynağı

TTI CPX400D

Hücrelerin şarj işlemi

Yardımcı Güç Kaynağı

GW Instek GPS-3030D

M aster Kartın Beslenmesi

Hassas M ultimetre

Fluke 8846A

Hücre gerilimlerinin ölçülmesi

Taşınabilir M ultimetre

Fluke 87-V

Hücre gerilimlerinin ölçülmesi

Hücre Test Cihazı

HIOKI BT3554

Hücrelerin iç direncinin ölçülmesi

Osiloskop

Tektronix M SO3014

Haberleşme sinyallerinin izlenmesi

Termal Kamera

Fluke Ti125

Hücre ve kart sıcaklıklarının izlenmesi

CAN-SPI Dönüştürücü

LT DC590

Slave Kart-PC haberleşmesi

Görsel

Şekil 3. (a)Testlerde kullanılan cihazlar (b) geliştirilen donanım ve test bataryası
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Testler sırasında görsel arayüz ve kayıt almak için Linear Technology firmasının LTC6804 ürünü için yayınladığı
grafik kullanıcı arayüzü (Grafic User Interface-GUI) kullanılmıştır. Bilgisayarda koşan bu GUI ile BMS
arasındaki haberleşmeyi sağlamak için Linear Technology firmasının DC590 CAN-SPI dönüştürücü kartı
kullanılmıştır. Kullanıcı arayüzü ve test kurulumu Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4. (a)LTC6804 kullanıcı arayüzü (b) test kurulumu

4.1. Hücre Gerilimi Ölçüm Hassasiyeti
BMS Slave kartlarda kullanılan LTC6804 ASIC'i 12 adet hücre gerilimini farksal olarak sırasıyla hassas bir
şekilde ölçme özelliğine sahiptir. Bu ürünün altı farklı ölçüm modu mevcuttur. Bu modların birbirinden farkı,
ölçüm hızları ve ölçüm hassasiyetleridir. Ölçüm hızı azaldıkça ölçüm hassasiyeti iyileşmektedir.
Tasarlanan slave kart 12 adet lityum iyon hücreden oluşan test bataryasına bağlanarak, hücrelerin gerilimleri
ölçülmüştür. Ölçüm hızlı mod, normal mod ve filtreli mod olarak adlandırılan üç modda tekrarlanmış ve son
olarak hücre gerilimleri Fluke 8846A hassas multimetre ile ölçülmüştür. Sonuçlar Tablo 2’de ve Şekil 5’te
verilmiştir.
Tablo 2. Hücre ölçüm hassasiyeti
Hücre Numarası

M ultimetre Ölçüm Sonucu(mV)

Hızlı M od Ölçüm Sonucu(mV)

Normal M od Ölçüm Sonucu(mV)

Filtreli M od Ölçüm Sonucu(mV)

1

4129,1

4123,5

4119,2

4118,8

2

4129,6

4116,5

4119,1

4119,4

3

4121,0

4115,5

4118,8

4119,3

4

4122,9

4116,0

4120,9

4121,4

5

4112,0

4113,4

4116,7

4117,1

6

4123,2

4117,0

4121,2

4121,8

7

4121,0

4120,4

4121,5

4121,4

8

4114,5

4116,2

4118,0

4117,8

9

4124,9

4123,2

4123,7

4124,1

10

4121,6

4119,6

4120,6

4120,9

11

4121,7

4121,9

4120,7

4121,1

12

4112,8

4122,0

4111,8

4112,2
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Şekil 5. Hücre ölçümü hata oranları

Beklendiği gibi ölçüm hızı azaldıkça ölçüm hassasiyeti iyileşmektedir. Ayrıca, her bir hücrenin farklı bir hata ile
ölçüldüğü gözlenmiştir. Bu durumun slave kart üretimi sırasındaki farklılıklardan, ölçüm ve filtre devresindeki
kullanılan malzemelerin toleranslarından ve hücre bağlantı kabloları ve konnektörleri arasındaki farklardan
kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

4.2. Şarj ve Deşarj Çevrimleri
Test bataryası DC güç kaynağı ile şarj ve elektronik yük ile deşarj edilmiş ve bu sırada BMS ile hücre gerilimleri
kaydedilmiştir. Bu testlerde hücrelerin veri sayfalarında tarif 0,66C şarj, 1 C ve 0,2 C deşarj işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Şarj sırasındaki hücre gerilimleri Şekil 6’da, hücre gerilimlerinin şarj akımına ve kapasiteye
bağlı değişimi ise Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 6. (a)Hücrelerin deşarj grafiği (b) Hücrelerin şarj grafiği
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Şekil 7. Hücre gerilimlerinin kapasiteye göre değişimi

Şarj deşarj çevrimleri boyunca hücre gerilimlerinin hatasız bir şekilde ölçülüp kaydedilebildiği görülmüş ve hücre
veri sayfalarında verilen gerilim eğrileri elde edilmiştir.

4.3. Termal Testler
Batarya yönetim sisteminin önemli görevlerinde birisi de termal yönetimdir. BMS, hücrelerin sıcaklıklarını
ölçmeli, bu sıcaklıklara göre bataryayı işletmeli, hatta ısıtma ve soğutma kabiliyetine sahipse bataryayı ideal
sıcaklıklarda tutmaya çalışmalıdır.
Bu sebeple tasarlanan BMS slave kartların 4 adet NTC (Negative Temperature Coefficent) sensör ölçme özelliği
vardır. Bu sayede, bir slave karta en yüksek sayı olan 12 adet hücre bağlansa dahi, her üç hücrede bir sıcaklık
verisi alınabilmektedir.

Şekil 8. Hücrelerin termal kamera görüntüleri (a) şarj başlangıcı (b) şarj ortası

Şekil 8(a)’da 1C ile şarjın başlangıç anındaki termal kamera görüntüsü ve Şekil 8(b)’de şarjın ortasında, hücre
gerilimlerinin 3,4V olduğu andaki hücre sıcaklıkları görülmektedir. Slave karta değerleri 10 kΩ, β=3535K olan
NTC sensör bağlanarak ikinci hücrenin sıcaklıkları ölçülmüştür. Sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Hücre sıcaklık ölçümleri
Termal Kamera Ölçümü
(⁰C)

BMS Ölçümü
(⁰C)

Şarj Başlangıcı

27.6

27.3

Şarj Ortası

29.1

29.7

4.4. Haberleşme Testleri
Batarya yönetim sisteminin slave kartları ve bağlı oldukları master kartın haberleşme topolojosi, "daisy chain"
olarak adlandırılan topolojidir ve cihazlar arasında Linear Technology firması tarafından sunulan "isoSPI"
haberleşme sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem "isolated SPI" ifadesinin kısaltılmışıdır ve standart SPI haberleşme
yapısını bir sinyal transformatörü ile izole etmektedir ve iki kablo ile haberleşme sağlanmaktadır. Bu sistem
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sayesinde uzun mesafelerde (100 metreye kadar) izole bir şekilde düşük güç harcayarak 1 Mbit/s hızına kadar
haberleşilebilmektedir
ve
sistem
elektromanyetik
gürültülere
oldukça
dayanıklıdır
(http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6820fb.pdf).
Tasarlanan BMS'in uzun mesafede sorunsuz çalışabildiğini göstermek için 0,25 mm 2, ekransız kablo ile 0,2 m ve
10 m mesafede testler yapılmıştır. Her iki testte de haberleşmede herhangi bir bozulma, eksik veya bozuk veri
gelme durumu gözlenmemiştir.
Osiloskop ile haberleşme hattına bakıldığında uzun mesafede haberleşme sinyalinin çok az bozulduğu
gözlenmiştir. Her iki durumdaki haberleşme sinyali Şekil 9’da verilmiştir.

Şekil 9. Haberleşme sinyali osiloskop görüntüleri (a) 0,2 metre (b) 10 metre

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada elektrikli araçlarda kullanılan batarya yönetim sistemleri tanıtılmış ve elektrikli araçlarda
kullanılmaya uygun bir batarya yönetim sisteminin donanım tasarımı gerçekleştirilmiştir. Gerçeklenen sistemin
gerilim ve sıcaklık ölçüm hassasiyeti testleri, batarya şarj deşarj çevrimi testleri ve haberleşme testleri
gerçekleştirilmiştir.
Yapılan testler sonucunda, tasarlanan elektronik donanımının hedeflenen hassasiyette, hızda ve ölçüm
kapasitesinde olduğu görülmüştür. Bu sayede, tasarlanan batarya yönetim sisteminin elektrikli araç bataryalarında
kullanılabileceği değerlendirilmiştir.
Bu çalışmanın devamında batarya yönetim sisteminin farklı görevleri için algoritmalar geliştirilerek, sistemin
gömülü yazılımı oluşturulabilir ve test edilebilir. Algoritmaların verimli kapasite tahmini, şarj süresi gibi
konularda verimli çalışması için optimizasyon çalışmaları yapılabilir.
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ÖZET
Bu çalışmada nötralize atık kızartma yağından tek basamaklı transesterifikasyon yöntemi ile üretilen ve hacimsel
olarak %20 oranında dizel yakıtına katılan biyodizel (B20) ve dizel yakıtları tek silindirli, dört zamanlı, direkt
enjeksiyonlu bir dizel motorunda, maksimum tork devrinde (2200 d/d), farklı motor yüklerinde (3,75-7,5-11,2515-18,75 Nm) test edilerek motor performansı ve egzoz emisyonları üzerine etkileri incelenmiştir. Maksimum
yanma süresi dizel yakıt kullanımı ile elde edilmiştir. Tam yükte B20 kullanımı ile dizel yakıta göre CO ve is
emisyonları sırasıyla %22.34 ve %20 oranlarında azalmıştır. Dizel yakıt ile karşılaştırıldığında B20 biyodizel yakıt
karışımı kullanımı sonucunda CO ve is emisyonlarında azalma; CO2 ve NOx emisyonlarında artış gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyodizel, motor performansı, egzoz emisyonu, alternatif yakıt.

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF NEUTRALIZED WASTE FRY OILDIESEL MIXTURES ON ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST EMISSIONS
ABSTRACT
In this study, biodiesel (B20) which is produced by neutralized waste fry oil by single step transesterification
method and which is added 20% by volume diesel fuel and diesel fuels were tested in a single-cylinder, fourstroke, direct-injection diesel engine at maximum torque (2200 rpm), at different engine loads (3,75-7,5-11,25-1518,75 Nm) and the effects of them on engine performance and exhaust emissions were investigated. The maximum
combustion duration was obtained by the use of diesel fuel. According to diesel fuel when B20 was used at full
load, CO and soot emissions were reduced by 22.34% and 20%, respectively. The decrease in CO and soot
emissions and the increase in CO2 and NOx emissions have been observed as a result of the use of B20 biodiesel
fuel mixture as compared to diesel fuel.
Keywords: Biodiesel, engine performance, exhaust emission, alternative fuel.

1. GİRİŞ
Petrol kökenli yakıtların tükenme tehlikesi, egzoz gazlarının çevreye oldukça fazla derecede zarar vermesi ve taşıt
sayısının her geçen gün artması gibi birçok neden bilim insanlarının alternatif enerji kaynaklarını araştırma ve
geliştirmeye yönlendirmiştir. Günümüzde benzinli ve dizel yakıtlı motorlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Dizel
motorlar yüksek sıkıştırma oranları ve termik verimleri sayesinde kullanıcılara birçok avantaj sağlamaktadır.
Ancak bu motorların çevreye saldığı emisyonlar insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkilemektedir. Kyoto
protokolü hedeflerine ulaşmak için çevre dostu son teknolojilerin kullanımı zararlı emisyonların azaltılmasında
önemli rol oynamaktadır (Rakopoulos vd, 2007). Bilim insanları ve üreticiler maliyetli zararlı emisyonları azaltıcı
sistemleri kullanmak yerine alternatif enerji kaynaklarını geliştirmeye çalışmaktadırlar (Hasan ve Rahman, 2017).
Biyodizel; genellikle bitkisel, hayvansal ve atık yağların metanol veya etanol gibi alkollerle esterleşmesi ile elde
edilen alternatif ve yenilenebilir bir yakıttır. Biyodizelin en büyük avantajı saf olarak veya dizel yakıtı ile
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karıştırılarak dizel motorlarında herhangi bir değişikliğe gerek duymaksızın kullanılabilmesidir (Acaroğlu, 2003 –
Oğuz, 2004). Çok yüksek oranda doymuş yağ asidi içerdiği için oda sıcaklığında katı olan hayvansal yağlar yerine,
daha fazla oranda doymamış yağ asidi içeren bitkisel yağlar endüstride kullanım için daha uygundur ve daha çok
tercih edilmektedir (Fedai, 2006). Bitkisel esaslı yağların alternatif yakıt olarak kullanılması dizel motorlarda
karşılaşılan sorunları azaltmak adına oldukça önemlidir.
Tam atomizasyon sağlanamadığı için iyi bir yanma elde edilemeyen bitkisel yağların doğrudan yakıt olarak
kullanılması zor görülmektedir. Her ne kadar değişiklik yapılmadan kullanılsa da bitkisel yağların istenilen şekilde
verimli bir yakıt olması için, yoğunluk, viskozite, su miktarı vb. bazı özelliklerinin değiştirilmesi ya da
iyileştirilmesi gerekmektedir (Çelik, 2005). Bu çalışmada biyodizel üretimi yöntemlerinden en yaygın olarak
kullanılan transesterifikasyon yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde, bitkisel yağ küçük molekül ağırlıklı alkolle bir
katalizör eşliğinde gliserin ve yağ asidi esteri oluşturmak üzere reaksiyona girmektedir. Transesterifikasyon,
yakıtın ısıl değerinde büyük bir ölçüde değişikliğe sebebiyet vermeden bitkisel yağın viskozitesini azaltır
(Dobrucalı, 2007).
Dizel yakıta göre yüksek setan sayısına sahip biyodizel yakıtlar yanmanın kalitesini, tutuşma gecikmesi süresini
kısaltarak arttırmaktadır (Heywood, 1988-Stone, 1999-Yucesu vd, 2001). Ayrıca içeriğindeki oksijen ve düşük
kükürt miktarı egzoz emisyonlarının önemli derecede azaltılmasını sağlamaktadır (Yucesu vd, 2001-Ulusoy vd,
2004-Zheng vd, 2008-Wu vd, 2007). İçeriğindeki yüksek oksijen biyodizel yakıtın ısıl enerjisinin azalmasına
sebep olmaktadır. Soğuk havalarda biyodizelin yoğunluk ve viskozitelerinden dolayı dizel enjeksiyon
sistemlerinde sorunlar meydana gelmektedir. Biyodizel ve dizel yakıt karışımlarının motor performansı ve egzoz
emisyonları üzerine yapılan çalışmalarda; biyodizel kullanımı ile CO emisyon değerlerinde dizel yakıta göre
azalma (Çanakçı, 2007), NOx emisyonlarında ise artış (Labeckas ve Slavinskas, 2006) meydana geldiği ifade
edilmiştir.
Bu çalışmada nötralize atık kızartma yağından tek basamaklı transesterifikasyon yöntemi ile üretilen ve hacimsel
olarak %20 oranında dizel yakıtına katılan biyodizel (B20) ve saf dizel yakıtları tek silindirli, dört zamanlı, direkt
enjeksiyonlu doğal emişli bir dizel motorunda, motorun maksimum tork devrinde (2200 d/d) farklı motor
yüklerinde (3,75-7,5-11,25-15-18,75 Nm) test edilerek motor performansı ve egzoz emisyonları üzerine etkileri
incelenmiştir.

2. MATERYAL ve METOT
Deneyler motorun maksimum tork devrinde 2200 d/d farklı motor yüklerinde 3,75-7,5-11,25-15-18,75 Nm motor
yüklerinde dizel ve B20 test yakıtları ile gerçekleştirilmiştir. Deneyler esnasında stabil şartları elde etmek için
deney motoru çalışma sıcaklığına ulaştırılmış ve ölçümler gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kullanılan tek silindirli
dizel motorun teknik özellikleri Tablo 1’ de görülmektedir. Deney düzeneğinin şematik görünümü Şekil 1’ de
görülmektedir.
Tablo 1. Deney motorunun teknik özellikleri
Model
Motor tipi
Silindir sayısı

Antor/6LD400
Direkt enjeksiyonlu, doğal emişli
1

Silindir çapı x Kurs [mm]
3

86 x 68

Silindir hacmi[cm ]

395

Sıkıştırma oranı

18:1

Maksimum güç [kW]

5.4 @ 3000 1/min

Maksimum tork [Nm]

19.6 @ 2200 1/min

Enjektör açılma basıncı (bar)

180

Püskürtme avansı [oKA]

24 ÜON’dan önce
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1) Kontak anahtarı, 2) Kuvvet göstergesi, 3) Devir göstergesi, 4) Sıcaklık göstergesi, 5) Güç lambası, 6) Hız ayar düğmesi, 7)
Acil stop şalteri, 8) Kaplin, 9) Egzoz borusu, 10) Yakıt ölçme kabı, 11) Hassas terazi, 12) Egzoz gazı sıcaklığı ölçüm
termokuplı,
13) Motor yağı sıcaklık ölçüm termokuplı, 14) Egzoz gaz analiz hortumu, 15) Yakıt hortumu, 16) Data
kablosu, 17) Egzoz gaz analizörü, 18) Bilgisayar
Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü

Test motoru Cussons P8601 marka 4000 1/dk’da 10 kW güç absorbe edebilen DC dinamometreye bağlanmıştır.
Dinamometre kontrol panelinden motor devri ve motor gücü kontrol edilebilmektedir. Tablo 2’de kullanılan test
yakıtları ve karışım oranları görülmektedir.
Tablo 2. Test yakıtları
% 100 dizel

D100
B10

%10 Haşhaş yağı biyodizeli+%90 dizel

Deneylerde kullanılan test yakıtlarının bazı özellikleri Tablo 3’de görülmektedir. Tablo 3 incelendiğinde haşhaş
yağı biyodizelinin ısıl enerjisinin dizele göre düşük viskozite ve yoğunluk değerlerinin yüksek olduğu
görülmektedir.
Tablo 3. Test yakıtlarının bazı özellikleri
Özellikler

Biyodizel

Alt ısıl değer (kJ/kg)

38.795

2

Viskozite (mm /s)

4,45

3

Yoğunluk (g/cm )

0,886

Parlama noktası (°C)

166

Su (ppm)

149,25

Setan Sayısı

58

Biyodizelin emisyonlar üzerindeki etkilerini incelemek için Testo marka egzoz gaz analiz cihazı ve AVL DiSmoke 4000 marka is emisyon ölçer cihazları kullanılmıştır. Egzoz gaz analizörünün ve is ölçerin teknik
özellikleri sırasıyla Tablo 4 ve Tablo 5’te görülmektedir.
Tablo 4. Testo egzoz gaz analiz cihazının teknik özellikleri

Yanma
ürünleri
O2 [vol.%]
CO [ppm]

Çalışma
aralığı
0–25
0–10000

Doğruluk

CO2 [vol.%]

0–50

HC [%]

0.01–4

±0.3 vol.% +1 mV.% (0–25) vol.%)
(0–25 vol.%)
<400 ppm (100–4000 ppm)

NOx [ppm]

0–3000

5 ppm (0–99 ppm)

±2 mV
5 ppm (0–99 ppm)
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Tablo 5. AVL Di-Smoke 4000 marka is ölçerin teknik özellikleri

Analiz cihazı
Ölçüm prensibi
Ölçüm aralığı
Doğruluk [m-1]

AVL DiSmoke 4000
Kısmi akışlı
Opasite
K değeri
Doğruluk
0-100 %
0.1 %
0-99,99
0,01

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada nötralize atık kızartma yağından tek basamaklı transesterifikasyon yöntemi ile biyodizel üretilmiş ve
hacimsel olarak %20 oranında dizel yakıtına katılmıştır (B20). Dizel yakıtı ve B20 yakıtının test motorunda
kullanılmasıyla silindir basıncı ve ısı dağılım oranlarının değişimi, motor yüküne bağlı tutuşma gecikmesi, motor
yükünün yanma sürelerine etkileri, CO, CO2, NOx ve is emisyonlarının değişimi incelenmiştir.
Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda yanma, yakıt özelliklerinden ve karışımın kompozisyonundan önemli
derecede etkilenmektedir. Biyodizel yakıtları yüksek yoğunluk, viskozite ve düşük ısıl enerjilerinden dolayı dizel
yakıtına göre yapılan motor performans testlerinde elde edilen motor gücünün azalmasına neden olmaktadır. Bu
durumda farklı biyodizel yakıt karışımlarının, silindir basıncı ve ısı dağılımı üzerindeki etkilerini inceleyebilmek
ve yanmayı analiz edebilmek için yanmanın başlangıcı ve sonu çok hassas bir şekilde belirlenmelidir.
Şekil 2’de farklı motor yüklerinde dizel ve B20 yakıtlarının kullanılmasıyla elde edilen silindir basıncı ve ısı
dağılımı değerleri görülmektedir. Silindire alınan karışım miktarı motor yükü arttıkça artmaktadır. Daha fazla
yakıtın yanması sonucu silindir içi basınç ve ısı dağılımı artış göstermektedir. Maksimum silindir basıncı ve ısı
dağılımı B20 yakıtının kullanılmasıyla elde edilmektedir. Buna paralel olarak motor yükü arttıkça maksimum
silindir basıncının elde edildiği nokta krank açısı cinsinden rötara alınmaktadır. Biyodizel içerikli yakıt
harmanlarının içeriğinde daha fazla oksijen bulunmasından dolayı silindir içi basıncının artmasına neden
olmaktadır. Bunun yanısıra dizele göre yüksek yoğunluğa sahip olan B20 test yakıtının ısıl enerjisi de dizele
yakındır. Yapılan çalışmalarda biyodizel içerikli yakıtlar kullanıldığında tutuşma gecikmesi süresinin artışına bağlı
olarak püskürtme yapıldıktan sonra yanmayı bekleyen yakıt miktarı artış göstermektedir. Bunun sonucunda tüm
karışım birden yanmaya iştirak etmek isteyerek silindir içi basıncının artmasına neden olmaktadır. Buna bağlı
olarak silindir içinde yanma sonu ısı dağılım oranı da artmaktadır.

Şekil 2. Silindir basıncı ve ısı dağılım oranlarının değişimi
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Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda en önemli parametelerden biri tutuşma gecikmesi süresidir. Motorlarda
püskürtme başladıktan sonra ilk alev çekirdeğinin görülmesine kadar geçen zamana tutuşma gecikmesi süresi
denilmektedir. Tutuşma gecikmesi süresi boyunca biriken yakıtın tamamı yanmaya katılmak ister ve bu durum
sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda istenmeyen yanma durumu olarak bilinen vuruntulu çalışma görülür. Yakıtın
setan sayısı tutuşma gecikmesini etkileyen önemli parametrelerden biridir. Yapılan çalışma da tutuşma gecikmesi
süresi püskürtme avansı ile ısı dağılımının pozitif değere ulaştığı nokta arasında krank açısı cinsinden
belirlenmiştir. Şekil 3’te dizel ve B20 test yakıtları ile yapılan deneylerde hesaplanan tutuşma gecikmesi süreleri
görülmektedir. B20 yakıtının setan sayısı dizele göre daha yüksektir. Bu nedenle tutuşma gecikmesi süresinin B20
test yakıtı kullanımıyla azalması beklenilebilir. Şekil 3 incelendiğinde tutuşma gecikmesi süresinin, motor yükü
arttıkça tüm test yakıtları için azaldığını göstermektedir. Bununla birlikte biyodizel esaslı yakıtların viskozite ve
yoğunluklarının fazla olması tutuşma gecikmesi sürelerinin uzamasına neden olabilmektedir. Minimum tutuşma
gecikmesi süresi tam yükte elde edilmiştir. Yanma odasındaki yanma şartları ve oksidasyon reaksiyonları, silindire
alınan karışımın miktarı arttıkça iyileşmektedir. Bunun sonucunda da ilk alev çekirdeğinin oluşması için gereken
süre azalmaktadır.

Şekil 3. Motor yüküne bağlı tutuşma gecikmesi

Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda yanma sonucu yanma süresi boyunca elde edilen kümülatif ısı dağılımı
yanmanın aşamaları hakkında bize bilgi verir. Krank açısına göre elde edilen ısı dağılımları toplanarak kümülatif
ısı dağılımı belirlenir. Normalize edilen kümülatif ısı dağılımının %10’a ulaştığı krank açısı (KA10), silindir
içerisindeki yakıt miktarının %10’luk bölümünün yanmasını tamamladığı krank açısı olarak kabul edilmektedir.
Normalize edilen kümülatif ısı dağılımının %90’a ulaştığı nokta (KA90) ise yakıt miktarının %90’lık kısmının
yanmasını tamamladığı krank açısına karşılık gelmektedir. Genellikle yanan yakıtın %10 ile %90’ı arasında krank
açısı cinsinden geçen süre, yanma için geçen süre olarak tanımlanmaktadır (Rakopoulos vd, 2007-Hasan ve
Rahman, 2017). Yapılan bu çalışmada yanma süresi, KA10 ile KA90 arasındaki krank açısı cinsinden geçen süre
olarak belirlenmiştir. Şekil 4 motor yüküne bağlı B20 ve dizel test yakıtları ile yapılan deneylerde elde edilen
yanma sürelerinin değişimini göstermektedir. Motor yükü arttıkça yanma süresinin arttığı görülmektedir. Silindire
alınan karışım kütlesinin miktarı motor yükündeki artışa paralel olarak artış göstermektedir. Böylece daha fazla
karışımın yanabilmesi için gerekli süre de artış göstermektedir. Biyodizel yakıtların içeriğindeki oksijen
molekülleri, oksidasyon reaksiyonlarını iyileştirmektedir. Dizel yakıtına göre daha fazla oksijen içeriği, yanmanın
iyileşmesine ve böylece yanmanın daha erken tamamlanmasına neden olduğu ifade edilebilir. Şekil 4
incelendiğinde maksimum yanma süresi dizel yakıtı ile elde edilmiştir.

Şekil 4. Test yakıtları ile yapılan deneylerde motor yükünün yanma sürelerine etkileri
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Biyodizel yakıtların, dizel yakıtlara göre sağladığı en önemli avantajlardan biri düşük CO ve İs egzoz
emisyonlarıdır. CO emisyonlarının miktarı, yanma odasında yanma esnasında bulunan oksijen miktarı ve sıcaklığa
göre değişkenlik göstermektedir. CO emisyonu çoğu zaman eksik yanma ürünü olarak açığa çıkan zararlı egzoz
emisyonlarından biridir. Yetersiz oksijen ve sıcaklığa bağlı olarak oksidasyon reaksiyonları kötüleşmekte ve CO
emisyonu oluşumu gözlenmektedir. Şekil 5-a’da test yakıtları ile farklı motor yüklerinde elde edilen CO
emisyonlarının değişimi görülmektedir. Motor yükü arttıkça CO emisyonlarının arttığını ifade etmek mümkündür.
Minimum CO emisyonları 3.75 Nm motor yükünde ölçülmüştür. Düşük motor yüklerinde CO oluşumu azdır.
Biyodizel kökenli yakıtların içerdiği oksijen ile CO oluşumunun azaldığı görülmektedir. Bu nedenle her motor
yükünde minimum CO emisyonu B20 yakıtı ile ölçülmüştür. 18.75 Nm motor yükünde dizel yakıtı ile 521 ppm
CO emisyonu açığa çıkarken B20 yakıtı ile aynı motor yükünde 321 ppm CO emisyonu açığa çıkmıştır. Şekil 4-b
motor yüküne bağlı CO2 emisyonlarının değişimini göstermektedir. Şekil 5-b incelendiğinde motor yükü arttıkça
CO2 emisyonlarının arttığı görülmektedir. Motor yükü arttıkça silindire alınan karışımın miktarı artmakta yanma
odası sıcaklığı yükselmektedir. Daha yüksek sıcaklıkta meydana gelen oksidasyon reaksiyonları ile CO 2 oluşumu
gözlemlenmektedir. Yanma odasında yeterli sıcaklıkta ve oksijenin bulunduğu ortamda meydana gelen yanma ile
CO2 emisyonu açığa çıkmaktadır. Biyodizelin kimyasal yapısında bulunan oksijen ile oksidasyon reaksiyonları
iyileşmekte ve CO2 oluşumu gözlemlenmektedir. Maksimum CO2 emisyonları tam yükte 18.75 Nm’ de
ölçülmüştür. 2200 d/dak ve tam yükte dizel yakıtı ile % 7.6 CO2 oluşumu gözlenirken B20 yakıtı ile % 8.41 CO2
oluşumu gözlenmiştir.

a)

b)

Şekil 5. CO ve CO2 emisyonlarının değişimi

Dizel motorlardan kaynaklanan en önemli kirleticilerden biri NO x emisyonlarıdır. Yanma sonucu yüksek sıcaklıkta
oksijen ile azot moleküllerinin tepkimeye girmesi sonucu NOx emisyonları açığa çıkmaktadır. Şekil 6-a’ da motor
yüküne bağlı test yakıtları ile ölçülen NOx emisyonlarının değişimi görülmektedir. Biyodizel yakıtların içerdiği
oksijen ile yanma reaksiyonları iyileşmekte gaz sıcaklıkları artmaktadır. Motor yükü arttıkça yanmaya iştirak eden
karışım kütlesinin artışına bağlı olarak yanma sonu gaz sıcaklıkları artmaktadır. Yüksek gaz sıcaklıklarında
oksijen ile azot moleküllerinin reaksiyona girmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda biyodizel yakıtların daha
çok oksijen içermesi yanma kalitesinin artışına neden olmakta ve NOx oluşum faktörlerini hızlandırmaktadır. Tam
yükte yapılan deneylerde dizel yakıtı ile 582 ppm NOx emisyonu açığa çıkarken B20 yakıtı ile 694 ppm NOx
ölçülmüştür. Yüksek sıcaklıkta meydana gelen yanma ile azot oksit oluşumu gözlemlenmektedir. Dizel
motorlardan kaynaklanan diğer zararlı egzoz gazı duman emisyonlarıdır. Şekil 6-b’de motor yüküne bağlı is
emisyonlarının değişimi görülmektedir. Motor yükü arttıkça is emisyonlarının tüm yakıtlar için arttığı
görülmektedir. Minimum is emisyonları 3.75 Nm motor yükünde ölçülmüştür. Yakıt miktarının artışına bağlı
olarak is emisyonlarının oluşumu artmaktadır. Tam yükte dizel yakıtı ile 3.99 m-1 is emisyonu ölçülürken B20
yakıtı ile 3.24 m-1 is emisyonu ölçülmüştür.
a)

b)

Şekil 6. NOx ve is emisyonlarının değişimi
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4. SONUÇLAR
Bu çalışmada nötralize atık kızartma yağından tek basamaklı transesterifikasyon yöntemi ile biyodizel üretilmiş ve
hacimsel olarak %20 oranında dizel yakıtına katılmıştır (B20). B20 ve dizel yakıtları tek silindirli, dört zamanlı,
direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda, maksimum tork devrinde (2200 d/d), farklı motor yüklerinde (3,75, 7,5,
11,25, 15 ve 18,75 Nm) test edilmiştir. Silindir basıncı, ısı dağılımı, tutuşma gecikmesi, yanma süresi ve CO, CO 2,
NOx ve is emisyonlarının değişimi incelenmiştir. Motor yükü arttıkça silindire alınan karışım kütlesinin
miktarındaki artışa bağlı olarak basınç değerlerinin artmaktadır. Motor yükü arttıkça CO emisyonları artarken, B20
yakıtı kullanıldığında CO emisyonu dizel yakıtına göre azalmaktadır. Dizel yakıtı ile karşılaştırıldığında tam yükte
B20 ile CO ve is emisyonları sırasıyla %22.34 ve %20 azalmıştır. Sonuçta dizel yakıtı ile karşılaştırıldığında B20
yakıtı ile yanma karakteristiklerinin ve motor performansının iyileştirilebileceği görülmüştür. Aynı zamanda B20
yakıtı ile CO ve is emisyonlarının azaltılabileceği dizel motorlarda herhangi bir değişikliğe gidilmeden verimli bir
şekilde kullanılabileceği görülmüştür.
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ÖZET
Çevre kirliliğinin, enerji ihtiyacının ve petrol kaynakları tüketiminin giderek artması nedeniyle, dizel motorlarda
etanol, metanol, doğalgaz gibi alternatif yakıtlar kullanılmaktadır. Alternatif yakıtlar arasında büyük öneme sahip
olan alkoller oktan sayısı yüksek olması ve biyokütle kaynaklardan üretilmesi gibi avantajlarından dolayı tercih
edilmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde değerlendirilmeyen fuzel yağı ile dizel yakıt karışımlarının motor
performansı ve egzoz emisyonlarına etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Fuzel oda sıcaklığında sırasıyla %5 ve
%10 oranlarında dizel ile karıştırılarak F5 ve F10 yakıtları elde edilmiştir. F5 yakıtının F10 yakıtına karşı
performansı tek silindirli hava ile soğutmalı bir dizel motorunda farklı motor hızlarında ölçülmüştür. Yapılan
deneyler sonucunda fuzel yakıtı kullanımı ile is emisyonu değerlerinde iyileşmeler görülmüştür. Ancak moment
değerlerinde düşüş meydana gelmiştir. Maksimum tork devrinde (2200 dev/dk) dizel yakıta göre F5 yakıtı
kullanımında özgül yakıt tüketiminde %8,3 artış; F10 yakıtında ise %18.4 lük bir artış gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fuzel yağı, motor performansı, is emisyonu, alternatif yakıt.

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF FUSEL OIL-DIESEL MIXTURES ON
PERFORMANCE AND SOOT EMISSIONS IN A COMPRESSION IGNITION
ENGINE
ABSTRACT
Alternative fuels such as ethanol, methanol and natural gas are used in diesel engines because of increasing of
environmental pollution, energy requirement and consumption of petroleum resources. Alcohols, which have an
important place among the alternative fuels, are preferred because of their advantages such as high octane number
and production from biomass sources. In this study, the effects of fusel oil not evaluated in our country and diesel
fuel mixtures on engine performance and exhaust emissions were examined experimentally. F5 and F10 fuels were
obtained by mixing fusel with diesel at 5% and 10% respectively at room temperature. The performance of F5 fuel
against F10 fuel is measured at different engine speeds in a single-cylinder air-cooled diesel engine. As a result of
the experiments, it was seen that using the fusel fuel improves the values of the soot emission. However, the
decrease in the values of moment occurred. Comparing to diesel fuel, when F5 and F10 fuels were used at
maximum torque cycle (2200 rpm), it was seen that increasing in specific fuel consumption by 8.3% and 18.4%,
respectively.
Keywords: Fusel oil, engine performance, soot emission, alternative fuel.

1. GİRİŞ
Günümüz ihtiyaçlarına bağlı olarak artış gösteren nüfus ve sanayileşme, enerjiye olan ihtiyacın artmasına neden
olmuştur. İş yapabilme yeteneği olarak tanımlanan enerji ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahiptir. Uzun
yıllar boyunca kişi başına enerji tüketimi kalkınmışlığın önemli bir ölçütü olarak değerlendirilmiştir. Enerji,
ekonomik kalkınma ve modern yaşam için zorunlu bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda teminindeki güçlükler, ihtiyaç
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gösterdiği doğal kaynaklar, finansal kaynaklar ve oluşturduğu çevre kirliliği kalkınmayı engelleyici bir etken
olarak gösterilmektedir.
Dünya enerji tüketimi; nüfus artışına, sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak artış göstermektedir.
Günümüzde enerji ihtiyacının %37’si petrol, %27’si kömür, %24’ü doğalgaz, %6’sı nükleer, %6’sı hidroelektrik
enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Görüldüğü üzere enerji ihtiyacının %88’i fosil yakıtlarından
karşılanmaktadır (Önal, 2003).
Motorlu taşıtlarda kullanılan petrol kökenli yakıtların yakın gelecekte ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelecek
olması nedeniyle, günümüzde alternatif enerji kaynaklarının araştırılması ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi
üzerine birçok çalışma yapılmaktadır. Bunun yanı sıra motorlu taşıtlardan kaynaklanan zararlı gazların
oluşturduğu olumsuz etkiler de göz ardı edilemez boyutlardadır. Bu nedenle alternatif yakıt araştırmalarında
çevresel kaygıları azaltacak tedbirlerin de alınması kaçınılmaz olmaktadır (Taylor vd, 1996).
Son yıllarda çevre bilincinin artması ve gelişmiş ülke hükümetlerinin yaptırımları üretici firmaları çevreyi
kirletmeyen, alternatif yakıtlı ürünlerin üretimine sevk etmiştir. Bu nedenle otomotiv sektörü, emisyonları
azaltacak tedbirler almaya ve alternatif yakıtları kullanabilecek motorlar üretmeye başlamışlardır. Kullanılan bu
alternatif yakıtların büyük bir kısmı biyokütle kaynaklarından üretilmektedir.
Doğadan elde edilen kendi döngüsü içinde yenilenebilen enerji kaynaklarının tamamı biyokütle enerjisi olarak
tanımlanmaktadır. Biyokütle enerjisi günümüz teknolojik gelişmelerine paralel olarak gelişim göstermiş ve
çeşitlenmiştir. Motorlu araçlarda kullanım için üretilen biyokütle yakıtlarına biyodizel, biyoetanol, biyometanol
vb. gibi isimler verilmektedir. Biyokütle esaslı sıvı yakıtların başındaysa biyodizel gelmektedir. Biyodizel bitkisel
ve hayvansal esaslı yağlardan elde edilebildiği gibi artık ve kullanılmış yağlardan ya da bitki küspelerinden de elde
edilebilen sıvı biyokütle yakıtıdır (Kapluhan, 2014).
Fuzel yağı, fermantasyonla etil alkol üretim endüstrisinin damıtma basamağının yan ürünüdür ve amil alkollerin
doğal kaynağıdır (Kirk ve Othmer, 1992). Bu yan ürün, rengi sarıdan koyu kahverengiye değişebilen, çok keskin,
hoş olmayan ve öksürten kokuya sahip bir sıvı olup birçok ülkede genellikle fabrikanın enerji gereksinimini
karşılamak için yakılmakta ya da atılmaktadır (Welsh ve Williams, 1989). Türkiye’de ise, şeker üretiminde köpük
söndürücü olarak ya da ispirto yapımında kullanılmaktadır; bununla birlikte önemli bir kısmı atılmaktadır. Fuzel
yağının bileşimi ve miktarı, fermentasyonla alkol üretim prosesinde kullanılan karbon kaynağının türü ve
hazırlanma metodu ile fuzel yağının fermentasyon karışımından ayırma yöntemine bağlı olarak değişmektedir.
Tablo 1’de gösterildiği gibi fuzel yağı, başlıca düşük molekül ağırlıklı alkoller (i-amil alkol başta olmak üzere ibütil alkol, n-propil alkol, n-bütil alkol, etil alkol ve n-amil alkol), az miktarda su ve eser miktarda aldehitler,
serbest asitler ve onların esterleri, yüksek alkoller, terpenlerden oluşmaktadır (Erdem ve Durukan, 1991-Calam,
2011).
Tablo 10. Fuzel yağı bileşiminin özellikleri (Calam, 2011)

Bileşen
i-amil alkol
i-bütil alkol
n-bütil alkol
n-propil alkol
etanol
su

Kimyasal
Formülü
C5H12O
C4H10O
C4H10O
C3H8O
C2H6O
H2O

Molekül
Ağırlığı
(g/mol)
88,148
74,122
74,122
60,09
46,07
18

Yoğunluk
(g/cm3)
0,8104
0,802
0,8098
0,8034
0,789
1

Kaynama
Noktası
(oC)
131,1
108
117,73
97,1
78,4
100

Donma
Noktası
(oC)
-117,2
-108
-89,5
-126,5
-114,3
0

%
Hacimsel
63,93
16,66
0,736
0,738
9,58
10,3

%
Kütlesel
61,52
15,87
0,708
0,704
8,98
12,23

Wu ve arkadaşları (2003), yaptıkları çalışmada %0, %5, %10, %20 ve %30 etanol içeren benzin-etanol
karışımlarının performans ve emisyonlara etkisini değişik hava fazlalık katsayısı değerlerinde incelemişlerdir. E30
(%30 etanol içeren karışım) yakıtlı çalışmada motor momentinin yaklaşık %4 oranında arttığı belirlenmiştir.
Ayrıca, karışımdaki alkol miktarı arttıkça CO, HC ve CO2 emisyonlarının azaldığı belirtilmiştir (Wu vd, 2003).
Bayraktar (2005) tarafından yapılan çalışmada, bir buji-ateşlemeli deney motorunda benzinetanol karışımlarının
kullanılmasının motor performansı ve egzoz emisyonları üzerindeki etkileri deneysel ve teorik olarak
incelenmiştir. Deneyler, benzine %1,5; %3; %4,5; %6; %7,5; %9; %10,5 ve %12 oranlarında etanol katılarak
hazırlanan karışımlarla gerçekleştirilmiştir. Motor her bir karışımla 7,75:1 ve 8,25:1 sıkıştırma oranlarında ve
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çeşitli hızlarda çalıştırılmıştır. Bu çalışmaya göre yakıt içindeki alkol oranı arttıkça CO emisyonunun azaldığı ve
özgül yakıt tüketiminin arttığı ifade edilmiştir (Bayraktar, 2005).
Calam, Solmaz ve arkadaşları (2014), petrol kökenli enerji kaynaklarına bağlılığı düşürebilmek için içten yanmalı
motorlarda faydalanabilecek farklı yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırmışlardır. Yaptıkları çalışmada
kurşunsuz benzin ve fuzel yağı karışımının motor torku, özgül yakıt sarfiyatı ve egzoz emisyonuna etkilerini tek
silindirli buji ile ateşlemeli port tipi yakıt enjeksiyon sistemli bir motorda çeşitli motor hızı ve yüklerinde
incelemişlerdir. Bu deneyin sonucunda kurşunsuz benzin ile karşılaştırılınca, fuzel yağı ile karıştırılmış ve fuzel
yağı miktarı arttırılmış karışımlarda motor torkunun her motor hızı ve yükünde ilerleme olduğu ifade edilmiştir.
NOx emisyonu azalırken özgül yakıt sarfiyatının, CO ve HC emisyonlarının arttığını belirtmişlerdir (Calam vd,
2015).
Özer (2015) yaptığı çalışmada, zeytinyağı üretimi sırasında kalan küspeden elde edilen pirina yağının, atık bir
alkol karışımı olan fuzel yağı eşliğinde üretilmesi ve dizel bir motorda kullanımının etkilerini incelemiştir. Bu
çalışmalarda alkol çeşidi (etanol, metanol, bütanol ve fuzel yağı), alkol miktarı (6:1, 10:1, 15:1, 20:1), katalizör
türü (sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit), katalizör miktarı (kütlece %0,5 - %1 - %1,5 - %2 - %3 - %5),
reaksiyon sıcaklığı (50oC, 55oC, 57oC, 60oC, 65oC ve 70oC), reaksiyon süresi (1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 ve
8 saat) gibi parametreler değiştirilerek biyodizel üretimindeki değerlerin optimum şartları aranmıştır. Elde edilen
sonuçlar en ideal biyodizel üretiminin 65oC sıcaklıkta, 10:1 mol alkol (fuzel yağı /pirina yağı), kütlece %1'lik
sodyum hidroksit (NaOH) katalizörü ile üç saatlik reaksiyon süresi sonucunda %78'lik verim ile yapılabildiğini
göstermiştir. Üretilen yakıtın fiziksel ve kimyasal özellikleri incelendiğinde yoğunluğunun, parlama noktasının,
soğuk filtre tıkama noktası, asit sayısı, iyot sayısı, linolenik asit metil esteri, karbon kalıntısı, setan sayısı, akma
noktası net yanma ısısı gibi önemli birçok özelliğinin standartları sağladığı görülmüştür. İkinci aşamada; elde
edilen biyodizel tek silindirli dört zamanlı bir dizel motorda motor performansı ile emisyonlarına etkileri deneysel
olarak incelenmiştir (Özer ve Aktaş, 2014).
Awad ve arkadaşları (2017), dizel motorlarda alternatif yakıt olan alkol fermantasyonunun yan ürünü, fuzel
yağının dizel yakıtı ile karışımı ve dizel yakıtını karşılaştırmışlardır. Çalışmaları F20 yakıtını tek silindirli içten
yanmalı dört zamanlı iki farklı motor yükünde (%50 ve %75) ve farklı beş motor hızında gerçekleştirmişlerdir.
Ayrıca 1200-2400 dev/dk aralığında 300 dev/dk artışlarla F20 yakıtı ile dizel yakıtını karşılaştırarak motor gücü,
tork, belirtilen yakıtların tüketimi, silindir içi sıcaklığı, enerji geri kazanım oranı, kümülatif enerji ve emisyon
oranları üzerine deneyler yapmışlardır. Bu deneyler sonucunda F20 yakıtının kullanımı ile motor gücünde ve tork
değerinde dizel yakıta göre azalma gözlemişlerdir. Bunun yanında özellikle %75 motor yükünde ve yüksek
hızlarda F20 yakıtının düşük oranda yakıt tüketiminde artış olduğunu ifade etmişlerdir. Tüm motor yüklerinde ve
motor hızlarında %7 oranında ateşleme gecikmesi olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca tüm motor hızları ve
yüklerinde NOx emisyonunun azaldığını belirtmişlerdir. F20 yakıtı için en yüksek NOx emisyonunun 1500 dev/dk
da %28 oranında azaldığını ve buna ek olarak CO ve CO2 emisyon oranlarının yükseldiğini ifade edtmişlerdir.
Buna ek olarak yüksek su miktarı, düşük setan sayısı ve fuzel yağının düşük ısıl değerinin motor performansını
negatif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir (Awad vd, 2017).
Bu çalışmada sıkıştırma ile ateşlemeli bir motorda kullanılmak üzere dizel yakıtına belirli oranlarda (%5, %10)
fuzel karıştırılması ile elde edilen yakıtların motor performansına ve is emisyonlarına etkisi araştırılmıştır.

2. MATERYAL ve METOT
Yapılan bu çalışma kapsamında deneyler, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü
İçten Yanmalı Motorlar Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir. Fuzel ile dizel karışımları (F5, F10), tek silindirli bir
motorda test edilerek motor hız ve yük karakteristikleri incelenmiştir. Çalışma aşamalar halinde detaylı olarak
aşağıda verilmiştir.

2.1 Deneylerde Kullanılan Teçhizatlar ve Özellikleri

Ölçümlerde Tablo 2’ de teknik özellikleri verilen SHIMADZU UW620H model hassas terazi kullanılmıştır.
Biyodizelin is emisyonları üzerindeki etkilerini incelemek için AVL Di-Smoke 4000 marka is emisyon ölçer
cihazı kullanılmıştır ve is ölçerin teknik özellikleri Tablo 3’te görülmektedir.
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Tablo 2. SHIMADZU UW620H hassas terazi teknik özellikleri
Kapasite (g)

620

Doğrusallık (g)

±0.002

Hassasiyet (g)

0.001

Stabilizasyon Süresi (s)

1.5-2.5

Tekrarlanabilirlik (g)

≤0.001

Ölçüm Haznesi Boyutu
(mmxmm)

108x105

Tablo 3. AVL Di-Smoke 4000 marka is ölçerin teknik özellikleri

Analiz cihazı

AVL DiSmoke 4000

Ölçüm prensibi

Kısmi akışlı
Opasite

Ölçüm aralığı

0-100 %

Doğruluk [m-1]

0-99,99

K değeri
Doğruluk
0.1 %
0,01

Deneyler sırasında kullanılan sıkıştırma ile ateşlemeli, Antor/6LD400 Marka motorun özellikleri Tablo 4’te
verilmiştir. Deney düzeneğinin şematik görünümü Şekil 1’de görülmektedir.
Tablo 4. Deney motorunun teknik özellikleri

Marka/Model

Antor/6LD400
Direkt enjeksiyonlu, doğal emişli,
hava soğutmalı, sıkıştırma ile ateşlemeli
1

Motor tipi
Silindir sayısı
Çap x Strok (mm)

86 x 68
3

Silindir hacmi (cm )

395

Sıkıştırma oranı

18:1

Maksimum güç (kW)

4.73 @ 3000 d/d

Maksimum tork (Nm)

17.05 @ 2200 d/d

Yanma odası geometrisi

ω tipi

Yakıt enjeksiyon sistemi

PF tipi

Enjektör açılma basıncı (bar)

180

Püskürtme avansı (°KA)
Supap zamanlamaları
Emme açılması/Emme kapanması (°KA)
Egzoz açılması/Egzoz kapanması (°KA)

24 ÜÖNÖ
7.5 ÜÖNÖ/25.5 AÖNS
21 AÖNÖ/3 ÜÖNS

1366

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü

Deneylerde motorun ilk hareketi için maksimum gücü 10 kW olan Cussons P8160 tipi DC dinamometre
kullanılmıştır. Motor devri dinamometrenin kontrol paneline yerleştirilmiş potansiyometre yardımıyla
ayarlanabilmektedir. Motorun tükettiği yakıt miktarı, hassas terazi ve kronometre ile ölçülmüştür. İs ölçümleri
%0.1 hassasiyetle kısmi akışlı opasimetresi ölçüm prensibine sahip AVL marka DiSmoke 4000 model cihazda
yapılmıştır. Cussons marka P4110 model yanma analiz cihazı, su soğutmalı piezoelektrikli AVL marka 8QP500c
model silindir basınç sensörü, AVL marka 3009 model şarj amplifikatörü ve National Instruments USB 6259
marka veri aktarım kartı ile Koyo TRD J1100-RZ model 1000 palsli enkoder indikatör sistemini oluşturmaktadır
(Şekil 2).

Şekil 18. İndikatör sisteminin şematik görünümü

Motorun 80 °C çalışma sıcaklığına ulaşması sağlanmıştır. Motor hızı 1750-3000 d/d aralığında (1750, 2000, 2200,
2500, 2750, 3000) is, yakıt tüketimi, tork ve silindir içi basıncı değerleri ölçülüp kaydedilmiştir. Bu deney bittikten
(Tam yük deneyi) motor maksimum torkunu ürettiği 2200 dev/dk’ ya ayarlanarak 15-60 N aralığında 15 N
aralıklarla aynı değerler ölçülüp kaydedilmiştir. Dizel yakıt için deney bittikten sonra motor durdurulup, yakıt geri
dönüş hattında bulunan yakıtı boşaltılıp motora hazırlanan diğer alternatif yakıtlar (F5, F10) konulmuş ve deneyler
aynı şekilde tekrarlanıp değerler kaydedilmiştir.
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2.2 Deneylerde Kullanılan Yakıtların Hazırlanması
Deney yakıtının hazırlanması için fuzel yağı, dizel yakıtı, hassas ölçümün ayarlanabilmesi için hassasiyeti 50 ml
ve 100 ml olan dereceli huni şeklinde cam kaplar kullanılmıştır. F5 yakıtının hazırlanması için hassasiyeti ml
olan 1000 ml’lik dereceli kaba 900 ml dizel yakıtı, sonra hassasiyeti 50 ml olan kap ile 50 ml’lik dizel yakıtı ve
fuzel yağı eklenerek %5 i fuzel olan F5 yakıtı elde edilmiştir. F10 yakıtının hazırlanması için ise hassasiyeti 100
ml olan dereceli kaba 900 ml dizel yakıt konulup, hassasiyeti 50 ml olan kaba 100 ml fuzel yağı konularak
karıştırılmış ve %10 ‘u fuzel olan F10 yakıtı oluşturulmuştur.

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada, fuzel yağı ile dizel yakıt karışımlarının motor performansı ve is emisyonlarına etkisi deneysel
olarak incelenmiştir. Fuzel oda sıcaklığında sırasıyla %5 ve %10 oranlarında dizel ile karıştırılarak F5 ve F10
yakıtları elde edilmiştir.
Tam yük şartlarında gerçekleştirilen motor performans deneylerinde dizel, F5 ve F10 yakıtları için motor devri
arttıkça sürekli bir artış gözlenmiştir. Maksimum tork devri olan 2200 dev/dk baz alınarak güç karşılaştırması
yapıldığında dizel yakıt için maksimum güç 3,93 kW, F5 yakıtı için 3,85 kW, F10 yakıtı için 3,75 kW olarak
ölçülmüştür. 2200 dev/dk ya göre sayısal inceleme yapılacak olursa F5 yakıtında dizel yakıt kullanımına göre
güçte %2,04 azalma gözlenmiştir. F10 yakıtında dizel yakıt kullanımına göre güçte %4,68 oranında azalma
meydana gelmiştir. Fuzel yakıtı kullanılarak elde edilen gücün sadace dizel yakıt kullanılarak elde edilen güçten
düşük olmasının nedeni fuzel yağının dizel yakıtına göre alt ısıl değerinin düşük olmasıdır. Şekil 3’te gücün motor
devrine bağlı değişimi görülmektedir.

Şekil 19. Motor devrine bağlı güç değişimi

Tam yük konumunda motor devri arttıkça torkta belirli bir devre kadar (2200 dev\dk) artma daha sonra azalma
gözlenmiştir. Bunun nedeni motorun maksimum torku 2200 dev\dk' da sağlamasıdır. 2200 dev\dk motorun en
verimli çalıştığı devirdir. Bu devirde maksimum tork 17,1 Nm olarak hesaplanmıştır. Tam yük konumunda dizel
yakıtına hacimsel olarak %5 oranında fuzel yağı karıştırdığımızda, maksimum tork 2200 dev\dk' da 16,7 Nm
olarak ölçülmüştür. Dizel yakıta göre maksimumda torkta bir miktar düşüş gözlenmiştir. Tam yük konumunda
dizel yakıtına hacimsel olarak %10 oranında fuzel yağı karıştırdığımızda, maksimum tork 2200 dev\dk' da 16,3
Nm olarak ölçülmüştür. Dizel ve F5 yakıtlarına göre maksimum torkta bir miktar daha düşüş meydana gelmiştir.
Motor devri 2200 dev\dk’ ya (maksimum tork devri) göre sayısal inceleme yapıldığında torkta sırasıyla F5 ve F10
kullanıldığında % 2,05 ve %4,68 oranlarında azalma gözlenmiştir. Şekil 4’te motor devrine bağlı tork değişimi
görülmektedir.
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Şekil 4. Motor devrine bağlı tork değişimi

Tam yük şartlarında dizel, F5 ve F10 yakıtları kullanılarak yapılan deneylerde özgül yakıt tüketimi önce azalıp
daha sonra artma eğilimi göstermiştir. Fuzel yağı kullanılarak oluşturulan F5 ve F10 yakıtları kullanımı ile dizel
yakıta göre özgül yakıt tüketiminde artış gözlenmiştir. Maksimum tork devri (2200 dev/dk) baz alınarak sayısal
inceleme yapılacak olursa dizele göre F5 ve F10 yakıtlarının kullanımıyla sırasıyla özgül yakıt tüketiminde %8,3
ve %18,4 artış gözlenmiştir. Bunun nedeni ise fuzel yağının alt ısıl değerinin düşük olmasından dolayı dizele göre
güç ihtiyacını karşılamak için daha fazla yakıt yakmasıdır. Şekil 5’te motor devrine bağlı özgül yakıt tüketimi
değişimi görülmektedir.

Şekil 5. Motor devrine bağlı özgül yakıt tüketimi değişimi

Motor hızına bağlı olarak is emisyonları incelendiğinde 2200-2400 dev/dk ya kadar emisyonlarda azalma
gözlenmiştir. Bunun nedeni maksimum tork devrinden sonra silindire alınan hava miktarının azalması ve
türbülansın kötüleşmesi olabilir. F5 ve F10 yakıtlarının kullanımı ile dizel yakıt kullanımına göre is
emisyonlarında azalmalar meydana gelmiştir. Bunun nedeni fuzel yağının alt ısıl değerinin dizele göre düşük
olmasıdır. Alt ısıl değerinin düşük olması yanma sıcaklığını düşürdüğünden dolayı is emisyonlarında azalmalar
meydana gelmiştir.
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Şekil 6. Motor devrine bağlı is emisyonu değişimi

Silindir içi basınç ve ısı dağılımı bir motorun performansını ve yanma özelliklerini belirlemek için oldukça
önemlidir. Yanma karakteristikleri; maksimum silindir basıncı ve krank açısı cinsinden yeri, ısı yayılımı, yanma
ve püskürtme zamanlarına bağlı olarak elde edilen tutuşma gecikmesi, toplam yanma süresi ve ani yanma süresi
olarak incelenmektedir. Motor yüküne, devrine, tutuşma gecikmesi süresince püskürtülen yakıt miktarına,
viskoziteye, setan sayısına, püskürtmeye ve yakıtın atomizasyonuna bağlı olarak silindir gaz basıncı
değişmektedir. Dizel motorlarda enjeksiyon başlangıcı ve yanma başlangıcı arasında geçen süre tutuşma gecikmesi
olarak adlandırılmaktadır. Tutuşma gecikmesi süresinde silindir içine giren yakıt buharlaşırken içerideki ısıyı
çektiği için ısı yayılımı negatif olur, daha sonra ısı yayılımının pozitife döndüğü yer yanma başlangıcı olarak
tanımlanır. Tutuşma gecikmesi bittikten sonra kontrolsüz yanma safhası başlar. Kontrolsüz yanma aşamasında ısı
yayılımının yüksek olmasının sebebi tutuşma gecikmesi süresinde püskürtülen yakıt miktarının artmasıdır. Dizel
yanmasının, ana yanmayı oluşturan üçüncü fazı difüzyon kontrollü yanma aşamasıdır. Bu aşamada ısı yayılım
eğrisinde bir miktar artış olmaktadır. Bu artışın değeri püskürtülen yakıt miktarına ve yakıtın oksitlenme miktarına
bağlıdır. Yakıt buharının buharlaşma ve hava ile karışma hızı, yanma hızını belirlemektedir. Yanma sürecinde
maksimum sıcaklığa ulaşıldıktan sonra art yanma fazı başlamakta olup, silindire yakıt püskürtme işlemi bitmiştir.
Art yanmadaki yanma hızı, difüzyon hızı ve karışım oluşum hızı ile belirlenmektedir. Daha önce püskürtülen ve
yanma fırsatı bulamayan yakıt, oksijen buldukça yanmakta ve bu safhayı meydana getirmektedir. Isı yayılımının
bu yanma fazında sıfıra düştüğü nokta yanma sonu olarak tanımlanmaktadır. Yanmanın egzoz zamanına
geçilmeden önce tamamlanması gerekmektedir.
Şekil 7’de görüldüğü üzere yanma başlangıcı dizel ve F5 yakıtında ÜÖN’ dan 3,60 °KA önce gerçekleşmektedir.
Maksimum basınç değeri dizel yakıtında ÜÖN’ dan 8,1 °KA sonra 54,14 bar olarak ölçülmüştür. F5 yakıtı için en
yüksek basınç değeri ÜÖN’ dan 2.8 °KA sonra 50,2 bar olarak ölçülmüştür. Maksimum basınç değerinin, F5
yakıtında dizel yakıta göre düşük olmasının nedeni F5 yakıtının alt ısıl değerinin dizel yakıta göre düşük
olmasıdır.
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Şekil 7. Krank açısına bağlı silindir içi basınç değişimi

Maksimum ısı yayılım oranı değerlerine bakıldığında her iki yakıtın birbirine yakın çıktığı Şekil 8’de
görülmektedir. Maksimum ısı yayılım oranı dizel için ÜÖN’ dan 0,1 °KA önce 22,57 J/°KA olarak ölçülmüştür.
F5 yakıtında maksimum ısı yayılım oranı ise ÜÖN’ dan 3,6 °KA sonra 19,58 J/°KA olarak ölçülmüştür.

Şekil 8. Krank açısına bağlı ısı yayılım oranı değişimi
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4. SONUÇLAR
Fuzel yağı, fermantasyonla etil alkol üretim endüstrisinin damıtma basamağı yan ürünüdür ve amil alkollerin
doğal kaynağıdır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılmayan fuzel yağının incelemeleri yapıldığında dizel
motorlarda alternatif yakıt olarak kullanılabileceği görülmüştür. %5 ve %10 fuzel yağı içeren fuzel yağı-dizel yakıt
karışımları hazırlanmıştır. Bu hazırlanan karışım kullanılarak motorun 6 farklı motor devrinde (1750, 2000, 2200,
2500, 2750, 3000) güç, tork, özgül yakıt tüketimi ve is emisyonları testleri yapılmış olup aynı zamanda silindir içi
basıncı ve ısı yayılımı değerleri de hesaplanmıştır.
Motor devrine bağlı güç grafiği incelendiğinde motor devri arttıkça dizel, F5 ve F10 yakıtlarında gücün arttığı
gözlenmiştir ancak F5 ve F10 yakıtları bu grafikte dizel yakıtının bir miktar altında kalmıştır. Özellikle maksimum
tork devri olan 2200 dev/dk’ ya dikkat edilirse sırasıyla F5 ve F10 yakıtlarında %2 ve %4,5 civarında azalma
meydana geldiği, yakıtlar arasındaki önemli farkın ise daha yüksek devirlerde ortaya çıktığı gözlenmiştir. Motor
torku için benzer değerlendirme yapıldığında ise F5 ve F10 yakıtlarının tekrar dizel yakıtın altında kaldığı
gözlenmiştir. Maksimum tork devrinde grafikler birbirlerine yaklaşmış olsalar da motor devri arttıkça grafiklerin
birbirlerinden çok uzaklaştığı gözlemlenmiştir.
Özgül yakıt tüketimi değerleri incelendiği zaman en yüksek değerin F10 yakıtı daha sonra F5 ve dizel yakıtı olarak
gözlenmiştir. Dizel yakıta göre 2200 dev/dk da özgül yakıt tüketiminin F5 yakıtı için %8,3 ve F10 yakıtı için
%18,4 oranlarında daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bu durum güç ihtiyacını karşılamak için daha fazla yakıt
yakılmasıyla açıklanabilir.
F5 yakıtında motor devri arttıkça is emisyonunun dizel yakıtın değerlerine yaklaştığını fakat F10 yakıtının is
değerini koruma eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Alt ısıl değeri düşük olan F5 ve F10 yakıtlarının yanma
sıcaklığını düşürdüğünden dolayı is emisyonlarında azalma meydana gelmiştir.
Silindir içi basınç ve ısı yayılımı için F5 ve dizel yakıt ele alınmıştır. Yanma başlangıcı dizel ve F5 yakıtında
ÜÖN’ dan 3,6 °KA önce gerçekleşmiştir. Maksimum basınç değeri dizel için 54,14 bar; F5 yakıtı için 50,2 bar
olarak ölçülmüştür. Maksimum ısı yayılımı dizel yakıtı için 22,57 J/°KA ve F5 yakıtı için 19,58 J/°KA olarak
ölçülmüştür.
Çevre için daha az zararlı olan bu yakıtın kullanılabilmesi için daha çok test yapılabilir. Motor devri ve yükü için
daha fazla aralık alınarak daha iyi bir sonuç elde edilebilir. Sadece motor üstünde test yapılabileceği gibi test
alanlarında herhangi bir araçta bu yakıtı kullanarak araç üstünde ne gibi etkileri olduğu sürüş sırasında da
gözlenebilir. Ayrıca fuzel yağının yakıt karışımı olarak kullanılması ile çevre kirliliği azaltılabilir.
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ÖZET
Akıllı ulaşım sistemleri, trafik yoğunlunun her geçen gün daha da arttığı günümüzde, karayollarında trafiğin
güvenliğini artırmak, sürüş konforu sağlamak ve verimliliği artırmak için çözümler aramaktadır. Tasarsız taşıt
ağları trafikte var olan gerek araç gerek altyapı birimlerinin birbirleriyle kablosuz haberleşmesine olanak
sağlayarak, trafikte dinamik bir ağ yapısı oluşturulmasını sağlamıştır. Tahsis edilmiş kısa mesafe protokolü
(DSRC), araçlar için özelleştirilmiş bir iletişim protokolü olup son dönemde akıllı ulaşım sistemlerinde sıklıkla
tercih edilmektedir. Bu çalışmada, karayolları için bir kavşak modeli ele alınarak kavşağa yaklaşmakta olan araçlar
için DSRC protokol yığınına dayalı trafik ışık bilgilendirme sistemi tasarlanmıştır. Kavşak modelindeki yol kenarı
sabit biriminden yayınlanacak olan mesajın içeriği önerilmiştir. Önerilen mesajda, SAE J2735 standart
sözlüğündeki mesaj takımlarından sinyal faz ve zaman (SPAT) mesajı geliştirilerek harita mesajı ile birlikte
önerilen sistemdeki kavşak modeli için uyarlanmıştır. Önerilen mesaj yapısı bu yönüyle önceki çalışmalardan
ayrılmaktadır. Önerilen sistemin başarım analizi olarak paket teslim oranı, gizli istasyon olma olasılığı, gizli
istasyon hesaba katılarak paket teslim oranı hesabı yapılmıştır. Model bir trafik ışığı senaryosu oluşturularak
incelenmiş ve uygulama başarım oranı çıkarılmıştır.
Keywords: Akıllı ulaşım sistemleri, tahsis edilmiş kısa mesafeli iletişim protokolü (DSRC), SAE J2735, sinyal
faz ve zaman (SPAT) mesajı.

ANALYSES OF SAE J2735 MESSAGE SUGGESTION FOR TRAFFIC LIGHT- VEHICLES
COMMUNICATION AT THE INTERSECTION MODEL
ABSTRACT
Intelligent Transportation Systems (ITS) are seeking solutions to increase the safety of traffic on roads, to provide
driving comfort and, to increase efficiency, as traffic intensity is increasing day by day. Vehicular Ad Hoc
Networks have enabled the creation of a dynamic network structure in traffic by allowing both vehicle and
infrastructure units to communicate wirelessly with each other. Dedicated Short Range Communication (DSRC)
protocol is a customized protocol for vehicles and is often preferred in recent times for intelligent transport
systems. In this study, a traffic light information system based on DSRC protocol stack was designed for vehicles
approaching the junction by taking an intersection model for highways. The content of the message to be
broadcasted from the roadside unit in the intersection model is proposed. In the proposed message, the SAE J2735
standard is adapted for the intersection model in the system suggested in conjunction with the Map message by
improving the Signal Phase and Time (SPAT) message from the message set in the dictionary. The proposed
message structure leaves from previous work in this direction. As the performance analysis of the proposed
system, the package delivery rate, probability of being a hidden terminal, package delivery rate by adding hidden
terminal account was made. The model was examined by creating a traffic light scenario and the application
performance ratio was deducted.
Keywords: Intelligent transportation system, dedicated short range communication (DSRC), SAE J2735, signal
phase and timing (SPAT) message.
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1. GİRİŞ
Bir yerden başka bir yere en kısa sürede ve en az maliyetle güvenli bir şekilde ulaşım, akıllı ulaşım sistemlerinin
temel hedefidir. Akıllı ulaşım sistemleri ile hızlı akan kentsel yaşamda, sürücülerin hedeflerine zamanında ve
güvenli bir şekilde ulaşması ve bunu yaparken de yakıt tasarrufu sağlaması amaçlanmıştır. Akıllı ulaşım
sistemlerinde araçlar, birbirleriyle haberleşebildiği gibi yol üzerindeki sabit yapılarla da etkileşim içerisindedir. Bu
sabit yapılar, bazı akıllı ulaşım sistemlerinde genel bir trafik yönetim merkeziyle iletişimde olurken, bazı
sistemlerde ise direkt yönetici olarak davranabilmektedir. Kimi akıllı ulaşım sistemlerinde ise trafikteki karmaşık
kavşaklar, yol kenarındaki kontrol birimleriyle etkileşim halinde olabilmektedir. Bu bilgi alışverişi genel olarak
trafiğin güvenliğini artırırken, kaza yapma olasılığını da düşürmektedir.
Akıllı ulaşım sistemlerinde iletilen mesajların en az kayıp, düşük gecikme, hızlı iletim gibi bir takım başarım
kriterlerini sağlayabilmesi için çeşitli haberleşme protokolleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada,
akıllı ulaşım sistemleri için özel olarak geliştirilmiş olan tahsis edilmiş kısa mesafeli iletişim protokol yığını
kullanılarak, bir kavşak modelindeki trafik ışıklarıyla araçların tek yönlü iletişimi için bir paket önerisi yapılacak
ve devamında bu sistem oluşturulan bir trafik senaryosuyla dış faktörler de dikkate alınarak test edilecektir.
Bildirinin II.bölümünde çalışmada kullanılacak stanndartlar hakkında bilgi verilip, kavşak modelindeki trafik
ışıkları için bir sistem önerilmiştir. III.bölümde önerilen sistemin analizleri yapılmıştır. IV.bölümde ise trafik
senaryosu üzerinden uygulama başarım oranı hesaplanmıştır. V. bölümde çalışmanın sonuçları ve devamında
yapılması planlanan araştırmalar aktarılmıştır.

2. TRAFİK IŞIKLARI İÇİN ÖNERİLEN SİSTEM
2.1. Önerilen Mesajda Kullanılacak Standartlara Genel Bakış
Tahsis edilmiş kısa mesafeli iletişim protokolü, düşük gecikme süreli güvenli iletişim sunması itibariyle araçlar
arası haberleşme sistemlerinde ve araç-altyapı haberleşme sistemlerinde kullanılan bir protokoldür. Bu protokol
IEEE 802.11p ağ standartlarını temel alan, 5.9 GHz bandında tanımlanmış ve araçlar için tahsis edilmiş bir kısa
mesafe iletişim protokolüdür. Amerika, Avrupa ve Japonya’da bölgesel olarak özelleştirilmiştir. DSRC kısa
mesafede düşük maliyetli çözüm, çift yönlü açık görüş hattı (Line-of-Sight) ve yeterli miktarda bant genişliği
sunmaktadır. Hücresel haberleşmede veya WiMAX’de bant genişliği yüksek olsa da, bu bant genişliği coğrafi
olarak geniş bir alanda kullanıldığından, bant verimliliği düşmektedir. DSRC’deki açık görüş hattı kısıtlamasının
etkilerini mümkün olduğunca azaltmak için ise DSRC ekipmanları daha yüksek irtifada kullanılmaktadır.
WAVE protokolü ise ortama erişim (medium access control (MAC)) ve ağ (network) katmanlarında tanımlı IEEE
1609.x standart ailesinden oluşmaktadır. WAVE, IEEE 802.11 standardının üstüne inşa edilmiş olup, güvenlik
mesajları için hızlı ve güvenli veri alışverişini amaçlar. WAVE ve DSRC çoğu zaman birbirlerinin yerine
kullanılsa da WAVE, DSRC’nin çekirdeğini oluşturur. DSRC protokolüyle WAVE protokolünü karşılaştırmak
gerekirse DRSC daha genel bir protokoldür (Morgan, 2010).
SAE komitesi tarafından oluşturulmuş SAE J2735 standart sözlüğü, tahsis edilmiş kısa mesafeli iletişim protokol
yığını için oluşturulmuş mesaj takımları içermektedir. Bu sözlükte tanımlı 16 adet mesaj takımı bulunmaktadır. Bu
sözlükte yer alan sinyal faz ve zaman (SPAT) mesajı geliştirilerek önerilen sistemdeki kavşak modelinde alt-yapı
araç haberleşmesi için kullanılacaktır. SPAT mesajı bir kavşaktaki trafik ışıklarının mevcut durumlarını (kırmızı
veya yeşil ışık) ve bu durumun ne kadar süreyle devam edeceğini sarı ışık bilgisiyle birlikte içeren bir
bilgilendirme mesajıdır. Bu mesajın içerisinde hangi trafik ışığının hangi şeritler için ne kadar süreyle geçerli
olduğu iletilir. Aynı trafik ışığına bağlı olan şeritler mesaj içerisinde birleştirilerek gönderilir. Her mesajın bir
DSRC mesaj numarası, kavşak numarası, kavşağa çıkan şeritler ve şerit numaraları bulunur. Örnek bir SPAT
mesajının içeriği şu şekildedir:
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Şekil 1. Sinyal faz ve zaman mesajının gönderim diyagramı.

DSRC Mesaj numarası = 0x0c (SPaT mesajı olduğunu belirtir)
Kavşak numarası (bu kavşağa özgü bir numara)
Durumlar
Durum1
1,2 (şerit numaraları)
Kavşaktan sola (hareket yönü)
Işığın mevcut durumu = Yeşil
Bir sonraki sinyale kadar olan süre = 10 saniye
Sarı ışık = 2 saniye
Durum 2
2,3 (şerit numaraları)
Kavşaktan düz (hareket yönü)
Işığın mevcut durumu = Yeşil
Bir sonraki sinyale kadar olan süre = 15 saniye
Sarı ışık = 2 saniye
Durum 3
4 (şerit numarası)
Kavşaktan düz (hareket yönü)
Işığın mevcut durumu = Kırmızı
Bir sonraki sinyale kadar olan süre = 20 saniye
Sarı ışık = 2 saniye
Durum 4
5 (şerit numarası)
Kavşaktan düz (hareket yönü)
Işığın mevcut durumu = Kırmızı
Bir sonraki sinyale kadar olan süre = 38 saniye
Sarı ışık = 2 saniye
Durum 5
6 (şerit numarası)
Kavşaktan düz (hareket yönü)
Işığın mevcut durumu = Kırmızı
Bir sonraki sinyale kadar olan süre = 20 saniye
Sarı ışık = 2 saniye
SAE J2735 sözlüğünde yer almakta olan harita (MAP) mesajı kavşağın sabit konumunu göndermek üzere
kullanılacaktır. MAP mesajı, referans noktasının üç boyutlu konumunu, kavşağa gelen doğrultuları ve
doğrultuların sayısını, şerit numaralarını, şerit genişliğini ve özelliklerini, şeritler için izin verilen doğrultuları
içermektedir. Bu mesaj orjinal haliyle önerilen sistemde kullanılacaktır.
SAE topluluğu tarafından hazırlanan DSRC mesajlarının içeriği veya isimleri, topluluk tarafından hazırlanan
uygulama
dokümanına
(https://transportationops.org/sites/transops/files/Resource_SPaT_Implementation_Guidance%20_Ver_1.0_Dec_2
1_2016.pdf) uygun bir şekilde değiştirilebilir
1. Yeni içerik orijinal mesaja eklenir ve yerel mesaj olarak etiketlenir.
2. Yeni içerik orijinal mesaja eklenir ve etiketin değiştirilmesi dikkate alınmaz.
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3. Yeni içerik orijinal mesaja eklenir, etiketi ve mesajın ismi değiştirilir.
4. Var olan içerik aynı etiketle tekrar tanımlanır, yeni içerikle birlikte uzunluğu değiştirilir.
5. Yeni içerik orijinal mesaje eklenir ve XML tanımlamaları tekrar yapılır.
SAE J2735 mesaj setlerinde 0-127 arasındaki etiketler standart kullanımlara ayrılmıştır. 128-255 arası etiketler ise
yerel içerikleri etiketlemek için kullanılır. Bir mesajın yerel veya standart olarak etiketlenmesi alıcı taraf için
önemli değildir.

2.2. Önerilen Mesaj İçeriği
Trafik ışıkları-araç haberleşmesinde SPAT ve MAP mesajları genelde birlikte kullanılır. Yeşil ışık için uygun hız
önerisi, yaya uyarı sistemleri gibi uygulamalar SPAT mesajlarından trafik ışığının o anki durumunu ve kalan
süresini, MAP mesajlarından da aracın ilgili objeye olan uzaklığını alırlar. Bu iki mesaj farklı periyotlarda
gönderilirler. SPAT mesajı 10 Hz güncelleme aralığıyla gönderilirken, MAP mesajı 1 Hz güncelleme aralığıyla
gönderilir
(https://transportationops.org/sites/transops/files/Resource_SPaT_Implementation_Guidance%20_Ver_1.0_Dec_2
1_2016.pdf). SPAT mesajları için önerilen kanal kontrol kanalı (178. Kanal) iken MAP mesajları için önerilen
kanal
servis
kanalıdır
(http://one-itswebapp1.transport.utoronto.ca/c/document_library/get_file?p_l_id=46711&folderId=52909&name=DLFE1001.pdf). SPAT mesajı için gerekli olan trafik ışığı bilgisi sinyal kontrolcüsü tarafından sağlanır. Sinyal
kontrolcüsü yol kenarı birimine (RSU), bağlı bulunduğu trafik ışıklarındaki faz bilgilerini sürekli olarak aktarır.
Gönderilen SPAT ve MAP mesajlarının analizi ise araç üzerinde bulunan araç birimi (OBU) tarafından yapılır.
Şekil 2’de bu akışı gösteren bir diyagram verilmiştir.

Şekil 2. Sinyal faz ve zaman mesajının gönderim diyagramı

SAE topluluğunun hazırladığı DSRC mesaj takımında, SPAT mesajı trafik ışığının mevcut durumunu, kalan
süresini ve sarı ışık süresini gönderir. Bu çalışmada, trafik ışığının mevcut durumunun yanında tüm fazlarının
SPAT mesajının içeriğine eklenmesi önerilmiştir. Bu sayede araç, hızını sadece mevcut duruma bağlı kalmadan
tüm fazları dikkate alarak kontrol etme şansını elde edecek, bu da hem yaya güvenliğine hem de yakıt tüketimine
olumlu yönde etki edecektir. Kavşağın referans konumu sürekli değişen bir veri olmadığından ve bu referans
konum bilgisi uygulama için yeterli olduğundan, MAP mesajının içeriğine bir ekleme yapılmamış ve SAE
J2735'teki orijinal hali referans alınmıştır.
Bu çalışmada, bölüm 2.1’de değinilen SAE J2735 mesaj takımlarının içerik değiştirme yöntemlerinden üçüncüsü
seçilmiştir. Eklenen içerik hem yerel olarak 128-255 arasında hem de ileriye yönelik mesaj düzeltmeleri için
topluluk tarafından 0-127 arasında etiketlenebilir. Oluşturulan mesaja diğer yöntemlerin aksine yeni bir isim
verilir. Böylelikle hem orijinal mesaj hem de yeni elde edilen mesaj ayrı ayrı kullanılabilir. İlk iki yöntemde
mesajın ismi değiştirilmediğinden orijinal mesaj yeni haliyle kullanılmak durumundadır. Bu yöntem kullanılarak
değiştirilen mesaj, daha önceden yerleştirilmiş yol kenarı ve araç birimleri için bir şey ifade etmez. Yöntemin
amacı SAE J2735 standart mesaj setinin gelecek versiyonlarında kullanılacak mesaj içerikleri oluşturmaktır. Tüm
bu sebeplerden bu çalışmasında içerik eklemek için üçüncü yöntem kullanılmıştır (http://one-itswebapp1.transport.utoronto.ca/c/document_library/get_file?p_l_id=46711&folderId=52909&name=DLFE1001.pdf).
Yol kenarı biriminin yayınlacağı mesaj oluşturulurken, bu üçüncü yönteme göre var olan mesajın sonuna yeni
içerik eklenmiş ve mesajın ismi “extended_SPAT” değiştirilmiştir. Eklenen içerik mevcut standartlarda yer
almadığından yerel olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle yeni mesajın etiket numarası 128 olarak belirlenmiştir.
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SAE topluluğunun J2735 uygulama dokümanına uygun olarak hazırlanan yeni mesajın içeriği Şekil 3’te
gösterilmiştir.

Şekil 3. Mesaj içeriği

Oluşturulan yeni mesaj, orijinal mesaja göre kavşaktaki her durum için yedi byte daha uzundur. Kavşaktaki her
birim durum için, tüm fazların bilgisi yirmi byte ile ifade edilir. Her mesajın başında ise DSRC numarası, kavşak
numarası ve bu kavşağın durumu dört byte ile verilmelidir. Bu durumda gönderilecek olan SPAT mesajının
uzunluğu
(1)
olarak formüle edilebilir. Hazırlanan yeni mesaj “extended_SPAT” adıyla, orijinal SPAT mesajı ile aynı amacı
taşıdığından kontrol kanalı üzerinden 100 ms’de bir gönderilecektir.

3. ÖNERİLEN SİSTEMİN BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ
Bu bölümde DSRC protokolünün kullanıldığı trafik ışıkları haberleşmesindeki başarım ölçütleri incelenmiş ve
önerilen yeni mesaj içeriği için bir trafik ışığı senaryosu oluşturulmuştur. Bu incelemelerde tüm araçlar için
gönderme ve alma güçleri eşit kabul edilmiştir. Aynı zamanda MAC katmanının, kanal erişimi için dağıtık
eşgüdüm fonksiyonunu (DCF) kullandığı varsayılmıştır.
Şekil 4’te görülen kavşakta trafik ışıkları bilgisini gönderecek olan RSU kavşağın merkez noktasına
yerleştirilmiştir. RSU’nun bulunduğu tasarsız taşıt ağının o andaki durumu için maddeler halinde belirtilen
varsayımlar yapılarak performans analizi yapılmıştır.

Şekil 4. Performans analizi yapılacak olan örnek kavşak

 Ağdaki her düğümün iletim mesafesi ve taşıyıcı algılama aralığı aynıdır. Bu mesafeler R ile kilometre
cinsinden ifade edilmiştir.
 Her bir düğümdeki veri paketleri Poisson dağılımına göre hazırlanır ve λ ile paket/saniye olarak ifade edilir.
 R yarıçapı içerisinde kanal durumu idealdir. Paket kayıpları paket çakışmalarından dolayı oluşur.
 Her bir iletimde bir paket gönderilir.
 Her bir düğüm M/G/1 kuyruk modeline göre modellenmiştir.
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Gizli istasyonlar iletim ağlarında sıklıkla karşılaşılan ve performansı etkileyen faktörlerdir. Şekil 5’te görüldüğü
gibi A düğümüne yayın yapmak isteyen R iletim mesafesine sahip RSU2 olsun. RSU, A düğümüyle iletişime
hazırlanırken RSU2, A düğümüne veri göndermeye çalıştığında gizli istasyon problemiyle karşılaşılmış olur. Bu
durumda RSU için potansiyel gizli istasyon alanı [R,2R] olur. RSU’nun iletim mesafesindeki araç sayısı
,β
trafik yoğunluğunu göstermek üzere
(2)

Şekil 5. RSU için gizli istasyon gösterimi

formülüyle bulunur. Potansiyel gizli istasyon alanındaki araç sayısı

ise
(3)

denklemiyle elde edilir.
çakışma olur. Bu çakışma

adet araç veya yol kenarı birimi aynı yarıkta (slot) iletim yapmaya kalkarsa ağda
(4)

denklemiyle hesaplanır. Denklemdeki ρ, M/G/1 kuyruk modelinde kuyruk kullanım faktörünü ifade ederken, τ ise
bir düğümün rastgele bir yuvada iletim yapmaya çalışma olasılığını belirtir.
ise yeni bir paket ulaştığı anda
kanalın meşgul olma olasılığıdır. Bir paketin, iletim mesafesindeki tüm araçlar tarafından alınma olasılığı paket
teslim oranı (packet delivery ratio, PDR) olarak ifade edilir. Bu oran
olarak hesaplanır. W, çekişme penceresi (backoff window) boyutu olmak üzere

(5)

(6)
denklemiyle bulunur.
Tablo 1. Performans analizi için seçilen parametreler
Parametre
Trafik yoğunluğu β
Çekişme penceresi W
Kuyruk kullanım faktörü ρ
Kanalın meşgul olma olasılığı
Paket oranı λ
Veri hızı

Değer
100 araç/kilometre
16
0,3
0,1
10 paket/saniye
6 Mbps
64 µs

Tablo 1’de performans analizi için seçilen haberleşme parametreleri verilmiştir (U.S. Department of
Transportation, 2011). Gizli istasyon olmadığı durumlar için geçerli paket teslim oranı yukarıdaki denklemler
yardımıyla 0,7188 olarak hesaplanmıştı
(7)
Gizli istasyon olduğu durumlarda paket teslim oranını hesaplamak için iki ayrı durumun göz önünde
bulundurulması gerekir. Bunlardan ilki RSU iletime başladığı anda hiçbir gizli istasyonun iletim durumunda
olmamasıdır. Bu durum
olarak ifade edilecektir. İkinci durum ise RSU iletime başladıktan sonra bitirene kadar
hiçbir gizli terminalin iletime başlamama durumudur. Bu durum ise
olarak ifade edilecektir.
sayıda gizli
istasyon aracının λ paket/saniye oranla iletim yaptığı düşünülürse T iletim zamanı olmak üzere tüm mesajların
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kadar zaman alacaktır. Bu mesajlar iletilirken gizli istasyonlar nedeniyle bazı paketlerde
iletilmesi
çakışma olasılığı olmak üzere
üst üste binen paket sayısı olacaktır. Üç veya
çakışmalar olacaktır.
daha fazla paket içeren iletimlerde çakışma olmadığı varsayılırsa (Hassan, Vu ve Sakurai, 2011)
durumunun
oluşma olasılığı şu şekilde hesaplanır.
(8)
, gizli istasyonların herhangi birinin
durumun olasılığı aşağıdaki denklemle bulunur.

periyodunda bir paket üretmeme durumunu içerir. Bu
(9)

Denklemdeki
iletim zamanını,
DIFS (distributed inter-frame space) periyodunu ifade eder. Gizli
istasyon durumları da hesaba katıldığında çakışma olasılığı şu şekildedir.
(10)
Paket teslim oranı ise aşağıdaki denklemdeki gibi hesaplanır.
(11)
WAVE protokolüne göre hazırlanmış bir paketin iletim zamanı olan T, iletim gecikmesi, yayılım gecikmesi ve
DIFS periyodunun toplamına eşittir. Paketin iletim gecikmesi ve yayılım gecikmesi aşağıdaki gibi hesaplanabilir.
(12)
(13)
Şekil 3’te verilen kavşak senaryosunda trafik ışıkları için sekiz durum olduğu varsayılsın. Bu sekiz durum için
üretilecek olan “extended_SPAT” mesajı “Denklem (1)”de verildiği üzere
(14)
olacaktır. Tablo 1’de verilen haberleşme parametreleri 29 byte sabit başlıkla (header) değerlendirilmiştir. Gizli
istasyonlar da hesaba katıldığında paket teslim oranı 0,58 olarak bulunmuştur.
(15)
Paket teslim oranı haberleşmenin güvenilirliğini ortaya koyar. Bir uygulamanın güvenilirliği ise (Azimi, 2015)
(16)
ile hesaplanır. Denklemde
ifadesi, tolerans zamanında gönderilen mesajların sayısını ifade eder. Tolerans
zamanı aracın hızına ve kavşağa gelmeden durabileceği güvenli mesafeye göre hesaplanır. Aracın bu zaman
içerisinde istenilen mesajı alması gerekir. Aksi durumda uygulama başarısız olur.

4.TRAFİK IŞIĞI SENARYOSU
Şekil 6’da görülen kavşağa A aracının
hızla yaklaştığı varsayılsın. Kavşaktaki trafik ışıkları için sekiz
durum olduğu ve haberleşme parametreleri olarak da Tablo 1’deki parametrelerin kullanıldığı kabul edilsin. Yayın
yapan RSU’nun yaya geçidine olan uzaklığı 10 metre, iletim mesafesi 200 metre olarak düşünülsün. Senaryonun
analizi yağışlı havaya göre yapılacaktır. RSU, tez çalışmasında önerilen “extended_SPAT” mesajını 100 ms
aralıklarla göndermektedir.
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Şekil 6. Trafik ışığı senaryosunda kullanılacak kavşak

Saatte

hızla giden bir aracın yağışlı havada tamamen durma mesafesi 120 metreye kadar çıkabilir

(http://www.tutev.org/Icerik.asp?SayfaID=62). Bu durumda A aracı
(17)
içerisinde “extended_SPAT” mesajını almalıdır ki güvenli bir şekilde yaya geçidine gelmeden durabilsin. Tablo
2’de bir sinyal faz ve zaman mesajına etkiyen gecikme faktörleri verilmiştir U.S. Department of Transportation,
2011).
Tablo 2. SPAT mesajını etkileyen gecikme faktörleri
Gerçekleşen Olay
Mesajın üretilemesi
Modeme gönderilmesi
MAC katman gecikmesi (MAC access delay)
İletim gecikmesi (193 byte veri)
Yayılma gecikmesi
DIFS
Mesajın alınması ve demodülasyonu
Mesajın tanınıp ilgili işlemciye iletilmesi
Mesajın yorumlanıp ilgili birime iletilmesi

Gerçekleştiği
Yer
İşlemci
İşlemci
Verici
Verici
RF yayılma
Verici
Alıcı
İşlemci
İşlemci

Geçen Zaman
12 ns
180 ns
Trafik yoğunluğuna bağlı
257,33 µs
1 µs (@ 200 m)
64 µs
10 ns
40 ns
120 ns

Tablo 2’deki insan tepkisi, sürücü fren yapmadan önceki tepki süresidir. Bu süre içerisinde araç
(18)
(19)
yol alır. Tepki süresi boyunca araç ilerleyeceğinden “extended_SPAT” mesajını bu 50 metre içerisinde almak, araç
açısından birşey ifade etmeyecektir.
(20)
Bu durumda aracın güvenli bir şekilde tamamen durabilmesi için 20 metre içerisinde RSU’dan gelen mesajı alması
gerekir. RSU’dan çıkan mesaj Tablo 2’de verilen gecikmelere maruz kalır. 100 araç/km trafik yoğunluğu için
MAC katman gecikmesi 35 ms alınmıştır (Yao, Rao, Liu ve Zhou, 2013). Bu gecikmelerle birlikte 100 ms iletim
periyodu süresince araç
(21)
yol alır. A aracının 20 metre içerisinde “extended_SPAT” mesajını alması için
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hakkı vardır. Bu durumda tolerans zamanında gönderilebilecek mesaj sayısı

olarak bulunmuş olur. Bölüm 3’te bulunan paket teslim oranı bu kavşak için de kullanılırsa uygulama başarım
oranı
(22)
olarak elde edilir.

5. SONUÇ
Bu bildiri kapsamında yapılan çalışmaların tümü trafiğin daha güvenli ve konforlu bir şekilde sağlanmasına
katkıda bulunmak içindir. Önerilen sistemdeki mesaj içeriği SAE J2735 sözlüğünden referans alınmış ve daha
hassas bilgi sağlayabilmek adına genişletilmiştir. Genişletilen bu içerik sayesinde araçların trafik ışıklarına
yaklaşırken optimum hızı belirlenebilecek ve dur kalk sayısı en aza indirgenerek karbon emisyonu
azaltılabilecektir.
Önerilen sistemin uygulama başarım oranı kötü hava koşullarında bile 0,987 olarak hesaplanmış ve güvenlik
uygulamaları için önerilen 0,99 başarım oranı neredeyse sağlanmıştır.Sistemin ön plana çıkan iki limiti
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, önerilen mesaj içeriğinin yeni bir isimle tanımlanmasından dolayı var olan WAVE
modüllerinde çözümlenemeyecek olmasıdır. Bu durum trafikteki mevcut birimlere yazılım güncellemesi yapılarak
aşılabilir. Sistemin diğer limiti ise yalnızca önceden zamanlanmış trafik ışıkları için geçerli olmasıdır. İlerleyen
çalışmalarda sistem adaptif trafik ışıkları özelinde incelenip geliştirilebilir.
Yapılan performans analizlerinde kanalın meşgul olma olasılığı, kuyruk kullanım faktörü gibi parametreler
gerçeklenmiş uygulamalardan yararlanılarak seçilmiştir. İletim mesafeleri tüm araçlar için aynı kabul edilmiş,
alıcı-verici modüllerin gücü hesaba katılmamıştır. Bunlara ek olarak başarım ölçütleri, kullanılan modülasyon
türlerine göre ayrı olarak incelenememiştir.
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ÖZET
Bu çalışmada, otomobil far yansıtıcı yüzeylerinin fiziksel buhar biriktirme (PVD) metodu ile yapılan alüminyum
kaplama üretim süreçlerinde kullanılan Heksametildisiloksan (HMDSO) koruyucu film tabakası salınım hattının,
sonlu elemanlar yöntemi ile akış analizi yapılarak vakum ortamına eşit oranda salınım yapacak şekilde
optimizasyonu yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda HMDSO taşıyıcı boru ana hat çapı 15 mm, nozul delik çapı ise 1
mm olduğunda makine çan içerisine eşit miktarda HMDSO salınım yapacağı teorik olarak elde edilmiştir. Bu
çalışmaya ek olarak vakum ortamına salınan HMDSO monomerinin çan içerisinde eşit dağılımı için altlık dönüş
mekanikleri iki boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) analizleri ile analiz edilmiştir. Pratik uygulamada
ise çan içerisinden farklı pozisyonlardan örnek altlıklar alınarak farklı noktalar üzerinden 1M NaOH çözeltisi ile
test yapılmıştır. Test sonuçları Taguchi deneysel tasarım yaklaşımı ile irdelenerek uygun olan sonuçlara göre
optimum makine çalışma parametreleri belirlenmiştir. Belirlenen parametreler ile daha önce geçilemeyen PV 1200
dayanım testinden uygun sonuç alınarak parça ömrünün arttığı doğrulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: PVD, Fiziksel Buhar Biriktirme, HMDSO, Polimerizasyon

INCREASING THE LIFE OF SUBSTRATE BY PROVIDING EQUAL HMDSO
MONOMER RELEASE INTO THE CHAMBER UNDER VACUUM CONDITION AT
PVD METALLIZATION PROCESS
ABSTRACT
In this work; HMDSO (that is used as protective film layer in PVD metallization processes) releasing is analyzed
with the help of computational fluid dynamics to achieve optimized and equal concentration release into the high
vacuum chamber. On the other hand, HMDSO that is released to high vacuum chamber, is analyzed in terms of
substrate rotation mechanics with the help of computational fluid dynamic (CFD) analyses. The main HMDSO
pipe line diameter and nozzle diameter are obtained 15mm and 1 mm respectively. Simulation results are verified
by using 1M NaOH chemical resistance test method and machine parameters are optimized by using Taguchi
experimental method. With the optimized parameters, new samples were tested with PV 1200 test method and
now parts pass the test.
Keywords: PVD, Physical Vapour Decomposition, HMDSO, polymerization

1.

GİRİŞ

Otomotiv aydınlatma sektöründe, yansıtıcı yüzey oluşturmak veya estetik olarak görsel zenginlik katmak için,
fiziksel buhar biriktirme yöntemi ile alüminyum (Al) kaplanmaktadır. Al kaplama sonrası parça üzerine HMDSO
polimerizasyonu ile koruyucu katman atılarak parça ömrü ve kalitesi arttırılmaktadır. Uygulanan kaplama kalitesi;
Optik Test, Isıl Test ve Kimyasal Test sonuçlarına göre değerlendirilmektedir. Optik ve ısıl test sonuçları parça
tasarımı, kullanılan hammadde cinsi, kaplama proses kalitesi gibi değişkenlere bağlı olmakla birlikte, kimyasal
dayanım sonuçları sadece kaplama prosesinin kalitesine bağlı kalmaktadır.
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VW şartnamesinden yer alan PV1200 testi bu alanda geçilmesi gereken en önemli testlerden biridir. Bu çalışmalar
öncesinde PV1200 test sonuçları uygun değil olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca sodyum hidroksit (NaOH)
kimyasal dayanım test sonuçları çan içerisindeki her parça için uygun değildir. Bu sebeple ilgili çalışma
yapılmıştır. PV1200 Testi termal test 1 çevrim Şekil 1’de gösterilmiştir. Toplam test 720 dakika olmak ile birlikte
aşağıdaki sıra ile uygulanmaktadır. Daha sonrasında görsel olarak değerlendirilmektedir.
- 60 dk.
Isıtma Fazı
+80 °C’ye ve 80% bağıl nemde,
- 240 dk.
Bekleme Fazı
+80 °C’de ve 80% bağıl nemde,
- 120 dk.
Soğutma Fazı
-40 °C’ye ve 30% bağıl nemde,
- 240 dk.
Bekleme Fazı
-40 °C’de ve 30% bağıl nemde,
- 60 dk.
Isıtma Fazı
+23 °C’ye ve 30% bağıl nemde.

Şekil 1. PV1200 Termal test şartları

2. SAYISAL MODEL
Bu çalışmada HMDSO ile ilgili iki optimizasyon uygulaması yapılmıştır. Bu analiz çalışmaları aşağıda
sunulmuştur. Analizi yapılacak olan HMDSO boru hattı (Şekil 2) üzerinde vakum ortamına malzeme salınımı
yapan çapı 1,75 mm, iki sıra halinde 13 adet delik bulunmaktadır. Başlangıç koşullarında ana boru iç çapı 7
mm’dir. Sistem hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi ile analiz edilmiştir.

Şekil 2. Çan içi polimerizasyon levhası ve HMDSO boru hattı

Şekil 3. Vakum ortamın yataydaki kesit görüntüsü

Bu çalışmada da Arzuffi PVD makine ölçüleri birebir kullanılmıştır. Vakum ortamına yayılan HMDSO
monomerinin altlık dönme hızlarına bağlı olarak ortama yayılımı zamandan bağımsız ve bağımlı olacak şekilde
analiz edilmiştir.
Analizler öncesi yapılan kabuller şu şekildedir;
1- HMDSO yağı boru içerisinde tamamen sıvı fazındadır.
2- Deliklerden çıkan yağ 2 Pa basıncındaki ortama akmaktadır.
3- Kullanılan yağın yoğunluğu 764 kg/m3 tür.
4- Akışkanın kinematik viskozitesi 0,65 E-6 m2/s’dir.
5- 120 sccm hacimsel debiyi sağlayacak şekilde sisteme kütle girişi verilmiştir.
Yağ yaklaşık 7,64 E-09 kg/s debi ile sisteme girmektedir. Kullanılan yağın gaz fazındaki yoğunluğu 1,2473 E-04
kg/m3, havanın çalışma koşullarındaki yoğunluğu 2,225 E-05 kg/m3’tür. Hesaplar esnasında her iki gazında
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viskozitesi standart hava viskozitesi olarak kabul edilmiştir. Analizler problemin çözümünü daha pratik hale
getirmek için çeşitli adımlarla yapılmıştır. Hesaplarda ve raporda kullanılan D1 değeri çan sisteminin dönüş hızını,
D2 değeri ise planetlerin dönüş hızını temsil etmektedir (Şekil 3). D1 ve D2 devir/dakika cinsinden hesaba
katılmıştır.

3.SONUÇLAR
3.1. HMDSO Hat Optimizasyon Analizi
Ana boru çapının etkilerini analiz etmeden önce sistemdeki delikler arasında oluşan debi değişimi analiz
edilmiştir. Mevcut durumun delik çapı 1,75 mm’dir ve debi yüzdeleri farkı yüzde 12 seviyelerindedir. 1. ve 13.
delik arasındaki debi farkı Şekil 4’te gösterilmektedir. Delik sayısının azalması ile delikler arasında oluşan debi
farkı da azalmaktadır. Ana borunun çapını değiştirmeden önce delik çaplarının değişiminin sistem üzerindeki
etkisini incelemek için yapılan analizler sonunda Şekil 5’teki grafik elde edilmiştir.
Bu analizde 10 delik vardır ve ana borunun çapı 7 mm’dir. Sadece delik çapları değiştirilmiştir. Şekilde de
görüldüğü üzere delik çapları küçüldükçe, ilk ve son delik arasındaki fark azalmaktadır. Mevcut durumun delik
çapı 1,75 mm’dir ve debi yüzdeleri farkı yüzde 12 seviyelerindedir. Bundan sonraki analizlerde debi farkı en az
olan 3 delik çapı üzerinde durulmuş ve ana boru çapı değiştirilmiştir. Ana boru çapı 10 mm iken delik çaplarının
değişimine göre elde edilen sonuç Şekil 6’da gösterilmiştir.
Ana boru çapı 15 mm olduğunda, ilk ve son delikteki debi farkı %0,2’nin altına düşmektedir. Ana boru çapı 15
mm ve delik çapı 1 mm olduğunda optimum değer elde edilmektedir (Şekil 7).

Şekil 4. 13 ve 10 delik sayılı sistemler için delikler arası debi kaybı

Şekil 5. Delik sayısı optimizasyonu için farklı delik çaplarının karşılaştırılması

Şekil 6. 10 delik sayısı için farklı delik çaplarının karşılaştırılması

1385

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Şekil 7. 15 mm ana boru çapı için farklı delikler arası debi değişiminin karşılaştırılması

Şekil 8. Mevcut durumun ve analizler ile gelinen son durumun karşılaştırılması

3.2. Altlık Devir Sayısı Optimizasyon Analizi
3.2.1. Zamandan Bağımsız Tek Fazlı 3 Boyutlu Analiz
İlk olarak üç boyutlu ve zamandan bağımsız olarak çözüm yapılmıştır. Bu çözümde sadece tek faz kullanılmıştır.
Amaç sistemdeki akış karakteristiğini ortaya koymaktır. D1 ve D2 değerleri değiştirilerek planeti (kaplanacak
altlıkların yerleştirildiği taşıyıcı aparat) içine alacak hayali bir silindir etrafındaki hız büyüklükleri ve bu hızların
kapladığı bölgenin hacimsel değeri hesaplanmıştır. D1 ve D2 birbirine göre zıt yönde döndüklerinden dolayı
birbirlerine göre bağıl hızı D2’nin etrafındaki akışkanın hızını etkilemektedir.
D2’nin artışı ile ortalama hızın arttığı görülmektedir (Şekil 9). Bununla birlikte D1 değerinin artışı da genel olarak
ortalama hızı arttırmaktadır. X ekseni dev/dak olarak D2 değerini, Y ekseni m/s olarak ortalama hızı
göstermektedir. Diğer değişken de dev/dak olarak D1 değerini temsil etmektedir.

Şekil 9. 3D Merkez dönüş sayısının, bağıl hız ile ilişkisi

3.2.2. Zamandan Bağımsız Tek Fazlı 2 Boyutlu Analiz
Bu bölümde analizlere iki boyutlu uygun bir kontrol hacmi ele alınarak devam edilmiş ve elde edilen sonuçlar 3
boyutlu durum ile karşılaştırılmıştır. Bu bölümdeki hesaplar zamandan bağımsız tek fazlı durum için incelenmiştir.
Giriş hızı olarak 100 m/s alınmıştır. 3D analizde giriş hızı 104 m/s dir.
Şekil 10’da devir sayısı ile ortalama hız arasındaki ilişkiyi veren grafik gösterilmektedir. Üç boyutta olduğu gibi
burada da devir sayılarının artışı ile ortalama hız artmaktadır. X ekseni dev/dak olarak D2, Y ekseni m/s olarak
ortalama hızı göstermektedir. Diğer değişken de dev/dak cinsinden D1 değerini temsil etmektedir.
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Şekil 10. 2D Merkez dönüş sayısının, bağıl hız ile ilişkisi

Tek fazlı analizlere göre kaplanacak parçanın bağıl hızının artması etrafındaki akışkanın daha hızlı hareket
etmesine sebep olmaktadır. Bu durum parçanın daha fazla akışkan ile temas etmesine olanak sağlamaktadır.

3.2.3. Zamana Bağlı Çift Fazlı Analiz
Bu bölümde zamana bağlı olarak yağ ve havanın akış karakteristiği belirlenmiştir. Analiz ilk 20 saniyelik durum
için ele alınmıştır. Aşağıdaki grafiklerde yüzeye temas eden yağ fazının hacimsel oranın devir sayılarına ve zaman
göre değişimi gösterilmiştir. Grafiklerden de görüldüğü üzere devir sayılarının artışı sistem üzerinde olumsuz etki
yaratmaktadır. Bu durum bir önceki bölümde elde edilen sonuçlarla çelişki yaratmaktadır.
Grafiklere ek olarak akışkanın sistem içinde nasıl davrandığını göstermek amacıyla çeşitli devir sayılarındaki gaz
fazı oranları gösterilmiştir. Şekiller 10. ve 20. saniyedeki durumları göstermektedir. Sistemde ilk başta akışkan
olarak havanın olması ve yağ sisteme girmeden önce havanın bir bağıl hızının olması yağın yüzeyler üzerine nüfus
etmesini zorlaştırmaktadır. Şekil 11’de X ekseni saniyeyi, Y ekseni de normalize edilmiş halde yağın yüzeye
temas etme miktarını, diğer değişken de dev/dak olarak D2 değerini göstermektedir. Y eksenindeki değer
normalize edildiği için 100 değeri tüm yüzeye yağın temas ettiği anlamına gelmemektedir.
Analizler göz önüne alındığında optimum devir sayısı D1 için 7 dev/dak dır. D2 devir sayısının düşük olması
olması HMDSO yüzey temas oranını arttırmaktadır.
Aşağıdaki şekiller (Şekil 12) yağın sistem içindeki hacimsel oranını belirtmektedir. Kırmızı renk yani 1 değeri o
bölgede tamamen yağın olduğunu, mavi renk yani 0 değeri o bölgede tamamen hava olduğunu göstermektedir.
Şekiller çeşitli zaman ve devir sayılarına göre yağ fazının oranını göstermektedir.

Şekil 11. Merkez ve altlık dönüş sayısının, HMDSO yüzey temas oranına etkisi

3.2.4. Analiz Sonuçlarının değerlendirilmesi
Sistemde tek bir akışkan olması halinde devir sayılarını artırmak akışkanın yüzeye temas etmesi açısından olumlu
etki yaratmaktadır. Diğer taraftan sistemde iki farklı akışkan olduğunda bu etki sistemde başlangıçta hakim olan
hava akışkanının belirli bir bağıl hızı olmasından dolayı farklılık göstermekte, sisteme entegre edilen yağ fazının
yüzey üzerindeki hava tabakasının yerini alması uzun sürmektedir. Bu bilgiler ışığında merkez dönüş sayısının
teorik olarak optimum değeri 7 dev/dak olarak belirlenmiştir.
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D1=4 dev/dak; D2=25 dev/dak t=10 s

D1=4 dev/dak; D2=25 dev/dak t=20 s

D1=7 dev/dak; D2=25 dev/dak t=10 s

D1=7 dev/dak; D2=25 dev/dak t=20 s

D1=10 dev/dak; D2=25 dev/dak t=10

D1 =10 dev/dak; D2=25 dev/dak t=20 s

Şekil 12. 10. ve 20. saniyelerde farklı devirler için CFD sonuçları

3.3. Analiz Sonuçlarının Pratik Olarak Doğrulanması
İlgili çalışma gerçeğe en yakın sonuçların elde edilmesi için, seri üretim şartlarında kullanılan malzemeler ve seri
üretime uygun makine parametreleri ile seri üretim esnasında çevrim aralarına girilerek denemeler yapılmıştır
(Şekil 12).
Çalışmanın amacı Al kaplama ve HMDSO kaplama kimyasal direncinin, optimum çalışma koşullarının
belirlenerek arttırılmasıdır.

Şekil 13. Parça test ölçüm noktaları, planet rotasyon yönü ve parçanın planet üzerindeki pozisyonu
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Deney Araçları;
1- Arzuffi MF 1700 PVD kaplama makinesi,
2- HMDSO Besleme hat ölçüleri 830 mm X 1600 mm alanı çevreleyen dış çap 16 mm & 13 mm iç çap ana
besleme hattına sahip, sağ ve sol kenarlarında delik çapı 1 mm toplam 10 + 10 = 20 besleme deliğinden
HMDSO beslemesi yapılmaktadır.
3- Makine içerisindeki parça pozisyonu gerçekleşen bütün denemelerde sabit tutulmuştur, Çan tabanına göre
1000 mm ile 1250 mm arasına konumlandırılmıştır.
4- HMDSO salınım esnasında vakum değeri 2x 10 E-4 olacak şekilde set edilmiştir.
Denemeler esnasında;




HDMSO salımın süresi (s)
HMDSO valf açıklığı (sccm)
Merkez eksen devir sayısı (dev/dak)

parametrelerinde değişiklikler yapılarak HMDSO kaplama kalitesine etkisi korozyon direncine bağlı olarak, 1M
NaOH çözeltisine dayanım süresi 5 dakikadan az olmamak şart ile dayanım süresi uzunluğu kaplama kalitesini
belirlemektedir (Schwarz ve ark, 1998).
Optimum koşulların belirlenmesi için, Taguchi deneysel tasarımı kullanılmıştır ve 3 faktör 4 seviye olacak şekilde
deneysel tasarım modeli oluşturulmuştur (Tablo 1 ve Tablo 2).
Tablo 1. İlgili Faktörlerin Tanımı

1.Faktör
2.Faktör
3.Faktör

Salınım Süresi
Valf Açıklığı
Merkez Dönüş

(s)
(sccm)
(rpm)

Tablo 2. İlgili Faktörlere Ait Seviyeleri

1.Seviye
2.Seviye
3.Seviye
4.Seviye

1.Faktör

2.Faktör

3.Faktör

30
60
90
120

40
80
120
160

4
7
9
11

Tablo 3. Taguchi Deneysel Tasarım Modeli
Deney

1.Faktör

2.Faktör

3.Faktör

L-1
L-2
L-3
L-4
L-5
L-6
L-7
L-8
L-9
L-10
L-11
L-12
L-13
L-14
L-15
L-16

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4
2
1
4
3
3
4
1
2
4
3
2
1

Yapılan çalışmada deneysel tasarım modeline bağlı kalınarak toplamda 16 adet deneme yapılmıştır (Tablo 3).
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Test sonuçlarının güvenilirliğini arttırmak ve bölgesel olarak değişkenliğini tespit edebilmek için her parçada
aşağıda belirtilen 3 ayrı noktadan olmak üzere aynı planet üzerinde toplam 3 parçaya test yapılmıştır. Her
çevrimde toplam 9 adet sonuç alınmıştır. Taguchi deneysel tasarım modeline test sonuçlarında her çevrim için
alınan 9 değerin ortalaması girilmiştir. Deneysel tasarım sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Deneysel Tasarım Sonuçları
Deney

Salınım Süresi
(s)
30
30
30
30
60
60
60
60
90
90
90
90
120
120
120
120

L-1
L-2
L-3
L-4
L-5
L-6
L-7
L-8
L-9
L-10
L-11
L-12
L-13
L-14
L-15
L-16

Valf Açıklığı
(sccm)
40
80
120
160
40
80
120
160
40
80
120
160
40
80
120
160

Merkez Dönüş
(rpm)
4
7
9
11
7
4
11
9
9
11
4
7
11
9
7
4

Sonuç
(s)
105
122
125
118
161
158
197
309
217
311
804
1315
418
1083
1201
1528

3.3.1. Teorik Beklentiler
HMDSO salınım süresinin artması ile salınım esnasında gerçekleşen plazma polimerizasyon süresinin de artması
beklenmektedir ve bu duruma bağlı olarak parça üzerine kaplanan PMDSO (polimetildisiloksan) katman
kalınlığının artmasıdır (Morent ve ark,2009). Bununla birlikte uygulanan RF (radyo frekans) gücünün artması ile
PMDSO film büyümesi doğrusal olarak artması beklenmektedir (S.Zanini ve ark, 2005). Kaplama kalınlığının
artması NaOH çözeltisine karşı direnci arttıracağından dayanım sürelerinin uzaması beklenmektedir (Zajickova ve
ark, 2001). HMDSO valf açıklığının artması ile birim zamanda reaksiyon ortamına salınan HDMSO miktarı
artacağından HMDSO konsantrasyonu artacaktır. Bu duruma bağlı olarak birim zaman içerisinde polimerleşme
fazla olacağı için PMDSO kaplama kalınlığının ve NaOH çözeltisine karşı direncin artmasıdır. Boyutsal analiz
sonuçlarına göre merkez rotasyon değerinin 7 dev/dak değerinde en iyi NaOH çözeltisine karşı dirence ulaşılması
beklenmektedir.

3.3.2. Taguchi Deneysel Tasarım Sonuçlarının Değerlendirilmesi;
MiniTab analiz programında çözümleme yapılmıştır. Sonuçlar teorik beklentimiz ile örtüşmektedir. S/N
(sinyal/gürültü) oranı en yüksek değer en iyi değer yaklaşımı belirlenmiştir (Şekil 14). Grafikten de görüldüğü
üzere salınım süresi ve HMDSO valf açıklık seviyelerinin artması NaOH çözeltine karşı direnci lineer olarak
arttırmaktadır. Fakat merkez rotasyon değer seviyesi en iyi sonucu 2. seviyede (7 dev/dak) vermektedir.

Şekil 14. MiniTab yardımı ile optimum parametrelerin belirlenmesi
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3.4. Genel Değerlendirme
Besleme esnasında düşük basınç ile birlikte HMDSO yağı gaz fazına geçerek polimerizasyon levhasının yarattığı
elektrik alanda polimerleşerek parça üzerinde süblimleşmektedir. HMDSO film tabakasının kalınlığına ve
polimerize olmasına göre neme dayanım artmaktadır (Morent ve ark, 2009). Besleme barı dozajı, boyutları ve etki
süreleri en homojen yayılım alınabilecek şekilde optimize edilmiştir. Akışkanın çan içerisindeki hareketlerinin
modellenmesi tamamlanarak parça üzerine en iyi şekilde polimerize edilmiş, en fazla miktarda HMDSO yağı
atılarak parçanın neme karşı dayanımı arttırılmış, aynı zamanda çevrim zamanı kısaltılmış olacaktır.
Mevcut şartlarda Volkswagen PV1200 dayanım testleri geçilememekteyken, çalışma sonrasında parça nihai ömrü
başarılı bir şekilde uzatılarak kalite arttırılmıştır.
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ÖZET
Otomotiv sanayinde kullanılan saclar genel itibariyle soğuk şekillendirme sonrası kaynak işlemine tabi tutulurlar.
Bu çalışmada, %30 soğuk deforme edilmiş TWIP sacları elektrik direnç punta kaynağı ile farklı elektrod baskı
kuvvetlerinde birleştirilmişlerdir. Diğer tüm kaynak parametreleri sabit tutulmuştur. Bu amaçla, 1.3 mm
kalınlığında TWIP çelik sacları kullanılmıştır. Kaynak sonrası özellikleri belirlemek için optik mikroskop
incelemeleri, mikrosertlik ölçümleri ve çekme testleri yapılmıştır. Düşük elektrod baskı kuvvetlerinde kaynak
hataları makro boyutta ortaya çıkarken, yüksek elektrod baskı kuvvetlerinde ise kaynak hataları mikro boyuttadır.
Elektrod baskı kuvveti artışı ile çekirdek çapı ve çökme miktarı sınırlı bir şekilde artmıştır. Kaynak bölgesi sertlik
değerleri temel malzemeye göre çok daha düşük değerlerde kalmıştır. Ancak, kaynak bölgesi sertlik değerleri ile
elektrod baskı kuvveti arasında herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. Tüm numunelerin çekme testlerinden
sonraki kırılmaları buton çekirdek veren tipte gerçekleşmiştir. Elektrod baskı kuvvetinin kopma yükü üzerindeki
etkisi oldukça sınırlı kalmıştır: Artan elektrod baskı kuvveti ile kopma yükünde az da olsa bir artış kaydedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: TWIP Çeliği, Soğuk Deformasyon, Elektrik Direnç Punta Kaynağı, Makroyapı, Mikrosertlik,
Kopma Yükü.

THE EFFECT OF ELECTRODE FORCE ON THE WELD PROPERTIES OF
ELECTRICAL RESISTANCE SPOT WELDED 30% COLD DEFORMED TWIP
STEEL
ABSTRACT
The steel sheets used in the automotive industry are generally subjected to welding after cold forming. In this
study, 30% cold deformed TWIP sheets were joined at different electrode forces with an electrical resistance spot
welder. Other all welding parameters were kept constant. For this purpose, 1.3 mm thick TWIP steel sheets were
used. Optical microscope studies, microhardness measurements and tensile tests were performed to determine post
weld properties. Welding defects occurred at macro-size in the lower electrode forces, while higher electrode
forces led to micro-sized welding defects. With the increase of the electrode force, the nugget diameter and
indentation depth increased in a limited quantity. The hardness values of the weld zone were much lower than
those of the base metal. However, no relationship between the hardness values of the welding zone and the
electrode force was obtained. In the tensile shear tests, all resistance spot-welded joints exhibited a full button pullout failure mode. The effect of the electrode force on the tensile shear load was rather limited: A slight increase in
tensile shear load was observed with increasing electrode force.
Keywords: TWIP steel, Cold Deformation, Electrical Resistance Spot Welding, Macrostructure, Microhardness,
Tensile Shear Strength.

1. GİRİŞ
Son yıllarda, otomotiv endüstrisinin Ar-Ge çalışmaları, güvenlik kriterinden ödün vermeksizin yakıt tasarrufu ve
emisyon değerlerinin düşürülmesi bağlamında hafifletme çalışmaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bilindiği gibi,
otomobillerde kullanılan metal malzemelerin önemli bir kısmını çelik saclar oluşturmaktadır. Bu sebeple, çelik
saclarla ilgili yapılacak en küçük bir iyileştirmenin bile etkisinin büyük olacağı aşikardır. Bu hususta global çelik
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üreticileri de otomotiv sanayiye yönelik yeni çelik sacları geliştirme çalışmalarına odaklanmışlardır. Çelik
üreticilerinin önündeki en büyük engel ise sac dayanımının artması ile sacın şekillendirilebilme kabiliyeti önemli
ölçüde azalması olmuştur. Bilindiği gibi, metalik malzemeler için mukavemet ve şekillendirilebilme kabiliyeti
biribirine zıt olarak gelişen mekanik özelliklerdir. Buna rağmen, çelik üreticileri otomotiv sanayinde kullanılan
saclar için geçerli olan bu kuralı, ultra geliştirilmiş yüksek mukavemetli çelikler (U-AHSS-Ultra advanced high
strength steel) grubunda bulunan ikinci nesil TWIP (Twinning Induced Plasticity) yüksek mangan alaşımlı
östenitik çelik saclarla ortadan kaldırılabilmişlerdir. İkizlenme yoluyla plastisite kazanan TWIP çelikleri, karmaşık
parçaların üretimi için gerekli olan yüksek şekillendirilebilme özelliklerinin yanında yüksek mukavemet
değerlerine de sahip olabilmektedir (Spena et al., 2013; Dini et al., 2009; Zeytin et al., 2012; Aydın et al., 2016;
Bouaziz et al., 2011). Bu anlamda, TWIP çelikleri otomotiv sektörü için gelecek vaad eden bir çelik grubudur; 510 yıl içerisinde de araç gövdesinin %15’inin TWIP çeliklerinden oluşabileceği varsayılmaktadır.
TWIP çelikleri yüksek mangan içeriğinden dolayı oda sıcaklığında tamamen östenitik bir yapıya sahip
olmaktadırlar (Schumann, 1972; Kılıç and Öztürk, 2016). Bilindiği gibi, ostenit fazı düşük dayanım ve yüksek
uzama oranına sahiptir. Bu bağlamda, oda sıcaklığında da stabil halde bulunabilen ostenit fazı sayesinde TWIP
sacları iyi şekillendirilebilirlik özelliklerine sahiptir. TWIP saclarında şekillendirmenin etkisiyle mevcut ostenit
fazında değişim meydana gelir; ancak bu değişim faz dönüşümünden ziyade sadece atomik diziliştedir
(ikizlenme). Deformasyonla ortaya çıkan bu ikiz sınırları tane sınırlarına benzer şekilde bir etkide bulunurak TWIP
saclarının dayanımını önemli ölçüde arttırır. Ayrıca, artan ikizlenme oranı tanelerin daha da incelmesine sebep
olur ki, bu da sacın şekillendirilmesi esnasında kopmasını, yırtılmasını engeller; dolayısıyla şekillendirilebilirlik
kaybedilmemiş olur (Aydın et al., 2016). Aynı zamanda, TWIP çelikleri içerdikleri alaşım elementlerine bağlı
olarak düşük özgül ağırlıkları (≈7.3 g/cm3) ile araç hafifletme konusunda da avantaj sağlamaktadır (Aydın et al.,
2016; Graesel et al., 2000).
Otomotiv sanayinde sac kullanımı kaynaklı üretimi kaçınılmaz kılmaktadır. Araç imalatında hala en önemli
birleştirme yöntemi elektrik direnç punta kaynağı yöntemidir. Doruk ve ark. (2016) yaptıkları bir çalışmada
günümüzde üretilen sedan araç gövdelerinde ortalama 4.000 ile 6.000 arasında punta kaynağı uygulandığını ve
diğer kaynak yöntemlerine göre araç gövdesinin oluşturulmasında %85 oranında elektrik direnç punta kaynağı
kullanıldığını bildirmişlerdir. Bu nedenle, otomotiv sektörü için TWIP çeliklerinin gelecek vaad eden bir malzeme
olması, bu çeliklerin elektrik direnç punta kaynağı ile ilgili tüm hususların aydınlantılmasına ihtiyaç olduğu
açıktır.
Elektrik direnç punta kaynağında kaynak bölgesinde ergimenin gerçekleşmesi için gerekli olan ısı enerjisi kaynak
akımı, kaynak süresi ve kaynak edilecek malzemelerin dirençlerine bağlıdır. Elektrik direnç punta kaynağında bir
değer etkin parametre de elektrod baskı kuvvetidir. Elektrod baskı kuvvetinin etkisi elektrik direnci üzerinden
gerçekleşmektedir. Baskı kuvveti artışı ile kaynak bölgesindeki toplam elektrik direnci azalır, kaynak bölgesine
sağlanan ısı enerjisinde azalma meydana gelebilir. Bu nedenle, elektrik direnç punta kaynağında belirtilen bu
parametreler, kaynaklı birleştirmelerin mukavemetleri ile doğrudan ilişkilidir.
Literatür incelendiğinde, TWIP saclarının elektrik direnç punta kaynağı ile birleştirilmesi üzerine çeşitli çalışmalar
bulunmaktadır (Razmpoosh et al., 2015; Saha et al., 2014; Saha et al., 2012; Saha et al., 2013; Zeytin et al., 2017;
Tutar et al., 2017). Ancak, bu çalışmalar içerisinde TWIP çeliklerinin elektrik direnç punta kaynağı ile
birleştirilmelerinde elektrod baskı kuvveti etkisini inceleyen çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Spena ve ark.
(2015)/ TWIP çeliklerinin direnç punta kaynağında kaynak parametrelerinin etkilerini Taguchi deneysel tasarımı
kullanarak incelemişlerdir. Bu çalışmalarında, yüksek elektrod kuvveti ile kaynak edilen TWIP çeliklerin çekme
yüklemelerine maruz bırakılması sonucundaki kırılmaların kısmi çekirdek oluşumu sergileyen tipte olduğunu
belirtmişlerdir. Ayrıca, uygun olmayan elektrod baskı kuvetlerinin metal sıçratmasnı arttırdığını ve bunun da
kaynak hatalarına yol açtığını vurgulamışlardır. Aydin ve ark.’nın /otekon benim/ bir çalışmada da, düşük elektrod
baskı kuvvetlerinin erime bölgesinde makro kaynak hatası sıçratma boşluğuna sebep olduğunu ve 3 kN’luk
elektrod baskı kuvvetine kadar kopma yükü ve çekme uzamasının arttığını, sonrasında artan elektrod baskı kuvveti
ile her iki değerde de azalma meydana geldiğini belirtmişlerdir.
Otomotiv sanayinde kullanılan saclar genel itibariyle şekillendirme (soğuk plastik deformasyon) sonrası kaynak
işlemine tabi tutulurlar. Soğuk deformasyon sonrasında uygulanan kaynak işlemi, soğuk deformasyon
sertleşmesine maruz kalan malzemelerin kaynak bölgesinde önemli mikroyapı değişimlerine ve mukavemet
dalgalanmalarına yol açabilir. Bu durum, özellikle deformasyon ikizlenmesi sonucu mukavemet kazandırılan
TWIP çeliklerinin kaynağında çok daha önem arz edebilir. Literatür incelendiğinde ise, deforme edilmiş TWIP
çeliklerinin elektrik direnç punta kaynağı ile birleştirilmesi sonrası kaynak özelliklerine yönelik bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu sebeple, bu çalışmada deforme edilmiş TWIP sacları elektrik direnç punta kaynağı ile farklı
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elektrod baskı kuvvetlerinde birleştirilmişlerdir. Bu bağlamda, bu çalışma kapsamında elektrik direnç punta
kaynağı ile birleştirilen %30 deforme edilmiş TWIP saclarının uygulanan elektrod baskı kuvvetinin kaynak
özellikleri üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışmada, 1.3 mm kalınlığında ticari olarak temin edilen TWIP çelik sacları kullanılmıştır. Kullanılan bu çelik
sacın kimyasal kompozisyonu Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Çalışmada kullanılan TWIP çeliğinin kimyasal kompozisyonu (%Ağ.).
Fe

C

Mn

Si

Al

Cr

Ti

Geri Kalan

0.28

15.6

1.06

1.89

0.564

0.1

Çalışmadaki soğuk deformasyon eldesi soğuk haddeleme ile elde edildi. 20mmx350mm boyutlarına getirilen
saclar %30 oranında soğuk olarak haddelendi. %30 deforme edilmiş sacın kalınlığı yaklaşık olarak 0,90 mm
civarına düşürülmüştür. Yapılan haddeleme işleminde tezgâhın hassasiyetinden kaynaklı deformasyon oranında
±%2 sapmanın da meydana gelmiş olabileceğini de belirtmek gerekir. Sonrasında, haddelenen saclar 50mm’lik
uzunluklarda dilimlenerek kaynak numuneleri elde edildi (Şekil. 1).

Şekil 1. Kaynaklı çekme numuneleri

Soğuk deforme edilen numunede ikizlenme sonucu meydana gelen mukavemet artışı %50’ye, sertlik artışı da
%62’ye yaklaşmıştır (Tablo 2). Ancak, buna karşın uzama değerinde önemli bir düşüş meydana gelmiştir.
Tablo 2.

Deformasyon öncesi ve sonrası TWIP çeliğinin çekme değerleri (ortalama değerler)
Deformasyon
Oranı
[%]

Çekme
Mukavemeti
[MPa]

Uzama
(%)

Sertlik
(HV0,2)

0

982

46

260

30

1478

7

420

Tüm kaynak işlemleri Erkalıp-Bursa firmasında bulunan ABB marka kaynak robotuna bağlı MFDC (MediumFrequency Inverter Technique) punta kaynak makinesiyle yapıldı. Kaynak elektrodu olarak da 6 mm çapında
bakır alaşımı elektrodlar kullanıldı. Tüm kaynaklarda 8,5 kA kaynak akımı, 100 ms kaynak zamanı, 40 ms sıkma
zamanı, 40 ms kaynak sonu tutma zamanı sabit tutulmuştur. Elektrod baskı kuvvetinin etkisini belirlemek üzere
elektrod baskı kuvveti değerleri 1,0 – 1,25 – 1,5 – 1,75 – 2,0 kN olarak değiştirilmiştir. Kaynak parametrelerinin
hassas kontrolü kaynak robotunun bağlı olduğu BOS6000 programı ile gerçekleştirilmiştir. Kaynaklar esnasında
elektrod çapında meydana gelebilecek değişikliklerin deney sonuçlarına etkisini mimimuma indirebilmek için
belirlenen periyodlarda (ortalama her 20 kaynakta sonrası) kaynak elektrotları ya yenileri ile değiştirildi ya da
hassas talaşlı işleme tabi tutuldu. Numunelerin kaynak esnasında sabitlenmesini sağlayacak, kaynak işlemini
pratikleştirerek işlem hızını arttıracak, numune ölçülerine uygun bir fikstür imal edildi ve kaynak işlemlerinde bu
fisktür kullanıldı.
Kaynak işlemlerinden sonra, kaynaklı numuneler, makroyapı incelemeleri için kaynak merkezi boyunca kesiti
alınacak şekilde metalografik kesme cihazı ile kesildi. Sonrasında, kaynak kesitleri bakalite alınıp, 0.25 µm’ye
kadar parlatma işlemleri yapıldı. Kaynak makroyapısını ortaya çıkarmak için sırasıyla %3 Nital ve Na 2S2O5
solüsyonu (100 ml H2O içinde 10 g Na2S2O5) ayrı ayrı 2 adımda uygulandı (renkli dağlama yöntemi). Optik
mikroskop görüntüleri polarize ışık altında Clemex görüntü analiz sistemine sahip Nikon DIC mikroskobu ile
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alındı. Kaynaklı numuneler bilgisayar kontrollü UTEST-7014 marka üniversal çekme test cihazı kullanılarak
kopma yükleri belirlenmek üzere laboratuvar şartlarında 5 mm/dak sabit çekme hızında çekme-kayma testlerine
(tensile-shear test) tabi tutulmuştur. Çekme testlerine tabi tutulacak kaynaklı numunelerin ölçüleri Şekil 1’de
verilmiştir. Herbir parametre grubu için en az 3 deney numunesine çekme testleri uygulanarak ortalama kopma
yükleri tespit edilmiştir. Çekme testlerinden kopma yükü ve çekme uzaması değerleri elde edilmiştir. Kaynaklı
numunelerin çekirdek çapı veya diğer bir tabirle erimiş bölge boyutu da (NS: Nugget Size, bundan sonra bu
şekilde belirtilecek) çekme testi ile koparılmış numuneler üzerinden Mitutoyo dijital kumpas kullanılarak
belirlenmiştir.

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Çalışma kapsamında, üretilen kaynaklı numune örnekleri de Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Üretilen kaynaklı numune örnekleri

Elektrod baskı kuvvetinin kaynaklı numunelerin makroyapılarına etkileri Şekil 3’te verilmiştir. Erime bölgesinde
makro boyutta sıçratma kaynak hatası ortaya çıkmamıştır. Ancak, büzülme esaslı dikine türden makro kaynak
hataları dikkat çekicidir (Şekil 3 b). Bu tip kaynak hatasının ortaya çıkması, %30 deforme edilmiş sac kalınlığının
daha ince olmasıyla daha hızlı soğumasına (daha hızlı çekilmesine) bağlanabilir. Nitekim, bu hususa bağlı olarak
meydana gelen büzülme boşlukları daha ziyade dikine yöndedir. Diğer taraftan, çok düşük olan elektrod baskı
kuvvetinde (1 kN) elektrodlar-sac yüzeyleri ve iki ayrı sac yüzeyi arasında yeterli sıkmanın (yeterli temasın)
gerçekleşmemesi ile elektrik direnci çok yüksek değerlere çıkmış ve bu suretle erime bölgesinde kısmî yanmalar
meydana gelmiştir (Şekil 3 a). Metalografik numune hazırlama kapsamındaki kesme ve parlatma işlemlerinde bu
yanma bölgeleri daha da açılarak çok daha belirgin hale geldiğini vurgulamak gerekir. Düşük elektrod baskı
kuvvetlerinde meydana gelen bu yanma bölgelerine ve büzülme esaslı makro kaynak hatalarına istinaden, ince
TWIP sacı kullanılması gereken endüstriyel kullanımda (deformasyon sonrası incelmelerde gözönünde
bulundurularak) bu husus gözden kaçırılmamalıdır. Ayrıca, çalışma kapsamındaki en yüksek baskı kuvvetinde
kaynak merkezi boyunca oluşmuş çok daha küçük boyutlu kaynak hatalarının varlığını da belirtmek gerekir.
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Şekil 3. Elektrik direnç punta kaynağı ile kaynak edilmiş %30 deformasyon oranına sahip TWIP çeliklerinde elektrod baskı
kuvvetinin makroyapıya etkisi: a) 1 kN, b) 1,25 kN, c) 1,5 kN, d) 1,75 kN, e) 2 kN

Elektrik direnç punta kaynağı ile kaynak edilmiş %30 deformasyon oranına sahip TWIP çeliklerinde elektrod
baskı kuvveti ile çekirdek çapı arasındaki ilişki Şekil 4’de verilmiştir. Genel itibariyle, kaynaklı numunelerin
çekirdek çapları 5-5,5 mm civarında değişmektedir. Elektrod baskı kuvveti değerindeki artış ile çekirdek çapı az
bir miktar artmıştır. Elektrod baskı kuvveti ve çekirdek çapı arasındaki ilişki, ısı girdisi açısından irdelendiğinde
oldukça ilginçtir: Yüksek ısı girdisi ile nispeten daha küçük çekirdek çapı oluşuyor anlamına gelmektedir. Bu
hususta da şu söylenebilir, çok düşük elektrod baskı kuvvetlerinde ısı girdisi doğru olarak tanımlanamamaktadır.
Zira, daha öncede belirtildiği gibi, çok düşük elektrod baskı kuvvetlerinde, elektrodlar ve kaynak edilecek sacların
ara yüzeylerindeki ve kaynak edilecek sacların ara yüzeylerindeki boşlukların ciddi bir direnç oluşturacağı ve bu
suretle de çok yüksek ısı girdileriyle erime bölgesinde yanma vs. ile malzeme kayıplarının olabileceği
sözkonusudur.
Elektrod baskı kuvveti ve çökme miktarı arasındaki ilişki Şekil 5’de verilmiştir. Elektrod baskı kuvvetinin çökme
miktarı üzerindeki etkisi genel itibariyle sınırlı kalmıştır. Ancak, artan elektrod kuvveti ile daha yüksek sıkıştırma
kuvvetine bağlı olarak çökme miktarında nispi bir artış da kaydedilmiştir.

Şekil 4. Elektrik direnç punta kaynağı ile kaynak edilmiş %30 deformasyon oranına sahip TWIP çeliklerinde çekirdek çapının
(erime bölgesi boyutu) elektrod baskı kuvveti ile değişimi
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Şekil 5. Elektrik direnç punta kaynağı ile kaynak edilmiş %30 deformasyon oranına sahip TWIP çeliklerinde çökme miktarının
elektrod baskı kuvveti ile değişimi

Çalışmada kullanılan %30 deformasyon oranına sahip TWIP çeliklerinin temel malzeme ortalama 420,57 HV0.2
(standart sapma:20,06) sertlik değerindedir. %30 deformasyon ile TWIP çeliğinin sertliği yaklaşık %62 oranında
artmıştır. Sertlik ölçümleri sonucunda, kaynak bölgesi sertlik değerleri temel malzemeye göre çok daha düşük
değerlerde kalmıştır (Şekil 6). Kaynak bölgesindeki sertlik değerleri temel malzemeye göre yaklaşık %50
civarında bir düşüş sergilemiştir. Kaynak bölgesi sertlik değerleri ile elektrod baskı kuvveti arasında herhangi bir
korelasyon elde edilememiştir. Bu da, kaynak bölgesinde herhangi bir faz dönüşümünün meydana gelmemesiyle
ve deformasyon ikizlenmelerinin kaynak ısıl çevrimi ile tamamen ortadan kalkması ile açıklanabilir.

Şekil 6. Elektrik direnç kaynağı ile kaynak edilmiş %30 deformasyon oranına sahip TWIP çeliklerinin kaynak bölgesi sertlik
değerlerinin elektrod baskı kuvveti ile değişimi.(ITAB: Isı Tesiri Altındaki Bölge; EB: Erime Bölgesi)

Kaynaklı numunelerin çekme testlerinden elde edilen sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. Ayrıca, kaynaklı
numunelerin çekme eğrileri de Şekil 7’de görülebilir. Tüm numunelerde buton çekirdek tipi kırılmalar
gözlenmiştir.
Tablo 3. Elektrik direnç kaynağı ile kaynak edilmiş %30 deformasyon oranına sahip TWIP çeliklerinin çekme test sonuçları
(SS: Standart Sapma)
Elektrod Baskı Kuvveti
(N)
1000

Kopma Yükü
[kN]
10,01

SS

Kırılma Modu

0,25

Buton çekirdek

1250

10,04

0,37

Buton çekirdek

1500

10,13

0,28

Buton çekirdek

1750

10,33

0,29

Buton çekirdek

2000

10,41

0,27

Buton çekirdek

Kaynaklı numunelerde elektrod baskı kuvvetinin kopma yüküne etkisi şekil 8’de verilmiştir. Elektrod kuvvetinin
kopma yükü üzerindeki etkisi sınırlı olduğu görülmektedir: Artan elektrod baskı kuvveti ile kopma yükünde az da
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olsa bir artış kaydedilmiştir. Elektrod baskı kuvveti 1 kN’dan 2 kN’a arttırıldığında kopma yükündeki artış sadece
%4 civarında kalmıştır.

1000 N
1250 N
1500 N
1750 N
2000 N

Şekil 7. Çalışmadaki kaynaklı numunelerin çekme eğrileri

Şekil 8. Elektrik direnç punta kaynağı ile kaynak edilmiş %30 deformasyon oranına sahip TWIP çeliklerinde kopma yükünün
(Çekme-Kayma Yükü) elektrod baskı kuvveti ile değişimi

4. SONUÇ
Çalışmadan elden edilen sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 Düşük elektrod baskı kuvvetlerinde kaynak hataları makro boyutta ortaya çıkarken, yüksek elektrod baskı
kuvvetlerinde ise kaynak hataları mikro boyuttadır. İnce TWIP sacı kullanılması gereken endüstriyel
kullanımda (deformasyon sonrası incelmelerde gözönünde bulundurularak) elektrik direnç punta kaynağı
uygulamalarında düşük elektrod baskı kuvvetlerinde meydana gelebilecek makro kaynak hatalarına dikkat
edilmesi gerekir.
 Elektrod baskı kuvveti artışı ile çekirdek çapı ve çökme miktarı sınırlı bir şekilde artmıştır. Çalışmada
kullanılan elektrod baskı kuvveti değerlerinde çekirdek çapı 5 ile 5,5 mm arasında değişirken, çökme miktarı
ise %23 ile %25 arasında değişmektedir.
 Kaynak bölgesi sertlik değerleri temel malzemeye göre çok daha düşük değerlerdedir. Kaynak bölgesi sertlik
değerlerindeki düşüş temel malzemeye göre yaklaşık %50 civarındadır. Ancak, kaynak bölgesi sertlik değerleri
ile elektrod baskı kuvveti arasında herhangi bir ilişki mevcut değildir.
 Elektrod baskı kuvvetinin kopma yükü üzerindeki etkisi de oldukça sınırlı kalmıştır: Artan elektrod baskı
kuvveti ile kopma yükünde az da olsa bir artış kaydedilmiştir. Elektrod baskı kuvveti 1 kN’dan 2 kN’a
arttırıldığında kopma yükündeki artış sadece %4 civarındadır.
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ÖZET
İnsan, trafik kazalarındaki sebeplerin en önemli unsuru olagelmiştir. Sürücü unsuruna bağlı kazaların başlıca
sebepleri olarak; aşırı hız, dikkatsiz, kurallara uymamak, uykusuzluk ve alkollü araç kullanımı gösterilebilir.
Yapılan bu araştırmada uykulu sürücülerin uykuya dalmalarını algılayacak, görüntü işleme tabanlı bir uyarı
sistemi tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. Sistem, tüm sürüş boyunca sürücünün gözlerini, gömülü sisteme entegre
edilmiş bir kamera yardımı ile gerçek zamanlı izleyerek uykululuk durumunu görüntü işleme teknikleri yardımıyla
tespit etmekte ve eğer sürücü uyuyakalmış ise sürücüyü uyandıracak gerekli uyarıyı vermektedir. Sürücünün
resminin alınıp gömülü sistem üzerinde çalışan görüntü işleme algoritmalarında işlenerek gözünün kapalı olup
olmadığına karar verme süreci toplam 200 ms gibi bir sürede tamamlanmaktadır. Bu da her saniyede 5 kere bu
kararı alabilme anlamına gelmektedir ve sistemin gerçek zamanlı çalıştığının en iyi göstergesidir. Sürücünün
gözleri arka arkaya belli bir sayıda kapalı olarak tespit edilirse sürücünün uyuyakaldığına karar verilir ve sürücü
sesli alarm ile uyarılır. Farklı ışık durumlarında yapılan testlerde başarı oranı %97 ve daha üstü olarak elde
edilmiştir. Böylelikle, sistemi kullanan sürücünün sürüş güvenliği arttırılıp, uyku problemi kaynaklı trafik
kazalarının önüne geçilmesi sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürüş Güvenliği, Uykululuk, Sürücü Kontrol Sistemi, Göz Durum Tespiti.

IDENTIFICATION OF DRIVER DOZINESS AS REAL TIME WITH IMAGE
PROCESSING TECHNIGUE AND WARNING OF DRİVER
ABSTRACT
Human has been the most crucial factor of the traffic accidents. The main causes of the traffic accident depending
on driver factor can be indicated as overspeed, careless, violating rules, doziness and drink driving. In this study
conducted, A warning system based on image processing, the falling asleep of drowsy driver will sense, has
designed and realized. The system determines doziness with image processing techniques as tracking real time the
driver’s eyes during all driving with a camera integrated to embedded system, and If the driver falls asleep, the
system gives warning the driver will awake. The frame of the driver is taken, processed with image processing
algorithms running on embedded system, the determination process of eye state is totally completed with 200 ms.
This means the system determines 5 times per second and It is the most indicator of the system running in real
time. If The driver’s eyes are determined to be closed successively, It is decided to be falling asleep of driver and
driver is warned with audible alarm. The success rate is %97 in the tests performed with different light conditions
and obtained higher. Thus, the driving safety of driver using system is increased, traffic accidents based on sleep
problem will ensure prevent.
Keywords: Safety Driving, Doziness, Driver Control System, Eye State Detection.

1. GİRİŞ
Trafik kazalarının sebepleri çeşitli olsa da genel olarak sıralandığında en başta gelen sebepler olarak aşırı hız, alkol
kullanımı, tehlikeli araç kullanımı ve uykululuk gelmektedir. Uykulu bir sürücünün karar verme yetisi bozulmuş
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ve hata yapmaya daha meyilli olmasından dolayı da kaza eğilimlidir. Uyku nedeniyle oluşan kazalardaki can ve
mal kaybı diğer kazalara oranla daha fazla olmaktadırlar. Bunun en önemli sebebi: uyku halinde bilinçsizle çok
yüksek hızların yapılabilmesi ve sürücünün çarpışma öncesi fren dahi yapamayarak herhangi bir önlem
alamamasıdır (Baş, 2015). Kuzey Karolina’da yapılan bir araştırma uyku nedenli trafik kazalarının sonuçlarının
daha ağır olduğunu açıkça ortaya koymuştur (Pack Pack Rodgman Cucchiara Dınges Schwab, 1995). Herhangi bir
fren izi olmadan aracın yoldan çıktığı ve başka bir araca veya nesneye çarptığı kazalar tipik olarak uykululuk
nedeniyle oluşan kazalar olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı da uyku sebebiyle oluşan trafik kazalarındaki
ölüm ve yaralanma oranı diğer kazalardakilere göre daha yüksek olmaktadır (Horne ve Reyner, 1995). Yapılan
diğer bir çalışmada ise uyku nedenli trafik kazalarındaki kazazedelerin sayısının tüm kazalardaki kazazedelerin
sayısının yarısından daha fazla olduğu ve uyku nedenli trafik kazalarındaki ölü sayısının diğer kazalara göre üç
kat, yaralı sayısını ise iki kat fazla olduğu tespit edilmiştir (Zomer ve Lavie, 1990). Türkiye İstatik Kurumu
(TÜİK) 2016 yılı verilerine göre karayollarımızda meydana gelen 185.128 ölümlü ve yaralanmalı kazanın
%67,6’sı gündüz, %29,9’u gece ve %2,5’i de alacakaranlıkta olmuştur (TUIK, 2017). Bunu destekleyici bir başka
çalışmada da sürücü yorgunluğunun gece sürüşünde gündüze oranla çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir
(Lavie, 1996). Sürücü uykululuğu ve yorgunluğu üzerine yapılan birçok araştırma şehirlerarası veya otoban gibi
uzun, sıkıcı ve monoton yolların uyku nedenli kaza oranını artırdığı ortaya konmuştur (Horne ve Reyner, 1995).
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Yönetimi (NHTSA) araştırmasına göre 1.550'si ölümlü, 40.000 yaralanmalı,
56.000 trafik kazasına uykululuğun sebep olduğu belirtilmiştir (Gorgiyaz Kocamaz Okumuş, 2014), (NHTSA,
1996). NHTSA' ya göre tek araçlı, ölümcül ve yoldan çıkarak oluşan trafik kazalarında en belirgin sebepler olarak
sürücü dikkatini etkileyen uykululuk hali, alkollü olma ve hızlı araç kullanımı gelmektedir (Liu ve Subramanian,
2009). Yapılan diğer bir çalışmada 1.109 sürücü kaza yapan ve yapmayan gruplara ayrılarak karşılaştırılmış ve
yolculuk mesafesinin 160 km’den fazla olması, yolculuk sırasında son iki saattir kahve içilmemiş olması ve son 48
saatte 9 saatten az uyunması kaza yapma riskini önemli ölçüde arttıran etmenler olarak belirlenmiştir (Cummings
Koepsell Rivara, 2001). Amerika Birleşik Devletlerinde trafik kazalarının %1-4’ünün, Norveç’te %4’ünün,
Avustralya’da %6’sının ve İngiltere’de ise %16’sının sürücünün uyuyakalması veya aşırı uykululuğu nedeniyle
meydana geldiği bildirilmiştir (Cummings Koepsell Rivara, 2001), (Horne ve Reyner, 1995). Ölümlü trafik
kazaların %3.6'sı uykululuk ve yorgunluk haliyle ilişkilidir (Knipling ve Wang, 1994). Sürücülerin tahminen %25
ile %50 arasında bir oranın hayatlarında en az bir kere direksiyon başında uyukladıkları bildirilmiş ve
yorgunluktan kaynaklanan ölümcül kaza yapma riski 22:00-06:00 saatleri arasında 4 kat daha fazladır (At Sa Al
Mc, 1996). Yapılan bir anket çalışmasında uyuklama ve uyuyakalma vakaları araştırılmış ve son 30 günde araç
kullanan ve geçerli ehliyeti olan 3.303 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır. Sürücülerin %2,6’sının son 30 günde,
%7’sinin son 6 ayda, %9,7’sinin ise son 12 ayda araç kullanırken uykuya daldığı rapor edilmiştir. Çizelge 1’de
araştırmaya katılan sürücülerin yaş grupları ve cinsiyet oranları verilmiştir (Arnold, 2012).
Tablo 1. Araç Kullanırken Uyuyakalan Sürücü İstatistikleri (Arnold, 2012).
Yaş Grupları
16-24
25-39
40-59
60-74
75+
Cinsiyet
Erkek
Kadın

N (kişi)
523
619
1.112
730
319

% Oran
11,10
25,30
37,30
18,70
7,60

1.707
1.596

49,30
50,70

Türkiye İstatistik Kurumunun 2006-2016 Trafik Kaza İstatistikleri verilerine göre toplam kaza sayısı her yıl artış
göstermektedir (Knipling ve Wang, 1994). Yıllara göre kaza sayıları Çizelge 2’de görülebilir.
Tablo 2. Yıllara göre trafik kaza sayıları (Knipling ve Wang, 1994).
Yıl
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Toplam Kaza
Sayısı
728.755
825.561
950.120
1.053.346
1.106.201
1.228.928
1.296.634
1.207.354
1.199.010
1.313.359

Toplam Ölü
Sayısı
4.633
5.007
4.236
4.324
4.045
3.835
3.750
3.685
3.524
3.831
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Toplam Yaralı
Sayısı
169.080
189.057
184.468
201.380
211.496
238.074
268.079
274.829
285.059
304.421

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

2016

1.182.491

185.128

997.363

Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre, kendileriyle mülakat yapılan ağır vasıta sürücüleri en önemli kaza
nedenleri olarak, %23,5 alkollü iken araç kullanmak, %22,0 hatalı sollama yapmak, %17,1 yorgun ve uykusuz
araç kullanmak ve %16,2 yeterli sürücülük deneyimi olmamak gibi sürücü hatalarını belirtmişlerdir (Sönmez,
1999).
Çizelge 3’te verilen TÜİK istatistiklerine göre 2009-2016 yılları arasında sürücü kaynaklı trafik kazaları en önemli
paya sahiptir (Knipling ve Wang, 1994). Dolayısıyla, uykulu sürücüyü algılama ve uyarma sistemi, sürücü
kaynaklı trafik kazalarını azaltmak için önemli bir teknolojik destek sunacaktır.
Sürücünün uykululuk halini algılayan sistemler genel olarak 3 gruba ayrılabilir. Birincisi, sürücü vücudunun
fiziksel özelliklerinin incelenmesiyle yapılan çalışmalardır. Bu yöntemle yapılan çalışmaların birçoğu nabız
sayımı, vücut sıcaklığı, kalp atım sayısı veya beyin elektriksel sinyal ölçümü gibi sürücü vücudunun verdiği
fizyolojik sinyallerle sürücü uyanıklık derecesi hakkında bilgi edinilmek istenir (Nikhil Chien-Yhao Ko Chao Jung
Liang Lin, 2008). Farklı bir çalışmada ise sürücünün beyin elektrik sinyalleri EEG (Electroencephalography)
yöntemiyle elde edilmiştir (Eoh ve Chung, 2005). Yapılan araştırmada, sürücünün beyninden elde edilen EEG
sinyalindeki alfa ve beta bantları ile kişi uyanıklık düzeyi arasında bir ilişkinin olduğu gösterilmiştir. Vücudun
fiziksel özelliklerinin incelenmesiyle yapılan çalışmalar EEG başlığı ve ek algılayıcılar gibi yardımcı aparatlar
gerektirdiği için sürücüyü rahatsız etmekte ve gerçek hayatta uygulanması sürücüler için neredeyse imkânsız hale
gelmektedir. İkinci tip çalışmalar ise aracın verdiği tepkilerin algılanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar olup
aracın üzerindeki gaz pedalı ve direksiyon gibi araç donanımına yerleştirilen algılayıcılardan elde edilen
bilgilerden araç durumu ve sürüş şekli analiz edilir (Takei ve Furukawa, 2005). Aracın verdiği tepkilerin
algılanmasına yönelik çalışmalar kişiyi rahatsız etmeyip çevre şartlarından çok az etkilenmesine rağmen tasarlanan
sistemin uygulaması sırasında her bir sürücüye göre ayar yapılması gerekir. Örneğin bu teknik ile yapılan bir
çalışmada gaz pedalı kullanımının sürücüden sürücüye çok farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Igarashi, Takeda,
Itakura Abut, 2005). Üçüncü tip çalışmalar sürücünün verdiği görsel uyarıların algılanmasına dayanan tekniklerdir.
Sürücünün verdiği görsel uyarının algılanmasıyla çalışan sistemler genellikle arabaya yerleştirilen kameradan
sürücünün görüntüsünü alıp yorgunluk seviyesi için çıktı üretirler. Gözün kapalı kalma yüzdesi, uykulu sürücünün
tespit sürecinde en çok kullanılan parametredir (Vitabile De Paola Sorbello, 2011). Yapılan bir çalışmada
OpenCV® kullanılarak yüz konumlandırıldıktan sonra gözlerin konumları bulunmuş ve göz kapanma yüzdesi
uykululuk için referans alınmıştır (Danisman Bilasco Djeraba Ihaddadene, 2010). Bu çalışmada gözün kapanma
yüzdesi hesaplanmakta olup gerekli algoritma işlemleri önemli ölçüde yavaş olduğundan dolayı yaptığımız
çalışmada yöntem olarak tercih edilmemiştir. Bu yöntem yerine işlem hızı daha yüksek olan gözün kapalı-açık
durumunu tespit eden yeni bir algoritma geliştirilmiş ve başarı şekilde uygulanmıştır.
Tablo 3. Yıllara göre trafik kaza sayıları (Knipling and Wang, 1994).
Yıl

Karayolu Trafik Kaza Hataları (%)
Sürücü

Yolcu

Yaya

Yol

Araç

2009

89,6

0,4

9,1

0,6

0,3

2010

89,7

0,4

9,0

0,6

0,3

2011

90,2

0,4

8,5

0,6

0,3

2012

88,9

0,4

9,7

0,6

0,3

2013

88,7

0,4

9,0

1,0

0,9

2014

88,6

0,5

9,4

1,0

0,6

2015

89,3

0,4

8,8

0,9

0,6

2016

89,6

0,4

8,7

0,8

0,5
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2. MATERYAL VE METOT
2.1 OpenCV Kütüphanesi

OpenCV, resim ya da video içindeki anlamlı bilgileri çıkarıp işleyebilmek için INTEL tarafından geliştirilmiş, açık
kaynak kodlu bir görüntü işleme kütüphanesidir (Kuyumcu, 2016). Kütüphanede görüntü analizi, filtreler,
histogram, renk uzayları, temel dönüşümler, kenar algılama (edge detection), köşe algılama (corner detection),
şekil algılama (shape detection), nesne algılama (object detection), ve eşleştirme (matching) gibi genel görüntü
işleme tekniklerine yer verilmiştir. Ayrıca, OpenCV algoritmaları kullanılarak, Yüz tanıma (Face Recognition),
İşaret Dili Tanıma (Gesture Recognition), Hareket Yakalama, Algılama ve Takibi (Motion Tracking, Ego Motion,
Motion Understanding), Hareketli Robot Teknolojileri (Mobile Robotics) gibi alanlarda uygulamalar hızlı şekilde
geliştirilebilir. Bu çalışmada görüntü işleme kütüphanesi olarak OpenCV kullanılmış ve algoritmalar C++
programlama dilinde geliştirilmiştir. İşlemci olarak, Debian işletim sistemine sahip Raspberry Pi 3 tek kart
bilgisayarı tercih edilmiştir (Kılıçdağı, 2014).

Şekil 1. Sürücü Kontrol Sistemi Şeması

2.2 Gerçek Zamanlı Yüz Takibi ve Gözün Algılanması
Görüntüyü Yakala

RGB

Gray Dönüştür

Yüz bölgesini bul

Hayır
Yüz bulundu mu?

Evet
Olasılıksal olarak göz
çerçevesini hesapla

Göz bebeği var mı?
(Fabian Timm)

Hayır

Evet
Göz Bölgesine CLAHE
uygula

Göz durumunu tespit et
(Kapalı yada Açık)

Şekil 2: Algoritma Akış Şeması

Sürücü ile aktif etkileşimi bulunmadığından dolayı bu çalışmada görüntü işleme tekniği tercih edilmiştir. Sistem,
araç üzerine entegre edilen kamera yardımıyla elde edilen görüntüyü OpenCV kullanarak işler ve öncelikle elde
edilen görüntü içindeki sürücüye ait yüz bölgesini tespit eder. Yüz bölgesi içinde Fabian Timm tarafından
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geliştirilen göz bebeği takip algoritması kullanılarak göz bebeğinin gerçek zamanlı olarak takibi sağlanır. Fabian
Timm algoritması, göz bebeğinin yerini hızlı ve doğru şekilde bulduğu için çalışmamızda tercih edilmiştir (Timmy
ve Barth, 2011). Kullanılan algoritma akış diyagramı Şekil 2’de gösterilmiştir.
Göz bebeğinin daha iyi oranda tespit edilebilmesi için göz bölgesinin kontrast miktarı CLAHE (Contrast Limited
Adaptive Histogram Equalization) uygulanarak artırılmıştır. En son aşamada ise takip edilen gözün durumuna
geliştirdiğimiz algoritma yardımı ile karar verilmektedir.

2.3 Yüzün Bulunması
Haarcascade, makine öğrenme algoritması grubunda olup, çok sayıda pozitif ve negatif görüntülerin eğitilmesiyle
oluşan bir yapıya sahiptir (Viola ve Jones, 2001). Pozitif ve negatif görüntülerin ayırt edilebilmesi için Haar
özelliklerin çıkarılması gerekir. Haar özelliklerini kullanan kaskad sınıflandırıcı nesne algılanması sırasında dört
farklı bileşeni kullanmaktadır. Bu çalışmada, kameradan alınan RGB (Red, Green, Blue) görüntü gri tona çevrildi.
Gri tona çevrilen görüntü bir Haarcascade sınıflandırıcısı olan Facecascade sınıflandırıcısına giriş olarak verildi ve
yüz çerçevesi elde edildi.

2.4 Göz Bölgesinin Bulunması
Göz bölgesi sistemin hızlı çalışması için sadece elde edilen yüz çerçevesi içinde aranarak bulunmuştur. Göz
bölgesi bulurken sistemin gerçek zamanlı olarak çalışmasını olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı herhangi bir
sınıflandırıcı kullanılmamıştır. Bunun yerine tarafımızdan geliştirilen olasılıksal bir teknik göz bölgesini hızlı bir
şekilde tespit etmek için kullanılmıştır. Bu teknik, yüz çerçevesinin genişliğini ve yüksekliğini referans olarak
kullanıp, göz bölgesinin yerini hesaplamaktadır. Geliştirilen algoritmada, göz bölgesi genişliği yüz çerçevesi
genişliğinin %35’i ve göz bölgesi yüksekliği ise yüz çerçevesi yüksekliğinin %30’u olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca göz bölgeleri, yüz çerçevesi genişliğinin sağdan ve soldan %13 ve yüz çerçevesi yüksekliğinin yukarıdan
%25, aşağıdan ise %45 ilerlenerek bulunmaktadır. İki göz bölgesi arasındaki genişlik, yüz çerçevesinin
genişliğinin %4’ü olacak şekilde ayarlanmıştır. Şekil 3’de olasılıksal olarak bulunan göz bölgeleri, yüz çerçevesi
genişliği ve yüksekliğinin yüzdeleri biçiminde görülmektedir.
GENİŞLİK

Göz Bölgesi

Göz Bölgesi

%13

%4

%35

%13

%35

YÜKSEKLİK

%30

%25

%45

YÜZ ÇERÇEVESİ

Şekil 3. Yüz bölgesinde göz bölgelerinin olasılıksal konumları

2.5 Göz Bebeğinin Bulunması
Göz bebeği, olasılıksal olarak bulunan göz bölgesinde aranmaktadır. Göz bebeğinin, tüm resimde veya yüz
bölgesinde aranması yerine sadece göz bölgesinde aranması sisteme hız açısından önemli derecede avantaj
sağlamaktadır. Gaussian alçak geçiren filtresi gözlükten yansıyan ışığın sebep olduğu problemi gidermek için göz
bebeğini bulmadan önce uygulanmıştır. Şekil 4’de açık renkli arka plan üzerinde, koyu renkli dairenin c (tahmin
edilen dairenin merkezi), gi (gradyan) ve di (normal) vektörleri gösterilmiştir. Şekil 4 (b)’deki skaler çarpımın
değeri Şekil 4 (a)’daki çarpımdan daha büyüktür. Şekil 4’de daire çevresi boyunca hesaplanan gradyan
vektörleriyle normal vektörlerinin çarpımlarının maksimum olduğu nokta dairenin merkezini vermektedir.

c

c

di
(a)

xi

gi
(b)

di

xi

gi

Şekil 4. Yuvarlak Nesneler İçin Gradyan ve Normal
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Buna benzer bir durum, sklera (gözün beyaz kısmı) ile göz bebeği için de geçerlidir. Bu çalışmada, hem sağ hem
de sol göz bölgesi için ayrı ayrı x ve y yönünde gradyan hesaplanmaktadır. Normal vektörü ile gradyan
vektörünün skaler çarpımının karesi alınmış ve göz bebeği çevresi boyunca hesaplanan gradyan noktası sayısına
bölünerek bir amaç fonksiyonu hesaplanmıştır. Hesaplanan amaç fonksiyonunun maksimum değere sahip olduğu
nokta göz bebeğinin merkezi olarak belirlenmiştir. Şekil 5’de göz bebeğini gerçek zamanlı olarak bulan algoritma
çıktısı gösterilmiştir.

Şekil 5. Göz Bebeğinin Bulunması

2.6 Gözün Durumuna Karar Verilmesi
Göz bebeğinin bölge içinde bulunması halinde gözün açık olduğu bariz şekilde anlaşılır ve daha başka bir işlem
yapılmadan gözün açık olduğuna karar verilir. Gözün kapalı olması durumunda hesaplanan göz bebeği merkezi
kaş bölgesine kayabilmektedir. Bu yüzden kayan nokta merkez alınarak 60x60 piksellik görüntü alınmaktadır.
Alınan görüntüde göz durumuna karar vermeden önce CLAHE işlemi uygulanır. Şekil 6 (a)’da orijinal göz
bölgesi, (b)’de CLAHE sonucu elde edilen göz bölgesi görülmektedir. Böylece göz durumuna karar verme
aşamasında meydana gelecek olan hatalar minimize edilmiştir. Gözün kapalı olma durumuna, bir Haarcascade
sınıflandırıcısı olan Eyecascade sınıflandırıcısına gönderilir. Böylece gözün kapalı olma durumuna doğru bir
şekilde karar verilir. Sürücünün göz kırpmasında bile alarm çalınması istenmeyen bir durum olduğundan, gözün 1
saniyeden daha uzun süre kapalı olması durumunda sürücünün alarm ile uyarılması tercih edilmiştir. Bu yüzden,
arka arkaya gelen 5 çerçevede gözün kapalı algılanması durumunda alarm verilmesi sağlanmıştır.

(b)

(a)

Şekil 6. CLAHE Sonucu Edilen Göz Bölgesi

3. ARAŞTIRMA ve BULGULAR
Bu çalışmada sürücü kaynaklı hatalardan olan uyku probleminin sebep olduğu olası trafik kazalarının önlenmesi
için gerçek zamanlı bir sürücü uyarı sistemi tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem, seyir halindeki
araçlarda sürücülerin uyuya kalması durumunu algılayarak sürücüyü zamanında uyaracak bir alarm üretmektedir.
Sistemin her koşulda test edilebilmesi için 6 farklı ortam oluşturulmuştur. Her ortam için gözlüklü ve gözlüksüz
testler yapılmış ve her biri için ayrıca gözün açık ve kapalı durumları test edilmiştir. Böylelikle toplamdaki ölçüm
sayısı 6.000’e ulaşmıştır.
Gündüz vakti ışığın yandan gelmesi durumunda sistemin başarı oranları incelenmiş ve Çizelge 4’te gösterilmiştir.
Bu ortamda gözlüklü veya gözlüksüz, gözün açık veya kapalı durumları %97,20 ve üzerinde doğru şekilde
belirlendiği görülmektedir. Çizelge 5’te ise yine gündüz vakti yalnız bu durumda ışığın yüze karşıdan gelmesi
durumunda başarı oranları gösterilmiştir. Bu durumda da başarı oranlarında pek bir değişim görülmemekte ve
%97,20 en düşük başarı oranı elde edilmiştir. Çizelge 6’de ise ışığın arkadan gelme durumunda başarı oranları
gösterilmiştir. Başarı oranında, önceki iki duruma göre çok az da olsa bir iyileşme görülmektedir. Işığın arkadan
gelme durumunda yüzün aydınlanması daha doğal ve homojen olmasından dolayı algoritma gözün durumuna daha
doğru karar verebilmiştir.
Tablo 4. Gündüz ve ışık yandan gelirken yapılan testin sonuçları
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Göz Durumu

Açık

Kapalı

Başarı (%)

Gözlüksüz

Açık

249

1

99,6

7

243

97,2

Gözlüklü

Gündüz ve Işık Yandan Geliyor

Açık

248

2

99,2

0

250

100

Kapalı

Kapalı

Tablo 5. Gündüz ve ışık karşıdan gelirken yapılan testin sonuçları

Göz Durumu

Açık

Kapalı

Başarı (%)

Gözlüksüz

Açık

245

5

98,0

0

250

100

Gözlüklü

Gündüz ve Işık Karşıdan Geliyor

Açık

243

7

97,2

0

250

100

Kapalı

Kapalı

Tablo 6. Gündüz ve ışık arkadan gelirken yapılan testin sonuçları

Göz Durumu

Açık

Kapalı

Başarı (%)

Gözlüksüz

Açık

248

2

99,2

0

250

100

Gözlüklü

Gündüz ve Işık Arkadan Geliyor

Açık

245

5

98,0

4

246

98,4

Kapalı

Kapalı

Gece vakti ve aydınlatma için led ışığının kullanıldığı test ortamında yapılan ölçümlerde ise sadece gözlüklü ve
gözün açık olma durumunda hata önceki durumlarla aynı seviyede kalmış diğer durumlarda %100’lük bir başarı
elde edilmiştir. Çizelge 7’de başarı oranları detaylı olarak görülmektedir. 6 farklı ortam için yapılan ölçümlerden
en iyi sonuç bu ortam için elde edilmiştir. Çizelge 8’de yine gece ve ışığın tepeden gelmesi durumundaki başarı
oranları gösterilmiştir. Gözlüklü ve gözün açık olma durumunda başarı oranı bu ortam için de göreceli olarak
düşük seviyede kalmıştır. Yine gece ve bu sefer ışığın karşıdan gelme durumu için hazırlanan ortamdaki testte de
gözlüklü ve gözün açık olma durumu diğer durumlara göre daha düşük bir başarı seviyesinde tespit edilmiştir.
Çizelge 9’da detaylı ölçüm sonuçlarını görülebilir.
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Tablo 7. Gece ve led ışığı karşıdan gelirken yapılan testin sonuçları

Göz Durumu

Açık

Kapalı

Başarı (%)

Gözlüksüz

Açık

250

0

100

0

250

100

Gözlüklü

Gece ve Led Işığı Karşıdan Geliyor

Açık

244

6

97,6

0

250

100

Kapalı

Kapalı

Tablo 8. Gece ve ışık tepeden gelirken yapılan testin sonuçları

Göz Durumu

Açık

Kapalı

Başarı (%)

Gözlüksüz

Açık

250

0

100

1

249

99,6

Gözlüklü

Gece ve Işık Tepeden Geliyor

Açık

244

6

97,6

0

250

100

Kapalı

Kapalı

Tablo 9. Gece ve ışık karşıdan gelirken yapılan testin sonuçları

Göz Durumu

Açık

Kapalı

Başarı (%)

Gözlüksüz

Açık

246

4

98,4

0

250

100

Gözlüklü

Gece ve Işık Karşıdan Geliyor

Açık

243

7

97,2

0

250

100

Kapalı

Kapalı

Tüm durumları topluca inceleyecek olursak, her bir durum için 1500 ölçüm sonucu elde etmiş olduk. Genel başarı
durumu da %97,80 ve üzerinde elde edilmiştir. En iyi sonuçlar %99.73 ve %99,47 ile sırasıyla gözlüklü ve
gözlüksüz gözün kapalı olma durumunda, en düşük sonuç ise %97,80 ile yine gözlüklü ve gözün açık olma
durumunda elde edilmiştir.
Tablo 10. Tüm durumlardaki testlerin toplu sonuçları
Göz Durumu

Açık

Kapalı

Başarı (%)

Gözlüksüz

Açık

1488

12

99,20

8

1492

99,47

Gözlüklü

Tüm Durumlar

Açık

1467

33

97,80

4

1496

99,73

Kapalı

Kapalı
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4. SONUÇLAR
Yapılan deneysel testlerin sonuçlarından da görüldüğü gibi tasarlanan sürücü kontrol sistemi, ışığın geliş
yönünden ve şiddetinden pek etkilenmemiş olup Kontrast Sınırlı Adaptif Histogram Eşitleme (CLAHE)
algoritmasının göz bebeğini farklı ışık durumlarında da başarılı şekilde bulduğu görülmektedir. Sistemin gerçek
zamanlı çalışabilmesi hedefi tutturulmuş olup Raspberry Pi 3 üzerindeki yazılımda saniyede 5 resim alınıp
işlenerek karar aşamasından geçmiştir. Her bir resmin üzerindeki tüm görüntü işleme, algoritma işlemleri ve karar
verme süreci 200 ms içinde tamamlanmıştır.
Genel durumlar incelendiğinde gözlüklü ve gözün açık olması durumunda göreceli olarak daha düşük bir başarı
seviyesi elde edilmiştir. Yalnız, bu durumda bile %97,80 gibi bir başarı düzeyi sağlanmıştır. Gözlüklü durumda
gözlük camından yansıyan ışığın, algoritmayı göz bebeğini farklı yerde bulaya yönelttiği anlaşılmaktadır. Camdan
yansıyan ışığı engellemek için uygulanan Gaussian filtresinin tekrardan gözden geçirilmesi ve diğer durumları
kötüleştirmeden bu durumu daha iyi hale getirecek parametre ayarlarının yapılması ileriki bir çalışmanın konusu
olabilir. Sistemin alarm vermesi, arka arkaya gözün 5 kere veya daha fazla kapalı algılanması (1 saniye veya daha
uzun) üzerine ayarlandığı için yanlış alarm verme durumu neredeyse hiç yoktur. Çünkü gözün gerçekte açık iken
kapalı olarak yanlış algılanması arka arkaya olan basamaklarda oluşmamaktadır. Bu başarı seviyesiyle, sistem
gerçek bir ortamda kullanıma hazır hale gelmiştir.
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ABSTRACT
In automated manufacturing processes, grasping devices and methods play a crucial role in the handling of many
parts, components and work pieces. In this study, it is aimed to present a design an integrated gripping mechanism
for the handling system of grinding process of an automotive workpiece. The system consists of a pneumatically
activated guided rail cylinder, a spring loaded end position pushing mechanism, a spring force plunger and a
piezoelectric force sensor for detecting workpiece presence. The gripper is designed and optimized through 3D
Ansys Software for Static Loading. A prototype is built and applied on a grinding machine coupled with a
hydraulic rotating cylinder. The proposed system exhibits highly scalable, flexible and robust handling features for
robotic and automated applications, which can be easily adapted for a variety of gripping solutions.
Keywords: Pneumatic gripper, spring loaded gripper mechanism, piezoelectric force sensor, electro-mechanical
grasping, grinding machine

1. INTRODUCTION
In the last decade, several factors such as the increasing cost of human labor, the widespread of robotics
automation and the decreasing cost of fixtures and mechanisms pushed the industry towards the development of
new grippers and robotic hands. While in the past robot hands and industrial grippers were oriented to different
goals, nowadays it is often difficult to distinguish a simplified robotic human-like hand from a complex industrial
gripper (Fantoni, 2014). The fast growth in the field and the development of new grasping technologies merits a
review of grasping devices and methods in production processes. In addition, the need for more productivity is
pushing automation towards new frontiers asking for more flexible, versatile, lightweight, and small grippers able
to perform more functions than simple grasping and holding during handling.
Tadakuma (2011) summarized several grasping principles (Figure 1), some of them mimicking the human fingers
or animals’ claws or jaws, or exploiting different physical effects. Some principles can be applied only at the
microscale (e.g. acoustic levitation or laser tweezers), while others proposed for micro-handling are now
expanding beyond that field (e.g. van der Waals forces).
Spring force plungers are widely used in tool grippers, which hold a plurality of tools in rack type magazine that
accommodates tools used in machine tools (Ogura, 2000). Generally, a tool exchanger is designed so as to allow
the tools to be taken in and out in horizontally lateral directions, accordingly to prevent the tools from falling off,
ball plungers are disposed in the vicinity of tool entrances of the arm portions of the tool grippers. The handling of
small workpieces puts special demands on the gripping device, which are derived from the manufacturing process
on the one hand and from the properties of the transferred parts on the other hand. Schlick (2001) proposes a tong
gripper for microparts with a guiding mechanism based on flexure hinges and pneumatic actuation in order to meet
the demand for high repetitive accuracy of the gripper in case of a rotational symmetrical part.
A piezoelectric element generates an electric field (and a measurable voltage from the field) in response to applied
pressure (Gautschi, 2002). However, a piezoelectric element generates such electric fields only in response to
changes in the applied pressure. In other words, a piezoelectric element conventionally acts as a dynamic pressure
sensor. This by itself may be useful for measuring a physical contact, an axial or radial force in a gripper
mechanism. The dynamic response may also be utilized in a Computer Numerical Control (CNC) where the mere
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presence of a short press is sufficient for a digital input recognition without the need for absolute pressure
determination. (Leskinen, 2010). Such a typical industrial application consists of miniature ring load cell in a
predefined measurement range, which is coupled with an amplifier module converting the signal into standardized
outputs of ±5 V, ±10 V or 0(4)-20 mA. Induced voltage or current can be directly used by the Programmable
Logic Controller (PLC) as an analog input and can be programmed via certain delay-on, delay-off timer blocks.
The latest generation of instrumentation amplifiers support Ethernet based fieldbuses such as Profinet, EtherCAT,
EtherNet/IP or I/O interface, to meet the challenges of Industry 4.0. (URL 1)
Friction Gripper

Jaw

Magnetic

Suction (Vacuum)

Needle

Electrostatic

Van der Waals

Ice

Acoustic

Laser

Bernoulli

Adhesive

Figure 1. Grasping principles. Adapted from Tadakuma (2011)

A piezoelectric element generates an electric field (and a measurable voltage from the field) in response to applied
pressure (Gautschi, 2002). However, a piezoelectric element generates such electric fields only in response to
changes in the applied pressure. In other words, a piezoelectric element conventionally acts as a dynamic pressure
sensor. This by itself may be useful for measuring a physical contact, an axial or radial force in a gripper
mechanism. The dynamic response may also be utilized in a Computer Numerical Control (CNC) where the mere
presence of a short press is sufficient for a digital input recognition without the need for absolute pressure
determination. (Leskinen, 2010). Such a typical industrial application consists of miniature ring load cell in a
predefined measurement range, which is coupled with an amplifier module converting the signal into standardized
outputs of ±5 V, ±10 V or 0(4)-20 mA. Induced voltage or current can be directly used by the Programmable
Logic Controller (PLC) as an analog input and can be programmed via certain delay-on, delay-off timer blocks.
The latest generation of instrumentation amplifiers support Ethernet based fieldbuses such as Profinet, EtherCAT,
EtherNet/IP or I/O interface, to meet the challenges of Industry 4.0. (URL 1)
In this study, a prototype of a miniature gripper mechanism for an automotive workpiece is built and applied on a
grinding machine automatic loading system. The workpiece is picked up from the raw material pallet by a
pneumatic gripper and transferred into the machine zone by a linear guide driven by a step motor. Then, the raw
material is gripped by the proposed mechanism, which consists of a pneumatically activated high precision air
slide table equipped with two inductive proximity sensors in both end positions, a spring loaded pusher
mechanism, a spring force plunger, a guiding pin inside the hollow shaft, and a piezoelectric force sensor for
detecting workpiece presence. The workpiece is loaded into the pneumatic chuck by a hydraulic rotating cylinder
and pushed towards the mechanical stop. The working environment of the mechanism is the interior of a grinding
machine: Highly abrasive, in splash of cooling oil and dimensionally restricted. The mechanism and the control
system must be reliably designed to prevent a crash or component failure, which may result in explosion of the
grinding wheel, damage to the grinding machine or most importantly injury of the operator.
The authors want to emphasize the innovative design of a miniature grasping mechanism with a spring force
plunger and the integration of the piezoelectric force sensor for a precise positional adjustment and workpiece
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detection. Autodesk Inventor® is used for the generation of preliminary 3D models, Ansys® Workbench is used
for the structural analysis for dimensioning critical components. Proposed system exhibits highly scalable, flexible
and robust handling features for robotic and automated applications, which can be easily adapted for a variety of
gripping solutions. In the preceding sections, mechanical design, control mechanisms and strength analysis will be
discussed in further detail.

2. MECHANICAL DESIGN
The mechanical design is a pneumatic tool assembly, in which an adjustable spring force plunger and a guiding
pin is used as the locking mechanism. The description of the locking mechanism is illustrated in Figure 2.
Spring Force Plunger

Gripper jaws
Workpiece

Steel ball

Mechanical Stop

Figure 2. Schematic representation of a cylindrical workpiece a) gripping with jaws b) gripping with spring force plunger

The cylindrical hollow hole and the geometry on the outside diameter of the workpiece allows frictional locking
during loading and unloading. The workpiece is positioned inside and outside of the chuck by a pneumatic
precision air slide table, the positioning is controlled by two proximity switches at both end points. Then, the
workpiece is precisely pushed towards the end stop by the pusher spring. The change in force, i.e. the loading
activity is measured and controlled by a piezo force sensor, in both compressive and tensile directions in Figure 3.

Spring plunger
Air slide table

Guiding pin

Pusher spring
Piezo force sensor

Prox. switches

Connecting plate
Swivel arm
Workpiece
Hydraulic
rotating cylinder

Housing
Mechanical stop

Figure 3. Mechanical Design of the loading mechanism

The mechanical design optimization is mainly concentrated on four aspects: The selection of the air slide table, the
selection of the pusher spring, the selection of the spring plunger and the selection of the piezo force sensor.

2.1. Selection of the air slide table
When loads are applied to the air slide table section marked with the arrow at the full stroke, the table
displacement of the air slide table are given by the graphics. One can calculate the total load from the preliminary
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design as W=3.1 kg=30 N. For a practical value of the positioning displacement can be selected as Δx≤0.02 mm.
Due to the mechanical constraints, a minimum extraction length of Lmin=25 mm is required. It can be read from the
Figure 4 that the MXQ8-30 selection satisfies the criteria.

Figure 4. Selection of the air slide table

2.2. Selection of the pusher spring
The pusher spring has to be designed to overcome the pneumatic force, applied by the pneumatic cylinder as in
retracted position to the mechanical stop. The force is calculated from F=P∙A, where P=0.15MPa taken as the
minimum operating pressure, and A is taken as the sum of the cross-sectional areas of the two pistons given as:
where
d=8mm.
Calculating,
the
force
can
be
found
as:
In order to perform the “pushing” effect, the force applied by the pusher spring at maximum compression must be
less than this force applied by the piston towards the mechanical stop. That is Fspring<Fpiston, where the spring force
can be calculated from
, where
, the sum of compressive pre-deflection and
the movement inside the housing. From the mechanical constrains we can pre-select a spring from the catalog
Gutekunst VD-117N. The dimensions and catalog values of the given are given as: di=9.8 mm, do=12.9 mm, n=5,
with maximum dynamic load Fndyn=12.35 N . We can check the selection with Fspring<Fpiston , 12.35 N<15.1 N. So
the selection is accurate and we can proceed with the next step.

2.3. Selection of the spring plunger
The function of the spring plunger is simply to “lock” the workpiece. The locking force has to be designed so as
not allow movement at dynamic movements of loading and unloading. Note that the spring plungers are in rotated
orientation of 3 pieces x 120º each to allow misalignments are centered, and a smooth locking and unlocking is
guaranteed. From Figure 5, we can select type 03031-04 Spring plunger with hexagon socket and ball. The catalog
values are given as the initial spring force and maximum spring force as Fmin=4 N, Fmax=10 N. We can calculate an
average spring force as
Fa1= 6 N in 3 x 120º arrangement the total normal and the axial and radial force can be calculated as Fa=3*Fa1
=18 N . Note that the calculated force satisfies the criteria Fspring<Fpiston<Fa , where locking and the intended
function is satisfied.
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Figure 5. Selection of spring plunger. With permission of Norelem. Adapted from (URL 2).

2.4. Selection of piezo force sensor
For the selection of the miniature load cell i.e. the piezo force sensor, the most important engineering input is the
measured force and the bidirectionality. The sensor is to be selected to measure the whole range of the pneumatic
force, applied by the pneumatic cylinder to the mechanical stop. The force is calculated from F=P∙A, where
P=0.5MPa taken as the operating pressure, and A is taken as the sum of the cross-sectional areas of the two
pistons
given
as:
where
d=8mm.
The
operating
force
can
be
calculated
as:
.
From the catalog, the available measuring ranges can be read as : 0…20 N, 0…50 N, 0…100 N, 0…200 N .
Therefore type 8432-5050 with the measuring range 0…50 N is selected

Figure 6. Selection of piezo force sensor. With permission of Burster. Adapted from (URL 3)

3. FINITE ELEMENT ANALYSIS
In order to define the critical components, the designed model is analyzed through finite element analysis software
Ansys. Geometry data has been subjected to external forces at the workpiece face, resulting from the pneumatic
pushing inside the chuck fixed stop. Axial component can been calculated as Fa=70 N (see Sec.2.4) at the
maximum operating pressure Pmax=0.7 MPa=7 bar of the pneumatic piston, the radial component has been
calculated as Fr=35 N, that is the total moving mass and forces due to the possible misalignment of the moving
mechanism when the workpiece is pushed inside the chuck to the fixed stop. Figure 6. shows geometry, external
forces and equivalent von-Mises Stress.

Figure 7. On the left: Geometry and forces on Static Structural. Right: Equivalent (von-Mises) Stress
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The maximum stress has been found in the connecting screw of the housing to the piezo force sensor. This section
has been carefully analyzed within the geometrical constraints and preferred material properties. To improve the
geometry, the screw size M3 from the preliminary design has been enlarged to M4. Also the material of the
housing has been changed from 1.4305 Stainless steel to case hardened steel 1.7131 inductive hardened to 0.5 mm
depth with a tensile strength of 780 – 1100 N/mm2 and a surface hardness of HRC 58 +2. Basically, by the use of
finite element analysis, the geometry and the material properties have been improved at the critical sections. In
Figure 7, the minimum factor of safety at this section has been simulated as SF=2.06.

Figure 8. Safety factor at most critical cross section

4. DESIGNING THE CONTROL ALGORTHM
The schematics of the loading function and the force measurement is illustrated in Figure 9. The pneumatic piston
is extended so as to allow the workpiece comes into the contact with the fixed stop. During this motion, the pin is
pushed inside the housing and compresses the spring. This relative change in compressive loading force is then
measured by the piezo sensor. Then the workpiece is gripped by the chuck and the pneumatic piston is retracted
towards the opposite position. Similarly, a change in force in tensile direction is then measured by the piezo
sensor. This feature allows the precise recognition of the loading and unloading function, and not only the
workpiece existence, but also the correct adjustment of the workpiece position relative to the fixed stop.
Housing
Fixed stop
Chuck

Spring at intermediate
compression state

Piezo force sensor
(Spring force measurement)

Fs

Fs
Workpiece

Pneumatic piston
at extended position

Pin
Figure 9. Loading function and the free body diagram of the piezo force sensor.

The measurement of the voltage starts by the extraction output signal of the pneumatic piston. The measured
voltage value input Vm to the PLC (Programmable Logic Controller) is controlled within the preset range of V min =
5 V and Vmax = 8.5 V. The measured timing t m is controlled by timer preset values t min = 0.25 s and tmax = 3.5 s.
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Figure 10. Programming scenarios of piezo force sensor measurement

The correct loading algorithm is judged in three possible scenarios as illustrated in Figure 10. :
Scenario 1: Start Measurement → When Vm > Vmin Start tm→ When Vm < Vmin Stop tm →If tmin < tm< tmax →OK
Scenario 2: Start Measurement → If Vm < Vmin within tmax →incomplete
Scenario 3: Start Measurement → If Vm > Vmax within tmax →Crash

5. BUILDING THE PROTOTYPE
Based on the proposed design, fabrication and tests of a pneumatically actuated spring force plunger gripping
mechanism were performed. The geometry design and the material stresses were considered through the finite
element analysis. The simulation model was used to study in detail profiles of von Mises stresses and deformation.
The maximum stress in the connecting screw has been calculated and the factor of safety for the critical stress
values for fatigue is found. As the material of the most critical part, namely the connecting screw, case hardened
steel 1.7131 is preferred (URL 2). The material is inductive hardened to 0.5 mm depth to obtain a tensile strength
of 780 – 1100 N/mm2 for a surface hardness of HRC 58 +2. The use of piezoelectric sensor allowed a safe and
reliable control algorithm of the workpiece presence, as well as the recognition of possible adjustment errors and
component failures. The PLC software of the grinding machine has been reprogrammed to detect and to react in
three scenarios for OK, incomplete and crash cases. Series production results of more than 1000 working hours
have proven the good performance of the gripper.

Figure 11. Left: Handling system and grinding machine. Right: Gripper mechanism

Figure 12. Left: Gripper and workpiece. Right: Unloading workpiece from chuck when the pneumatic piston is extended
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6. CONCULUSIONS AND RECOMMENDATIONS
In this study, it is aimed to present a design approach “from design to manufacture” of an integrated gripping
mechanism for the handling system of grinding process of an automotive workpiece. The system consists of a
pneumatically activated guided rail cylinder, a spring loaded end position pushing mechanism, a spring force
plunger and a piezoelectric force sensor for detecting workpiece presence and . A prototype is built and applied on
a grinding machine coupled with a hydraulic rotating cylinder. By the use of finite element analysis, the geometry
and the material properties have been improved at the critical sections. An algorithm for the measured force of the
piezoelectric force sensor is developed and the Programmable Logic Controller (PLC) of the grinding machine has
been reprogrammed for intended control function. The prototype has been tested under serial manufacturing
conditions and proved successful performance for more than 1000 hours of operation.
The emphasis of the development project has been placed onto a concurrent design approach. Limited space, harsh
environment and safety requirements of the grinding machine interior placed additional constraints on the design,
where simple, reliable mechanical solutions with sophisticated control electronics were required. The design must
ensure a service-free, adjustable and adaptable loading mechanism, and avoid more complex solutions like
vacuum, pneumatic gripping, manipulators, motors and robotics, and keep the dimensional size at a minimum. For
this purpose, a scalable, flexible and robust gripping and control mechanism for automated applications has been
presented, which can be easily adapted for a variety of gripping solutions.
Future work can be directed into building an integrated micro gripper that can be scaled down to very small
dimensions. Two distinct functions, namely the gripping with spring plunger and piezoelectric sensing and
activation might be combined into an industrial product to allow handling of micro parts and to provide control
and feedback.
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ÖZET
Ürün geliştirme süreçlerinde hızlı prototipleme çok önemli bir yer tutmaktadır. Tasarlanan ürünler üzerinde
mukavemet ve fonksiyonellik kontrolleri ile alakalı birçok simülasyon gerçekleştirilmektedir. Ancak ürün
doğrulama sürecinde ürünü fiziksel testler ile doğrulamak ve gerçekleştirilen analizlerin korelasyonunu yapmak
gerekmektedir. Bu nedenle prorotip ürünler, kalıpsız yöntemlerle olabildiğince hızlı sürede ve gerektiği kadar
mukavemetli olarak üretilmelidir. Bu amaçla, bu çalışmada ergiyik birikimli modelleme yöntemine (FDM)
başvurulmuştur. FDM günümüzde en çok kullanılan 3 boyutlu üretim tekniklerinden biridir. Parçaların mekanik
özellikleri hızlı prototiplemede önemli bir husustur ve uygun parametrelerin seçilmesi imalat çözümlerinin
geliştirilmesi için gereklidir. Çalışma kapsamında farklı örme yapıları, farklı raster yönlendirme açıları ve farklı
malzemeler ile ergiyik birikimli modelleme çalışmaları yapılmıştır. Prototip olarak otomotiv kayar kapılarında
kullanılan ve kapının hareketini sağlayan mekanizmanın FDM yöntemiyle üretilerek araç üzerinde fonksiyonellik
testleri gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Prototip, Hızlı Prototipleme, Ergiyik Birikimli Modelleme, Kayar Kapı Mekanizması

RAPID PROTOTYPING WITH FUSED DEPOSITION MODELING (FDM) METHOD
FOR VEHICLE SLIDING DOOR SYSTEM
ABSTRACT
Rapid prototyping is a very important part of the product development process. Many simulations related to the
control of strength and functionality are carried out on the designed products. However, in the product validation
process, it is necessary to correlate the product physical tests with the actual results of the analysis. For this reason,
the prototypes must be manufactured with moldless methods as soon as possible and robust as necessary. For this
purpose, the method of Fused Deposition Modelling (FDM) has been applied in this study. FDM is one of the
most used 3D production techniques today. The mechanical properties of the parts are an important feature in
rapid prototyping and the selection of the appropriate parameters is necessary for the development of
manufacturing solutions. Within the scope of the study, different knitting structures, different raster orientation
angles and different materials have been studied with Fused Deposition Modelling. It is aimed to realize functional
tests on the vehicle of a prototype mechanism which is used car sliding door system and produced with FDM
method.
Keywords: Prototype, Rapid Prototyping, Fused Deposition Modeling, Sliding Door Mechanism

1. GİRİŞ
Küresel imalatta rekabetçi kalabilmek için, güvenlik ve diğer kriterler dahilinde, düşük maliyetle ve kısa sürede
üretilen ürünlerin geliştirilmesi gereklidir. Ürün geliştirmenin önemli bir parçası, bir ihtiyacı belirleyerek başlayan
ve hazır üretim prototipi ile sonuçlanan mühendislik tasarım sürecidir (Durgun and Ertan, 2014).
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Hızlı prototipleme ve imalat teknikleri, ürün gelişiminin döngü süresini ve maliyetini azaltmak için yüksek bir
potansiyel gösterdiğinden endüstrilerin bakış açısı geleneksel ürün geliştirme metodolojisinden hızlı prototipleme
tekniklerine geçmiştir. Hızlı prototiplendirme uygulamalarının potansiyelini fark ettikten sonra, prototiplerin
geliştirilmesi için plastiklerden metallere kadar çeşitli materyallerin kullanılmasına izin veren çok sayıda proses
geliştirilmiştir. Bu uygulamalar çeşitli gruplara ayrılarak Şekil 1’deki gibi sıralanmıştır.
Üç boyutlu yazdırma, dijital ortamda hazırlanan üç boyutlu dosyadan (CAD çizimleri) üç boyutlu katı nesneler
üretme sürecidir. Bu işlemleri gerçekleştiren makineler üç boyutlu yazıcı olarak adlandırılır. Üç boyutlu model,
bilgisayar ortamında dilimlenerek katmanlara ayrılır ve bu katmanlar yazıcı ile baskı esnasında ergitilen malzeme
üst üste gelecek şekilde yazdırılarak somut nesneler haline dönüştürülür (Çelik ve Çetinkaya, 2016).

Şekil 1. 3 Boyutlu üretim teknikleri (Börklü, Yıldırım ve Sezer, 2016)

Bunlardan en yaygın kullanılan teknolojilerden biri FDM' dir. FDM, lif halindeki termoplastik malzeme eritilerek
oluşturulan tabakanın üstünde yeni bir katmanın oluşturulmasına dayanan bir sistemdir.
Bu teknolojinin birçok avantajı olmasına karşın dezavantajları da vardır. Kolay malzeme değişikliği, düşük bakım
masrafı, çok kompakt boyutlar ve düşük sıcaklıkta çalışma, toplam tolerans yaklaşık ± 0.1 mm’ye eşit olması,
mevcut malzemenin çeşitliliği ve toksik materyalin olmaması gibi özellikler bu teknolojinin avantajlarındandır
(Durgun and Ertan, 2014). Dezavantajlarından bazıları; FDM parçaları katmanlı görünüşe sahiptir, yüksek kalitede
görsellik için zımpara, macun gibi ikincil işlemler uygulanması gerekebilir. Yüksek katman kalınlıklarında üretilen
parçaların eğrisel birleşme yüzeylerinde basamaklaşma meydana gelmektedir. Mekanik çalışma prensibi nedeniyle
büyük parça üretimlerinde yavaş kalabilmektedir. 1 mm’nin altında kalan detaylar yeterince dayanıklı olarak
üretilememektedir (Durgun, 2010).
Otomotiv sektöründe hızlı prototipleme yöntemleri hemen hemen tüm plastik parçalar ve sac dışındaki diğer metal
parçalar için de kullanım alanı bulmaktadır. Bir araç geliştirme projesinde FDM yöntemi ile üretilen plastik
parçalar Şekil 2’ de gösterilmiştir.

Şekil 2. Bir araç geliştirme projesinde FDM yöntemi ile üretilen plastik prototiplerin genel görüntüsü (Durgun, 2011)

FDM parçalarının mekanik özellikleri yalnızca orijinal filamentin yapı malzemesi tarafından kontrol edilmekle
kalmaz, aynı zamanda, doğal tabakalaşma ile ilişkili anizotropik özelliklere sahip olurlar. Bazı araştırmacılar son
yıllarda özellikle FDM parçalarının anizotropik özelliklerini dikkate almıştır. Rodriguez ve ark. (2001), ABS
monofilament besleme stoğunun özelliklerine kıyasla, FDM numunelerinin gerilme mukavemetini ve elastik
modülünü araştırmışlardır. Liflerin çekme kuvveti ekseni ile aynı yönde olan parçalarda çekme mukavemetinin en
fazla olduğu belirlenmiştir. Ancak liflerin eğme kuvveti eksenine dik yönde olan parçalarda eğme mukavemetinin
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ahn ve ark. (2002), model sıcaklığının, boncuk genişliğinin, raster
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yöneliminin, hava boşluğunun ve ABS renginin FDM parçalarının gerilme ve basınç dayanımları üzerindeki
etkilerini nicel olarak ölçmek için bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışma sonucunda basınç kuvvetinin bu
faktörlerden etkilenmediği halde hava boşluğu ve raster yöneliminin mukavemette belirgin etkileri olduğu
belirlenmiştir (Ziemian, sharma and Ziemian, 2012).
Todd Letcher ve Megan Waytashek (South Dakota State University, Mechanical Engineering Department,
Brokings, SD, USA) 2014 yılında yaptığı çalışmalarda PLA (polilaktik asit) malzemesinin FDM ile üretimi
sonucu mekanik özelliklerine etki eden raster yönlendirmesini incelemiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda çekme
testinde 45⁰ raster yönlendirme açısı, eğme testin de 0⁰ raster yönlendirme açılı numuneler en yüksek mekanik
özellikleri vermişlerdir (Letcher and Waytashek, 2014).
Yapılan farklı bir çalışmada ise FDM ile üretilen parçaların mekanik özelliklerini etkileyen parametreler dikkate
alınmıştır. Bu parametreler; boncuk genişliği, hava boşluğu, model örme sıcaklığı, raster yönlendirmesi ve renk
parametreleridir. Zarf sıcaklığı (parçanın çevresindeki hava sıcaklığı), dilim yüksekliği ve meme çapı (malzemenin
ekstrüzyon yaptığı deliğin genişliği) gibi parametreler ise ihmal edilmiştir. Yapılan testler sonucunda raster
yöneliminin ve hava boşluğunun çekme mukavemetine büyük etkide bulunduğu; boncuk genişliği, model örme
sıcaklığı ve rengin ise çok az etki ettiği görülmüştür (Sung-Hoon, Michael, Dan, Shad and Paul, 2002).
Araçlarda kayar kapı sistemi temel olarak gövde üzerinde üç kızak ve üç mekanizmadan oluşmaktadır. Bunun
yanında kapı durdurucular, merkezleyiciler ve kilitler sistemin diğer elemanlarıdır. Çalışma kapsamında ele alınan
mekanizmalara örnekler Şekil 3’de görülmektedir. Kayar kapı mekanizmaları, kapı ağırlığını taşımanın yanı sıra
kızaklar içerisindeki hareketi ile kayar kapıya kılavuzluk etmektedir. Çalışma esnasında statik ve dinamik çok
eksenli yüklere maruz kalmaktadır. Ayrıca mekanizma tasarımı, kapının açılıp kapanması esnasında harcanacak
eforu belirleyen en büyük konfor parametrelerindendir.
Kayar kapı mekanizmaları sac ve dövme metaller, plastik parçalar, bağlantı elemanları ve makaralardan oluşan
ürünlerdir. Yeni bir mekanizma tasarımı için prototip üretilmek istendiğinde makaralar ve bağlantı elemanları gibi
komponentler tedarik edilebilse de özellikle sac ve dövme metaller ile plastik komponentlerin tedariği için kalıp
ihtiyacı duyulması proje süresi ve maliyetleri oldukça arttırmaktadır. Bu nedenle çalışma kapsamında bu
komponentlerin FDM yöntemi ile üretilerek ürün prototipi hazırlanabilmesi ve fonksiyonellik testlerinde
kullanılması öngörülmüştür.

Şekil 3. Kayar kapı mekanizmaları

2.METOD
Çalışma kapsamında FDM yönteminin uygulanacağı üç boyutlu yazıcıda birçok parametre bulunmaktadır.
Değişken parametreler ile çok farklı yapılarda mukavemete sahip ürünler elde edilebilmektedir. Uygun
mukavemet yapısı için gerekli parametreler tespit edilmeye çalışılmıştır. Şekil 4’de görülen yazıcı kontrol ara
yüzünde değiştirilebilecek başlıca parametreler; örme tipi, dolgu yoğunluğu, duvar katman sayısı, üst ve alt
katman sayısı, mikron hassasiyeti, renk, karbon fiber katkı durumu, karbon fiber yoğunluğu, karbon fiber katman
sayısı ve karbon fiber yönlenme açılarıdır.
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Şekil 4. Yazıcı kontrol ara yüzü

Gerçekleştirilecek malzeme testleri için değiştirilerek üzerinde çalışılacak parametreler Şekil 5’deki deney tasarım
tablosunda verilmiştir. Öncelikle örme tipi değiştirilerek elde edilen numuneler üzerinden gerçekleştirilecek çekme
ve eğme testi sonuçlarına göre en iyi örme tipi belirlenmiştir. Sonrasında bu örme tipi seçilerek üzerine karbon
takviyesi yapılarak farklı raster yönleri ile testlere devam edilmiştir.

Şekil 5. Deney tasarım tablosu

Çekme ve eğme testlerinde kullanılan Onyx isimli ana baskı malzemesi, naylon ve mikro-karbon elyafı
birleşiminden oluşmaktadır. Onyx, dokusundaki karbon elyafı katkısı sayesinde, havacılık siyahı olarak
isimlendirilen mat-siyah renkte çıktılar vermektedir. Onyx ile yapılan baskılar hem görsel açıdan başarılıdır hem
de mekanik, termal ve ölçüsel stabilitesi naylona göre daha üstündür. Onyx malzemesinin mekanik özellikleri
Tablo 1’ de verilmektedir.
Tablo 11. Onyx mekanik özellikleri
Elastisite Modülü
Çekme Gerilimi
Çekme Uzaması
Isıl eğme sıcaklığı
İzod (Çentik) Darbe Deneyi

1.4 GPa
30 MPa
%25
145⁰
334 J/m

Onyx malzeme ile üretilen numunelerde yoğunluk, duvar katman sayısı, üst ve alt katman sayısı, meme çapı,
mikron hassasiyeti ve renk yapı parametreleri sabit alınmıştır. Bu yapı parametreleri Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2. Onyx malzeme numunelerinin parametreleri
Dolgu
%60
Duvar Katman Sayısı
Üst ve Alt Katman Sayısı
Mikron Hassasiyeti
Renk
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Çekme deneyinde hız 10 mm/dk, eğme deneyinde ise 50mm/dk alınmıştır. Karbon fiber takviyeli Onyx malzeme
numunelerinde karbon fiber yoğunluğu ve karbon fiber katman sayısı sabit tutulmuştur (Tablo 3).
Tablo 3. Karbon fiber takviyeli Onyx malzeme numunelerinin parametreleri
Dolgu Yoğunluğu
Duvar Katman Sayısı
Üst ve Alt Katman Sayısı
Karbon Fiber Yoğunluğu
Karbon Fiber Katman Sayısı
Mikron Hassasiyeti
Renk

%60
3
4
%27
14
10
Siyah

Onyx malzeme ile üretilen numuneler standart ölçüler doğrultusunda (Şekil 6 ve Şekil 7), üç farklı örme tipinde
üretilmiştir. Bunlar rectangular, triangle ve hexagonal örme tipleridir. Örme tipleri numunenin mekanik
özelliklerini büyük oranda etkilemektedir.
Karbon fiber takviyeli Onyx malzeme numuneleri ise, Onyx malzeme ile belirlenen örme tipine karbon fiber
eklenerek ve karbon fiberin yönlendirme açılarını (0⁰, 45⁰, 90⁰, 0⁰-90⁰, 0⁰-45⁰-90⁰-135⁰) değiştirerek üretilmiştir.

Şekil 6. Eğme numunesi ölçüleri (mm)

Şekil 7. Çekme numunesi ölçüleri (mm)

3. SONUÇLAR
Onyx malzeme ve karbon fiber takviyeli numunelerin çekme ve eğme testleri sonucunda örme tipinin ve raster
açılarının malzeme üzerindeki mekanik özelliklerine etkileri incelendi.

3.1. Onyx Malzeme Çekme Testi Sonuçları
Çekme ve üç noktadan eğme testlerindeki amaç örme tipinin parça üzerindeki mekanik özelliklere etkisini
inceleyip, karbon fiber takviyeli Onyx malzeme numunesi için hangi örme tipinde devam edileceğine karar
vermektir.
Çekme işlemindeki parametreler sabit tutularak, her bir numune için üçer defa çekme işlemi yapılmıştır. Çekme
hızı 10 mm/dk’dır. Üç farklı örme tipindeki malzemelerin kopma gerilme değerleri Şekil 9’ da verilmiştir. Çekme
testi sonuçlarına göre rectangular örme tipi ile hazırlanan numune en yüksek gerilme değerlerine ulaşmıştır.
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Şekil 8. Çekme numunesi

Şekil 9. Çekme test sonuçları

3.2. Onyx Malzeme Eğme Testi Sonuçları
Eğme testlerinde parametreler sabit tutularak her bir numune için üç noktadan eğme işlemi üçer defa yapılmıştır.
Basma hızı 50 mm/dk’dır. Üç farklı örme tipindeki malzemelerin kıyaslaması Şekil 11’ de verilmiştir. Eğme testi
sonuçlarına göre rectangular örme tipi ile hazırlanan numune en yüksek gerilme değerlerine ulaşmıştır.

Şekil 10. Eğme numunesi

Şekil 11. Eğme testi sonuçları

Onyx malzeme ile yapılan çekme ve eğme testleri sonucunda, karbon fiber takviyeli Onyx malzeme numunelerinin
rectangular örme tipinde üretilmesine karar verilmiştir.

3.2. Karbon Fiber Takviyeli Onyx Malzeme Çekme Testi Sonuçları
Onyx malzeme ile yapılan çalışmada örme tipi rectangular olarak belirlenen numunelerin orta kısmına % 27
oranında karbon fiber eklenerek, karbon fiber takviyeli Onyx malzeme numuneleri üretilmiştir. Numunelerin
karbon fiber raster yönlendirmeleri 0⁰, 45⁰, 90⁰, 0⁰-90⁰ ve 0⁰-45⁰-90⁰-135⁰ açıları şeklinde belirlenerek
üretilmiştir. Çekme işlemindeki parametreler sabit tutularak, her bir numune için üçer defa çekme işlemi
yapılmıştır. Çekme hızı 10 mm/dk’dır. Çekme testi sonuçlarına göre farklı raster yönlerine bağlı kopma
gerilmelerinin değişimini gösteren grafik Şekil 12’ de görülmektedir.

1424

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Şekil 12. Çekme test sonuçları

3.3. Karbon Fiber Takviyeli Onyx Malzeme Eğme Testi Sonuçları
Eğme testlerinde parametreler sabit tutularak her bir numune için üç noktadan eğme işlemi üçer defa yapılmıştır.
Basma hızı 50 mm/dk’ dır. Eğme testi sonuçlarına göre farklı raster yönlerinin mukavemete etkisini gösteren
grafik Şekil 13’ de görülmektedir.

Şekil 13. Eğme test sonuçları

Çalışma kapsamında öncelikle Onyx malzemesi ile farklı örme tiplerini değerlendirmek amacıyla çekme ve eğme
testleri gerçekleştirilmiştir. Testler sonucunda rectangular örme tipi ile devam etmeye karar verilmiştir. Karbon
fiber katkısı yapılarak farklı raster yönlenmelerinin deneneceği numunelerde rectangular örme tipi kullanılmıştır.
Raster yönlendirme açıları değiştirilerek beş farklı numune tipi hazırlanmıştır. Bu numunelere uygulanan çekme
ve eğme testleri sonucunda 0 derece ve 0-90 derece raster yönelimli numunelerin benzer mukavemet seviyelerine
ulaşarak en iyi ikili oldukları tespit edilmiştir.
Çalışmanın devamında sac ve dövme braketlerden oluşan bir kayar kapı mekanizması FDM yöntemi ile üretilerek,
montajı gerçekleştirildikten sonra araç üzerinde fonksiyonellik testleri gerçekleştirelecektir.
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ABSTRACT
The microcars have expeditious mobility in metropolis because of their sizes. Lateral dynamics’ attributes of a
microcar have been investigated in this study. Multibody dynamics is a methodology for solving high degree of
freedom systems in terms of kinematics and dynamics. A multibody dynamics of a microcar has been modeled in
Adams/Car software. Front suspension system has been modeled as MacPherson. Toe angle and camber angle
change during rebound and bounce motion have been optimized using Adams/Insight software. These parameters
were objected as design hardpoints, then experiments have been designed to solve two-level screening full
factorial method. Rear suspension system has been modeled as a twist beam axle. The mod shapes and natural
frequencies of the torsion beam have been analyzed using Adams/Flex software. Two different sets of tires have
been included in the vehicle model. Selected assessing maneuver simulations are applied to the models to assess
the vehicle dynamics attributes. As a result of this study, a microcars’ handling characteristics are developed by
multibody dynamic simulation and optimization techniques.
Keywords: Handling optimization, Vehicle dynamics simulation, Multibody dynamics.

1. INTRODUCTION
A microcar is a small, fuel efficient, eco-friendly, and relatively inexpensive transportation option for
neighborhood trips (Chin et al, 2006). Such a small vehicle develops mobility by reducing congestion also changes
the aspect of region with specialized design. A model of a microcar is shown in Figure 1. Microcars are limited in
power; however, they are separated into classes by their top speeds. The dynamic vehicle behavior could be
simulated with multibody system analysis to validate design parameters. The aim of this study is performing a
multibody dynamics simulation and optimization of a microcars handling attributes. In this study, a front-wheel
driven microcar with in-wheel motors is investigated.

Figure 1. A microcar example e.GO Life (URL1)

Stability and controllability of a vehicle is very important because of safety especially above a certain speed (Yu,
2006). While studies on microcars, have investigated that, 90 km/h was reached by concept city car simulation and
this fact points the importance of vehicle dynamics simulation in microcars (Juda, 2003). The motivation of this
research is to understand the suspension design parameters affecting steering and handling performance of a
microcar. The suspension system’s hardpoints are changed and their effects on steering response performance are
observed under favor of design of experiment methods. The suspension geometry has changed according to DoE
results and vehicle dynamics performance of a microcar has simulated with driving maneuvers in a virtual course
for assesment of handling quality.
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A vehicle dynamics simulation was performed on quarter car model for small electric city car for suspension
system design (Chondros et al, 1997). Sprung mass was taken as reference for desired natural frequency. Chassis
tuning technology provides optimization of vehicle performance and chassis attributes during design stage (Meng
et al, 2013). The chassis design process was summarized along handling and stability. Kinematic and compliance
characteristics of chassis are main assessment criteria of performance topic. A number of parameters checked from
reference vehicle such as tie-rod outer arm position, toe angle etc. A full vehicle multi-body dynamics model
having 94 degrees of freedom had represented considerable handling analysis in (Hegazy et al, 2000). The steering
system, wheels and tires, both front and rear suspensions integrated stiffness and damping compliances had been
constituted. The suspension system consisted of double wishbone that contained two control arms and that
connected by rubber bushings to vehicle body.

2. MULTIBODY DYNAMICS MODELING
In this study, a full vehicle multibody dynamics model is built in Adams/Car software. The subsystems are created
from the generated templates for a microcar and the vehicle parameters are shown in Table 1. The static stability
factor is 1.38, derived on the basis of a rigid body. SI units and MMKS system are used in this study and in
Adams/Car. Figure 2 shows the full vehicle assembly in Adams software.
Table 1. Microcar static vehicle characteristics
Total weight
Front ground reaction
Rear ground reaction
Total CoG height
Sprung CoG height
Wheelbase
Front track width
Rear track width

Units
N
N
N
mm
mm
mm
mm
mm

Total
6221.73
3267.68
2954.05
435.77
468.71
1698.51
1208.70
1203.41

Left

Right

1643.48
1487.72

1624.20
1466.33

Figure 2. Multibody dynamics model of microcar in MSC.Adams software

2.1. The Suspension Subsystems
The suspension is a functional subsystem designed to define and manage the vehicle’s ride and handling
characteristics. The multi-body dynamics model allows to apply both geometry and bushing characteristics. The
location of the linkage connections are required for the kinematic analysis of suspensions. The wheel movements
are constrainted by joints. The complience effects of bushings give the ride comfort to the vehicle (Blundell and
Harty, 2004). The suspension kinematics is the source of multibody dynamics simulation when evaulating
longitudinal, lateral and vertical motions (Hegazy et al, 2000).
The upper strut mounts contribute the location change for the roll center height. The spring coils are travelled
between mounting hardpoints as a result of multibody simulations. The shock absorbers can work efficiently with
low loads thanks to suspension and damper strokes are almost same. The front suspension system components are
all modelled as a rigid parts. The camber angle, the toe angle and the vertical displacement are defining the
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unsprung mass position. Hence, the control of the unsprung mass, regardless of the road surface condition, is
critical to the vehicle road holding and the driver feedback.
The rear suspension subsystem is classified as a semi-rigid twist beam suspension. The torsion beam trailing arm
type system enables the longitudinal flexibility in this system. The bushing elements have a translational stiffness.
They give an additional flexibility to the model. The bumpstops limit the vertical motion of the unsprung mass on
the upper mount. The main dampers have a fixed stiffness. The main beam is modelled as a flexible body and the
other components considered as a rigid bodies.
The simulated model is highly affected by the stiffness of rear axle subsystem. Thus, the main beam at the rear
axle suspension is modelled as a flexible body to increase the accuracy of assesment. The deformation of the main
beam is taken into account with regard to the modal flexibility method. The infinite number of nodes have a linear
deformation in the real beam. They are discretized in the finite number of nodes with assigned mode shapes to the
flexible body (Shabana, 2013). Adams/Flex software creates a modal neutral file MNF which contains the flex
body information.
The main beam radius is 20 mm and the material properties are defined to calculate the body mass properties such
as the center of gravity and the inertia properties. The compliance matrix is characterized by the rigid body modes
and the flexible modes. The rigid body modes defines the rigid motion of structure (Helsen et al, 2010). The
twenty four modes are used in this study from which the first six modes are the rigid modes.

2.2. Wheels and tires subsystem
The modelling of a pneumatic tire is a very complex phenomenon due to the multi-material structure. The
accuracy and the complexity of the tire model depends on various factors of tire (Pacejka and Sharp, 1991). In this
study, the base vehicle Version-1 has 175/70 R13 wheel size and the Version-2 vehicle has 195/65 R15 tire size.
The tire width affects required side slip angles and it changes the vehicle under/over steer characteristics (Heißing
and Ersoy, 2010). The tire fulfils the traction, the braking performance, the steering control and the directional
stability functionalities.
The tire models are chosen basing on the Pac2002 model, because steady-state maneuvers and transient maneuvers
will be used in this study. This tire model has both a mathematical formulation and physical model inputs. The tire
data is consisting of seven columns which are; lateral slip, longitudinal slip, camber angle, vertical load F z, as
input parameters, and longitudinal force Fx, lateral force Fy, self-aligning torque Mz, as model outputs respectively.
The self-aligning torque calculation counts on the lateral force F y and the pneumatic trail. Longitudinal force Fx
emerged on the tire contact patch measured as a function of the wheel slip during braking and driving the
coefficients of longitudinal motion.

3. HARDPOINT OPTIMIZATION WITH DOE
Various design parameters influence the vehicle dynamics attributes. Each parameter should be investigated with
the experiments to improve the desired attributes. The design of experiments method aims to reduce the number of
experiments during the optimization process. The selected parameter effects are observed on outputs which are the
design objectives. Kinematic and compliance characteristics of chassis are main assessment criteria of
performance topic. Toe angle and camber angle are particularly predominant, so this study focuses on them as a
design objective.
Two level screening DoE method has applied in Adams/Insight software. The DoE is designed as the full factorial
to observe the main effects of parameters. The hardpoints’ high and low values are picked in setting range. The
suspension system control arms geometry allows the limited design change on the chassis frame structure. The
base vehicle hardpoint coordinates has changed between -10 and 10 mm with respect to mean values in the two
axis directions separately. The factors mean coordinates are shown in Table 2.
Table 2. The factors mean coordinates

Front lower control arm
Rear lower control arm
Outer lower control arm
Tie-rod outer

x
650
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y
240
245
480
560

z
175
185
155
-
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The vehicle tends to oversteer as a result of an increase in toe-in. Small toe angle changes are desired to satisfy the
vehicle stability (Heißing and Ersoy, 2010). Hence, decreasing the toe angle change is aimed during the rebound
and bounce motion on front axle. Toe angle change sensitivity to the design objective is shown in Table 3.

Figure 3 shows the difference between the base geometry and the optimised geometry toe angle changes. The base
geometry toe angle is changing from 1.82° to -2.38°, so the total change equals 4.20°. On the other hand, the
optimised geometry toe angle is changing from 1.60° to -1.60°, so the total change equals 3.20°. These results
show the %24 improvement is achieved on the toe angle change according to the optimization study
Table 3. Toe angle change sensitivity to the design objective

x
.
.
.
+

Front lower control arm
Rear lower control arm
Outer lower control arm
Tie-rod outer

y
--++
--

z
-++
+
.

Figure 3. Toe angle comparison on front axle

Maximizing the camber angle mean value is aimed during rebound and bounce motion on front axle. Increasing
the negative camber angle, reduces side slip angle so the oversteer characteristics observed. Also, the suspension
system conducted the improved these properties. Hence, decreasing the camber angle change is targeted during the
rebound and bounce motion. Camber angle change sensitivity to the design objective is shown in Table 4.
Table 4. Camber angle change sensitivity to the design objective

x
.
.
.
0

Front lower control arm
Rear lower control arm
Outer lower control arm
Tie-rod outer

y
+
+

z
0
+
.

Figure 4 depicts the difference between the base geometry and the optimised geometry camber angle changes. The
base geometry camber angle is changing from 0.56° to -0.68°, so the total change equals 1.24°. On the other hand,
the optimised geometry camber angle is changing from 0.40° to -0.57°, so the total change equals 0.97°. These
results show the %22 improvement is achieved on the camber angle change according to the optimization study.

Figure 4. Camber angle comparison on front axle
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Development of handling characteristics of a microcar involves a methodology such that initially microcar’s
multibody dynamics model is done. The front suspension hardpoints are optimised in terms of the camber angle
change and the toe angle change. Two versions of tires (175/70 R13 - 195/65 R15) are added into the model to
prepare a microcar virtual platform. Finally, handling assessment maneuvers are simulated to understand the
handling characteristics differences among the models. All maneuvers, correspondingly demonstrate a
development on handling stability.

4. SIMULATION RESULTS
Step steer maneuver has been conducted to observe steering response. Steering wheel input has exerted until 0.4 g
lateral acceleration comprised in 150 ms at 60 km/h constant velocity. Response time improved from 270 ms to
200 ms that result equals %26 development shown in Figure 5.

Figure 5. Steering response time

Constant radius cornering maneuver has been conducted to observe understeer behavior. The predictability of
behavior is assessed between the models. The turning radius is 50 m and initial velocity is 30 km/h. The base
model drastically reaches the characteristic speed, however, optimised geometry gradually reaches characteristic
speed shown in Figure 6.

Figure 6. Understeer behavior predictability of vehicle models

Braking in a turn maneuver has been conducted to observe magnitude of correction inputs on steering wheel. The
optimised geometry has increased the handling stability. Figure 7 depicts that the steering wheel angle correction
requirements are reduced. Longitudinal deceleration and lateral acceleration depends on the tire force thresholds
dictated by the friction ellipse (Heißing and Ersoy, 2010). The combination of lateral, longitudinal and vertical
dynamics occur at driving maneuvers. When the longitudinal force increases, lateral force decreases and vice
versa, as a function of tire properties. The vehicle stability should be kept under combined driving situations.
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Figure 7. Steering wheel magnitude of corrections during braking in a turn maneuver

Double lane change maneuver has been conducted to observe abruptness of steering wheel angle inputs. The
steering wheel angles are in the safety margin for each model. The base model has heavy steering inputs to keep
the vehicle in the target maneuver path. The cornering performance is moderately improved by the tire changing.
The base models are needed more correction inputs to the steering wheel shown in Figure 8.

Figure 8. Abruptness of steering input during double lane change maneuver

5. CONCLUSION
This study focuses on customer oriented attribute development of a microcar design. Theoretical wise, the full
factorial two level screening DoE study conducted and this method lead to hardpoint sensitivity analysis and
optimization. The hardpoint optimization of the suspension system is conducted for toe angle and the camber
angle changes. Suspension targets (caster angle, kingpin inclination angle) were met by the suspension hardpoint
optimization.
Afterwards, vehicle level multibody dynamics simulations are conducted. The virtual assesment maneuvers verify
the effects of optimization studies on handling characteristics. Yaw stability improvement is achieved with no
degradation on steering response.
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ÖZET
Bu makale, bir dizel motor bloğuna titreşim transdüserinin yerleştirilmesi ile alınan deneysel verilerin sonuçlarını
sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı atık kızartma yağından üretilen biyodizel ve biyodizel/motorin karışımlarının
titreşim ve gürültü karakteristiklerini incelemektir. Motor testlerini gerçekleştirmek için günümüz ağır ticari
taşıtlarda kullanılan 6L silindir hacmine sahip bir dizel kullanılmıştır. Yakıt karışımları, motorine hacimsel olarak
%20 biyodizel (B20), %50 biyodizel (B50) ilave edilerek hazırlanmıştır. Motor testlerinde, saf motorin, B20, B50
yakıt karışımları ve saf biyodizel (B100) test yakıtı olarak kullanılmıştır. Deneyler sabit motor devri ve sabit
döndürme momentinde
gerçekleştirilmiştir. Sinyal işleme esnasında yüksek frekanslı parazitlerin minimize
edilmesi için verilere düşük geçirgenli filtre uygulanmıştır. Titreşim analizi için kare ortalamalarının karekökü
metodu (RMS) kullanılmıştır. Tüm motor devir ve yükünde biyodizel ve karışımlarının kullanılması ile elde edilen
titreşim genliği saf motorin kullanımına kıyasla daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, bu çalışmada, yanma sonucunda
oluşan titreşim etkilerini frekans bazında incelemek için Koherens yöntemi ile frekans analizi yapılmıştır. Yanma
sonucunda oluşan titreşimlerin etki ettiği frekans bantları filtrelenerek gürültü değerleri çıkarılmış, motor devri
arttıkça motor gürültüsünün arttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyodizel, titreşim, ses, yanma, dizel motor

ANALYSIS OF VIBRATION AND ACOUSTICS IN A DIESEL ENGINE FUELED
WITH BIODIESEL PRODUCED FROM WASTE FRYING OILS
ABSTRACT
This paper presents the results of experimental data obtained with the application of an engine block vibration
transducer. The aim of the study is to investigate the vibration and noise characteristics of biodiesel produced from
waste frying oils and biodiesel/fossil diesel fuel mixtures. To accomplish engine tests, a diesel with 6L cylinder
volume used in today's heavy commercial vehicles was used. Fuel mixtures are prepared by adding 20% vol.
biodiesel (B20), %50 vol. biodiesel (B50) to the fossil diesel fuel. In the engine tests, pure fossil diesel fuel, B20,
B50 fuel mixtures and pure biodiesel (B100) were used as test fuel. The tests were carried out at different engine
speeds and constant engine torque. A low-pass filter was used to minimize high frequency interference during
signal processing. Root Mean Square method (RMS) have been used for vibration analysis. The vibration
amplitude obtained with the use of biodiesel and its blends at all engine speeds and load is higher than that of the
diesel engine fueled with pure fossil diesel fuel. In addition, in this study, frequency analysis was performed with
the Coherence method in order to investigate the frequency bands of the effects of the vibrations resulting from the
combustion. The frequency bands affected by the vibrations resulting from combustion are filtered to find out the
engine noise values, it is seen that the engine sound increases along with the increase engine speed.
Keywords: Biodiesel, vibration, sound, combustion, diesel engine

1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze, dizel motorların endüstride ve taşıtlarda kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Fosil kökenli
yakıtlar kullanılan dizel motorlar hava ve ses kirliliğine sebep olmaktadır. Yenilenemeyen fosil kökenli yakıtlar
piyasanın mevcut talebini, maksimum 100 yıl daha karşılayabileceği öngörülmektedir (Antoni ve diğ., 2002).
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Araştırmacılar, sınırlı fosil kaynaklardan dolayı fosil kökenli yakıtlara bağımlılığı azaltacak, ucuz ve çevreci
alternatif dizel yakıtları geliştirmek gerekliliği üzerinde durmaktadır. Biyodizel, çeşitli bitkisel ve hayvansal
yağlardan üretilen alternatif bir dizel yakıtıdır. Biyodizelin özellikleri kullanılan yağ kaynağına ve üretiminde
kullanılan alkol tipine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu durum her biyodizel için farklı tutuşma, yanma ve
emisyon değerlerinin oluşmasına neden olmaktadır (Özsezen ve Çanakcı, 2008). Birçok çalışmada,
biyodizel/motorin karışımlarının motor performansı, yanma ve emisyon değerlerin üzerine etkisi detaylı bir
şekilde gösterilir iken (Geng ve diğ., 2003; Carlucci ve diğ., 2005; Charles ve diğ., 2009; Chiavola ve diğ., 2009;
Enweremadu ve Rutto, 2010), fraklı kaynaklardan üretilen biyodizelin dizel motorlarda titreşim ve ses
parametreleri üzerine etkisinin detaylı bir şekilde incelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Titreşim ve gürültü dizel motorların en önemli problemlerindendir ve bu problemler dizel motorlarda gerçekleşen
yanma olayının bir sonucudur. Titreşimin en önemli sonuçlarından biri ise malzeme yorulmasıdır (Heidary ve diğ.,
2013). Taşıtlarda titreşim ve gürültünün büyük bir kısmı motordan ve egzoz sisteminden kaynaklanır. Motorda
meydana gelen titreşimlerin büyük bir bölümü; pistona etki eden değişken gaz kuvvetleri, hareketli ve dönen
parçaların atalet dengesizliği ve supap mekanizmasından kaynaklanır. Titreşimin neden olduğu malzeme
yorulması, ısınma, sürtünme ve darbeler gibi fiziksel etkiler sonucu taşıt parçalarında deformasyonlar meydana
gelmektedir.
Titreşim ölçümleri, yanmanın karakterize edilmesinde ve motorun çalışma şartlarının izlenmesinde yaygın olarak
kullanılmaktadır (Liu ve diğ., 2006; Lim ve Teong, 2010). Spektrum analizi, bir sinyalin hangi frekansta ve
genlikte olduğunu ortaya koyan bir yöntemdir. İçten yanmalı motorlarda durum izleme ve arıza tespit işlemlerinde,
Short-Time Fourier Transform (STFT), Wigner-Ville Distribution (WVD) ve Wavelet Continuous Transform
(CWT) gibi spektrum analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler sayesinde motorda oluşabilecek muhtemel
arızaları önceden kestirmek ve bakım maliyetlerini azaltmak daha kolay olmaktadır (Mohsin ve diğ., 2014;
Moosavian ve diğ., 2016). Bu çalışmada, STFT yöntemi motor titreşim analizlerinde kullanılmıştır.
Antoni ve diğ., bir motordaki silindirde gerçekleşen bir çevrimin içerisindeki valflerin hareketi, yanma ve piston
vurması gibi olayların haritası çıkarmıştır (Antoni ve diğ., 2002). Krank açısına bağlı olarak frekans analizi
Wigner-Will dağılımı adı verilen yöntemle 4 silindirli bir motorun her bir çevrimi için titreşim haritaları
çıkartılmıştır (Naber ve diğ., 2006). Geng ve diğ., (2003) titreşimi tespit etmek için 6 silindirli, 4 zamanlı bir dizel
motor kullanmıştır. İlk olarak motorlardaki darbe dürtüleri analiz edilmiş ve sınıflandırılmıştır. Darbe dürtülerinin
titreşim üzerine etkisini incelemek için dalgacık paket yazılım programı yardımıyla çoklu bant filtreleme ile
Wilgner-Ville yöntemi kullanılarak zaman-frekans karakteristiklerini belirlenmiştir (Moosavian ve diğ., 2016).
Carlucci ve diğ., (2005) yanma sonucu oluşan silindir gaz basıncındaki dalgalanmaları inceleyerek, yakıt
püskürtme sisteminde oluşabilecek arızaları tespit etmeye çalışmıştır. Araştırmacılar, zaman-frekans analizini,
silindir gaz basıncını, ısı iletim oranını, titreşim verilerinin korelasyon derecesini tespit etmek için klasik Fourier
metodunu kullanmıştır. Yakıt püskürtme basıncının, püskürtme zamanının, yanmada meydana getirdiği
değişimleri frekans analizinde belirlemişlerdir (Özçelik ve diğ., 2015). Liu ve diğ., (2006) silindir kapağı
üzerinden aldığı titreşim sinyali ile supap hasar başlangıcının tespitini yapmışlardır. Deney motoru olarak 4
silindirli, 4 zamanlı, direkt püskürtmeli bir dizel motor kullanmışlardır. Motorda çevrimden çevrime meydana
gelen değişimleri göstererek, supap hasar analizleri yapılmıştır. Supap açıklıklarının artmasıyla titreşim
genliklerinin de arttığı gözlemlenmiştir. Benzer bir çalışmada (Tüccar ve diğ., 2014), supap açıklıklarının ve
yanma olaylarının hangi frekanslarda olduğu tespit edilmiştir. Xu ve diğ., (2010) sinyaller frekans ve zaman
tabanında Hilbert-Huang dönüşümü yöntemi kullanılarak titreşim frekans analizi yapmışlardır. Deneyler 6
silindirli, 4 zamanlı bir dizel motorda gerçekleştirilmiştir. 3,2-6,4 kHz yüksek frekans bileşenleri supap katarının
darbeleri ve silindir gaz basıncının ortaya çıkardığı bileşenler olduğu belirtilmiştir. Wu ve Chen (2006) 0-400 Hz
düşük frekans bileşenleri ise motorun haraketli parçalarının momenti, atalet kuvvetlerin genlik ve frekans değerleri
olduğu göstermiştir. Chiovola ve diğ., (2010) common rail yakıt püskürtme sistemli, su soğutmalı, Lombardini
LDW442CRS model dizel motoru kullanarak, elde ettiği verileri koherens analizi ile işlemiştir. Koherens analizi
sonucuna bakılarak 650-1000 Hz frekansları arasındaki püskürtme parametreleri arasındaki ilişkinin daha uyumlu
olduğunu göstermiştir.
Silindir gaz basınç bilgisi içten yanmalı motorlarda yanma, emisyon ve performans parametreleri hakkında önemli
bilgiler vermektedir. Bu çalışmada, biyodizel alternatif dizel yakıtı olarak kullanılmıştır. Ağır ticari taşıtlarda
kullanılan dizel motora silindir gaz basınç transduceri, mikrofon ve ivme ölçer monte edilerek, biyodizelin titreşim
ve gürültü karakteristiği, fosil kökenli motorin yakıtı referans alınarak analiz edilmiştir.
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2.

METOD VE MATERYAL

Kocaeli ilinde bulunan küçük ölçekli lokantalardan atık bitkisel kızartma yağları toplanarak, Kocaeli Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Yakıt laboratuvarında biyodizel üretimi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan motorin ise
Kocaeli Üniversitesi yolu güzergahındaki ticari bir yakıt istasyonundan satın alınmıştır.
Test yakıtı hazırlanırken, hacimsel olarak %20 biyodizel ile %80 motorin karıştırılarak B20, %50 biyodizel ile
%50 motorine karıştırılarak B50 elde edilmiştir. Motor testlerinde saf motorin, B20, B50 yakıt karışımları ve saf
biyodizel (B100) kullanılmıştır. Tablo 1’de test yakıtlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri verilmektedir.

Özellikler
Yoğunluk (15°C)
Viskozite (40°C)
Parlama noktası
Asit değeri
Isıl değeri
İyot Sayısı
Kükürt İçeriği
Setan indeksi

Tablo 1. Test Yakıtlarının Özellikleri
Biyodizel
Birim
(EN 14214)
kg.m-3
889,4
mm2.s-1
5,0
°C
163
mg KOH.g-1
0,15
kJ.kg-1
39576
g l,100g-1
119,8
ppm
6,3
-54

Motorin
860-900
3,5 – 5,0
101 min.
0,5 maks.
44800
120 maks.
10 maks
51 min

Motor testleri, Ford Cargo marka ağır ticari araçlarda kullanılan bir dizel motor, hidrolik dinamometreye
bağlanarak gerçekleştirilmiştir. Tablo 2’de test motorunun teknik özellikleri verilmektedir.
Tablo 2. Test Motorunun Özellikleri
Motor
Tipi
Silindir sayısı
Silindir çapı
Strok (Kurs)
Sıkıştırma oranı
Püskürtme pompası
Püskürtme basıncı
Enjektör delik çapı ve sayısı
Maksimum güç
Maksimum moment
Püskürtme sırası
Rölanti devri

6 L Ford Kargo
Direkt püskürtmeli, doğal emişli, 4 zamanlı, su soğutmalı
6
104,80 mm
114,90 mm
15,9: 1
Mekanik regülatörlü sıra tipi pompa
197 bar
0,3 mm, 4 delikli
81 kW @ 2600 d/d
335 Nm @ 1500 d/d
1-5-3-6-2-4
625–675 d/d

Şekil 1. Test düzeneğinin şematik görünüşü

Şekil 1’de deneylerde kullanılan test düzeneğinin şematik görünüşü verilmektedir. Deney şartları için 100 Nm
sabit yük ve 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 d/d sabit motor devri seçilmiştir. Ayrıca, 1500 d/d sabit motor
devrindeki testlerde 200 ve 300 Nm sabit motor yükleri de test edilmiştir. Deney düzeneğinde, tek yönlü (z yönlü
dikey) ICP 352C03 1,02 mV/(m/s2) hassasiyetine sahip ivmeölçer transdüseri kullanılmıştır. İvmeölçer motorun
birinci silindirinin tepesine monte edilmiştir. Testlerde silindir gaz basıncı, Kistler 6061 marka su soğutmalı basınç
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sensörü ile ölçülmüştür. Gürültü verileri alırken 01dB MCE212 (Elektret mikrofon 1/2”, tip 1, 50 mV/Pa) tipte bir
serbest alan mikrofonu kullanılmıştır. Mikrofon, motordan 1 metre uzağa yerleştirilmiştir. NETdB12 veri toplama
cihazı ile gürültü, titreşim ve silindir gaz basınç değerleri eşzamanlı olarak, Nyquist teoremine göre 25,6 kHz
örnekleme frekansı ile alınmıştır. Şekil 2’de 2000 d/d ve 100 Nm test koşulunda birinci silindirden alınan silindir
gaz basıncı ve ivme sinyalleri gösterilmiştir. Silindir gaz basıncı ve titreşim sinyalleri işlenmemiş olduğundan
dolayı yüksek frekanslı parazit dalgalanmaları net olarak görülmektedir. Silindir gaz basıncı sinyallerinin, titreşim
ivme sinyal genliklerine göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Silindir gaz basıncı
İvme

7,5

600

200
4,5

0

3,0

-200
-400

1,5

0,0

İvme (m/s2)

Silindir gaz basıncı (MPa)

400
6,0

-600
1,0

1,1

1,2

1,3

Zaman (s)

Şekil 2. 2000 d/d ve 100 Nm test koşulunda ham silindir gaz basıncı ve titreşim verileri

Düşük geçirgenli filtre yüksek frekanslı parazit dalgalanmaları yok etmek için tasarlanmıştır. Kesme frekansı
belirlemek için, Fourier yöntemi kullanılarak silindir gaz basıncı sinyalleri normalize edilmiştir. Baskın frekans,
motorun genel çalışma frekansına karşılık gelmektedir. Ham sinyaller, 6 dereceli 0.15 kesme frekanslı düşük
geçirgenli Butterworth filtreden geçirilmiştir. Şekil 3’de 2000 d/d ve 100 Nm test koşulunda alınan ve filtrelenen
silindir gaz basıncı ve titreşim ivme sinyalleri gösterilmektedir. Sinyallerin genlik değerleri, düşük geçirgenli
filtreden sonra azaldığı görülmektedir. Böylece, yüksek frekanslı parazitler ham sinyallerden çıkarıldığı tespit
edilmiştir.
8

Silindir gaz basıncı (MPa)

600

6

400

5

200

4

0

3

İvme (m/s2)

Silindir gaz basıncı
İvme

7

-200
2
-400

1
0

1,0

1,1

1,2

1,3

-600

Zaman (s)

Şekil 3. 2000 d/d ve 100 Nm test koşulundaki filtrelenmiş silindir gaz basıncı ve titreşim verileri

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmadaki deney sonuçlarını yorumlayabilmek için sabit devir ve yük şartlarında toplanan titreşim ve gürültü
verileri zaman ve frekans uzayında analiz edilmiştir. Motor çevrimlerinin düzensizliğinden dolayı iki saniyelik
sinyallerin ortalaması alınarak sinyal işleme yapılmıştır.
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3.1.

Titreşim Analizi

Motor test sisteminde zaman uzayında alınan veriler, daha sonra krank açısına çevrilmiştir. Motor çevrimlerinde
krank açısına bağlı olarak yanmanın incelenmesi hem mekanik streslerin kontrolü hem de vuruntu sınırının tespit
edilebilmesi için önemlidir. Bu çalışmada, yanma sürecinde yüksek frekanslı ve genlikli bölgeler incelenerek, her
bir test yakıtı kullanımında motorun nasıl etkilendiği ham veriler üzerinden izlenmiştir.
2000 d/d ve 100 Nm test şartlarında, test yakıtlarının silindir gaz basıncı ve ivme sinyalleri Şekil 4’te
verilmektedir. Tüm yakıt testlerinde, silindir içerisine yakıt püskürtülmesi ile birlikte hava-yakıt oksidasyonu hızla
gelişmiş ve silindir gaz basıncında ani bir artış meydana gelmiştir. Bilindiği üzere, özellikle dizel motorlarda
yanmanın birçok noktadan başlaması ve ani basınç artışı motor bloğunda titreşime sebep olmaktadır (TaghizadehAlisaraei ve diğ., 2016). Motorin yakıtı kullanımı ile biyodizel ve karışımlarına göre titreşim genliğinin daha
düşük olduğu tespit edilmiştir. En yüksek titreşim genliği B100 yakıtı kullanımında elde edilmiştir.

B20
B50
B100
Motorin

6

400

200
5
0
4

İvme (m/s2)

Silindir gaz basıncı (MPa)

7

-200
3
-400

2
350

360

370

380

Krank açısı (o)

Şekil 4. 2000 d/d ve 100 Nm test koşulunda silindir gaz basıncı ve titreşim sinyalleri

Bu çalışmada, bütün devir ve yüklerde ham ivme sinyallerinin titreşim analizleri yapılmıştır. Sinyaller RMS (root
mean square) yöntemi kullanılarak tüm yakıtlar için titreşim genlikleri tespit edilmiştir. Bütün analizler iki
saniyelik verilerin ortalaması alınarak gerçekleştirilmiştir.

(1)
Burada;
zaman uzayında ivmeölçer verilerini, N toplam veri sayısını (51200 örnek karşılık gelir)
göstermektedir.
RMS yöntemi kullanılarak elde edilen sinyaller Şekil 5 ve 6’da verilmektedir. Şekil 5’de 100 Nm sabit motor yükü
ve farklı motor devirlerinde her bir yakıt için ivme sinyalleri verilmektedir. Tüm yakıtlar için titreşim RMS
değerleri devirler arttıkça artış göstermiştir. Motor devirlerinin titreşime önemli etki ettiği tespit edilmiştir. Motor
titreşiminin motor devriyle artması mekanik titreşimlerin daha çok olmasından kaynaklanmaktadır (Yunus Khan
ve diğ., 2015). Titreşim genliğindeki artış bütün yakıtların hepsinde benzer eğilime sahip olduğu görülmüştür.
B100 yakıtı diğer yakıtlara kıyasla daha fazla titreşim genliğine sahip olduğu gözlemlenmiştir.
Şekil 6’da sabit devir ve farklı motor yüklerinde her bir test yakıtı için titreşim RMS değerleri verilmiştir. Motor
yükü artıkça titreşim RMS değerlerinin düştüğü görülmüştür. Titreşim RMS değerleri en fazla B100 yakıtında
oluşurken, en az titreşim RMS değeri B20 yakıtı kullanımı ile elde edilmiştir. Motor yüklerinin değişimi ile
maksimum silindir gaz basıncının tepe noktası ve oluşum lokasyonu değiştiğinden, titreşim parametreleri de bu
değişimden önemli derecede etkilenmektedir. Karışımların içerisindeki biyodizel oranı arttıkça, yakıtın enerji
içeriği azalmaktadır. Biyodizelin enerji içeriği motorine kıyasla daha az olduğundan, biyodizel kullanımı daha
fazla yakıt tüketimine sebep olmaktadır (Özsezen ve Çanakcı, 2011). Daha fazla yakıtın tüketilmesi, titreşim RMS
genliklerinin de fazla olmasına neden olabilir. Tablo 1’de görüldüğü üzere bu çalışmada kullanılan biyodizelin
setan indeksi motorine kıyasla 3 birim, yoğunluğu ise yaklaşık %3 daha yüksektir. Motorun maksimum döndürme
momentinin elde edildiği 1500 d/d’da biyodizel yakıt özelliklerinin etkisi biraz daha belirgin şekilde ortaya
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çıkmıştır. Yakıt karışımlarında biyodizel oranı arttıkça, yakıtların viskozite değeri artmaktadır (Alptekin ve
Çanakcı, 2008). Yüksek viskozite sahip yakıtlarda püskürtme ve buharlaşma süresi uzamaktadır. Bundan dolayı,
yanma sonucu oluşan düzensiz gaz kuvvetleri titreşim RMS değerlerini arttırdığı düşünülmüştür.

Titreşim RMS genliği (m/s2)

90

B20
B50
B100
Motorin

80

70

60

50

40

30

1000

1250

1500

1750

2000

Motor devri (d/d)

Şekil 5. Motor devrindeki değişime göre titreşim RMS değerleri

B20
B50
B100
Motorin

Titreşim RMS genliği (m/s2)

80

75

70

65

60

55

100

200

300

Motorun döndürme momenti (Nm)

Şekil 6. Motor yükündeki değişime göre titreşim RMS değerleri

Koherens analizi farklı sensörlerden alınan verilerin birbirleriyle uyumluluk derecesini göstermektedir. Koherens
analizi yapılırken, eğri 0-1 arasında genlik gösterir. Bire yaklaşıldıkça 100% uyumluluk derecesine doğru daha çok
yaklaşılmış olur. Şekil 7 ’de 2000 d/d ve 100 Nm test koşulunda silindir gaz basıncı ve titreşim sinyallerinin
koherens analizi verilmiştir. En fazla uyumluluk derecesi 1500 Hz frekans bandı çevresinde görülmüştür.
1,0

B20
B50
B100
Motorin

Koherens (-)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Frekans (Hz)

Şekil 7. 2000 d/d ve 100 Nm test koşulunda silindir gaz basıncı ve titreşim sinyallerinin koherens analizi
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3.2. Gürültü analizi
Bu çalışmada, sabit yük (100 Nm) farklı devirlerde yanma kaynaklı bileşenlerin gürültü analizi yapılmıştır.
Gürültü analizi yapılırken iki saniyelik verilerin RMS değerleri aşınmıştır. Gürültü verileri işlenirken koherens
analizi dikkate alınmıştır. Yanma ile ilgili frekans bandları dışındaki veriler elemine edilmiştir. koherens
analizinde 600 Hz- 2500 Hz frekans bandları yanma kaynaklı bileşenlerin etkisi altındadır. 1000 d/d motor
devrinde saf motorin kullanımı ile biyodizel ve karışımlarına kıyasla önemli derecede gürültü genliğinde artış
ortaya çıkmıştır. 1250 d/d motor devrinde yakıtların gürültü genlikleri benzer eğilimler göstermiştir. Özellikle,
B20 kullanımı ile gürültü genliğinde motor devrine göre kararsız bir yapı ortaya çıkmıştır. Motorun maksimum
döndürme momenti gösterdiği1500 d/d’da en yüksek gürültü genliği B20 yakıtı kullanımı ile elde edilmiştir.

Ses basıncı seviyesi (dB)

99
98
97
96

B20
B50
B100
Motorin

95
94
93
92

1000

1250

1500

1750

2000

Motor devri (d/d)

Şekil 8. Motor devrindeki değişime göre motor gürültü seviyesi

4. SONUÇLAR
Günümüze kadar dizel motorlarda çeşitli kaynaklardan (bitkisel, hayvansal ve atık yağlar) üretilen biyodizellerin
motor performans ve emisyon değerleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu çalışmada, atık kızartma yağında elde
edilen biyodizel yakıtı ile motorin ve bunların ikisinin karışımlarından oluşan test yakıtlarının titreşim ve gürültü
analizleri yapılmıştır. Motor yüküne bağlı titreşim analizi sonucunda, motor yükü artıkça titreşim RMS
değerlerinin düştüğü görülmüştür. Motor yüklerinde toplamda titreşim genliği en fazla B100 yakıtı kullanıldığında
elde edilmiştir. Tüm yakıtlar için motor yüklerinin değişimi ile her bir krank açısına denk gelen silindir gaz basıncı
değiştiğinden, titreşim parametreleri de bu değişimden önemli derecede etkilendiği gözlemlenmiştir. Motor
devrine bağlı titreşim analizi sonucunda, tüm yakıtlar için titreşim RMS değerleri motor devri arttıkça artış
göstermiştir. Motor devirlerinin titreşime önemli etki ettiği belirlenmiştir. Koherens yöntemi ile frekans analizi
yapılmış ve hangi frekans bandlarında motorun dürtülendiği izlenmiştir. En fazla uyumluluk derecesinin 1500 Hz
frekans bandı çevresinde olduğu tespit edilmiştir. Motor devrine bağlı gürültü analizi sonucunda, 1500 d/d’da en
yüksek gürültü genliği B20 yakıtı kullanımı ile elde edilirken, 1750 d/d’lık test en düşük gürültü genliği yine B20
yakıtının kullanımı ile elde edilmiştir. Bu durum, dizel motorlarda gerçekleşen sıkışmalı ateşleme prosesinin her
devirde çok azda olsa farklı yanma karakteristiği oluşturduğunu çok net göstermektedir. Motor devri arttıkça tüm
yakıtların gürültü seviyesinde artış meydana gelmiştir.
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ABSTRACT
In this study, the kinematical analyses of rhombic and rhombus drive mechanisms were performed theoretically
under the same conditions for a beta type Stirling engine with a swept volume of 365 cm 3 by using the MSC
Adams software. The characteristics of these drive mechanisms were compared with each other. Although
rhombic and rhombus drive mechanisms have the same swept volumes, it was observed that the compression
volume values are different from each other. It was also observed that the highest volume value in terms of
compression volume was obtained with rhombus drive mechanisms. When the analysis results are examined, the
total volume change of the Stirling engine with rhombus drive mechanism is higher than that of the Stirling engine
with rhombic drive mechanism. The changes of the total volume were obtained nearly at almost the same
crankshaft angle in rhombic and rhombus drive mechanisms. It has been found that the expansion volume changes
of rhombic and rhombus drive mechanisms are very close to each other. It was determined that the velocities of
the power and displacer pistons in rhombic and rhombus drive mechanisms are nearly the same when they are
moving towards the top dead center. The velocities of moving towards to the bottom dead center are different in
rhombic and rhombus drive mechanisms.
Keywords: Stirling engines, Rhombic drive mechanism, Rhombus drive mechanism, Kinematic analysis,
Optimization

1. INTRODUCTION
As of early 18th century, the inadequacy in covering the need for power, which was brought with the fast
increasing industrialization, by using manpower or animal power led to the discovery of steam engines. In those
years, the power requirements of water pumps used in quarries and in coal mines were covered by steam engines.
When steam engines started to blow up in a frequent manner, there appeared a need for developing less dangerous
engines (Walker, 1980). In recent years, the use of renewable energy resources and their increasing usage areas are
considered as a solution method for the concerns in the field of energy. Solar energy ranks first among renewable
energy resources. It is extremely important to use this renewable energy resource because our country has a high
solar energy potential. For this reason, the efforts continue to develop machines with low emission rates that can
produce power by using alternative energy resources that are cheaper and easily available. Internal combustion
engines are dependent on fuel types, and there are great concerns about the future of these engines because of
using especially the fossil-based fuels. For this reason, wide-scale studies are conducted to develop machines that
use various energy resources instead of fossil-based fuels as an alternative. Stirling Engines are one of these
alternative power production machines and may use various alternative energy resources because it uses external
combustion technique and have many advantages when compared with other power production systems.
Robert Stirling made the design and production of Stirling Engines that worked with the producing heat from the
outer side principle. In 1816, it was officially registered with the original patent number 4081 (Stirling, 1816).
Stirling engines work according to closed cycle principle. The heat required for work-flow is provided from a
specific heat source outside the cylinder in a non-stop manner. For this reason, Stirling Engines are classified as
external combustion engines. Various types of Stirling Engines that run on alternative energy resources are being
developed in many countries mostly to produce electricity and for irrigation. The harmful exhaust emissions
released from internal combustion engines and from other power production systems are among the major risks
that threaten the future of all living creatures on Earth. Because of these negative reasons, Stirling Engines have
been brought into the agenda again because of being high-yield environment-friendly and due to their superiority
in consuming low fuel to produce electricity energy (Erol continued, 2017). Unlike the internal combustion
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engines, Stirling Engines do not depend on the energy type they use, which makes them be more promising for the
future.
Air was used as working fluid in the first Stirling engines, and these engines were called as “Air engines” (Brey,
1947). In forthcoming years, helium, hydrogen, nitrogen and similar gasses were used as the working fluid. These
engines were named as “Stirling engines” after Robert Stirling by Dr. Roelf Jan Meijer in 1950s in the literature
(Meijer, 1959, 1965).
Stirling engines are extremely complex systems that have heat exchangers, coolers, regenerators, and driving
mechanisms (Walker continued, 1989). Drive mechanisms are used for the purpose of converting thermal energy
into mechanical energy, which is the case in all engines. Drive mechanism varies according to the type of the
engine. Many drive mechanisms have been developed in time by engine designers for the purpose of ensuring that
the power is achieved at a higher level from the engine, the losses that occur due to friction are reduced, and the
thermal productivity is increased. In kinematic Stirling engines, “Bell crank (Crank rocker)”, “Slider crank”,
“Wobble yoke”, “Rhombic drive”, “Swash plate”, “Scotch yoke”, “Ross yoke” and similar drive mechanisms are
used (Erol continued, 2017). Since pistons move in a concentric manner in the same cylinder in beta type Stirling
engines, four different drive mechanisms are preferred in these engines. These are the Bell crank, Slider crank,
Rhombic drive and Scotch yoke drive mechanisms.
The complexity of all the actual events that happened in the engines conducts researchers to theoretical analyses.
In this study, the kinematical analyses of rhombic and rhombus drive mechanisms were performed theoretically
under the same conditions for a beta type Stirling engine with a swept volume of 365 cm3 by using the MSC
Adams software. The characteristics of these drive mechanisms were compared with each other.

2. KINEMATICAL ANALYSES
Kinematics investigates the movements of objects without considering the masses and the forces that are effective
on them. The kinematic parameters such as position, speed and acceleration of an existing system and the
performance properties may be determined with the kinematic analysis method before the production of prototypes
are made. Kinematic analysis has an important place in engine design.
MSC Adams (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical System) Program is one of the dynamic and kinematic
analysis software used commonly all over the world. This program was developed by MSC Software Corporation
(Orlandea, 2016). MSC Adams Program is an extremely developed software that may perform dynamic and
kinematic analyses of mechanical systems using a computer medium through virtual testing prototypes just like in
real life situations. With this program, the design quality of systems is increased, and important reductions are
obtained in the costs of designs and prototypes (Shabana, 2016). Kinematical analyses of rhombic and rhombus
drive mechanisms were performed by using the MSC Adams program. The drawings and montages of the models
used in MSC Adams program were made in the SolidWorks program, which is one of the CAD programs
The technical properties of the engine whose kinematic analysis is made for rhombic and rhombus drive
mechanisms are given in Table 1. These technical properties were taken as the same for each drive mechanism.
Only the drive mechanism types of the engine were changed for the analyses.
Table 1. Technical properties of the engine whose kinematic analysis was made
Engine type
Swept volume (cm3)
Displacer cylinder bore (mm)
Displacer piston bore (mm)
Displacer piston stroke (mm)
Power cylinder bore (mm)
Power piston bore (mm)
Power piston stroke (mm)

Beta
365
88
87
60
88
88
60

2.1. Kinematical Analysis of Rhombic Drive Mechanism
Rhombic drive mechanism was first applied to Stirling engines by the Philips Company in 1953. Rhombic drive
mechanism; consists of connecting rod on the six sides which are identical to each other joined by two
synchronized gears rotating in opposite directions and a balanced rotating crankshaft as shown in Fig. 1. The
power piston rod is connected to the top connection piece and the displacer piston rod is connected to the bottom
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connection piece. The most important advantage of this mechanism is that the lateral friction forces are very small.
Mechanical losses are minimized by reducing the lateral forces between the piston and the cylinder, as well as the
displacer piston rod and the power piston rod where the friction is high. This mechanism reduces wear in engine
parts (Badr continued, 2016). The schematic drawing of a Stirling engine with rhombic drive mechanism was
created in MSC Adams software and developed for analyses is given in Fig. 2.

Figure 1. Schematic drawing of rhombic drive mechanism

Figure 2. Schematic drawing of Stirling engine with rhombic drive mechanism

The volume changes in the Stirling engine with rhombic drive mechanism depending on the crankshaft angle,
which were obtained with the MSC Adams software, are given in Fig. 3. Compression volume value stays stable at
the minimum level after the crankshaft moves to 180° position for nearly a period of 90°, which is specific to this
drive mechanism. In other words, compression process is performed at a stable temperature for a duration of 90°.

Figure 3. The variation of volume according to different crank angle of rhombic drive mechanism

The power piston and displacer piston position values obtained with the MSC Adams software depending on the
crankshaft angle of the Stirling engine with rhombic drive mechanism are given in Fig. 4.
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Figure 4. The variation of piston positions according to different crank angle of rhombic drive mechanism

The linear forth-back movement of the pistons in the bottom and top dead centers in the cylinder is converted into
circular movement through crankshaft. The more the speed of the movement of the pistons is, the higher the
engine rotation speed becomes. In reality, although the speed of a point on crankshaft and flywheel is stable at
stable engine speed, the speed and direction of the piston changes constantly. The speeds of the pistons are used
frequently as a comparison value between engines (Taylor, 1998 and Ferrari, 2014)
Changes in velocities for the power piston and displacer piston in Stirling engine with rhombic drive mechanism at
600 rpm and 900 rpm, which were obtained with the MSC Adams software, are given in Fig. 5 and Fig. 6. When
the graphics are examined it is seen that when the pistons go up to the top dead center at 600 rpm, they reach a
speed of nearly 1.7 m/s, and when they go down to the bottom dead center, they reach a speed of 2.4 m/s. At 900
rpm, it is seen that when the pistons are moving towards the top dead center, they reach a speed of nearly 2.5 m/s,
and to a speed of nearly 3.6 m/s when they are moving towards the bottom dead center.

Figure 5. The variation of piston velocities according to different time of rhombic drive mechanism (600 rpm)

Figure 6. The variation of piston velocities according to different time of rhombic drive mechanism (900 rpm)
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2.2. Kinematical Analysis of Rhombus Drive Mechanism
Rhombus drive mechanism was first used in the 1900's in Lanchester automobile engines with two-cylinder boxer
type internal combustion (Lanchester, 1898 and Platt continued, 1968). Rhombus drive mechanism; consists of
connecting rod on the four sides which are identical to each other joined by two synchronized gears rotating in
opposite directions and a balanced rotating crankshaft as shown in Fig. 7. The power piston rod is connected to the
top connection piece and the displacer piston rod is connected to the bottom connection piece. The schematic
drawing of a Stirling engine with rhombus drive mechanism was created in MSC Adams software and developed
for analyses is given in Fig. 8.

Figure 7. Schematic drawing of rhombus drive mechanism

Figure 8. Schematic drawing of Stirling engine with rhombus drive mechanism

The volume changes in the Stirling engine with rhombus drive mechanism depending on the crankshaft angle,
which were obtained with the MSC Adams software, are given in Fig. 9.

Figure 9. The variation of volume according to different crank angle of rhombus drive mechanism

The power piston and displacer piston position values obtained with the MSC Adams software depending on the
crankshaft angle of the Stirling engine with rhombus drive mechanism are given in Fig. 10.
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Figure 10. The variation of piston positions according to different crank angle of rhombus drive mechanism

Changes in velocities for the power piston and displacer piston in Stirling engine with rhombus drive mechanism
at 600 rpm and 900 rpm, which were obtained with the MSC Adams software, are given in Fig. 11 and Fig. 12.
When the graphics are examined it is seen that when the pistons go up to the top dead center at 600 rpm, they
reach a speed of nearly 1.7 m/s, and when they go down to the bottom dead center, they reach a speed of 2.1 m/s.
At 900 rpm, it is seen that when the pistons are moving towards the top dead center, they reach a speed of nearly
2.6 m/s, and to a speed of nearly 3.2 m/s when they are moving towards the bottom dead center.

Figure 11. The variation of piston velocities according to different time of rhombus drive mechanism (600 rpm)

Figure 12. The variation of piston velocities according to different time of rhombus drive mechanism (900 rpm)

3. RESULT AND DISCUSSIONS
Four different drive mechanisms which are called as bell crank, slider crank, rhombic drive and scotch yoke are
used in beta type Stirling engines. In this study, separate kinematic analyses were made with MSC Adams
software for rhombic and rhombus drive mechanisms with the same swept volume in a beta type Stirling engine,
and the results were compared. The comparison of the volume changes obtained with the MSC Adams software
for rhombic and rhombus drive mechanisms are given in Fig. 13.
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Figure 13. The variation of volumes according to different crank angle

Comparison of the compression volume values obtained in the MSC Adams software for rhombic and rhombus
drive mechanisms are given in Fig. 14. Although these drive mechanisms have the same swept volumes, their
compression volume values are different. It is seen that the highest volume value in terms of compression volume
was obtained with rhombus drive mechanisms.

Figure 14. The variation of compression volumes according to different crank angle

Comparison of the expansion volume changes obtained in the MSC Adams software depending on the crankshaft
angle is given in Fig. 15. When the graphic is examined it is seen that the maximum volume change values are
close to each other. The analyses were started at a state when the expansion volume was at the minimum level and
when the displacer piston was at the top dead center. In this way, the results were compared better in the graphics.

Figure 15. The variation of expansion volumes according to different crank angle

Comparison of total volume changes depending on the crank shaft angle of rhombic and rhombus drive
mechanisms are given in Fig. 16. When the results of the analyses were examined it is clearly seen that the total
volume changes of the Stirling engine with rhombus drive mechanism are highest than the Stirling engines with
rhombic drive mechanisms. The reason for this is the fact that the compression volume value of the Stirling
engines with rhombus drive mechanism is the highest.

1448

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Figure 16. The variation of total volumes according to different crank angle

Comparison of the changes in the top points of the power piston depending on the crankshaft angle, which was
obtained in the MSC Adams software, is given in Fig. 17. When the graphic is examined it is seen that the stroke
size of the displacer piston is 60 mm for all drive mechanisms. The reason why the power piston top heights are
different here is due to different drive mechanisms.

Figure 17. The variation of power piston top positions according to different crank angle

Comparison of the changes in the top points of the displacer piston depending on the crankshaft angle, which was
obtained in the MSC Adams software, is given in Fig. 18. When the graphic is examined it is seen that the stroke
size of the displacer piston is 60 mm for all drive mechanisms. The change of the top height of the displacer piston
occur nearly at the same crankshaft angle.

Figure 18. The variation of displacer piston top positions according to different crank angle

Comparison of the power piston and displacer piston velocities changes at 600 rpm and 900 rpm depending on the
crankshaft angle which was obtained in the MSC Adams software for rhombic and rhombus drive mechanisms are
given in Fig. 19 and Fig. 20.
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Figure 19. The variation of piston velocities according to different crank angle in 600 rpm

Figure 20. The variation of piston velocities according to different crank angle in 900 rpm

4. CONCLUSIONS
In this study, the kinematical analyses of rhombic and rhombus drive mechanisms were performed theoretically
under the same conditions for a beta type Stirling engine with a swept volume of 365 cm3 by using the MSC
Adams software. The characteristics of these drive mechanisms used in a beta type Stirling engine with the same
technical properties were compared with each other. As a result of the analyses, the following conclusions may be
made for rhombic and rhombus drive mechanisms.
 Although rhombic and rhombus drive mechanisms have the same swept volumes, it was observed that the
compression volume values are different from each other. It was also observed that the highest volume value in
terms of compression volume was obtained with rhombus drive mechanisms.
 Compression volume value remains stable at minimum value after the 180° position of the crankshaft for a
duration of 90°, which is specific for this mechanism. In other words, the pressing process occurs at a stable
temperature for a duration of 90°. It is clearly seen in the graphics that these values are not stable in other drive
mechanisms.
 When the analyses results are examined it is clearly seen that the total volume change of the Stirling engine
with rhombus drive mechanism is the highest than the Stirling engines with rhombic drive mechanisms. It was
detected that the total volume change occurred at the same crankshaft angles in rhombic and rhombus drive
mechanisms.
 It has been found that the expansion volume changes of rhombic and rhombus drive mechanisms are very close
to each other.
 It was determined that the velocities of the power and displacer pistons in rhombic and rhombus drive
mechanisms are nearly the same when they are moving towards the top dead center. The velocities of moving
towards to the bottom dead center are different in rhombic and rhombus drive mechanisms.
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ÖZET
Parça geometrisi ve malzeme özellikleri dikkate alındığında shot peening (SP, bilyeli dövme) süreci parçaya özgü
imalat süreci tasarımı ve parametre tanımı gerektirmektedir. Bu, malzemenin mekanik ve yüzey özelliklerini
iyileştirmeyi amaçlayan mekanik bir süreçtir. Özellikle dinamik yükler altında çalışan, burulma ve burkulmaya
zorlanan parçalarda kullanılmaktadır.
SP metodunda imalat sürecine birçok parametre etki etmektedir. Bu çalışmada, bu parametreleri en iyi şekilde
kontrol altında tutma amacı ile seri imalata uygun bir makine geliştirilmiştir. Makinenin geliştirme süreci ile
birlikte prototip imalatının ardından yapılan ön denemeler ve sonuçları ile ilgili bilgiler bildiride sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, bilyeli dövme, yorulma ömrü

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A SHOT PEENING MACHINE INCREASING
FATIGUE LIFE OF AUTOMOTIVE PARTS
ABSTRACT
When part geometry and material properties are taken into consideration, shot peening (SP) process is required
part specific process design and parameter definition. This process is a mechanical process aiming to improve the
mechanical and surface properties of the material. It is particularly used for the parts which operate under dynamic
loads and subjected to torsional and buckling forces.
Many parameters affect the manufacturing process in the SP method. In this work, a machine suitable for series
production with the aim of controlling these parameters in the best way has been developed. Information on
preliminary experiments and results of the prototype manufacturing together with the development process of the
machine are presented in this paper.
Keywords: Design, shot peening, fatigue life

1. GİRİŞ
Bilyeli dövme yöntemi, metal malzemelerin yüzey ve içyapı özelliklerini değiştirmek amacıyla, malzemenin
yüzeyine küçük, küresel ve sert bilyelerin kontrollü şekilde fırlatılması işlemidir. İşlemin uygulandığı malzeme
yüzeyinde plastik deformasyon dolayısıyla kalıcı bası gerilmeli bir tabaka oluşturulmaktır. Bu tabaka sayesinde
malzemenin yorulma ömründe kayda değer artışlar elde edilebilir. Bilyeli dövme yöntemi bunun dışında malzeme
yüzey temizliği için de kullanılmaktadır. Bu çalışmada, otomotivde kullanılan ve kaynak yöntemi ile imal edilen
parçalarda bilyeli dövme yönteminin uygulanması için geliştirilen bir makine tanıtılmakta ve bu makine ile yapılan
deneyler hakkında bilgiler verilmektedir. Çalışmada ayrıca bilyeli dövme yönteminin kullanılmasıyla otomotiv
parçalarında sağlanabilecek avantajlar da incelenmiştir. Süreç parametrelerinin etkileri ve nasıl kontrol altında
tutulabileceği deneysel olarak araştırılmış ve çeşitli tecrübeler paylaşılmıştır.
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Fonksiyonu gereği gerilim altında çalışan, korozyona ve sirküler yüklere maruz kalarak aşınan metal parçaların
dayanımını artırmada ileri bir mekanik yüzey işlem süreci olarak bilyeli dövme işlemi uygulanmaktadır. Bilyeli
dövme işlemi esnasında metal yüzeylerin bazı önemli parametrelerinde değişim gerçekleşmektedir.
Guechichi ve ark. (2013) tarafından hazırlanan çalışmada malzeme özelliklerinin iyileştirilmesinde kullanılan bir
yöntem olan SP tanıtılmakta ve süreçte en önemli parametre olarak görülen bilyelerin hızı konusu üzerinde
durulmaktadır. Hız tahminleri için kestirimci bir metot önerilmiştir. Bu metot yapılan deneyler ile benzer
sonuçlara ulaşmıştır. Bilye boyutu, malzeme ve fırlatma açısı parametreleri verildiğinde bilye hızı Almen
yoğunluğuna bağlı olarak seçilebilmektedir. Sonuçta elde edilen diyagram aşağıda verilmiştir.
Sonlu elemanlar yöntemini kullanarak SP yönteminin karakteristik büyüklüklerinin ve etkisinin belirlenmesi
çalışmaları literatürde yer almaktadır, (Gangaraj ve ark., 2014). Söz konusu çalışmada sonlu elemanlar yöntemi
Avrami denklemi ile benzer sonuçlar göstermiştir.
Hassas bir SP sistemi Reilley (2013) tarafından tanıtılmaktadır. Yeni bir konseptin oluşturulduğu savunulan
çalışmada geleneksel SP sürecinin temel alındığı vurgulanmaktadır. Daha hassas bir lülenin kullanıldığı sistemde
hareketler ve parçaya fokus olma otomatikman yapılmaktadır. Sistemin bir fotoğrafı aşağıda verilmiştir.
Larose ve ark. (2013) tarafından hazırlanan makalede bilyelerin yolunun sürece ve süreçteki parçanın değerlerine
etkisi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Deneyler yardımı ile yaklaşım doğrulanmıştır.
Endüstriyel uygulamalarda kullanılacak yaklaşım ile simülasyonların daha hızlı ve doğru şekilde yapılabileceği
böylece maliyetlerin düşürülebileceği vurgulanmaktadır.
Sonlu elemanlar simülasyonu yardımıyla SP yüzey durumunun tahmini konusu Bagherifard ve ark. (2012)
tarafından araştırılmıştır. SP metodunun en önemli kontrol parametresi olan yüzey durumu (surface coverage)
sürecin uygulamasında karar parametresidir. Kalite kontrol parametresi olarak da kullanılır. Günümüzde henüz
standart bir kontrol süreci ortaya konamamıştır. Bu nedenle mevcutta deneysel çalışmaların yanı sıra teorik ve
bilgisayar destekli yaklaşımlar bulunmaktadır. Çalışmada bu yaklaşımlar ele alınarak uygun bir yöntem ortaya
konmaya çalışılmıştır.

2. TASARLANIP İMALATI YAPILAN BİLYELİ DÖVME MAKİNESİ
AKA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi tarafından tasarımı yapılan, otomotiv parçalarına özel işlemler
yapabilecek kapasitedeki bilyeli dövme makinesi ve makineyi oluşturan parçalar Şekil 1’de görülmektedir. Makine
toplamda 9 ana gruptan oluşmaktadır. Makine grubunda ana işlev olan bilyeli dövme işlemi gerçekleştirilmektedir.
Elevatör grubu işlem sonrası çıkan bilyeleri tanka taşımakta ve tanktan alınan bilyeler de tambur üzerinden yine
parçalar üzerine püskürtülmektedir.
Özel olarak tasarımı yapılan tambur grubu da Şekil 2’de görülmektedir. Tambur bilyelerin toplandığı ve istenen
hız değerinde dövülecek parçaya yönlendirildiği, makinenin en önemli elemanı olarak düşünülebilecek bir
parçadır. Türbinin tasarımı yapılırken birçok faktör göz önüne alınmış olup türbin verimine etki eden faktörler
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
 Aşındırıcının türbine akma hızı ve aşındırıcı miktarı
 Aşındırıcının karışımı
 Aşındırıcının boyutu
 Aşındırıcının fırlatılma yönü, genişliği ve vurma noktası
 Türbin parçalarının verimi
Bilyeli dövme işlem yoğunluğunu belirlemek için SAE J 442, SAE AMS-S-13165 ve AMS 2432 standartlarında
belirtilen araçlar kullanılmaktadır. Dövme işleminin yoğunluğu için öncelikle Almen test plakaları parça üzerine
test plaka tutucuları yardımıyla konumlandırılır. Dövme işleminin ardından Almen test cihazında yoğunluk
değerleri ölçülür. Almen plakası ile bunun çalışmadaki test parçası üzerine bağlanmış hali Şekil 3’te
görülmektedir.
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1: 10 Makine grubu
2: 20 Elevatör grubu
3: 30 Bilye tank grubu
4: 40 Platform grubu
5: 50 Üst bağlantı grubu
6: 60 IC tambur grubu
7: 70 Kapı grubu
8: 80 Manganlı sac grubu
9: 90 Izgara grubu
10: 100 Merdiven grubu
11: 110 Türbin grubu
12: 120 Paslanmaz sac grubu
13: 130 Helezon grubu
14: 140 Pnömatik klape grubu
15: 150 Pano grubu
Şekil 1. Tasarımı yapılan bilyeli 16:
dövme
160makinesi
Filtre grubu

Şekil 2. Tambur grubu

Şekil 3. Almen Plakası ve Örnek Deney Montajı

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
AKA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülen “Otomotiv seri imalat uygulamalarında
bilyeli dövme metodu kullanımının araştırılması ve sürece ilişkin makine geliştirilmesi” adlı proje kapsamında
geliştirilmiş olan ve yukarıda detayı verilen test makinesi kullanılarak yapılan deneysel çalışmalar iki aşamada
gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada ön denemeler yapılarak makinenin kullanılabilirliği ve sınırları belirlenmiş,
ardından gerçek performans denemeleri yapılmıştır. Denemelerde amaç bilyeli dövme işleminin optimal
parametrelerini belirlemektir.

3.1 Ön Deneylerden Elde Edilen Bulgular
Ön deneyler olarak adlandırılabilecek olan ilk aşamada süreç üzerindeki değişkenlikler analiz edilmiş,
parametreler belirlenmeye çalışılmış ve iki bağımsız değişken temel alınmıştır. Bunlar adım motorunun iki farklı
açısal değerinde (30° ve 340°) bilyeli dövme uygulama süresi olarak belirlenmiştir. Bağımlı değişkenler olarak ise
4 farklı Almen plakasından alınan deformasyon değerleri kararlaştırılmıştır. Ön deneylerde elde edilen veriler
Tablo 1’de, ortalama ve standart sapma bilgileri ise Tablo 2’de verilmiştir. Almen plakaları için sağlanması istenen
değerler 400-440 m arasındadır. Tablo 2 incelendiğinde ortalama değerlerde sadece 4 numaralı Almen plakasının
bu aralığı sağladığı görülmektedir. Plakalara ait histogram grafikleri Şekil 4’te verilmiştir. Burada yeşil kesikli
çizgiler istenen aralık sınırlarını, mavi çizgi ise ortalama değeri göstermektedir.
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Tablo 1. Ön deneylerde elde edilen sonuç verileri
Bağımsız Değişkenler
Uygulama Süresi (s)
30°
340°
29
27
29
27
25
15
15
25
29
27
29
27
29
27
29
27
29
30
29
27
24
27
29
20
29
20
29
27
29
27
29
27

1
340
325
293
300
375
414
315
364
409
410
426
402
415
455
411
427

Bağımlı Değişkenler
Almen Plakası Sonuçları (m)
2
3
346
394
324
371
345
358
372
355
402
392
383
382
325
371
325
358
357
378
419
406
402
369
353
372
358
379
407
373
349
370
372
406

4
411
386
316
297
400
424
396
421
421
400
418
429
417
417
442
428

Tablo 2. Almen plakalarının ön deneylerde elde edilen tanımlayıcı istatistiki sonuçları
Almen Plakası

Ort.

Std. Sapma

Varyans

Aralık

Min.

Maks.

1

380,06

50,74

2574,46

162,00

293,00

455,00

2

364,94

30,54

933,00

95,00

324,00

419,00

3

377,13

15,62

243,85

51,00

355,00

406,00

4

401,44

39,76

1580,93

145,00

297,00

442,00

Şekil 4’te görülen histogramlar incelendiğinde 2 ve 3 nolu plakalardan elde edilen sonuçların istenen aralık dışında
yığıldığı görülmektedir. 1 nolu plakada dağılımın kontrol edilebilir göründüğü, 4 nolu plakanın ise istenen aralığa
daha kolay kaydırılabilecek bir dağılım sergilediği yorumu yapılabilir. Hedef tüm plakaların istenen aralıkta yoğun
bir dağılım göstermesi olduğundan, sürecin ön deneylerde belirlenmiş olan bağımsız parametre aralıklarıyla
kontrol altına alınamadığı söylenebilir.
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Şekil 4. Almen plakalarına ilişkin ön deneylerde elde edilen sonuçlara ait histogramlar

Mevcut plaka ortalamaları ve standart sapması üzerinden normal dağılıma göre hesaplanan (beklenen) değerler ile
gözlenen değerler arasındaki farkın gösterildiği Q-Q grafikleri Şekil 5’te gösterilmektedir. Burada doğru
etrafındaki yayılım ve farklar üzerinden süreç eğilimleri ve normal dağılım uygunluğu yorumlanabilmektedir.
Şekilden de görülebileceği gibi genel olarak plaka sonuçları normal dağılıma uygun verilerdir. Doğrunun
çevresine yayılım olarak bakıldığında 4 nolu plakanın belirli bir eğilim sergilediği söylenebilir.
30° ve 340° konumlarında bilyeli dövme uygulama sürelerinin Almen plaka sonuçları üzerinde oluşturduğu
değişimleri incelemek amacıyla bağımsız değişken bazında ayrı ayrı kutu grafikleri çizilmiştir. Grafiklerde
sıralanmış veri dizisinin orta yarısını (yani %50’sini) kapsayan aralığın (istatistiksel yayılma) gösterildiği kutular
üzerinden yorumlamalar yapılmıştır. 30° için 3 farklı tekil değer dışında ağırlıklı olarak 29 saniyelik uygulama
süreleriyle çalışıldığından, bu grafiklerden sadece ilgili uygulama süresi için Almen plakası bazındaki
değişkenliklerin farkı irdelenmiştir (Şekil 6.).
Grafiklerde yeşil kesikli çizgiler istenen değer aralığını, mavi düz çizgi ise ortalama değeri ifade etmektedir. 29
saniye uygulama süresi için oluşan kutu grafikleri kıyaslandığında en düşük toplam değişkenliğin 3 numaralı
Almen plakasında sağlandığı, ancak istenen aralıkta alt sınırın dışında kalma eğiliminin mevcut olduğu
görülmektedir. Hem istenen aralıkta kalma hem de değişkenlik birlikte değerlendirildiğinde en uygun sonuçların 4
numaralı Almen plakasında alındığı söylenebilir.
Her ne kadar tekil deneyler yapılabildiyse de 24 saniye uygulama süresi ile ilgili ek çalışmalar yapılabilir. 30
saniyenin de gözlenmesi, uygulama süresi artışının değişkenliğe etkisinin yorumlanmasında faydalı olabilir. İlgili
konumda parça başına zaman kısıtından dolayı uygulama süresi arttırılamıyorsa, makinenin bilye püskürtme ile
ilgili diğer parametrelerinin ele alınması faydalı olabilir.
340° konumunda 3 tekil süre denemesinin dışında 20 saniye için 2 adet, 27 saniye için ise 11 adet deneme
yapılmıştır. Oluşturulan kutu grafiklerinde de (Şekil 4.) ağırlıklı olarak 27 saniyelik uygulama sürelerinde oluşan
grafikler irdelenmiştir.
Şekil 7 incelendiğinde istenen aralıktaki en uygun sonuçların ve en düşük değişkenliğin 4 numaralı Almen
plakasında hem 20 hem de 27 saniyelik uygulama sürelerinde sağlandığı görülmektedir. Toplam değişkenlik
açısından en iyi sonuçlar 3 numaralı Almen plakasında gözlenmekle birlikte sonuçlar istenen aralığın altında
kalma eğilimindedir.
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340° konumda süreç eniyileme stratejisi olarak daha düşük uygulama sürelerinin etkilerini incelemek anlamlı
olabilir. Bu şekilde 30° konumda temel alınan sürenin arttırılmasının parça başına süreye yansıması da telafi
edilebilir.
Plakalar arasındaki farklılıklar sürecin, uygulama parçasının her bölgesinde aynı etkinlikte olmadığını
düşündürmektedir. Bilyelerin vuruş etkisinin 3 numaralı plaka civarında optimuma yakın olduğu söylenebilir.
Parça üzerinde bilyeli dövme uygulanan tüm bölgenin aynı etkinlikte bir uygulamaya maruz bırakılması için
gerekli olabilecek konstrüktif çözümler araştırılmalıdır.
Ön deneylerin sonuçlarına ilişkin korelasyon tablosu Tablo 3’te görülmektedir. Tüm Almen plakalarının birbiriyle
yüksek korelasyona sahip olması beklenmesine rağmen bu korelasyonun mevcut düzenekte sağlanamadığı tespit
edilmiştir. Dolayısıyla bilyeli dövme makinesinde tüm bölgenin aynı şekilde sürece maruz kalmadığı yorumu
yapılabilir. 1 ve 2 nolu plakalar parçanın üst bölgesinde 3 ve 4 nolu plakalar ise alt bölgesinde yer almaktadır. 1-2
arasında net bir korelasyon görülürken 3-4 arasında kısmen var olduğu düşünülebilecek bir korelasyon mevcuttur.
Dolayısıyla sürecin alt bölgede ve üst bölgede, bölgesel olarak aynı etkinlikte olduğu söylenebilir. 1 ve 4 nolu
plakalar arasındaki net korelasyonu ise çapraz doğrultuda bilye vuruş etkisinin tutarlılığı şeklinde yorumlamak
mümkündür.

Şekil 5. Ön deney sonuçlarının Almen plakaları bazında Q-Q grafikleri

Bağımsız değişenlerin birbiriyle korelasyon katsayısı sıfır olmadığından birbirlerinden tamamen bağımsız
olmadıkları yorumu yapılabilir. Bağımsız değişkenlerden 30°’deki uygulama süresinin 4 nolu plaka sonuçları ile
net bir korelasyona sahip olduğu görülmektedir. 1 ve 3 nolu plakalarla da kısmen korelasyona sahiptir. Ancak 2
nolu plaka ile korelasyonu oldukça düşüktür. Motorun bu konumundaki püskürtme süresinin en fazla 4 nolu
plakayı etkilediği söylenebilir. İlgili konumun 2 nolu plaka sonuçlarını etkilediğine dair bir bulgu yoktur. Etki
sıralaması 4 > 3 > 1 > 2 şeklindedir.
340°’deki uygulama süresinin hiçbir plaka sonucuyla net korelasyonu yoktur. Korelasyon katsayılarına
bakıldığında ise 30°’deki sonuçlara göre daha düşük etkide olmak üzere aynı yorum yapılabilir. Etki sıralaması 4 >
3 > 1 > 2 şeklindedir.
Test edilen plakaların ortalama Almen test sonuçları arasındaki farkların önemli olup olmadığına yönelik bilgi
edinmek amacıyla, plakalardan eşleştirilmiş örnekler arasında T-Testi uygulanmıştır. Bu testte sıfır hipotezi
ortalamalar arasında önemli bir fark olmadığı, karşı hipotez ise önemli bir fark olduğu şeklinde kurulmakta ve
karar ölçütü olarak bulunan p değerinin  (=0,05) ile kıyaslaması yapılmaktadır. p< durumunda sıfır hipotezi
reddedilmekte ve sonuç, ortalamalar arasında önemli bir fark olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Tersi durumda
farkın önemli olmadığı yorumu yapılabilmektedir.
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Ön deneylerde elde edilen verilerle Almen plakalarının karşılıklı olarak test edildiği sonuçlar Tablo 4’te
verilmiştir. Burada 4 nolu plakanın diğer plakalara göre ortalama değer farkının önemli olduğu, diğer eşleşmeler
arasında önemli bir fark olmadığı görülmektedir. Buradan bilyeli dövme sürecinin 4 nolu plaka civarında, diğer
plakalara göre farklı etki ettiği söylenebilir.

Şekil 6. 30° konumda uygulama sürelerine göre Almen plakası sonuçlarına ait kutu grafikleri

Şekil 7. 340° konumda uygulama sürelerine göre Almen plakası sonuçlarına ait kutu grafikleri

4. SONUÇLAR
Yapılan deneylerle elde edilen temel sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
 Almen plaka sonuçları arasındaki farklılıklardan yola çıkılarak, bilyeli dövme sürecinin uygulama
parçasının tüm bölgelerinde istenen düzeyde bir homojen etki göstermediği söylenebilir.


İkinci set deneylerde, başlangıçta belirlenmiş olan bağımsız değişenlerin birbiriyle korelasyona sahip
olduğu netleşmiştir. Yeni belirlenecek bağımsız değişkenlerle deneylerin sürdürülmesinde fayda
görülmektedir.
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30° konumda uygulama süresinin süreç sonuçları üzerinde daha fazla etki yaptığı gözlenmiştir. 340°
konumundaki süre kısmen aşağıya çekilerek optimizasyona gidilebilir.

Deney sonuçları, iki deney seti süresince gerçekleştirilen iyileştirmelerin süreç sonuçlarında istenen aralık
açısından fayda sağladığını doğrulamıştır.
Daha sonraki çalışmalarda, bağımsız değişkenlerin arttırılarak yeni deneysel tasarımların yapılması,
gerçekleştirilecek olan konstrüktif iyileştirmeler sonrasında deneylerin tekrarlanması, ele alınan ve proje
kapsamında geliştirilmiş olan makinenin, muadil bir makineyle aynı deney seti üzerinden kıyaslanması ve
sonuçların doğrulanması planlanmıştır
Tablo 3. Ön deneylere ait korelasyon tablosu
Değişken

30° Uygulama
Süresi

340°
Uygulama
Süresi

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

30°
Uygulama
Süresi

1. Almen
Plakası

2. Almen
Plakası

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

3. Almen
Plakası

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

4. Almen
Plakası

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

1. Almen
Plakası

2. Almen
Plakası

3. Almen
Plakası

4. Almen
Plakası

0,191

0,442

-0,121

0,494

0,783**

0,479

0,087

0,655

0,052

0,000

16

16

16

16

16

16

0,191

1

0,309

0,192

0,337

0,438

0,244

0,477

0,202

0,090

1

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

340°
Uygulama
Süresi

0,479
16

16

16

16

16

16

0,442

0,309

1

0,578*

0,437

0,766**

0,087

0,244

0,019

0,091

0,001

16

16

16

16

16

16

-0,121

0,192

0,578*

1

0,454

0,074

0,655

0,477

0,019

0,077

0,786

16

16

16

16

16

16

0,494

0,337

0,437

0,454

1

0,439

0,052

0,202

0,091

0,077

16

16

16

16

16

16

0,783**

0,438

0,766**

0,074

0,439

1

0,000

0,090

0,001

0,786

0,089

0,089

N
16
16
16
16
16
** Korelasyon 0.01 seviyesinde önemlidir (2-tailed). *. Korelasyon 0.05 seviyesinde önemlidir (2-tailed).

16

Tablo 4. Ön deneylerde elde edilen plaka sonuçlarına ait eşleştirilmiş iki örnek T-Testi sonuçları
Paired Differences
Eşleştirilmiş
Plakalar

Ortalama

Std. Sapma

Std. Hata
Ort.

%95 Fark Güven Aralığı
Alt

Üst

t

df

Sig. (2tailed)

1-2

15,12500

41,44052

10,36013

-6,95709

37,20709

1,460

15

0,165

1-3

2,93750

46,11358

11,52840

-21,63469

27,50969

0,255

15

0,802

1-4

-21,37500

32,63102

8,15775

-38,76284

-3,98716

-2,620

15

0,019

2-3

-12,18750

27,26956

6,81739

-26,71843

2,34343

-1,788

15

0,094

2-4

-36,50000

48,31563

12,07891

-62,24558

-10,75442

-3,022

15

0,009

3-4

-24,31250

35,76725

8,94181

-43,37152

-5,25348

-2,719

15

0,016
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ÖZET
Bu bildiride, binek otomobillerde kullanılan torpido traversi olarak isimlendirilen taşıyıcı konsolun geliştirme
aşamaları anlatılmaktadır. Daha hafif travers ve daha kısa imalat süresi amaçlarıyla yola çıkılarak başlayan tasarım
sürecinde edinilen tecrübeler ve sonuçta ulaşılan seviye yayının konusudur.
Çalışmada; tasarım şartnamesine uygun olup olmadığı analiz edilen torpido traversi için NVH, birçok bağlantı
noktası için yer değiştirme ve emniyet katsayısı analizleri ile plastifikasyon değerinin tespit edilmesi çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Örnek analiz sonuçları yayında verilerek değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otomobil, torpido traversi, sistematik tasarım, geliştirme

DEVELEOPMENT STAGES OF THE CROSS CAR BEAM
ABSTRACT
This paper describes the development stages of the cross car beam used in the passenger cars. The experience
gained in the design process, starting with the pathway for lighter cross car beam and shorter manufacturing time,
and the resulting level of publication is the issue.
In this study, NVH tests of new cross car beam model which is analysed according to design specifications,
displacement and safety coefficient analysis for many connection points and determination of classification value
have been carried out. The results of the sample analysis are given in the paper and evaluated.
Keywords: Automobile, cross car beam, systematic design, development

1. GİRİŞ
Torpido traversi; otomobil konsolunu oluşturan gösterge panelleri, kumanda düğmeleri, direksiyon sistemi, ısıtmasoğutma sistemleri ile airbag sistemleri gibi parçaları taşıyan ve aynı zamanda geometrisini de belirleyen, üretimi
kompleks bir parçadır. Genellikle çelik boru temelinde üretilen torpido traversi için son yıllarda alüminyum,
magnezyum alaşımları ile kompozit malzeme seçenekleri de üretimde alternatifler olarak göze çarpmaktadır. Bu
bölümde torpido traversi için literatürde mevcut çalışmalar örnek verilerek değerlendirilecektir.
Rahmani (2013) tarafından hazırlanan yüksek lisans tez çalışmasında, klasik çelik konstrüksiyon yerine
alüminyum alaşımından imal edilmiş bir torpido traversi üzerinde maliyet bazlı çok kriterli optimizasyon
aşamaları sunulmuştur. Optimizasyon çalışmalarında gürültü ve titreşim davranışının kilit sınır şartlarından olduğu
vurgulanan çalışmada malzeme dağıtım metodu (Material distribution method) yardımıyla topoloji optimizasyonu
da yapılmıştır. Tez çalışmasının sonuçları arasında, alüminyum alaşımının torpido traversi malzemesi olarak
kullanılabileceği, maliyetin tahmin edilenden daha az artacağı ve özellikle titreşim davranışı açısından çeşitli
avantajlar olabileceği savunulmaktadır.
Magnezyum ve alaşımlarının çeşitli otomobil parçalarında kullanımının araştırılması Atalay (2006) tarafından
yüksek lisans çalışmasına konu edilmiştir. Magnezyumun tüm konstrüksiyon metalleri içerisinde en hafifi olması,
aynı zamanda bir metal kadar da mukavemetinin yüksek olmasının yanında yüksek özgül dayanımı ve özgül
rijitliği, iyi işlenebilirliği, dökülebilirliği ve bilinen yöntemlerle kaynaklanabilirliği nedeniyle avantajlı olabileceği
vurgulanmıştır. FIAT firmasının bir modeline ait torpido traversi uygulamasında AM60B serisi magnezyum
alaşımı kullanıldığı belirtilmiş ve uygulamada başarı sağlanmıştır. Otomobil endüstrisinde kullanılan magnezyum
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alaşımlarının incelendiği diğer bir çalışmada da yine torpido traversi için uygun bir malzeme vurgusu
yapılmaktadır (Esdaile R.J., 2001). Bu çalışmada torpido traversi şekil değiştirmiş ve komple konsol şeklinde bir
üretim yapılmıştır.
Kendall ve ark. (1998) tarafından gerçekleştirilen çalışmada da kompozit malzemeden imal edilmiş torpido
traversi için hazırlanan bir maliyet modeli üzerinde durulmuştur. Bu modele göre kompozit malzeme imalat
süreleri, vardiya maliyetleri vb. gibi uygulamalar vurgulanmıştır. Toplam maliyetin belirli şartlarda uygun hale
getirilebileceği savunulmaktadır.
Torpido traversinin ortadan kaldırılıp ön panelin PP malzemeden imal edildiği örnekler de literatürde mevcuttur
(Slik ve ark., 2001). %15 talk içeren PP malzemeden imal edilecek ön panelin istekleri karşılayacağının
savunulduğu çalışmada sonlu elemanlar analizleri ile elde edilen sonuçlar sunulmuştur. 2,5 kg daha hafif olan yeni
sistem aynı zamanda statik ve dinamik mukavemet ile NVH testlerinde de uygun bulunmuştur. Montaj
maliyetlerinin de düşünüldüğü toplam maliyette sistemin kabul edilebilir olacağı vurgulanmıştır.
Çelik malzemeden imal edilmiş torpido traversi yerine alüminyum alaşımından imal edilen torpido traversinde
yapılan topoloji optimizasyonu sonucunda %40 daha hafif bir taşıyıcı parçaya ulaşılabileceği bildirilmiştir (Li ve
Kim, 2015). Çalışmada maliyet unsuru da dikkate alınmış ve toplam maliyetin uygun olacağı sonucuna
ulaşılmıştır. Ancak çarpma testleri açısından yeni tasarımların incelenmediği ve bu alanda eksiklikler olabileceği
de vurgulanmıştır.
Bu çalışmada; torpido traversinin NVH, statik ve dinamik mukavemet ile boyutsal sınırlamalarından
vazgeçmeden, toplam sistemin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla yapılan tasarım ve analiz çalışmalarının
aşamaları ve elde edilen sonuçlar açıklanmaktadır.

2. TORPİDO TRAVERSİ TASARIM ÇALIŞMASI
Halen üretimi devam eden torpido traversinden kazanılan tecrübelerin ışığında tasarım iyileştirme çalışmaları
yapılmıştır. Bu çalışmalarda; imalatın kolaylaştırılıp hızlandırılması dolayısıyla maliyetin düşürülmesi en önemli
amaçtır. Bu bölümde, yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek amacıyla yapılan bilgisayar destekli tasarım ve
analiz çalışmaları özetlenecektir. Mevcut katı modeller üzerinde yapılacak değişimleri ortaya koymak için
öncelikle sistematik gözden geçirme toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılara, tecrübeli tasarımcılar ve imalat
sorumluları ile maliyet uzmanları katılmışlardır. Toplantılarda her parça tek tek ele alınmış; “hangi değişikliklerle
daha kolay ve uygun maliyetle imal edebiliriz” sorusuna cevap aranmıştır. Toplantılar esnasında çıkan her fikir
kaydedilmiş ve üzerinde uzmanlarca çalışılmıştır. Son bölümde de parça bazından çıkarak toplam bir
değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve modelleme çalışmalarına geçilmiştir.
Parça üzerinde aşağıdaki parçalarda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir:
a) Sol-Sağ yanak braketi
b) Direksiyon bağlantı braketi
c) 4x4 braketi
d) BFRO braketi
e) Orta bağlantı braketi
Tasarlanan torpido traversinin modeli Şekil 1.’de ve yenilenen parçaların örnek resimleri ilk ve son hali ile birlikte
Tablo 1’de görülmektedir. Tablo 1.’de görülen beş parçada tasarım değişikliği birçok yönüyle ele alınmıştır. SolSağ yanak braketinde ortaklaştırılmış ve birbirinden ayrılmış parçalar mevcuttur. Son tasarım ve ilk tasarım
karşılaştırıldığı zaman bütün bu değişiklikler üretim kolaylığı sağlama amacıyla yapılmışlardır.
Direksiyon bağlantı braketinde kalınlık azaltılmış olup ve feder şekilleri değiştirilmiştir. Uygun maliyetli üretim ve
emniyet katsayısı daha yüksek bir travers için model üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Torpido traversinin kütle
değerinin aşağıya çekilmesi amacıyla brakette boşaltmalar yapılmıştır. BFRO braketinde bağlantı şekli, kaynak
boyunu azaltmak amacıyla yeniden tasarlanmıştır. Orta bağlantı braketinin de çevre datalar göz önüne alınarak
boşaltmalar yapılmış ve aynı zamanda kalınlığı azaltılmıştır.

2.1. Modelleme ve Analiz
Yeni tasarımı yapılan torpido traversi modelleri üzerinde çok sayıda analiz yapılmıştır. Bu analizlerde; statik
mukavemet, yer değiştirme ve dinamik özgül frekans değerleri incelenmiştir. Analiz sonuçları firmaların genel
olarak verdikleri kontrol değerleri ile karşılaştırılmış ve emniyet katsayıları belirlenmiştir.
Analizler öncellikli olarak MSC Apex programında modellenmiş ve ardından SimXpert programında sınır
koşulları uygulanmıştır. Çözümler ise Nastran programında yapılmıştır. Kullanılan eleman tipi seçiminde, lineer

1462

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

mesh kullanılıp %90 oranında en az quadrangle mesh istenmiştir. Mesh boyut aralığı 4 mm ve 10 mm arasında
seçilip ortalama 7 mm mesh boyutu kullanılmıştır. Delik etraflarında washer tanımlanmıştır. Bağlantılar ve
kaynaklar için RBE2 elemanları kullanılmıştır.

2.2. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Şekil 2.’de örneği verilen NVH analiz çalışmasında, birinci ve ikinci özgül frekans değerleri sırasıyla 44,129 Hz
ve 47,76 Hz olarak hesaplanmıştır. Bu iki değer arasında istenen fark değeri 3 Hz olup tasarım bu şartı
sağlamaktadır. Tasarımdan beklenen diğer bir istek de ilk özgül frekans değerinin 36 Hz’in üzerinde olmasıdır.
Tasarım her iki şartı da sağlamaktadır. Tasarımdan beklenen en büyük yer değiştirme değeri olarak 2 mm
belirlenmiştir. Yeni tasarımda Şekil 3’te belirtilen bölgedeki en büyük yer değiştirme değeri 1,643 mm
olduğundan bu şart da sağlanmıştır. Ön direk bağlantı noktasıda hesaplanan yer değiştirme değeri de yine en çok 2
mm istenmekte ve yeni tasarım için bu değer emniyetli şekilde 1,121 mm olarak hesaplanmıştır, Şekil 4.
Torpido traversinin yeni tasarımında sol bölümde yer alan ana bağlantı noktasında görülen yer değiştirme miktarı
0,299 mm olup istenen değer 1 mm olduğundan bu kısımda da herhangi bir problem yaşanmayacağı
değerlendirmesi yapılmıştır, Şekil 5. Yeni torpido traversi üzerinde görülen von Misses gerilme değerlerinde en
büyüğü 274,6 MPa olarak bulunmuş olup (Şekil 6.) bu değer malzemenin akma sınırı olarak belirlenmiş olan 320
MPa’ın altındadır, gereken emniyet şartı da sağlanmıştır.
Tasarım şartnamesinde dashboard için istenen 280 N kuvvet uygulandığında en büyük yer değiştirme değeri için
1,86 mm yer değiştirme şartı 1,85 mm ile sağlanmıştır, Şekil 7. Aracın önden çarpma simülasyon için kullanılan
model ve analiz sonuçları da Şekil 8 ve 9’da verilmiştir. A noktasında karşılaşılabilecek x, y ve z eksenlerindeki
yer değiştirme değerleri Şekil 9’da görülmekte olup sonuçlar uygun olarak değerlendirilmiştir. Torpido traversi
modeli üzerinde yapılan plastifikasyon analiz sonuçları da Şekil 10’da verilmiş olup yine tasarımın uygun olduğu
sonucuna varılmıştır.

Şekil 1. Tasarlanan Torpido Traversi
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a

Mevcut Tasarım

Tablo 1. Yapılan tasarım değişiklikleri

Yenilenmiş Tasarım

b

c

d

e

Şekil 2. NVH Analizi, 1. ve 2. Doğal frekans değerleri
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Şekil 3. En büyük yer değiştirme değeri

Şekil 4. Ön direkteki yer değiştirme değerleri

Şekil 5. Ana bağlantı noktasında elde edilen yer değiştirme değerleri

Şekil 6. Von Misses gerilme değerleri
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Şekil 7. Dashboard için elde edilen yer değiştirme değerleri

Şekil 8. Önden çarpma simülasyon modeli

Şekil 9. Önden Çarpma simülasyon sonuçları
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Şekil 10. Plastifikasyon analiz sonuçları

3. SONUÇLAR
Bu yayında, otomobillerde kullanılan torpido traversi isimli güvenlik parçasının sistematik geliştirme çalışmaları
sonucu elde edilen yeni tasarımları ve bu tasarımlar üzerinde şartnamelerin gerektirdiği analiz sonuçları
özetlenmiştir.
Tasarım son aşamaya gelene kadar birçok değişikliğe uğramıştır ve defalarca aynı testlerden geçmiştir. Bu
çalışmada yukarıda özetlendiği gibi parçaların birleştirilip, parçalanması, kalınlıklarının değiştirilmesi, feder
eklenerek daha mukavim bir parçaya dönüştürülmesi veya gerektiği yerde boşaltma yapılarak hafifletme
çalışmasının tasarım için ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca kaynak boylarının ne kadar önemli
olduğu ve gerekli testlerden geçmek için ne kadar kaynak atılması gerektiği ve gerçek hayatta bu kadar kaynak ile
parçada çekme olup olmayacağı deneyimli tasarımcı ve analizci arkadaşlar tarafından belirlenmiştir. Bütün bu
harmanlanmış veri ile torpido traversi tasarımı başarılı bir şekilde sonlandırılmıştır.
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ÖZET
Bu çalışmada, otomotiv sektöründe kullanılan plastiklerin boyama işleminden önce yüzey geriliminin arttırılması
için çalışmalar yapılmıştır. Boyanın yüzeye yapışmasının sağlanması için parça yüzey gerilimi değerinin boya
yüzey gerilimi değerinden yüksek olması sağlanmalıdır. Bu amaçla bu çalışmada iki farklı konu üzerinde
durulmuştur. Bunlar; Enjeksiyon proses parametrelerinin yüzey gerilimine etkisi ve Fırınlama, alkol ile silme ve
kuru buz ile temizleme yöntemlerinin karşılaştırılmasıdır. Proses parametrelerinin etkisinin araştırılması amacıyla
enjeksiyon hızı, enjeksiyon basıncı, ütüleme zamanı ve soğuma zamanı parametreleri irdelenmiştir. Her
parametreden 3 farklı seviye belirlenip Taguchi yöntemi uygulanmıştır. 9 farklı kombinasyon yapılarak hepsinden
3’er parça üretilmiştir. Yapılan yüzey gerilimi ölçümleri sonrası enjeksiyon hızı ve enjeksiyon basıncı azaldıkça
yüzey geriliminde artış olduğu görülmüştür.
Yöntemlerin karşılaştırılmasında ise tek parametre değerinden her yöntem için 9’ar parça üretilerek 80 oC de 30 dk
fırınlanmış, alkol ile silinmiş ve kuru buz ile temizlenmiştir. Uygulanan bu yöntemler arasında en yüksek yüzey
gerilim değeri kuru buz ile temizlenen parçalarda sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Otomobil, plastik malzemeler, boyama işlemi, yüzey gerilimi

INVESTIGATION OF THE SURFACE PREPARATION PROCESS BEFORE
PAINTING OF AUTOMOBILE PLASTICS
ABSTRACT
In this study, studies were carried out to increase the surface tension of the plastics used in the automotive industry
before the painting process. To ensure adhesion of the paint to the surface, it must be ensured that the value of the
part surface tension is higher than the paint surface tension value. For this purpose, two different issues were
discussed in this study; Effect of injection process parameters on surface tension and Comparison of baking,
alcohol wiping and dry ice cleaning methods. In order to investigate the effect of process parameters, injection
speed, injection pressure, ironing time and cooling time parameters have been investigated. Three different levels
were determined from each parameter and the Taguchi method was applied. 3 different parts were produced from
all 9 combinations. It has been observed that the injection speed after the measured surface tension measurements
and the surface tension increase as the injection pressure decreases. In the comparison of the methods, 9 pieces
were produced for each method from the single parameter value and baked at 80 oC for 30 minutes, cleaned with
alcohol and cleaned with dry ice. Among these methods, the highest surface tension value is provided in the parts
cleaned with dry ice.
Keywords: Automobil, plastics, painting process, surface tension

1. GİRİŞ
Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan plastik parçaların yüzeylerinin boyanması işlemi gün geçtikçe önem
kazanmaktadır. Plastik yüzeyler istenilen renk ve parlaklıkta üretilebilir olmalarına rağmen, birçok uygulamada
ayrıca boyanmaları da istenir. Boyama işlemi estetik veya fonksiyon gereği uygulanır.
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Boyanabilen plastikler sert ve yumuşak plastikler olarak sınıflandırılabilirler:
Yumuşak plastikler : Pur, köpük, poli üretan köpük
Sert plastikler : ABS-akrilik,bütadien stiren
Plastik üretiminde kullanılan polimerlerin çeşitliliği ve farklı dekorasyon tekniklerinin varlığı nedeni ile boya
seçimi özen ister. Renk pigmentleri polimer ham maddeye direkt etki ettirilerek plastikler renklendirilebilir.
Boyama işlemi iki farklı şekilde yapılabilir:
a)

Kalıpta boyama: Kalıbın yüzeyi boya ile kaplanır. Plastik hammadde kalıba daha sonra eklenir. Parça
kalıptan çıkarken plastiğin en üst tabakası boyanmış olarak çıkar.
b) Kalıp sonrası boyama: Kalıptan çıkan parça daha sonra boyanır.
Boyanın plastik yüzeye iyi yapışmasının sağlanması için ilk şart yüzeyin temiz olmasıdır. Poliolefinler dışında tüm
plastikler yüzeydeki kirlerden arındırıldıktan sonra doğru boya sistemi ile boyanabilir. Boyanabilirliğin yeterli
olup olmadığını anlamak için kullanılan metotlardan biri de yüzeye alkol (izopropil alkol) damlatıp damlanın
karakterini incelemektir. Eğer damla yüzeye yayılmayıp yüzeyde toplanıyor ise yüzeyin boyanma için yeterli
olmadığı anlaşılır.
Plastik üzerinde yüzey kirliliklerine neden olan ve plastikten uzaklaştırılması gereken maddeler şunlardır:
 Boyanın yapışma performansını olumsuz etkileyebilecek yüzeye yakın yerde yoğunlaşmış plastikleştirici,
kayganlaştırıcı, yanma geciktirici, dolgu ve monomerler
 Plastiğin kalıptan çıkarılmasını kolaylaştırmak için kullanılan kalıp ayırıcıların uzaklaştırılması [MEB,
2010].
Katı ve sıvı fazdaki iki malzemenin atom veya molekülleri ile kurmuş oldukları bağın oluşturduğu bir ara yüzey
mevcuttur. Bu iki fazın yapıları birbirleri içinde dağılır ve farklı bir katmanın oluşmasına neden olurlar. Atomlar
ara yüz sayesinde bir fazdan diğerine geçebilirler. Yüzeyde sıvı moleküllerinin oluşturduğu bir çekim kuvveti
mevcuttur. Yüzeye etki eden tüm çekim kuvvetleri toplandığında sıfıra eşit olur. Oluşan bu kuvvet sıvının yüzeye
yayılmasına karşı direnç gösterir. Bu enerji de yüzey enerjisi olarak adlandırılır. Malzemenin sahip olduğu yüzey
enerjisi, üzerine herhangi bir malzemenin yapışmasına karşı gösterdiği direnç ile orantılıdır. Malzeme üzerine
uygulanan ıslanabilirlik testi ve ölçülen temas açısı malzemenin yüzey enerji değerinin bulunmasını sağlar.
Yüzey enerjileri bakımından malzemeleri düşük yüzey enerjili ve yüksek yüzey enerjili olarak ayırabiliriz.
Organik bileşikler olarak bilinen polimerler düşük yüzey enerjili malzemelerdir. Yüzey enerjileri genel olarak 100
mJ/m2’nin altında değerlere sahiptirler. Metal, metal oksit ve seramik malzemeler ise yüksek yüzey enerjili
malzemeler olarak bilinir ve yüzey enerji değerleri 500 mJ/m2’nin üzerinde değerler alır. Polimer malzemelerin
temasları sırasında oluşan temas açısı ve bu durumda polimer malzemeler arasında oluşan kritik yüzey gerilim
açısı arasında oluşan parametrik değerler, malzemelerin temas durumları hakkında bilgi vermektedir. Temas açısı
ve kritik yüzey gerilimi oluşumu plastik malzemeler arasında kullanılan farklı sıvılarda, farklı değerler almaktadır.
Kritik yüzey gerilim değeri ve oluşan temas açısı düşük enerjili bir yüzeyin karakterize edilebilmesi için önemli
parametrelerdir (Şekercioğlu ve Kaner, 2014). Temas açısı (θ) ve gerilmeler ilgili literatürde mevcuttur.
Belli bir plastik ailesinde dahi, plastiklerin moleküler ağırlıklarındaki farklılıklardan ve çeşitli reçinelerin imalatı
esnasında farklı katkı maddelerinin eklenmesinden dolayı, boyama özellikleri çok farklı olabilir. Temel plastik
kompozisyon sadece bir reçineden oluşabilir veya iki veya daha fazla farklı reçinenin bir karışımı olabilir. Bir
reçine kompozisyonu halinde formüle edilmiş dolgu maddeleri, köpükleştiriciler ve plastikleştiricilerden oluşan bir
ürün yelpazesi olabilir. Arzu edilen fiziksel ve kimyasal özellikleri üretmek için katkı maddeleri sıklıkla reçinelere
eklenir. Parlaklığı değiştirmek veya renk sağlamak için pigmentler de eklenir. Bu katkıların kimyasal yapısı ve
miktarı, o formülasyonun boyanabilirliğini önemli ölçüde değiştirebilir (URL1).
Çoğu plastik malzemede yüzey enerjisi düşük olduğundan, kimyasal olarak veya mekanik yöntemlerle yüzey
pürüzlendirilmediği sürece, düz yüzey profillerde doğal olarak düşük zayıf boya yapışması eğilimi görülür.
Plastiğin yüzey pürüzsüzlüğünü sağlamanın en yaygın yolu, boya yapışmasını sağlayacak mikro pürüzlülük ve
ankraj alanları oluşturmak için yüzeyin kimyasal bir ajan ile uygun hale getirilmesidir. Bunun dışında flamaj ve
plazma ile ısıtma yöntemleri de kullanılmaktadır.
Katkısız plastik malzemeler düşük polariteleri ve bundan kaynaklanan düşük yüzey enerjileri (mJ/m2) sebebiyle
temiz yüzey olmadığında yapışmaz veya boyanamaz. Yüzey enerjisi, yeni malzeme yüzeyleri üretirken kimyasal
bağları kurmak için gerekli olan enerji miktarıdır. Genel olarak plastik malzemeler düşük yüzey enerjisine
sahiptir, bu değer genellikle <28 mJ/m2 ile 40 mJ/m2 arasındadır. Bununla birlikte deneyimler göstermiştir ki iyi
yapışma için duyulan yüzey enerjileri 38-42 mJ/m2 sonrasında elde edilmektedir. Bir boyanın uygun şekilde
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yüzeye yapışması katı malzemenin yüzey enerjisinin sıvı yapıştırıcı veya boyanın yüzey geriliminden (mN/m)
daha büyük olmasına bağlıdır.
Plastik parçaların yüzey temizliklerinde son yıllarda çevre dostu bir yöntem olan kuru buz ile temizlik kullanımı
yaygınlaşmaktadır. Bu yöntem esnektir, solvent veya herhangi bir kimyasal olmadığından kullanımı da çevre
dostudur. Plastik malzemenin enjeksiyondan çıkmasının ardından uygulanan yöntem sonrasında boyaya hazır
temiz bir yüzey elde edilmektedir (Callari (2017), Dillingham (2018)).
Bu çalışmada; plastik malzemelerde yüzey gerilimine etki eden parametreler araştırılmış ve çeşitli yüzey hazırlama
yöntemleri deneysel olarak araştırılmıştır.

2. PLASTİK PARÇALARDA YÜZEY GERİLİMİ ÖLÇME YÖNTEMİ
Test mürekkepleri ile yüzey gerilimi ölçüm yönteminde her bir test için öncelikle ortalama bir değer ile ölçüme
başlanır (Örn. 34 mN/m). Eğer en az 3-4 saniye mürekkep yüzeyde damlacık haline gelmiyorsa parçanın yüzey
gerilimi 34 mN/m ye eşit veya daha yüksektir. Bu durumda daha yüksek gerilim değerine sahip mürekkepler (36,
38…) uygulanarak damlacık haline dönüştüğü değer bulunarak yüzey gerilim değeri ölçülür.
Eğer uygulanan ilk değerde mürekkep damlacık haline dönüşüyorsa daha düşük gerilime sahip mürekkepler (32,
30…) uygulanarak mürekkebin yüzeyde toplanmadan kaldığı değer bulunur. Bu değer parçanın yüzey gerilimidir.
Yüzey geriliminin yüksek olması boyanın yüzeye yapışmasını arttırmaktadır. Yüzey gerilimi tespitine yönelik
örnek resimler Şekil 1’de verilmektedir.
Tek ölçümde elde edilecek maksimum hata payı 2 mN/m'dir. Çoklu ölçüm yapılan ölçüm serilerinde hata
toleransları orantılı olarak azalır. Her ölçüm yönteminde olduğu gibi, test mürekkepleriyle yapılan yüzey gerilimi
tayininde de ölçüm değerlerine eleştirel gözle bakılması gerekir. Yüzey gerilimi ölçümü için test mürekkebi
yöntemiyle elde edilen ölçüm değerleri bağıl değerlerdir ve başka test yöntemleriyle kısıtlı ölçüde
kıyaslanabilirler. Saptanan yüzey gerilimi daima söz konusu maddenin anlık durumu için bir ölçü olabilir, çünkü
deneyimlere göre yüzey gerilimi bekleme süresiyle birlikte eksilir (URL2).
Test işlemlerine örnek resimler Şekil 2’de verilmiştir. Bu çalışmada kullanılan parça üzerinde yapılan örnek
uygulamalar da Şekil 3’te görülmektedir. Parça yüzeyinde bölgesel farklılıklar olmaktadır. Bunların
belirlenebilmesi için parça üzerinde ölçüm alınırken 4 bölge (A, B, C, D) belirlenmiştir. ‘B’ bölgesi yolluk giriş
noktasıdır.

İyi yüzey ıslanması

Kötü yüzey ıslanması

Şekil 1. Yüzey geriliminin tespiti (URL2)
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Şekil 2. Örnek uygulamalar

Şekil 3. Test parçası üzerindeki örnek uygulama bölgeleri

2.1. Deneysel Analiz Çalışmaları
2.1.1 Proses Parametrelerinin Yüzey Gerilimine Etkisi
Deneysel çalışmalarda kullanılan girdi parametreleri Tablo 1’de görülmektedir. Çıktı parametresi de önceki
bölümde ölçme yöntemi anlatılmış olan malzemenin yüzey gerilimi olarak belirlenmiştir.
Tablo 1. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Girdi Parametreleri
P1: Enjeksiyon hızı

P2: Enjeksiyon basıncı (±10)

P3: Ütüleme zamanı (±3)

P4: Soğuma zamanı (±3)

Bar

1: 4 s

1: 23 s

2: 65 mm/s

2: 155 Bar

2: 6 s

2: 28 s

3: 68 mm/s

3: 165

3: 8 s

3: 33 s

1: 60 mm/s

1: 145

Bar

Üretilen parçalar dört farklı parametrede (enjeksiyon hızı, enjeksiyon basıncı, ütüleme zamanı, soğuma zamanı) üç
farklı değer belirlenerek her yöntem için üç parça üretilmiştir. Çalışma kapsamında yapılan deneyler için üretilen
parçaların parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. Farklı enjeksiyon parametresi değerinde üretilen parçalara ait
yüzey gerilimi değerleri de Tablo 3’te görülmektedir.
Tablo 2. Deney Planı
Deney No

Enjeksiyon Hızı

Enjeksiyon Basıncı

Ütüleme Zamanı

Soğuma Zamanı

1
2
3
4
5
6
7
8
9

60 mm/s
60 mm/s
60 mm/s
65 mm/s
65 mm/s
65 mm/s
68 mm/s
68 mm/s
68 mm/s

145 Bar
155 Bar
165 Bar
145 Bar
155 Bar
165 Bar
145 Bar
155 Bar
165 Bar

4s
6s
8s
6s
8s
4s
8s
4s
6s

23 s
28 s
33 s
33 s
23 s
28 s
28 s
33 s
23 s
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Tablo 3. Enjeksiyon sonrası ölçülen yüzey gerilim değerleri (mN/m)

Deney No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
38
36
36
36
36
34
36
36
34

1. PARÇA
B
C
36
36
36
38
36
38
38
38
38
34
36
38
36
36
36
36
36
34

D
38
38
36
36
36
38
36
36
36

ÇIKTILAR/YÜZEY GERİLİMİ (mN/m)
2. PARÇA
A
B
C
D
38
38
38
36
36
36
36
38
38
38
38
38
34
36
34
36
36
36
36
38
36
36
36
36
34
38
34
34
36
36
36
36
36
36
36
38

A
38
36
36
36
34
36
36
34
34

3. PARÇA
B
C
38
38
36
36
38
38
36
34
34
34
34
36
38
36
34
34
34
34

D
36
36
38
34
36
34
34
34
34

2.1.2 Farklı Ön İşlem Yöntemlerinin Yüzey Gerilimine Etkisi
Nominal değerde üretilen parçalara fırınlama işlemi uygulandıktan sonra yapılan ölçümler Tablo 4’te, kuru buz ile
temizleme işlemi uygulandıktan sonra yapılan ölçüm sonuçları Tablo 5’te, alkol ile silme işlemi sonrası yapılan
ölçüm sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5, Tablo 6 da ifade edilen A, B, C, D harfleri Şekil 3-6’da gösterilen bölgeleri ifade
etmektedir.
Tablo 4. Fırınlama sonrası ölçülen yüzey gerilim değerleri
Parça No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
38
40
38
38
38
38
38
38
38

ÇIKTILAR / YÜZEY GERİLİMİ (mN/m)
1. PARÇA
B
C
D
36
38
36
36
38
36
36
38
38
36
40
36
36
38
36
36
38
36
36
38
36
38
38
36
36
36
38

Tablo 5. Kuru buz ile temizleme sonrası ölçülen yüzey gerilim değerleri
Parça No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
36
40
40
40
38
40
40
38
40

ÇIKTILAR / YÜZEY GERİLİMİ (mN/m)
1. PARÇA
B
C
36
36
42
42
38
42
40
42
36
40
42
42
42
42
42
42
38
42
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D
36
42
40
40
38
42
40
40
38
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Tablo 6. Alkol ile temizleme sonrası ölçülen yüzey gerilim değerleri
Parça No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ÇIKTILAR / YÜZEY GERİLİMİ (mN/m)
1. PARÇA
A
B
C
D
38
38
40
38
38
40
40
40
38
38
38
38
38
38
38
38
38
40
38
40
40
42
40
42
38
38
38
38
36
38
38
36
38
40
38
36

Şekil 4: Fırınlama sonra yüzey gerilimi ölçümü

Şekil 5: Alkol ile silme sonrası yüzey gerilimi ölçümü

Şekil 6: Kuru buz ile temizleme sonrası yüzey gerilimi ölçümü

2.2. Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Ölçümlerin yapıldığı parçanın hammaddesi PC/ABS’tir. İşlem görmemiş halde bu malzemenin yüzey gerilim
değeri 36 mN/m dir. Proses parametrelerinin yüzey gerilimine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada
farklı parametre değerlerinde üretilen parçalara 4 farklı bölgede yüzey gerilimi ölçüm işlemi uygulanmıştır.
Yapılan işlemler (enjeksiyon yöntemiyle üretim, kuru buz ile temizleme, alkol ile silme, parçanın ısıtılması)
sonrası yapılan yüzey gerilimi ölçümlerinde görüldüğü gibi yüzey gerilimi değerleri parça yüzeyinde bölgesel
farklılıklar gösterebilmektedir. Bunun başlıca nedeni parçanın kalıplardan çıkması için kullanılan ayırıcı
kimyasallardır. Bu kimyasallar silikon bazlı olup yüzey gerilimine olumsuz yönde etki etmektedir.
Enjeksiyon sonrası yapılan ölçümlerde ağırlıklı olarak 36 mN/m değeri ölçülmüştür. Ancak bölgesel olarak ve
daha düşük enjeksiyon hızı ve enjeksiyon basıncı değerlerinde 38 mN/m değerine çıkılmıştır.
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Fırınlama sonrası yapılan ölçümlerde de görüldüğü gibi yüzey gerilimi değeri ortalama 37 mN/m seviyelerine
çıkmaktadır. Fırınlama işleminde fırın sıcaklığı ve fırında tutma süresine göre yüzey geriliminde farklılık olması
ön görülmektedir. Mevcutta yaygın olarak kullanılan alkol ile silme yönteminin uygulanmasının ardından yapılan
ölçümlerde yüzey gerilim değerini ortalama 2 mN/m arttırarak 38 mN/m seviyelerine çıkartmıştır. Ancak bu
yöntem el ile uygulandığından bölgesel farklılıklar gösterebilmektedir.
Uygulamada yeni bir yöntem olan kuru buz ile temizleme yönteminde diğer iki yönteme göre en yüksek değerlere
ulaşılmıştır. Bölgesel olarak 42 mN/m değerlerine ulaşılsa da ortalama olarak 4 mN/m artış sağlayarak parçalarda
40 mN/m değerine çıkılmıştır.

3. SONUÇLAR
Enjeksiyon parametrelerinin etkisinin incelenmesi amacıyla da farklı parametrelerde üretilen parçalar
incelenmiştir. Enjeksiyon yöntemi sonrası yapılan ölçümlerde enjeksiyon hızının ve enjeksiyon basıncının
azalmasının yüzey gerilimi arttırıcı bir etkisi olduğu görülmektedir. Soğuma zamanı ve ütüleme zamanın ise yüzey
gerilimine olumlu ya da olumsuz bir etkisi yoktur.

Şekil 7: Enjeksiyon parametrelerinin yüzey gerilimine etkisi
Bu çalışma plastik parçaların boyanmadan önceki yüzey hazırlama yöntemlerinden olan kuru buz ile temizle, alkol
ile silme ve fırınlama işlemlerinden hangisini daha verimli olacağını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Isının
etkisinin belirlenebilmesi için 80 °C’de 30 dk fırınlanmıştır. Temizliğin yüzey gerilimine etkisinin belirlenebilmesi
için alkol ve kuru buz kullanarak yüzey temizliği yapılmıştır.
Enjeksiyon sonrası uygulanan üç yöntemden biri olan fırınlama işleminin ardından boya prosesi için istenilen
seviyelere çıkılamamaktadır (Şekil 7). Alkol ile silme yöntemi uygulamasının yüzeyde homojen olarak dağılımı
sağlanarak boya öncesi yüzey hazırlama işlemlerinde alternatif oluşturabilecek bir yöntemdir. Kuru buz yöntemi
uygulanan yöntemler arasında en etkili yöntem olup boyama işlemi öncesi parça yüzey gerilimini istenilen
değerlere çıkartmak için yeterli olmaktadır (Şekil 8).

Şekil 8: Yüzey temizleme yöntemlerinin yüzey gerilimine etkisi
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ISITICI ÇİZGİLERİ VE OTOMATİK SİSTEMLER YARDIMIYLA TAŞIT
CAMLARINDA BUZ VE BUĞU GİDERME SİSTEMLERİ
Servet PİRİM
Tofas Türk Otomobil Fabrikası A.Ş, ARGE, Bursa, Türkiye
servet.pirim@tofas.com.tr

Özet
Isıtıcı çizgileri, doğru bir ön cam nem sensörü ve mevcut HVAC donanımının kullanıldığı otomatik bir buğulanma
ve donma önleyici sistemlerin geliştirilmesi bu makalede açıklanmıştır. Sürücünün gelişmiş kabin sıcaklığı
kontrolü ve görüş açısı uygunluğu, otomatik sıcaklık kontrolü mikroişlemcisine bütünleşmiş edilmiş otomatik bir
havalandırma metodolojisi kullanılarak elde edilmiştir. Konu ile ilgili laboratuvar testleri, rüzgâr tünelleri
kullanılarak çeşitli hava koşulları ve test metotları ile gerçekleştirilmiş ve bununla birlikte çeşitli saha testleri
tamamlanmıştır. Otomatik buğu çözücü sistem, bütün laboratuvar ve saha testlerinde olumlu sonuçlar vermiştir.
Aracın ön camının buğulanması, hem sürücünün hem de ön bölgedeki yolcunun görüş alanını negatif yönde
etkilenmektedir. Bu durum sürüş sırasında ve ani manevra gerektiren zamanlarda büyük bir güvenlik zafiyeti
oluşturmaktadır. Bu bilgilere ek olarak, konu hakkında yapılan araştırmalarda cam buğulanmasının yalnızca kaza
riski oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda tüketici kaygılarını beraberinde getirdiği açıklanmıştır. Tüketici
şikâyetlerinde bakıldığı zaman da cam buzlanma sistemlerinin fiili performansından çok tüketicilerin sistemlerle
ilgili tecrübesizlikleri anlaşılmaktadır. Sürücülerin büyük çoğunluğunun araçlarında donmayı ve buğulanmayı
önleme sistemlerini kullanmadığı veya uygunsuz olarak kullandıklarını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Otomotiv, Isıtıcı Çizgileri, Sensörler,

DEFROSTER and DEFOGGER SYSTEMS of VEHICLE GLASSES with the USAGE of
HEATER LINES and AUTOMATIC SYSTEMS
Abstract
This article describes that the development of automatic condensation and antifreeze systems by using heater lines,
an accurate windscreen moisture sensor and existing HVAC equipment. Improved cabin temperature control and
visible viewpoint of the driver have been achieved by using an automated ventilation methodology integrated into
the automatic temperature control microprocessor. Laboratory tests related to the subject were completed at
various weather conditions and test methods which includes usage of wind tunnels and various field tests. The
automatic defroster and defogger systems gave positive results in all laboratory and field tests. The fog at the
windshield of the vehicle is influenced negatively by both the driver and the passenger’s viewpoints. This situation
creates the security weakness during driving and times when required for sudden maneuver. In addition to this
information, it has been explained that in the researches on the subject, the glass fogging is not only a risk of
accident but also brings consumer concerns. At consumer complaints, it is understood that consumer’s
inexperience with systems rather than actual performance of glass frosting systems. Many of the drivers have
shown that they do not use defroster and anti-fogging systems or use them improperly.
Keywords: Automotive, Heater Lines, Sensors

1.GİRİŞ
Otomobiller genel olarak don veya buz gibi camda görüş açısının azalmasına hatta tamamen kaybolmasına neden
olan hava koşullarına maruz kalmaktadır. Bu olumsuz etkilere çözüm olarak buz ve buğu giderici sistemler
1970’lerden beri tüm binek araçlara uygulanmaktadır. Tipik bir buz ve buğu giderme sistemi manuel devreye alma
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ve devreden çıkarma düğmesi, röle, cam üzerindeki dirençleri devreye alma ve devreden çıkarma ile havalandırma
rölesini ayarlayan otomatik bir kontrol algoritması içermektedir. Otomatik buğu çözme sisteminin, mevcutta
kullanılan manuel sistemlere göre düzgün ve verimli bir şekilde çalışması durumunda hem sürücü emniyetinin
hem de sürüş konforunun yükselmesi öngörülmektedir.

Şekil 1. Buğulanmış Ön Cam ve Uygunsuz Bir Buğu Giderme Yöntemi

Şekil 1 ‘de de görüldüğü gibi özellikle ön camda ve arka camda meydana gelen buğulanma ve donma problemleri
görüş açısını oldukça azaltmakta ve bu durum da sürüşün güvenli bir şekilde devam etmesi için oldukça olumsuz
bir durum ortaya çıkarmaktadır. Cam buğu giderme ve buz çözme işlemleri, cam yüzey sıcaklığını camdaki
herhangi bir yoğunlaşmanın katı halden sıvı bir duruma veya buhar durumuna dönüştürülebileceği bir düzeye
yükseltmek için tasarlanmıştır. Camdaki ısı enerjisi miktarı, buğu ve buz miktarına bağlı olarak çözme işleminin
süresini belirlemektedir. Bu işlem belirtilen etmenler nedeniyle değişken bir süre dağılımı göstermektedir.

Şekil 2. Buğu Çözme İşleminin Fonksiyonel Alt Kırılımları

Şekil 2’de gösterilen fonksiyon ağacı, bir buğu çözme işlemini gerçekleştiren sistemini oluşturan farklı alt
fonksiyonları özetlemektedir. Her bir alt fonksiyon müşterinin ihtiyacını belirlemekte rol oynar. Günümüzde
kullanılan araçların birçoğunda kabin içi sıcaklık otomatik olarak kontrol edilmektedir. Özellikle kış aylarında bu
fonksiyon kullanıcılar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Ancak kabin içi sıcaklığın otomatik olarak
kullanılması işlemi, cam buğulanması problemi karşısında etkili bir çözüm sunamamaktadır. Camda oluşan buğu
sonrasında sürücü ön camı havalandırmak için HVAC sistemini manuel olarak ayarlayabilmektedir (Delorme,
2013).

2.ISITICI ÇİZGİLERİ
Isıtılmış camda, elektrik enerjisi cam yüzeyine uygulanan direnç elemanları ile ısı enerjisine dönüşür. Direnç
elemanları, buz ve buğu çözülecek alanı kapsayacak şekilde birbirlerine paralel olarak dizayn edilmelidir.
Dirençler arasındaki mesafe de gerekli olan çözme süresi ve devre için gerekli olan ısı enerjisi seviyesine göre
değişkenlik gösterebilir. Cam üzerine basılan direnç elemanları gümüş elementi içeriklidir. Camda çözülecek olan
buz ve buğu için gerekli güç miktarı, cam üzerindeki hava akışından kaynaklanan ısı kaybına bağlı olarak camın
araç üzerindeki montaj açısına göre değişir. Cam yüzeyindeki hava akışı ne kadar az olursa, buz ve buğu çözme
işlemi için gerekli olan ısı enerjisi değeri bu etmenle paralel şekilde düşük olur. Örneğin; bir kamyonet arka
camını çözmek için gerekli olan güç gereksinimi 500 W/m^2 iken, bir spor araba için bu değer 955 W/m^2
değerinden yüksek olmaktadır. Güç yoğunluğu (W/m^2), cam montaj açısı (derece) ve havalandırma performansı
arasındaki ilişki deneysel olarak belirlenmiş ve onaylanmıştır (Delorme, 2013). Bu etmenler göz önünde
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bulundurularak normlar oluşturulmuş, araçların buz ve buğu çözme yeteneklerinin istenilen seviyede olması için
ısıtıcı çizgilerinin devre güç miktarları, paralel çizgiler arası mesafeler ve çizgilerin üretildiği hammaddeler
belirlenmiştir.

Şekil 3. Isıtıcı Çizgilerin Devreye Girdiği Bir Cam Örneği

3. OTOMATİK SİSTEMLER
3.1 Kontrol Algoritması
Kontrol mekanizması temelde manuel işlem ve otomatik işlem olmak üzere iki ana alt fonksiyondan oluşur.
Manuel işlem sürücü tarafından devreye sokulan veya devreden çıkarılabilen manuel bir butondan oluşmaktadır.
Camdaki buğu giderme ve buz çözmenin çalıştırılması, ortam koşullarının ani olarak değiştiği zamanlarda
istenilen seviyede performans oluşturmamaktadır. Ayrıca sistemdeki bileşen sayısından dolayı optimizasyon için
fırsat azdır. Öte yandan otomatik çalıştırma, sürücüye kolaylık sunmak için tasarlanmıştır. Örnek olarak otomatik
kontrol algoritması, arka camda buğu ve buz çözme işlemini otomatik olarak etkinleştirme yetkinliğine sahiptir
veya sürücünün cihazı kapatmayı unuttuğu zamanda sistemin uzun süreler devrede kalarak gereksiz yere enerji
sarfiyatında bulunmasını engellemek amacıyla arka cam buğu ve buz çözme bileşenlerini devre dışı bırakabilir.
Tüm fonksiyon ağacına bakıldığı zaman otomatik etkinleştirme ve devre dışı bırakma işlemleri istenilen buğu ve
buz çözme seviyelerine göre optimize edilebilir ve ayarlanabilir.
Algoritma çalışmaya başladığı anda dış hava sıcaklığı, dış hava yoğunlaşma noktası ve araç hızı gibi çok sayıda
girdiyi alır. Etkinleşme talebi, bu girdilerin seviyelerinin input olarak seçilmesiyle belirlenir ve sistem çalışmaya
başlar. Sistemin devreye girmesi işlemi için kontrol devresi elemanlarından counter (sayıcı) ve rölenin önemi
büyüktür.

3.2. Kontrol Algoritması İçin Giriş Değerleri
: Dış hava sıcaklığı ve neminin bir fonksiyonu olarak dış havanın yoğunlaşma sıcaklığı

: Cam yüzeyinin ölçülen veya tahmin edilen yüzey sıcaklığı
: Yakıt ekonomisi ile otomatik etkinleştirme fırsatı arasındaki dengeyi sağlamak için kullanılan
kalibre edilebilir düzeltme faktörü. Düzeltme faktörü ne kadar büyük olursa yoğunlaşma ve buğu
oluşma ihtimali o kadar yüksektir.
: Ayarlanabilir oransal kazanç faktörü
Eğer (

- )*

-

olarak çalışmaya başlar.
Eğer ( - )* -

≤ 0 , bu durumda yoğunlaşma ihtimali çok yüksektir ve sistem otomatik
> 1, yoğunlaşma ihtimali düşüktür. Sistem devreye girmez. İstenildiği

takdirde manuel olarak çalıştırılabilir.
Havalandırma sisteminin kapanması manuel olarak veya sayıcının zamanlayıcı değeri (counter=0)
olduğunda gerçekleşebilir. Cam yüzey sıcaklık değeri, sistem çalışmaya başlamadan önce belirlenen
herhangi bir eşik değerinden yüksek bir değere sahipse, sayıcının değeri de 0’a eşit olabilir. Bu kontrol
mekanizmaları sistemin gereksiz yere çalışmasını önlemek amacıyla oluşturulmuştur (Delorme, 2013).

3.3. Otomatik Sistem Dizaynı
Otomatik sistemin en önemli özelliği kabin içi basınç ve sıcaklığın uygun bir seviyede korunabilmesi ile birlikte,
ön camda herhangi bir buğu ve buzlanmaya karşı otomatik olarak devreye girerek görüş mesafesinde herhangi bir
olumsuz durumu bertaraf etmektir. HVAC sisteminden bağımsız olarak tasarlanan bir aktivatör gelişimi ile buz ve
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buğu çözme işlemi istenilen seviyeye indirilmektedir. Şekil 4’te, konvansiyonel HVAC ünitesinde yapılan
değişiklik gösterilmektedir. Bu sistem ile HVAC sisteminden bağımsız olarak sistem kontrol edilmektedir.

Şekil 4. Konvansiyonel HVAC Ünitesi Örneği

Sistem, ön camın nemini ölçen bir sensörden, nemin seviyesini analiz eden bir kontrolörden ve buğu giderme
işlemini başlatan bir aktivatörden oluşmaktadır. Ön camın nem seviyesini ölçen sensor, ön cam üzerindeki
yoğunlaşma noktası seviyesini doğrudan okur ve PID kontrol algoritması sayesinde nem ve buhar seviyelerine
hızlı cevap verir. İç hava akımı, havanın tahliye yönü, iç ve dış ortam sıcaklıkları, yolcu sayısı ve bunun gibi farklı
elemanlar ön camdaki buğulanma seviyesine etki eder. Sensörün konumu da bu açıdan çok önemlidir. Bir önceki
cümlede belirtilen etmenler göz önünde bulunmadan tayin edilen sensör konumundan, hatalı ve yanlış okumalar
meydana gelebilir. Bu sebeple geliştirilebilecek sistem için en uygun sensör konumu ön cam ile dikiz aynasında
bulunan bölge olmalıdır. (Schmitt and Schaare, 2006)

3.4. Otomatik Kontrol Sisteminin Kalibrasyonu
Ön cam buğu seviyesinde sensör tarafından bir artış tespit edildiğinde sistem bir donma önleme stratejisi başlatır
ve daha sonra ön cam buğu seviyesi hedeflenen seviyeye geldiğinde kabin sıcaklık kontrol mantığı ile aynı çalışır.
Bu süreç, değişen koşullara göre kontrol altında tutulur. Çevre koşulları, hava koşulları, araçtaki yolcu sayısı ve
HVAC operasyonu göz önünde tutularak aşağıdaki kıstas sırası ile optimize edilmelidir (Kwon continued, 2009):
1) Buğulanma ve buz tutmayı engellemek için temel nem seviyeleri
2) Hava akışının devridaim yönü
3) Sistemin aktivasyon noktası ve seviyesi (Sayacın aktif olma noktası)
4) Üfleç hız ayarı (Blower)
5) Maksimum buz ve buğu çözme seviyesi

4. SONUÇLAR
Günümüz araçlarında seyahat konforu belki de en önemli unsurlardan biridir. Seyahat konforunun en üst seviyede
olabilmesi için de özellikle ön ve arka camlarda buğu ve buz oluşumunun minimize edilmesi çok önemlidir. Isıtıcı
çizgilerin ön ve arka camlardaki sıklık miktarı, çizgiler üzerinden geçen akım değeri ve çizgilerin üretiminde
kullanılan hammadde bileşimi buzlanma ve buğulanma probleminin kısa süre içerisinde ortadan kalkmasına sebep
olur. HVAC sisteminin ve bileşenlerinin özellikle buğu giderme sistemine entegre bir şekilde çalışabilmesi
otomatik olarak cam yüzeyinde oluşan buğunun giderilmesinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu sebeple
otomatik olarak oluşturulacak sistemlerin yaygınlaşması önemlidir. Ancak sistem oluşturulurken girdilerinin
belirlenmesi, son seviyede istenilen cam yüzeyi kalitesi ve kontrol sistemlerinin kalibrasyonu verimlilik açısından
kontrol altında tutulmalıdır. Bu bileşenlerin kontrolü ile araç sürüş konforu ve sürüş güvenliğinin artmasına
katkıda bulunulmuş olacaktır.
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FARKLI TİPTE TASARLANAN ÇARPIŞMA KUTULARININ ÖNDEN GELEN AÇILI
DARBELERE KARŞI ENERJİ SÖNÜMLEME PERFORMANSLARININ
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ÖZET
Otomobillerde kullanılan tampon, tampon takviyesi ve çarpışma kutuları çarpışma esnasında darbeye maruz kalan
pasif güvenlik sistemi elemanlarındandır. Bu pasif güvenlik sistemi elemanlarının yeterince enerji
sönümleyememesi sonucunda araç içerisindeki şoför ve yolcular bu durumdan etkileneceklerdir. Yapılan bu
çalışmada 1000 kg kütleye sahip rijit blok 17,7 m/s’lik bir hız ile tasarlanan enerji sönümleyici parçalara 0°,
15°,30° ve 45°’lik açılarda çarptırılmış, 13 ms boyunca deforme edilerek çarpışma performansları incelenmiştir.
Tampon ve çarpışma kutularının malzemesi hafif çelik, tampon takviyesinde ise AISI 321 çelik malzemesi
kullanılmıştır. Modellerde bulunan her bir parçanın et kalınlıkları 1 mm olarak alınmıştır. Tasarımı gerçekleştirilen
modeller HyperMesh programı ile sonlu elemanlarına ayrılmış, Ls-PrePost programıyla malzeme kartları, sınır
şartları ve kontak algoritmaları oluşturulmuştur. Ls-Dyna programında ise çarpışma analizleri gerçekleştirilmiştir.
Bu analizler ile farklı açılarda çarpma sonucu, tampon, tampon takviyesi ve çarpışma kutuları dahilinde toplam
enerjiyi sönümleme kapasiteleri belirlenmiştir. Sonuç olarak tasarımı yapılan modellere göre değerlendirildiğinde
otomobiller üzerinde 0°, 30° ve 45° açılı çarpmalarda Tip 1 çarpışma kutusunun 15° de ise Tip 5 çarpışma
kutusunu kullanmak bir kaza durumunda daha iyi enerji sönümleme sağladığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çarpışma kutusu, Enerji sönümleme, Çarpışma analizleri

INVESTIGATION OF ENERGY DAMPING PERFORMANCES AGAINST FRONT
ANGLED COLLISIONS OF CRASHBOXES DESIGNED IN DIFFERENT TYPES
ABSTRACT
The bumper, bumper reinforcement and crashboxes used in automobiles are passive safety system components that
are impacted during a impact. As a result of this passive safety system elements not being able to dissipate
sufficient energy, the driver and passengers in the vehicle will be affected. In this study, the rigid block with a
mass of 1000 kg and with a 17,7 m/s velocity was exposed to energy absorbing parts designed, at 0 °, 15 °, 30 °
and 45 ° angles and deformed for 13 ms and the collision performance was investigated. The material of bumper
and crashboxes used mild steel and material of bumper reinforcement used AISI 321 steel. Thickness of the all
parts of the model was taken one milimeter. Designed models were separated into the finite element by the help of
HyperMesh program. Material cards, boundary conditions and contact algorithm created with Ls-PrePost program.
Collision analyzes were have with the Ls-Dyna program. With these analyzes, total energy dissipate capacities
were determined within bumper, bumper reinforcement and crash boxes at different angles. As a result, when
evaluated according to the designed models, it is seen that using crashboxes in Type 1 crashbox at 0 °, 30°and 45°
angle collision and Type 5 crashbox at 15° provide better energy dissipate in case of an accident.
Keywords: Crashbox, Energy absorption, Crash analyzes
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1. GİRİŞ
Dünyada nüfusun artmasıyla birlikte gerek duyulan ihtiyaçlarda artmaktadır. Bu ihtiyaçlardan biri de ulaşımdır.
Günümüzde ulaşım türlerinden en çok kara yolu ulaşımı tercih edilmektedir. Dolayısıyla kara yolunda kullanılan
ve ihtiyaç duyulan taşıt sayısı her yıl daha da artmaktadır. Artan taşıt sayısı beraberinde tehlikeyi yani trafik
kazalarını da yanında getirmektedir. Her yıl trafik kazalarından dolayı binlerce insan ölmektedir. URL1, Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan trafik kazası raporundaki bilgilere göre 2016
yılında gerçekleşen toplam kaza sayısı 1.182.491 iken bu kazalar sonucunda hayatını kaybeden insan sayısı 7.300,
yaralı sayısı da 303.812’dir. Rapordan da görüldüğü gibi kazalarda insan kayıplarının fazla olması daha güvenli
taşıtların tasarlanması gerektiğini göstermektedir.
Trafikte genellikle önden çarpışmalı kazalar meydana gelmektedir. Durum böyle olunca taşıta gelen en büyük
darbe ön kısımlarda oluşmaktadır. Önden çarpma durumunda darbeyi ilk olarak karşılayan, ön tampon üzerinde
bulunan çarpışma kutularıdır. Çarpışma kutuları ortaya çıkan deformasyon enerjisini sönümleyerek araç içine
mümkün olabildiğince az iletilmesini sağlayan bir pasif güvenlik sistemi elemanlarıdır. Çarpışma kutularının
enerjiyi sönümlemesi için yüksek, geometrik yapıya uygun ve deforme olabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Böylece
taşıttaki yolcu kabinine iletilecek olan yüksek kuvvetler önlenmiş olacaktır.
Geçmişten günümüze kadar çarpışma kutuları ile ilgili birçok farklı çalışma yapılmıştır. Jensen, Langseth,
Hopperstad, 2004 çarpışma kutuları boyunun deformasyon şekillerine ve bu deformasyonlarının enerjinin
sönümlenme etkisini incelemişlerdir. Bu uzun yapıdaki çarpışma kutularının toplam burkulmaya daha yatkın
olduğu ve toplam burkulmanın enerji sönümünü azalttığı sonucuna varmışlardır. Bunun sonucunda çarpışma
kutularının profil uzunluğunun çok fazla uzun olmaması gerekmektedir. Witteman, 1999 yaptığı bir çalışmada
birbirlerine eşit çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekillerdeki çarpışma kutularını aynı çarpışma
koşullarında incelemiştir. Geometrik şekilleri çokgen ve dairesel kesite sahip olan çarpışma kutularının,
dikdörtgen ve kare kesitli çarpışma kutularına göre daha fazla enerjiyi sönümlediği gözlemlenmiştir. Isaac,
Oluwole, 2016 dairesel kesitli çarpışma kutularına eksenel ve farklı açılarda yük uygulayarak enerjinin
sönümlenme üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Nagel, Thambiratnam, 2004 düz ve konik kesitli çarpışma
kutularının et kalınlıklarını ve koniklik açılarını değiştirerek farklı hızlardaki dinamik yükler altındaki enerji
sönümleme kapasitesindeki değişimleri incelemişlerdir. Konik enerji yutucularda başlangıçta maksimum ezilme
kuvvetinin daha düşük olduğu ve kademeli olarak katlamasından dolayı ortalama ezilme kuvvetinin de yüksek
olduğu gözlemlenmiştir. Lee, Hahnb, Rheec, Ohd, 1999 yaptığı çalışmada çarpışma kutularının geometrik
şekilleri üzerine oyuklar açılarak çarpışma performansları incelenmiştir. Oyuk açılmış çarpışma kutularında az bir
enerji sönüm kaybı olmasına rağmen maksimum ezilme kuvvetinde büyük bir azalma olduğu görülmüştür. Bazı
çalışmalarda ise çarpışma kutuları içerisinde metalik köpük malzemeler konularak çarpışma esnasında meydana
gelen enerjiyi daha fazla sönümlemesi için kullanılmaktadır. Yapılan tüm bu çalışmalardaki amaç çarpışma anında
ortaya çıkan darbe kuvvetini en aza indirerek araçta bulunanların en az seviyede zarar görmesini sağlamaktır.
Yapılan bu çalışmada aracın ön tamponuna gelen farklı açılardaki darbelere karşı farklı geometrik yapıda
tasarlanan çarpışma kutularının enerjiyi sönümleme miktarları karşılaştırılması yapılmıştır.

2. SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
Yapılan çalışmada ilk olarak SolidWorks programında farklı geometrik şekillerde çarpışma kutuları kabuk
şeklinde tasarlanmıştır. Çarpışma kutuları hepsinin boyları 150 mm alınmıştır. Tamponun diğer elemanları her bir
çarpışma kutusu için eşit büyüklüklerde tasarlanmıştır. Kabuk şeklinde tasarlanan bu çarpışma kutuları Şekil 1’de
gösterilmiştir.
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Tip 1

Tip 2

Tip 4
Şekil 1. Çarpışma Kutusu Tasarımları

Tip 3

Tip 5

Tampon, tampon takviyesi ve çarpışma kutularının enerjiyi sönümleme miktarlarını hesaplamak amacıyla tampon,
tampon takviyesi ve buna bağlı tasarlanan farklı çarpışma kutuları kabuk şeklinde tasarlanıp yarım yüzey
geometrisi olarak modellenmiştir. Çarpışma kutuları şasiye bağlandıkları yerden sabitlenmiştir. Hareketli rijit bir
kütle ile modele belli bir hızda ve farklı açılarda çarpma analizleri yapılmıştır. Çarpışma şartı için, 17,7 m/s hıza
ve 1000 kg kütleye sahip araç yerine kullanılan rijit bir bloğun tasarlanan tampon modeline çarptırılması olarak
belirlenmiştir. Tasarlanan çarpışma modeli ve deformasyon sonrası görüntüsüne örnek sırasıyla Şekil 2 ve Şekil
3’te verilmiştir.

Şekil 2. Farklı Açılardaki Çarpışma Modeli

Şekil 3. Tasarlanan Çarpışma Modelinin Deformasyona Uğramış Hali

Tasarlanan modelleri sonraki adımda Hypermesh adlı program altında sonlu elemanlarına ayırma işlemi
gerçekleştirilmiştir. Sonlu elamanlarına ayırırken tasarlanan her bir parça mesh işlemine tabi tutulmaktadır. Mesh,
tanımlanan herhangi bir bölgeyi farklı boyutlarda sonlu elemanlarına ayırma işlemidir. Yapılan model de analiz
sonucunun en doğru şekilde alınabileceği düşünüldüğü için 5 mm boyutunda mesh işlemi yapılmıştır. Tasarlanmış
bir modelin mesh atılmış şekli Şekil 4’ te gösterilmiştir.

Şekil 4. Tasarlanan Model
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Son adımda sonlu elemanlarına ayrılan modelin Ls-PrePost programı yardımıyla kullanılacak malzeme bilgilerinin
girilmesi ve tampona uygulanacak yük ile hızın tanımlanmasıyla malzeme kartları oluşturulmuştur. Tampon,
tampon takviyesi ve çarpışma kutuları için Ls-PrePost programı içerisinde yer alan MAT_24 (Piecewise Linear
Isotropic Plasticity) malzeme kartı kullanılmıştır. Rijit duvar ve rijit blok için ise MAT_20 (Rigid) malzeme kartı
seçilmiştir. Wang, Lu, 2002 Tampon ve çarpışma kutusunun malzemesi Hafif Çelik, Aghchai, 2012 tampon
takviyesinde ise AISI 321 Çeliği kullanılmıştır ve bu kullanılan malzemelere ait mekanik özellikleri Tablo 1’de
verilmiştir. Rijit Blok üzerine ise 1000 kg’lık kütle ve 17,7 m/s hız tanımlanmıştır.
Tablo 1. Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Malzeme Türü

Yoğunluk (ρ)
(kg/mm3)

Elastik Modül (E)
(GPa)

Poisson Oranı (υ)

Hafif Çelik

7,85x10-6

210

0,30

-6

193

0,33

AISI 321

7,83x10

Daha sonra hazırlanan bu malzeme kartları Ls-Dyna programı kullanılarak analiz edilmiş ve bulunan analiz
sonuçları karşılaştırılmıştır.

3. SONUÇLAR
17,7 m/s’lik bir hızla tampona 0°, 15°,30° ve 45°’lik açılar ile çarptırılan 1000 kg’lık bir kütlenin tampon, tampon
takviyesi ve çarpışma kutuları üzerine uyguladığı yükün sonucundaki 13 ms içerisindeki toplam sönümlenen enerji
miktarları Tablo 2’de, enerji-zaman grafikleri Şekil 5’te verildiği gibi elde edilmiştir. Karşılaştırma işlemleri
yapılırken tamponun deformasyon mesafesinde toplam sönümlediği enerji miktarları göz önüne alınmıştır. Ezilme
kuvveti verimi
(crush force efficiency ) hesaplanmadığından ilk deformasyon kuvveti değerleri dikkate alınmamıştır.
Tablo 2. Analiz Sonucunda Sönümlenen Enerji Miktarları
(*Tampon, tampon takviyesi ve çarpışma kutusunun sönümlediği enerjiler dahildir.)
Tip

Açı (°)

Toplam Sönümlenen Enerji(kJ)*

Tip 1

0

6,20

Tip 2

0

2,98

Tip 3

0

3,89

Tip 4

0

3,38

Tip 5

0

5,73

Tip 1

15

11,98

Tip 2

15

6,45

Tip 3

15

6,38

Tip 4

15

7,80

Tip 5

15

13,58

Tip 1

30

12,39

Tip 2

30

6,04

Tip 3

30

5,49

Tip 4

30

7,57

Tip 5

30

10,68

Tip 1

45

10,75

Tip 2

45

5,82

Tip 3

45

4,09

Tip 4

45

7,10

Tip 5

45

6,70
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(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 5. 0°’de yapılan çarpışma modelinin enerji-zaman (a), 15°de yapılan çarpışma modelinin enerji-zaman (b), 30°de yapılan
çarpışma modelinin enerji-zaman (c) ve 45°de yapılan çarpışma modelinin enerji-zaman (d) grafikleri

Bu çalışma ile aşağıda verilen sonuçlar elde edilmiştir;





0°, 30° ve 45° de yapılan analizler sonucunda Tip 1 çarpışma kutusunun daha fazla enerji sönümlediği
saptanmıştır.
15° ise Tip 5 çarpışma kutusunun daha fazla enerji sönümlediği saptanmıştır.
Açılar değiştikçe sönümlenen enerji de farklılıklar görülmüştür. Bunun nedeni ise açı değiştikçe tampon,
tampon takviyesi ve çarpışma kutularının deformasyonlarında farklılıklar görülmüş olmasından dolayıdır.
Deformasyonda görülen bu farklılıklar sönümlenen enerjiye etki etmektedir.
Sonuç olarak tasarımı yapılan modele göre değerlendirildiğinde otomobiller üzerinde Tip 1 çarpışma
kutusunu kullanmak bir kaza durumunda daha iyi enerji sönümlemesi sağladığı görülmektedir.
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OLUK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ÇARPIŞMA KUTULARININ ENERJİ
SÖNÜMLEME KAPASİTELERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ
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ÖZET
Otomobillerde kullanılan çarpışma kutuları çarpışma esnasında darbeye maruz kalan ilk bağlantı elemanlarından
biridir. Çarpışma kutuları üzerine gelen darbeleri yeterince sönümleyemediği takdirde araç içerisindeki şoför ve
yolcular bu durumdan fazlasıyla etkilenecektir. Yapılan bu çalışmada ise 17,7 m/s’lik hıza sahip 1000 kg’lık rijit
bir kütle, farklı tipte tasarlanan oluklu çarpışma kutularına çarptırılmış ve 160 mm boyunca deforme edilerek
çarpışma performansları incelenmiştir. Deforme sonunda her bir çarpışma kutusunun toplam sönümlenen enerji
miktarı, maksimum ezilme kuvveti, ortalama ezilme kuvveti, ezilme kuvveti verimi ve özgül enerji sönümleme
kapasitesi belirlenmiştir. Modelleri oluşturulan bütün çarpışma kutularında malzeme olarak hafif çelik kullanılmış
ve et kalınlıkları 1,85 mm olarak alınmıştır. Tasarlanan oluklu çarpışma kutuları HyperMesh programı ile sonlu
elemanlarına ayırılmış, LS-PrePost programıyla malzemenin mekanik özellikleri, kontak algoritmaları ve sınır
şartları belirlenerek malzeme kartları oluşturulmuş ve LS-DYNA sonlu elemanlar programı ile de çarpışma
analizleri gerçekleştirilmiştir. Tasarımı gerçekleştirilen oluklu çarpışma kutuları arasında enerji sönümleme
performansları incelendiğinde Tip 1’in daha yüksek performans gösterdiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çarpışma kutusu, oyuk geometrisi, sonlu elemanlar analizi

INVESTIGATE OF ENERGY DAMPING CAPACITIES OF CORRUGATED
STRUCTURE MODIFIED CRASHBOXES BY USING THE FINITE ELEMENT
METHOD
ABSTRACT
Crashboxes used in automobiles are one of the first connecting elements to be affected during a crash. The drivers
and passengers in the vehicle will be greatly affected if the crashboxes can not be sufficiently damped incoming
impact. Many different studies have been carried out on crashboxes to prevent damage to passengers by
minimizing the energy received in the vehicle. In this study, a 1000 kg rigid mass with a speed of 17,7 m/s was
crashed to different types corrugated crashboxes and deformed over 160 mm to investigate crash performances. At
the end of deformation, the total amount of damped energy, maximum crash force, average crash force, crash force
efficiency and specific energy damping capacity of each crashbox were determined. Mild steel was used as the
material in all crash boxes and the thicknesses were taken as 1,85 mm. Designed corrugated crash boxes were
separated into finite elements by HyperMesh program. Material cards were created for determing mechanical
properties of material, contact algorithms and boundary conditions with LS-PrePost program and crash analyzes
were performed with LS-DYNA finite element program. When the energy damping performances of the designed
corrugated crashboxes were examined, it was observed that Type 1 performed better.
Keywords: Crashbox, corrugated geometry, finite element analysis
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1.GİRİŞ
Günümüzün vazgeçilmez ulaşım araçları olan otomobiller arasında çeşitli sebeplerden dolayı trafik kazaları
meydana gelmektedir. Bu kazaların oluşmasını engellemek için önlemler alınsa da kazalar olabilmektedir. Araç
tasarımı alanında kazaların önlenmesi ve kaza anında oluşan can ve mal kayıplarının azaltılması için güvenlik
önlemleri geliştirilmektedir. Bu güvenlik önlemleri aktif ve pasif güvenlik önlemleri olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır.
Aktif güvenlik, sürücünün kazadan kaçınması için, taşıtın kumanda ve frenleme yetenekleriyle, bilgilendirme
sistemleri ve ergonomik olarak yerleştirilmiş kumandalarını kapsar. Aktif güvenlik sistemlerine örnek olarak ABS
ve ESP verilebilir.
Pasif güvenlik ise bir kaza ile karşılaşılması anında, kazanın olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla araç üzerinde
alınan malzeme değişikliği önlemi ve yapısal iyileştirmeler gibi tasarım önlemleridir. Pasif güvenlik sistemlerine
ise emniyet kemeri ve hava yastığı örnekleri verilebilir.
Otomobillerde kullanılan; ön ve arka tamponlara yerleştirilen çarpışma kutuları, önden ve arkadan çarpışmalarda
deformasyon olarak ortaya çıkan, kinetik enerjiyi sönümleme yeteneğine sahip bağlantı elemanlarıdır. Önden
alınan darbeler yolcu ve araç üzerinde daha etkili olduğu için ön tampondaki çarpışma kutularının tasarımına daha
çok önem verilir. Kaza sırasında çarpışma kutuları üzerinde etkili olan darbe kuvveti yeterince sönümlenmezse, bu
kuvvetler doğrudan araçtaki yolcu bölmesine aktarılacaktır. Bu durum, araçtaki yolcuların hem ölümcül
yaralanmalara hem de araçta çok miktarda maddi hasar meydana gelmesine neden olacaktır. Çarpışma kutuları
yaralanmaları ve otomobillerde oluşan bu hasarı en aza indirgemek için kullanılır. Çarpışma kutularının
performanslarını arttırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda koniklik açısı, çarpışma
kutusunun tasarımı, çarpışma kutusunun oluklu tasarımlar gibi parametreler incelenmiştir. Bu çalışmada ise oluklu
tasarımların etkisi incelenecektir.
Kılıçaslan, 2015 boş ve köpük dolu oluklu tek ve çift dairesel tüplerin enerji emilimleri ile ezilme özelliklerini
belirlemek için sayısal bir simülasyon gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak köpükle doldurulmuş oluklu boruların daha
yüksek performansa sahip olduklarını ve oyukların maksimum deformasyon kuvvetinin kayda değer bir şekilde
azaltarak ezilme kuvveti verimini arttırdığını belirtmiştir.
Eyvazian, Habibi, Hamouda, Hedayati, 2014 katı statik yanal yükleme ve eksenel yükleme için farklı koşullar
altında çelik numunelerin enerji emilimini araştırmak için üç tip ince duvarlı örnek (yani dairesel tüpler) önceden
oluşturulmuş oluklu tüpler ve tam oluklu tüpler üzerinde çeşitli deneyler gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak oyukların
çarpışma kutularının katlanmalarını kolaylaştırdığını, daha iyi deforme olduklarını ve maksimum deformasyon
kuvvetini azalttığını belirlemişlerdir.
Elgalai, Mahdi, Hamouda, Sahari, 2004 eksenel olarak ezilmiş bileşik oluklu boruların ezilme davranışını iki tür
kompozit; filament formunda karbon elyaf, epoksi ve dokuma fitilli cam elyaf kullanılarak incelemiştir. Çalışma
sonucunda Dokuma fitilli cam elyaf tüpleri, enerji emme kapasitesi için en düşük değeri gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Hosseinipour, Daneshi, 2003 ince duvarlı çelik boruların darbe dayanım özellikleri içeren halka şeklindeki
olukların yer değiştirme eğrileri incelemiştir. Üretilen oluklu borular, basit borudan farklı olarak, yük dağılımı ve
düşük yavaşlama palsı açısından enerji emme kipi olarak olumlu özellikler sergilediğini tespit etmişlerdir.
Mokhtarnezhad, Salehghaffari, Tajdari, 2009 eksenel simetriyi teşvik etmek için geniş çevresel oluklar
kullanılarak enerji sönümlemedeki karakteristiklerini incelemişlerdir. Sonuç olarak, bu geometrik parametrelerin
ayarlanmasıyla, çarpma yüküne maruz kalmış farklı yapıların ciddi hasarlardan korunması için çeşitli gerekli
ortalama kırma yükü elde edilebileceğini göstermişlerdir.
Rezvani, Nouri, 2014 ince duvarlı 6061-T6 alüminyum alaşımından yapılmış frusta tüplerini, ince cidarlı oluklu
tüpler ile karşılaştırmış; yük-yer değiştirme ve deformasyonlarını incelemişlerdir. Sonuç olarak, oluklu frusta
tüplerinin enerji sönümleme kapasiteleri ve ezilme kuvveti verimliliği oluklu frusta tüplerinde daha büyük
olduğunu tespit etmişlerdir. Wu, Li, Sun, 2016 çalışmalarında deformasyon şeklini kontrol etmek ve maksimum
deformasyon kuvveti ile dalgalanmaları en aza indirmek için sinüzoidal oluk çarpışma kutuları kullanmışlardır.
Çalışma sonucunda sinüzoidal oluklu tüp yük taşıma kapasitesinin maksimum %77,90 arttırdığını belirlemişlerdir.
Zhang, Huh, 2009 eksenel sıkıştırma altındaki uzunlamasına oluklu kare tüplerin enerji soğurma karakteristiklerini
incelemiştir ve oluklu tüplerin konvansiyonel tüplere kıyasla daha düzensiz özellikler gösterdiği saptanmıştır.
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2.SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
Yapılan bu çalışmada ilk olarak oluklu çarpışma kutuları çapı 100 mm, boyu 210 mm, oluk genişliği 10 mm ve
oluk derinliği 5 mm olacak şekilde SolidWorks programında çizilmiştir. Kabuk eleman olarak çizilen oluklu
çarpışma kutuları Şekil 1’de gösterilmiştir.

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

Tip 5
Şekil 1. Farklı Tipte Tasarlanan Oluklu Çapışma Kutuları

Kabuk modelleri oluşturulan oluklu çarpışma kutuları HyperMesh programında sonlu elemanlarına ayrılmıştır.
Sonlu elemanlara ayırma işlemi esnasında sabit duvar, oluklu çarpışma kutuları ve rijit kütle mesh işlemine tabi
tutulmuştur. Mesh boyutu 2 mm alınmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Çarpışma Modeli

Çarpışma kutularının malzemelerinin teknik özellikleri, kontak algoritmaları ve sınır şartları LS-PrePost programı
ile hazırlanan kartlar ile oluşturulmuştur. Oluklu çarpışma kutularının kartları için LS-PrePost kütüphanesinden
*MAT komutları kullanılmıştır. *MAT komutları altından seçilen 024_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY
sekmesine malzemenin mekanik özellikleri girilmiştir.
Sabit duvar için ise aynı şekilde *MAT komutu altından 020_RIGID sekmesi kullanılarak duvara rijit olma
özelliği tanımlanmıştır. Oluklu çarpışma kutusu için Hafif Çelik, Wang, Lu, 2002 malzemesi seçilmiştir ve
mekanik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Rijit kütleye ise 17,7 m/s hız ile birlikte 1000 kg ağırlık tanımlanmıştır.
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Tablo 1. Malzemenin Mekanik Özellikleri
Malzeme Türü

Yoğunluk (ρ)
(kg/mm3)

Elastik Modül (E)
(GPa)

Poisson Oranı (υ)

Hafif Çelik

7,85x10-6

210

0,30

Şekil 3. Hafif Çelik için Gerçek Gerilme-Gerçek Gerinim Eğrisi

Son aşamada çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitelerini belirlemek amacıyla LS-DYNA ile sonlu
elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir.

3. SONUÇLAR
LS-DYNA sonlu elemanlar programı ile yapılan çarpışma analizlerinde çarpışma kutuları 160 mm deformasyona
maruz bırakılmıştır. Gerçekleştirilen tüm analizler sonucunda toplam enerji, maksimum ezilme kuvveti, ortalama
ezilme kuvveti, ezilme kuvveti verimi ve özgül enerji sönümleme kapasitesi değerleri tespit edilmiştir. Sırasıyla
toplam enerji-deformasyon mesafesi ve ezilme kuvveti- deformasyon mesafesi grafikleri Şekil 4 ve Şekil 5’te
verilmiştir.

Şekil 4. Toplam Enerji-Deformasyon Mesafesi
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Şekil 5. Oluksuz çarpışma kutusunun ezilme kuvveti-deformasyon mesafesi (a) Oluksuz çarpışma kutusu (b) Tip 1 çarpışma
kutusu (c) Tip 2 çarpışma kutusu (d) Tip 3 çarpışma kutusu (e) Tip 4 çarpışma kutusu (f) Tip 5 çarpışma kutusu

Şekil 5 incelendiğinde ezilme kuvveti-deformasyon mesafesi eğrilerinin üç farklı aşamaya kolayca ayırılabildiği
görülmüştür. Bunlar pik aşaması, kararlı ilerleyen ezilme aşaması ve yoğunlaşma aşaması olarak isimlendirilebilir.
Başlangıçta oluklu çarpışma kutularının maksimum ezilme kuvvetleri diğer zamanlara kıyasla belirgin bir şekilde
yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Kararlı ilerleyen ezilme aşaması ve yoğunlaşma aşaması, ilk tepe değerlerinden
belirgin bir şekilde küçük olduğu aynı zamanda eğri dalgalanmalarının daha yumuşak olduğu anlaşılmıştır. Analiz
sonuçlarından elde edilen sayısal değerler hesaplanarak Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde en iyi performansı Tip 1 çarpışma kutusunun sağladığı görülmektedir. Çalışmada oyuk
etkisi incelendiğinden Tip 1 çarpışma kutusunun üzerine iki adet oyuk açarak analiz yapılmış ve bunun
performansa olan etkisi tekrar incelenmiştir.
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Tablo 2. Çarpışma Kutularının Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçları

Tip

Oluksuz
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Tip 4
Tip 5
Tip 1-2*

Deformasyon
Mesafesi (mm)

Toplam
Enerji
(kJ)

Maximum
Ezilme
Kuvveti
(kN)

Ortalama
Ezilme
Kuvveti (kN)

Ezilme
Kuvveti
Verimi

Özgül Enerji
Sönümleme
Kapasitesi (kJ/kg)

160
26,906
428,59
168,16
0,39
160
27,991
353,22
174,94
0,50
160
26,291
390,90
164,32
0,42
160
24,268
434,28
151,68
0,35
160
22,963
424,35
143,52
0,34
160
25,755
424,73
160,97
0,38
160
24,873
340,22
155,46
0,46
( * Bir oluklu Tip 1 çarpışma kutusuna bir tane daha oluk eklenerek ek analiz yapılmıştır.)

27,18
27,71
26,91
24,76
23,08
26,31
24,63

Yapılan çalışma neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;






Tasarlanan çarpışma kutuları arasında Tip 1’in en iyi performansı sağladığı gözlemlenmiştir.
Tip 1 çarpışma kutusunun üzerine açılan oyuk geometrisi diğerlerine göre daha düşük deformasyon
kuvveti oluşmasını sağlamıştır.
Ezilme kuvveti verimi %50 ile en yüksek Tip 1 çarpışma kutusundan elde edilmiştir.
En yüksek özgül enerji sönümleme kapasitesi 27,71 ile Tip 1 çarpışma kutusundan elde edilmiştir.
Tip 1 çarpışma kutusunun üzerine birden fazla oyuk açmak maksimum deformasyon kuvvetini azaltmış
olsa da ezilme kuvveti verimi ve özgül enerji sönümleme kapasitesinin de azalmasına yol açmıştır.
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ABSTRACT
The seat is the most important item in the car interior. The performance and comfort properties of the car seat is
very important for the costumer. As the fabric for car seat cover has to meet a specific minimum strength, the
joined places must have similar or almost the same properties. Special attention is given to the places of the sewn
seam in the car seat covers. The performance of the joined place depend on the selected sewing thread, tension,
seam type and stitch density.
The aim of this study is to investigate the effect of different sewing threads and stitch densities on the seam
performance of car seat covers.
Keywords: Car seat cover, performance, seam strength, sewing thread

1.INTRODUCTION
The traditional method of car seat production involves cutting and sewing of panels of the seat cover laminate
(face fabric/foam/scrim) into a cover, which is then pulled over the seat back and seat bottom, and then fixed in
place using a variety of clips and fastenings (Fung and Hartcastle 2001). Laminated, non-laminated or vinly
fabrics are generally used at the car seat cover manufacturing. Whatever the construction of the fabric, it is usually
made into a trilaminate consisting of face fabric and polyurethane foam with a scrim lining on the back. The foam
backing ensures that the fabric never creases or bags during the life of the car. The polyurethane foam density is
usually between 26-45 kg/m3 and 2-20 mm thick. The scrim fabric lining is usually warp knitted nylon or
polyester 30-90 g/m2 in weigth. This fabric acts as a slide aid when the seat cover is sewn and when it is pulled
over the foam seat body. It also contributes to seam strength (Meriç and continue, 2004).
Fabric are generally produced from bulked continous filament textured polyester yarns. Fabric weigth ranges are,
flatwoven fabric 200-400 g/m2, flat woven velvet 360-450 g/m2, warp knit tricot 160-340 g/m2, raschel double
needle bar knitted 280-370 g/m2 and circular knits 160-230 g/m2 (Fung, 2000).
Seam quality is an important parameter which determines the performance characteristics of car seat covers. An
incorrect seam reduce the life cycle of the car seat cover and affects its appearance. The mechanical and
dimensional properties of sewing thread and the material affect the seam quality. Sewing conditions, such as seam
types, stitch density and selection of thread and needles, can therefore be optimized to maximize seam efficiency
(Kovecevic and Ujevic, 2013).
Laminated, non-laminated or vinly fabrics are generally used at the car seat cover manufacturing. The most
important requirements of car seat cover fabrics are high abrasion resistance, resistance to UV degradation and a
good seam performance. A prime requirement of any textile seat cover base fabric, is the ability to apply both a
visual and aesthetic sense to the product.
The seat cover fabric must always appear uncreased, so it is usually laminated to polyurethane foam, with a
thickness varying from about 2 to 10 mm. In addition it must resist to soiling, easily cleanable without put into a
washing machine. The lamination to polyurethane foam also gives a soft touch to the fabric and when the seat
cover is made up, attractive sew lines are formed. The scrim helps control the stretch properties of the seat cover
especially when knitted fabrics are used. Thus the cover ‘fabric’ is usually in the form of a triple laminate for
seats, but when used for door casings a bilaminate, i.e. without the scrim, is used. At the present time the most
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important technical requirements of a car seat covering fabric are cost, UV degradation resistance, lightfastness,
abrasion resistance and soil resistance.
Seam strength is generally satisfactory if a correct sewing thread is used, but seam opening must be checked with
some constructions.The scrim on the back of the seat fabric laminate can be selected to have a good seam strength
(Kovecevic and Ujevic, 2013).
The characteristics of a properly constructed seam are its strength, elasticity, durability, stability and appearance,
which depend on the type of seam and the stitches per unit length of the seam, and the seam efficiency of the
fabric (Ukponmwan and continue, 2000).
Seam efficiency is calculated by using the following equation (1);
Seam efficiency = Seam tensile strength/ Fabric tensile strength x 100

(1)

It is an expression of the strength ratio between seamed and unseamed materials. The optimum seam efficiency is
60-80% (Laing and Webster1998).
The ASTM 1683-04 seam strength standard is widely used by the apparel industry for the evaluation of seam
strength (Baharani and continue, 2013).
Car seat cover manufacturers must be able to select appropriate sewing thread type and stitch densities to achieve
quality in seams. Seam performances are dependent on the quality of sewing threads and their behaviour.The type
of thread used in stitching, its construction, ticket number and finishing influence the seam strength (Khan and
Akter, 2015).
The thread must remain same by end of life of the car without breaking down in any way such as snapping,
shrinking or stretching. It must be very strong and have very high abrasion and UV radiation resistance in all
conditions encountered in the car, including high temperatures and relative humidity. Most car seat thread is
produced from continuous filament high tenacity nylon 66 in approximately 800 to 1200 dtex. Nylon is best suited
for this application because of its abrasion resistance, elastic recovery and wet strength in addition to the ability to
withstand the usual conditions inside a car. In a small number of cases, polyester thread is used; thread from this
fibre is widely used in seat belts (Fung and Hartcastle 2001).
This study investigates the seam performance of the car seat covers and analyses the effects of the different sewing
threads and the stitch densities on the seam strength and seam efficiency of the seat cover seams.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Materials
In this research, 390 g/m2 flat woven non-laminated fabric, which is commonly used in the car seat cover was
selected. The mechanical properties of the sewing threads used in this study are shown in Table 1.
Table 1. The mechanical properties of sewing thread used
Sewing
Thread
Code
T1
T2
T3
T4

Composition
% 100
Polyester
% 100
Polyester
% 100
Polyester
% 100
Polyester

Yarn Linear
Density
(dtex)
774

Ticket
Number

Breaking
Load (cN)

Tenacity
(cN/dtex)

4638

Elongation
at Break
(%)
21.72

40

605

50

3879

21.98

5.66

514

60

2763

22.37

5.37

472

70

2618

17.63

5.54
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2.1. Methods
The most common lockstitch (ISO 301) was selected for this study. In order to investigate the effect of different
sewing threads on seam strength, four different threads were used. The fabric was sewn with three different stitch
densities (3-4 and 5 stitches/cm) with metric 90 needle size at Siruba model industrial lockstitch sewing machine.
Therefore 12 fabric samples with different stitch parameters were obtained for seam strength tests.
All the fabric samples were prepared at warp direction. Measurement was performed using standard climatic
conditions. For each fabric sample, three repetitions of the measurement were made, and the arithmetic mean was
calculated from the individual measurement results.
Prior to the tests, all fabric samples were conditioned for 24 hours in standard atmospheric conditions (at a
temperature of 20 ± 2 ° C and relative humidity of 65 ± 2%).
Seam strength can be measured according to the ASTM D 1683-04 “Standard test method for failure in sewn
seams of woven apparel fabrics” test method. Fabric strength can be measured according to the ISO Standards,
“Textiles — Tensile Properties of Fabrics, Part I: Determination of Maximum Force using the Strip Method”.
Tests were done with Shimadzu AG-X HS model tensile testing machine shown in Figure 1.

Figure 1. Tensile testing machine (Shimadzu AG-XHS)

3.RESULTS AND DISCUSSION
Seam quality is an important parameter which determines the performance characteristics of the car seat covers.
An incorrect seam reduce the life cycle of the car seat cover and negatively affects its appearance. As is well
known, during sitting, different static and dynamic forces affect car seat covers in different directions. These
forces may cause deformation, and eventual breakage of the car seat cover, in most cases along the seam.
Besides seam strength, one of the most important parameters in assessing the quality of sewn car seat covers is
stable stitch density. Stability of stitch density depends on the mechanical properties of the materials used, the
sewing conditions and the sewing machine chosen (Kovecevic and Ujevic, 2013).
The measurement result for the strength of the fabric without seam is 2646 N.
The measurement results for the seam strength and seam efficiency of the fabric samples with different stitch
parameters are given in Table 2.
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Table 2. Seam strength and seam efficiency test results for fabric samples

Fabric Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sewing Thread
Ticket Number
40
50
60
70

Stitch Density
(stitches/cm)
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5

Seam Strength
(N)
682.14
886.61
1201.06
586.70
727.343
1322.74
577.78
658.47
906.27
452.54
506.57
814.21

3.1. Effects of Sewing Thread and Stitch Density on Seam Strength

Seam Efficiency
25.80
33.50
45.38
22.17
27.48
50.00
21.83
24.88
34.24
17.10
19.14
30.76

Figure 2 shows the seam strength test results of fabric samples with different sewing thread ticket numbers and
stitch densities. According to the results, it is clearly seen that the seam strength of fabric sample sewn with 40
ticket number sewing thread has higher value. The fabric sample sewn with higher stitch density (5 stitch/cm) and
lower sewing thread ticket number (ticket numbers 40 and 50) has higher seam strength value.

Figure 2. Seam strength results of fabric samples with different sewing threads and stitch densities

An increase in stitch density increases seam strength. An increase in sewing thread ticket number decreases seam
strength.

3.2. Effects of Sewing Thread and Stitch Density on Seam Efficiency
Figure 3 shows the seam efficiency test results of fabric samples with different sewing thread ticket numbers and
stitch densities. According to the results, it is clearly seen that the seam efficiency of fabric sample sewn with 40
ticket number sewing thread has higher value. The fabric sample sewn with higher stitch density (5 stitch/cm) and
lower sewing thread ticket number (ticket numbers 40 and 50) showed higher seam efficiency value. T1and T2
sewing threads with 5 stitch/cm stitch density showed better seam performance for car seat cover.
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Figure 3. Seam efficiency results of fabric samples with different sewing threads and stitch densities

Fabric structure, sewing thread strength, stitch type, and stitch density affect the seam efficiency (Burtonwood and
Chamberlain, 1967).

4.CONCLUSIONS
The seat is the most important item in the car interior. The performance and comfort properties of the car seat is
very important for the car user.
Seam quality is an important parameter which determines the performance characteristics of car seat covers. An
incorrect seam reduce the life cycle of the car seat cover and negatively affects its appearance.
As a consequence of the development of new materials for car seat covers, a further investigation of seams has
become necessary, with regard to their strength, elasticity, aesthetic appearance and resistance to long term use.
Since the materials used for car seat covers are multilayered composite materials, the joining of cut parts by
sewing is more complicated.
In this study, the fabric sample sewn with higher stitch density (5 stitch/cm) and lower sewing thread ticket
number (ticket numbers 40 and 50) has higher seam strength and seam efficiency values. The correct choice of
sewing thread, stitch density, needle type and other essential parameters of the machine and the material is
therefore of most important. Fabric structure, sewing thread strength, stitch type, and stitch density affect the seam
efficiency and seam performance.
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ÖZET
Otomobil koltuk döşemeliklerinde yaygın olarak kullanılan üç katlı lamineli (kumaş/sünger/astar) kumaş
konstrüksiyonlarının mukavemet ve uzama özellikleri, özellikle üretim sürecinde maruz kalacağı germe-çekme
işlemlerine, koltuk yüzeylerinin kaplanmasında kolay şekil alabilirliğin sağlanması ve kullanım sürecindeki
tekrarlı deformasyonlara dayanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada üst yüzey kumaşın
çözgü sıklığı ve kullanılan sünger yoğunluklarındaki değişimlerin otomotiv döşemelik kumaşın mukavemet ve
uzama değerleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Deneysel çalışmada kullanılan üst yüzey kumaşın atkı ipliği
numarası ve sıklığı sabit tutulmuştur. İki farklı çözgü sıklığı ve iki farklı sünger yoğunluğu kullanılarak elde edilen
lamineli dokuma kumaşların kopma dayanımı ve üç farklı kuvvet altındaki uzama değerleri test edilerek, elde
edilen değerlerin istenilen tolerans değerleri arasında olup olmadığı incelenmiştir. Otomotiv döşemeliklerinde
kullanılan lamineli kumaşların mukavemet ve uzama değerlerine kumaş yapısını oluşturan çözgü sıklığı ve sünger
yoğunluğunun önemli etkisinin olduğu, özellikle kullanılan sünger yoğunluk değerinin kumaşların uzama değerleri
üzerinde, çözgü sıklığına göre, daha fazla etkili olduğu gözlenmiştir. Çözgü sıklığı ve sünger yoğunluğundaki artış
kumaşın mukavemet ve uzama değerlerinde yeterli iyileşmenin oluşmasını sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Lamineli otomotiv döşemelik dokuma kumaş, çözgü sıklığı, sünger yoğunluğu, mukavemet,
uzama

THE EFFECT OF FABRIC YARN DENSITY AND FOAM DENSITY ON BREAKING
STRENGTH AND ELONGATION VALUES OF LAMINATED AUTOMOTIVE SEAT
COVER FABRICS
ABSTRACT
The strength and elongation properties of three-layer laminated (face fabric / foam / scrim) fabric constructions
commonly used in automobile seat cover are of great importance in terms of stretching-pulling operations to be
experienced during the production process, providing ease of shaping the seat surfaces and being able to withstand
repeated deformation during use. In this study, the changes of the warp yarn density of the face fabric and the
foam density values were investigated on the breaking strength and elongation values of the automotive seat cover
fabric. The weft yarn count and weft yarn density of the face fabric were kept constant. The breaking strength and
the percentage breaking elongation values under three different forces were examined and it was examined
whether the obtained values were within the desired tolerance values. It has been observed that the warp yarn
density forming the fabric structure and the foam density have a significant effect on the strength and elongation
values of the laminated fabrics. Especially, it has been observed that the foam density value is more effective on
the elongation values of the fabrics than the warp yarn density. The increase in warp yarn density and as well as
foam density has resulted in adequate improvement of strength and elongation values of the laminated fabrics used
in automotive seat cover.
Keywords: Laminated automotive seat cover fabric, warp yarn density, foam density, strength, elongation

1499

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

1. GİRİŞ
Otomotiv döşemeliklerinde kullanılan kumaşlar, kumaşın buruşmaması ve kullanım süresince potluk oluşumu ve
deformasyonun önlenmesi amacı ile genellikle en az üçlü lamineli yapılar şeklinde kullanılmaktadır. Lamineli
koltuk döşemeleri kumaş/sünger/astar bileşenlerinden oluşmaktadır. Koltuk döşeme ön yüz kumaşı olarak
genellikle poliester (dokuma/örme), yün ve yün/poliester karışımı (dokuma), poliamid, akrilik, deri vb., arayüzey
olarak poliüretan sünger, non-woven poliester ve kumaşın en arka yüzeyinde bulunan astar yüzey olarak genellikle
poliester veya poliamid çözgülü örme yapılar kullanılmaktadır. Koltuk döşemeliklerinden beklenilen en önemli
teknik gereklilikler maliyet, UV dayanımı, ışık haslığı, aşınma ve boncuklanma dayanımı, kopma ve yırtılma
dayanımı, elastikiyet, buruşma dayanımı, dikiş dayanımı, elektiriksel özellikler, yanmazlık ve kir tutmazlık vb.
özellikleridir (Fung and Hardcastle, 2001).
Kopma mukavemeti, kopma noktasına kadar uzatılmış bir test numunesinin koptuğu noktada kaydedilen
maksimum gerilme kuvvetidir. Kopma mukavemeti ve kopma uzama özelliği, kumaşın koltuk minderleri üzerine
kaplanması sırasındaki germe-çekme işlemlerine dayanabilmesi açısından oldukça önemli bir parametredir
(Saville, 2000). Üretim sırasında hızlı montaj sürelerinin temini, daha az kumaş firesinin oluşması ve yeniden
üretim maliyetlerinin azaltılması ve kullanım süresince pürüzsüz ve iyi bir görünüm sağlaması bakımından
otomobil döşemeliklerinde kullanılan kumaşların yüksek kopma ve yırtılma mukavemetine sahip olması
gerekmektedir (Horrocks and Anand, 2004; Pamuk and Çeken, 2009).
Otomotiv döşemeliklerinde kullanılan kumaş yapılarının kolay şekil verilebiliriliği açısından, özellikle lamineli
(kumaş/sünger/astar) döşemelik kumaşların kopma uzama özellikleri büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, bu
çalışmada yüzey kumaşı oluşturan ipliklerin sıklıklarındaki değişimler ile yapıda kullanılan sünger
yoğunluklarının lamineli döşemelik kumaşların kopma mukavemeti ve kopma uzama özellikleri üzerindeki etkisi
değerlendirlmiştir.

2. MATERYAL VE METOD
Deneysel çalışmada kumaş/sünger/astar lamineli döşemelik dokuma kumaş kullanılmıştır. Kumaşın yapısal
özellikleri, kullanılan sünger yoğunlukları ve lamineli kumaş yapısını oluşturan üst yüzey kumaşın (tek kat) ve
toplam kumaşın (kumaş/sünger/astar) ölçülen gramaj ve kalınlık değerleri Tablo 1’ de verilmiştir. Lamine
döşemelik kumaşın üst yüzeyini oluşturan kumaş yapısı % 100 poliester (hava teksture iplik), sünger % 100
poliester ve astar kumaş % 100 poliester (150 denye) yuvarlak örme (30 g/m2) yapısına sahiptir. Üst yüzey
kumaşın örgü raporu Şekil 1’ de verilmiştir.
Kumaşların çözgü ve atkı yönlü kopma mukavemeti ve 25 N, 50 N ve 100 N’ daki % uzama değerleri DIN EN
ISO 13934-1 standardına göre, Zwick Z010 cihazında test edilmiştir.
Tablo 1. Lamine kumaş yapısal özellikleri
İplik Numarası [dtex]
Çözgü
Atkı

İplik Sıklığı [iplik/cm]
Çözgü
Atkı

A

800

450

24

21

Sünger Yoğunluğu
(dansite)
[kg/m3]
40

B

800

450

24

21

C

800

450

27

D

800

450

27

Kumaş
Kodu

Gramaj [g/m2]
Tek Kat Toplam

Kalınlık [mm]
Tek Kat
Toplam

483,33

936,23

1

9,3

45

483,33

939,43

1

9,35

21

40

488

941,67

1,05

9,45

21

45

488

945,99

1,05

9,5

Şekil 1. Kumaş örgü yapısı
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3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Deneysel sonuçlardan elde edilen kopma mukavemeti ve üç farklı kuvvet (25 N, 50 N ve 100 25 N) altındaki %
kopma uzaması değerleri Tablo 2’ de verilmiş olup, otomotiv sektörüyle ilgili bir firmanın standartlarına göre
belirlenen tolerans değerlerine göre karşılaştırılarak, tolerans değerleri dışındaki değerler Tablo 2’ de “*” ile
belirtilmiştir.
Tablo 2. Deneysel çalışma sonuçları
Kumaş
Kodu

Yapısal Özellikler

A

24 çözgü/cm; 40 dansite sünger laminasyonu

B

24 çözgü/cm; 45 dansite sünger laminasyonu

C

27 çözgü/cm; 40 dansite sünger laminasyonu

D

27 çözgü/cm; 45 dansite sünger laminasyonu

Ölçüm
Yönü

Kopma Mukavemeti
[N]

Çözgü

Uzama [%]
25 N

50 N

100 N

2341,25

0,85*

1,99*

2,98*

Atkı

1853,55*

0,05*

0,13*

0,34*

Çözgü

2435,20

1,15*

1,98*

4,21

Atkı

2001,30

0,40

0,71

0,65

Çözgü

2784,37

1,32*

2,12*

3,1*

Atkı

2056,75

0,09*

0,17*

0,38*

Çözgü

2891,71

2,85

2,97

4,66

Atkı

2754,56

0,43

0,81

0,79

Tablo 2’de verilen sonuçlar incelendiğinde, çözgü yönlü kopma mukavemeti değerlerinin her iki sıklık ve farklı
yoğunluk değerlerindeki sünger kullanımı durumunda da tolerans değerlerini karşıladığı görülmektedir. Atkı yönlü
kopma mukavemeti değerlerinin, düşük çözgü sıklığı ve düşük yoğunluklu sünger kullanılan kumaş yapısı (A)
hariç olmak üzere diğer tüm kumaşlarda tolerans değerleri içinde olduğu görülmektedir. Burada, çözgü yönlü
mukavemet değerlerinin tüm kumaş numuneleri için tolerans değerleri içinde elde edilmesi çözgüde kullanılan
ipliklerin atkı ipliklerine göre daha kalın olmasının bir sonucudur. Çözgüde kullanılan iplik kalınlığının atkı
ipliğine göre yaklaşık 1,78 kat daha kalın olması sonucunda, çözgü yönlü kopma mukavemet değerlerinin her iki
çözgü sıklığı ve sünger yoğunluğu kullanıldığı durumlarda da istenilen tolerans değerlerini karşıladığı
görülmektedir. Atkı ipliğinin daha ince olması ayrıca atkı sıklık değerinin de çözgüye göre daha düşük olması,
düşük yoğunluklu sünger kullanıldığında (A kumaşı) atkı yönlü mukavemet değerlerinin tolerans değerini
sağlayamamasına rağmen, sünger yoğunluğu arttırıldığında (B kumaşı) atkı yönlü mukavemet değerlerinin
istenilen tolerans değerleri içinde olduğu görülmektedir. Bu durum lamineli kumaşlarda kullanılan sünger
yoğunluğunun kumaş mukavemetini destekleyici yönde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ancak C kodlu
kumaş özellikleri incelendiğinde, C kodlu kumaş yapısında da atkı iplik özellikleri sabit ve kullanılan sünger
yoğunluğu A kodlu kumaş yapısındaki gibi düşük olmasına rağmen atkı yönlü kopma mukavemetinin tolerans
değerlerini sağladığı görülmektedir. Bu durum C kodlu kumaşın çözgü sıklığının arttırılması ve bunun sonucunda
atkı ipliğinin yaptığı kesişim sayısının da artmasına neden olduğundan, düşük yoğunluk değerine sahip sünger
kullanılmasına rağmen, atkı yönlü mukavemet değerlerinin tolerans değerleri içinde olmasını sağladığı
görülmektedir. Bu durumun ön yüz kumaşı (tek kat kumaş) oluşturan çözgü sıklığı değerlerindeki artışın, atkı
yönlü kumaş mukavemetini destekleyici yönde önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir.
Kumaşların % uzama değerleri incelendiğinde, düşük çözgü sıklığında ve düşük yoğunluklu sünger kullanımı
durumunda (A kumaşı) her 3 farklı kuvvet değerindeki (25, 50 ve 100 N) çözgü ve atkı yönlü % uzama
değerlerinin tolerans sınırları arasında olmadığı görülmektedir. Çözgü sıklığı sabit tutulup, kullanılan süngerin
yoğunluk değerinde artış yapıldığında (B kumaşı) 25 N ve 50 N kuvvet değerleri altında çözgü yönlü % uzama
değerlerinin tolerans değerlerini sağlayamadığı, ancak atkı yönlü uzama değerlerinin tolerans değerleri içinde
olduğu görülmüştür. Kullanılan sünger yoğunluğunun arttırılması ile atkı yönlü % uzama değerlerinin
karşılanabildiği, ancak kullanılan sünger yoğunluğunun arttırılmasının çözgü yönlü uzama değerlerinin istenilen
tolerans değerlerini karşılamaya yetmediği görülmektedir. Yüksek çözgü sıklığı ve düşük yoğunluk değerine sahip
kumaş yapısında da (C kumaşı) çözgü ve atkı yönlü % uzama değerlerinin tolerans değerlerini karşılayamadığı
görülmüştür. A ve C kumaş yapılarında görüldüğü üzere, çözgü sıklığı arttırılmasına rağmen düşük yoğunluklu
sünger kullanılması durumunda, kumaşların % uzama değerlerinin tolerans değerlerini karşılayamadığı
gözlenmiştir. Yüksek çözgü sıklığı ve yüksek yoğunluk değerindeki sünger kullanılarak elde edilen kumaşın (D
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kumaşı) her 3 farklı kuvvet değerindeki (25, 50 ve 100 N) % uzama değerlerinin tolerans sınırları arasında olduğu
görülmüştür. Elde edilen sonuçlardan kumaş/sünger/astar lamineli kumaşlarda kullanılan sünger yoğunluğunun
kumaşın % uzama değerleri üzerinde, kumaşta kullanılan sıklık değerlerinden daha fazla belirleyici bir etkiye
sahip olduğu görülmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Otomotiv döşemeliklerinde kullanılan lamineli dokuma kumaşların mukavemet ve uzama değerlerine kumaşın
çözgü sıklığı ve kullanılan sünger yoğunluğu önemli rol oynamaktadır. Düşük yoğunluklu sünger kullanıldığı
durumda, sünger yoğunluğu ve diğer parametreler sabit iken çözgü sıklığı arttırıldığında çözgü ve atkı yönünde
mukavemet ve uzama değerleri artmasına rağmen % uzama değerlerinin istenen tolerans değerlerini sağlamadığı,
mukavemet değerlerinin istenilen tolerans değerleri arasında olduğu görülmüştür. Kumaşların % uzama değerleri
üzerinde kullanılan sünger yoğunluğunun sıklık değerine göre daha fazla etki ettiği görülmüştür. Çözgü sıklığı ve
sünger yoğunluğundaki artış uzama ve mukavemet değerlerinde yeterli iyileşmenin oluşmasını sağlamıştır.
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ÖZET
DP600 çeliği otomotiv endüstrisinde en yaygın kullanılan çeliklerdendir. Bu çeliklerin kullanımı esnasında kaynak
ile birleştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Elektrik direnç punta kaynağı geleneksel olarak en sık kullanılan
yöntemdir. Değişen teknolojik uygulamalar doğrultusunda lazer kaynağı elektrik direnç punta kaynağının yerini
almaya en büyük adaydır. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmada DP600 çeliği darbeli Nd: YAG (Neodymiumdoped Yttrium Aluminum Garnet (Y3Al5O12)) lazeri ile alın alına birleştirilmiş ve kaynak parametrelerinden
darbe süresinin kaynak mekanik ve mikroyapı özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Mikroyapı incelemeleri ve
mekanik testler kapsamında optik mikroskop çalışmaları, çekme deneyi ve sertlik ölçümleri yapılmıştır. Yüksek
darbe süreleri hem kaynak penetrasyon derinliğini arttırmış hem de kaynak merkezindeki tipik ara yüzey birleşme
hatasını küçültmüştür. Kaynak bölgesinde yoğun şekilde ortaya çıkan sert martenzitik ve beynitik fazlar kaynak
bölgesi sertlik değerlerinin temel malzemeye nazaran oldukça yüksek olmasına yol açmıştır. Ayrıca, düşük darbe
süresi ile erime bölgesinde daha yüksek sertlik değerleri elde edilmiştir. Ancak, darbe süresi ITAB sertliği ve
genişliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olmamıştır. Düşük darbe sürelerinde kaynak mukavemeti düşük
değerlerde kalırken, yüksek darbe sürelerinde daha yüksek kaynak mukavemeti elde edilmiştir. Uzama değerleri
de benzer bir davranış sergilemiştir. En yüksek kaynak mukavemeti ve uzama değerleri 6.5 ms darbe süresinde
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: DP600 Çeliği, Nd:YAG Lazer Kaynağı, Mekanik Özellikler, Mikroyapı.

EFFECT OF PULSE DURATION TIME ON MICROSTRUCTURE AND
MECHANICAL PROPERTIES OF ND:YAG LASER WELDED DP600 STEEL

ABSTRACT
The DP600 steel is the most commonly used steel in the automotive industry. During the use of these steels it is
necessary to weld them together. Resistance spot welding is traditionally the most commonly used welding
method. Thanks to the changing technological applications, the laser welding is being used instead of the
resistance spot welding. In this work, DP600 steel is combined with pulsed Nd: YAG (Neodymium-doped Yttrium
Aluminum Garnet (Y3Al5O12)) laser and the effects of pulse duration time on the mechanical and microstructure
properties was investigated. Microstructure studies and mechanical tests included optical microscope
investigations, tensile testing and hardness measurements. The high pulse duration time increased both the
penetration depth of the weld and reduced the typical interface weld failure at the weld center. Hard martensitic
and bainitic phases in the weld zone caused the weld zone hardness values to be quite high compared to the base
material. In addition, higher hardness values were obtained in the melting zone with low pulse duration time.
However, pulse duration time did not have a significant impact on the hardness values and width of ITAB. At low
pulse duration times, while the weld strength remains low, higher weld strength is achieved at high pulse duration
times. Elongation values also showed similar effect. The highest weld strength and elongation values were
observed at 6.5 ms pulse duration time.
Keywords: DP600 Steel, Nd:YAG Laser Welding, Mechanical Properties, Microstructure.
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1. GİRİŞ
Yakıt ekonomisi ve ağırlık azaltma son 25 yıllık süreçte otomotiv endüstrisi için kayda değer bir odak noktası
haline gelmiştir. Bunun yanında belli başlı dikkat edilmesi gereken özellikler; maliyet, üretim, tasarım, alan
optimizasyonu, fiziksel özellikler, kalite ve çevresel etkiler olarak sıralanabilir (Węglowski ve diğ., 2009)(Zhou ve
diğ, 2017).
Son yıllarda çift fazlı çelikler otomotiv endüstrisinde düşük alaşım, yüksek mukavemet ve iyi şekil verilebilirlik
kombinasyonundan dolayı en yaygın kullanılan çelik grubu haline gelmiştir (Fernandes, Oliveira ve Pereira,
2017). Çift faz terimi bu çeliklerde ferrit matrisi içerisine dağılan martenzit parçacıkları ile oluşan iki fazlı yapıya
istinaden verilmiştir. Bu çift fazlı yapı demir karbon faz diyagramında östenit + ferrit bölgesinden oda sıcaklığına
kadar hızlı soğutma sonunda ortaya çıkmaktadır. Çift fazlı çeliklerde ferrit matrisi şekillendirilebilirliği, martenzit
fazı da yüksek mukavemeti sağlamaktadır. Çift fazlı çeliklerin artan kullanımı araştırmacıları çift fazlı çeliklerde
kimyasal ve mekanik özelliklerin yanında sürekli inovasyon ve gelişmeyi sağlamak için kaliteli kaynak
edilebilirlik özelliklerini araştırmaya yönlendirmektedir (Farabi, Chen ve Zhou, 2011)(Fillafer, Werner ve
Krempaszky, 2017).
Otomotiv endüstrisinde geleneksel olarak en yaygın kullanılan kaynak yöntemi elektrik direnç punta kaynağıdır.
Fakat geleneksel kaynak yöntemlerinde kaynak bölgesinde geniş bir alana yayılan yüksek ısı girdisinden
kaynaklanan tane irileşmesi sonucu kaynak bölgesinde istenmeyen mekanik özellikler oluşabilmektedir. Lazer
kaynağı otomotiv sektöründe elektrik direnç punta kaynağının yerini almaya en muhtemel aday olarak
görülmektedir. Lazer kaynağının sağlayacağı en önemli yenilikler küçük alanlarda konsantre enerji yoğunluğu
sayesinde dar bir ısı tesiri altındaki bölge (ITAB), düşük çarpılma, yüksek kaynak hızı ve kaynak esnekliği olarak
söylenebilir (Mohammadpour ve diğ., 2018)(Sun ve diğ., 2016). Lazer kaynak işleminde genellikle iki tip lazer
sistemi kullanılır: CO2 lazeri ve Nd:YAG (Neodymium doped yttrium aluminum garnet (Y3Al5O12) kristali ile
oluşturulan lazer) katı hal lazeri. CO2 lazeri makro ölçüde kaynak işlemlerinde (1-15 mm kalınlıklar için)
kullanılırken, Nd:YAG katı hal lazeri ise genellikle mikro kaynak işlemlerinde (0.2-4 mm kalınlıklar için) tercih
edilir. Nd:YAG lazeri ile yüksek kaynak kalitesine sahip nispeten yüksek sayılabilecek hızlarda kaynak işlemleri
yapılmaktadır. Ayrıca, yüksek penetrasyon kapasitesi ve otomasyona uygunluğu bu tür lazerlerin
avantajlarındandır.
Çift fazlı çeliklerin kaynak bölgesi üzerine yapılan önceki çalışmalarda sert martenzit fazından oluşan erime
bölgesi ve daha düşük sertlik değerlerine sahip yumuşak bir ITAB gözlemlenmiştir (Bandyopadhyay ve diğ.,
2017). Dong ve ark. (Dong ve diğ., 2014) çalışmalarında Nd:YAG lazer kaynağı ile birleştirilen DP600 çeliğinde
deformasyon oranının (0.001-1.133 s-1) mekanik özellikler ve kırılma davranışı üzerine etkilerini incelemişlerdir.
Çalışmalarında bölgesel sertlik artışının olduğu erime bölgesi, bölgesel yumuşamanın gerçekleştiği ITAB ve temel
malzemeden oluşan heterojen bir yapı gözlemlemişlerdir. Nd: YAG lazerinde düşük ısı girdisi ve düşük
miktarlarda gerçekleşen temperlenmiş martenzit oranından kaynaklanan oluşan dar ITAB’da sertlik düşüşü daha
az olmuştur. Fernandes ve ark. (Fernandes, Oliveira ve Pereira, 2017) çalışmalarında DP600 sacının Nd:YAG
lazeri ile kaynak edilebilirliğini ve optimum kaynak parametrelerini tespit edebilmeyi amaçlamışlardır. Hangi
kaynak parametrelerini değiştirdikleri ile alakalı detaylı bir bilgi olmamakla beraber kullandıkları optimum
parametrelerde çekme sonucunda kırılma kaynak dikişinden gerçekleşmemiştir. İlaveten sertlik incelemeleri
sonucu erime bölgesinde temel malzemeye göre %100’e yakın sertlik artışı tespit etmişlerdir.
Bu çalışmada, otomotiv sanayinde en fazla kullanım alanı bulan çift fazlı DP600 çeliğinde darbeli Nd:YAG
kaynağı ile yapılan lazer kaynaklarında kaynak parametrelerinden darbe süresindeki değişimin mekanik ve
mikroyapı özelliklerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda mikroyapı-makroyapı
incelemeleri, çekme ve sertlik deneyleri gerçekleştirilerek kaynaklı birleştirmelerin mikroyapı-makroyapı
özellikleri ve mekanik özellikleri arasındaki ilişkiler belirlenmiştir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM
Yapılan çalışmada, otomotiv sanayinde ayrıcalıklı bir yere sahip DP600 çift fazlı çeliği kaynak edilmiştir. DP600
çeliği yüksek mukavemet ve şekil verilebilirlik özelliklerinden dolayı endüstride yaygın olarak kullanılan düşük
alaşımlı bir çeliktir. DP600 çeliğinin mekanik ve kimyasal özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Ticari olarak temin
edilen 1 mm kalınlığındaki DP600 saclar CNC lazer makinesinde kesilerek 100 mm x 260 mm boyutlarında
dikdörtgen kesitli numuneler alın kaynağı yapmaya hazır hale getirilmiştir. Kesme işlemi sırasında hadde yönünün
kaynak doğrultusu ile dik bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir. Böylece, kaynak sonrası standartlara göre
hazırlanan çekme numunelerinde çekme yönü ile hadde yönü paralel olmuştur. Nd:YAG lazer kaynak işlemleri
SISMA SWA 300 cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Ayrıca kaynak numunelerinin alın yüzeyleri
arasında tam temas sağlanması için özel bir fikstür imal edilmiş (Şekil 2) ve bu fikstür kaynak cihazının tezgahına
monte edilmiştir. Kaynaklar dolgu malzemesi kullanmadan alın alına çift taraflı yapılmıştır. Kaynak işlemlerinde
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tüm parametreler sabit tutulup darbe süresi değiştirilmiştir (Tablo 2). Kaynak işlemlerinden sonra kaynaklı
numuneleri değerlendirmek için makroyapı-mikroyapı incelemeleri, çekme testi ve sertlik ölçümleri yapılmıştır.
Mikroyapı incelemeleri ve mikrosertlik ölçümlerine yönelik sırasıyla hassas kesme, bakalite alma, zımparalama,
parlatma ve dağlama işlemleri yapılmıştır. Kaynak kesitinden hassas kesme cihazı ile kesilip bakalite alınan
numuneler sırası ile 200, 400, 800, 1000 ve 2000 lik SiC zımpara kağıtları kullanılarak ortalama her bir kademede
5 dakika süre ile zımparalanmıştır. Zımparalamadan sonra parlatma işlemleri 1µm ve 0.3 µm’lik elmas solüsyonlar
kullanılarak her bir kademede 5 dakika süre boyunca otomatik parlatma cihazında parlatma işlemleri
gerçekleştirilmiştir. Kurutulan numuneler %3’lik nital dağlayıcısı ile yaklaşık olarak 10-15 sn numune yüzeyine
pamukla sürülerek dağlanmıştır. Dağlanan numunelerden 50-1000 büyütme arasında çeşitli büyütmelerde Clemex
görüntü analiz sistemli Nicon DIC model optik mikroskobu ile makro ve mikro görüntüler alınmıştır. Mikroyapı
görüntüleri alındıktan sonra kaynak bölgesi sertlik değerleri Duroline-M sertlik cihazı kullanılarak kaynak
merkezinin orta noktasından başlanarak yatay bir çizgi boyunca temel malzemeye kadar 100 µm aralıklarla 100 g
yük uygulanarak 10 sn süreyle ölçülmüştür. Sonrasında, standartlar esas alınarak çekme numuneleri lazer ile
kesilerek elde edilmiştir. Çekme numunelerinin alındığı kaynaklı plakalar ve standartlara uygun olarak hazırlanan
çekme numunesi şematik olarak Şekil 3’te gösterilmiştir (ASTM, E8/E8M) (ASTM Standart, 2002). Kaynaklı
numunelerin çekme testleri UTEST-7014 model çekme cihazı ile 5 mm/dk çekme hızında gerçekleştirilmiştir.
Çekme sonucu olarak 5 deneyin ortalaması alınmıştır.
Tablo 1. DP600 çeliğinin kimyasal ve mekanik özellikleri.

Kimyasal Özellikler

Mekanik Özellikler

Çelik

C

Mn

Si

Cu+Cr+Ni

DP600

0.12

1.40

0.5

1.3

Akma
Dayanımı
(Mpa)
370

Çekme
Dayanımı
(Mpa)

Kopma
Uzaması
(%)

630

24

Şekil 1. Çalışmada kullanılan SISMA SWA 300 marka lazer kaynak cihazı.

Şekil 2. Numune sabitlemek için kullanılmak üzere imal edilen fikstür.
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Tablo 2. Çalışmada kullanılan kaynak parametreleri.

Ortalama
Güç Oranı

Darbe
Süresi [ms]

Frekans

% 50

2

5

1.4

% 50

3.5

5

1.4

% 50

5

5

1.4

% 50

6.5

5

1.4

% 50

8

5

1.4

[Hz]

Işın Çapı
[mm]

Şekil 3. a) Kaynaklı plakaların ve b) çekme numunesinin şematik gösterimleri (ASTM, E8/E8M).

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Şekil 4’te DP600 çeliğinin temel malzeme bölgesine ait 500 ve 1000 büyütmelerdeki mikroyapı görüntüleri
verilmiştir. Açık tonlu bölgeler ferrit bölgelerini gösterirken, koyu bölgeler martenzit adacıklarını göstermektedir.
DP600 çeliğinde yaklaşık olarak %90 ferrit ve %10’luk martenzit bulunmaktadır (Ramazani et al., 2014).
Makroyapı ve mikroyapı incelemelerinde en düşük çekme mukavemetine sahip numune (2 ms) ile en yüksek
çekme mukavemetine sahip numune (6.5 ms) seçilmiştir. Şekil 5 incelendiğinde, her iki numunede de kaynak
merkezindeki alın alına birleşme hatası dikkat çekicidir. Bu kaynak hatasının ana sebebi, alın alına birleştirmelerde
ara yüzeyde kalan boşlukladır. Darbe süresi 2 ms olduğunda, bu kaynak hatası çok daha belirgindir ve gevrek
erime bölgesinde dış yüzeye kadar ulaşan bir çatlak oluşumuna yol açmıştır (Şekil 5a). Darbe süresi 6.5 ms
olduğunda ise, merkezde bulunan kaynak hatasının daha dar olduğu ve penetrasyon derinliğinin arttığı
görülmektedir. Şekil 6’da, Şekil 5a’da gösterilen 2 ms darbe süresine sahip numuneye ait çeşitli bölgelere ait 1000
büyütmede mikroyapı görüntüleri gösterilmiştir. Şekil 6a’da hem erime bölgesi ve hem de ITAB görülmektedir.
Erime bölgesinde kaba dendritik martenzitik bölgeler, ITAB’da ise martenzitik ve beynitik tane yapısı
gözlenmektedir (Şekil 6a). ITAB ile temel malzeme arasında, esas itibariyle martenzit, beynit ve temperlenmiş
martenzit yapıları mevcut iken az miktarda da ferrit yapısı göze çarpmaktadır (Şekil 6b). Erime bölgesinde ise ısı
girişi sonucu ergime ve sonrasında lazer kaynağının karakteristik özelliği olan hızlı soğuma sonucu kaba dendritik
martenzit oluşmuştur (Şekil 6c).
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a)

b)

Şekil 4. DP600 çeliğine ait temel malzeme bölgesinden a) 500x ve b) 1000x büyütmede fotoğraflar (F: Ferrit ve M:
Martenzit).

(b)

a)

Şekil 5. a) 2 ms ve b) 6.5 ms’lik darbe sürelerine sahip numunelere ait 50x büyütmede çekilen makro görüntüler.

a)

(b)

c)
Şekil 6. Darbe süresi 2 ms üretilen numunenin kaynak bölgesi mikroyapıları a) Erime Bölgesi-ITAB arası, b) ITAB-Temel
malzeme arası ve c) Erime bölgesi (F:Ferrit, M:Martenzit, B:Beynit).
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Şekil 7’de ise, Şekil 5b’de gösterilen 6.5 ms darbe süresi üretilen numuneye ait mikroyapılar görülmektedir. Erime
bölgesinde kaba dendritik martenzitik yapı mevcut iken erime bölgesinin hemen yanında yer alan ITAB’da
martenzitik ve beynitik yapılar bulunmaktadır (Şekil 7a ve Şekil 7c). Temel malzeme yanında yer alan ITAB’da
ise az miktarda ferrit mevcut olsa da yapı esas itibariyle martenzitik, beynitik ve temperlenmiş martenzitten
ibaretttir (Şekil 7b ve Şekil 7d).

a)

(b)

c)

d)

Şekil 7. Darbe süresi 6.5 ms üretilen numunenin kaynak bölgesi mikroyapıları a) Erime Bölgesi-ITAB civarı, b) ITABTemel malzeme arası, c) Erime bölgesi ve d) ITAB. (F:Ferrit, M:Martenzit, TM:Temperlenmiş Martenzit, B:Beynit).

Şekil 8 ve Şekil 9’da sırasıyla 2 ms ve 6.5 ms darbe süreleriyle üretilen numunelerin sertlik ölçüm sonuçları
verilmiştir. Kaynak bölgesinde elde edilen sertlik değerleri kaynak bölgesi mikroyapıları ile tam bir uyum
içerisindedir. Erime bölgeleri sertlik değerleri karşılaştırıldığında 2 ms darbe süresi ile üretilen numunede daha
yüksek sertlik değerleri ölçülmüştür. Bu sonuç, düşük darbe süresi ile daha düşük ısı girdisine bağlı olarak
nispeten daha hızlı soğuma sonucunda nispeten daha ince martenzitik oluşumuna bağlanabilir. Diğer taraftan, her
iki numunede de benzer ITAB sertlik değerleri ve oldukça dar (yaklaşık 200 µm genişliğinde) ITAB gözlenmiştir.
Bu bölgelerin sertliği erime bölgesinden temel malzemeye doğru düşmektedir. Bu sertlik düşüşü, temel
malzemeye yaklaştıkça az miktardaki ferrit ve temperlenmiş martenzit ile ilişkilidir.
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Şekil 8. 2 ms darbe süresi ile üretilen numunede kaynak bölgesi sertlik değişimi.
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Şekil 9. 6.5 ms darbe süresi ile üretilen numunede kaynak bölgesi sertlik değişimi.

DP600 çeliğine ait çekme deneyi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Ayrıca, darbe süresi ile çekme mukavemetindeki
değişim Şekil 10’da ve darbe süresi ile yüzde uzama değişimi Şekil 11’de gösterilmiştir. Darbe süresi 2 ms’den 5
ms’ye artarken çekme mukavemetinde belirgin bir değişim gözlenmemiştir. Düşük darbe sürelerinde kaynak
mukavemeti düşük değerlerde kalmıştır (230 MPa - 240 MPa civarlarında). Darbe süresi 5 ms’den 6.5 ms’ye
arttırıldığında ise çekme mukavemetinde önemli bir artış kaydedilerek (%93’lük bir artış) en yüksek değerini
almıştır (445 MPa). Ancak, darbe süresi 6.5 ms’den 8 ms’ye arttırıldığında çekme mukavemetinde bir düşüş
gözlenmiştir. Benzer durum, uzama değerlerinde görülmektedir: Düşük darbe sürelerinde düşük uzama değerleri
elde edilirken, yüksek darbe sürelerinde ise daha yüksek uzama değerleri elde edilmiştir. En yüksek uzama değeri
de, en yüksek kaynak mukavemetinin elde edildiği 6.5 ms darbe süresinde görülmüştür. Ancak, darbe süresi 6.5
ms üzerinde ise uzama değeri bir miktar düşmüştür. Çalışma kapsamında, % 50 ortalama güç, 6.5 ms darbe süresi,
5 hz frekans ve 1.4 mm ışın çapında en yüksek kaynak mukavemeti ve uzama değeri elde edilmiştir. Çekme
sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, düşük darbe süreleri (2 - 5 ms) otomotiv üreticilerinin isteklerini
karşılayacak kaynak kalitesinden uzak kalırken, diğer taraftan yüksek darbe süreleri (6.5 – 8 ms) ile otomotiv
sanayinin isteklerini karşılayabilecek kaynak kalitesi yakalanabilmektedir.
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Tablo 3. Lazer kaynaklı birleştirmelerin çekme mukavemeti ve yüzde uzama değerleri (ortalama değerler).

Darbe Süresi

Çekme
Mukavemeti

[ms]

Yüzde Uzama
[%]

[MPa]

2.0

228.75

2.38

3.5

242

1.32

5.0

230.5

1.32

6.5

445.25

8.45

8.0

379.8

6.8

Çekme Mukavemeti (MPa)

600
500
400
300

200
100

0
0.5

2

3.5

5

6.5

8

9.5

Darbe Süresi (ms)

Şekil 10. Çekme mukavemetinin darbe süresi ile değişimi.
12

Yüzde Uzama (%)

10
8

6
4
2
0
0.5

2

3.5

5

6.5

8

9.5

Darbe Süresi (ms)

Şekil 11. Yüzde uzamanın darbe süresi ile değişimi.

4. SONUÇ
Bu çalışmada, Nd:YAG lazer cihazı ile kaynak edilmiş DP600 çelik saclarında darbe süresinin mikroyapı ve
mekanik özelliklerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
-

Yüksek darbe süreleri hem kaynak penetrasyon derinliğini arttırmakta hem de kaynak merkezindeki tipik
ara yüzey birleşme hatasını küçültmektedir. Bu iki husus, kaynak mukavemetini belirleyici ana rolü
üstlenmiştir.
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-

-

-

Kaynak bölgesinde yoğun şekilde sert martenzitik ve beynitik fazlar ortaya çıkmıştır. Bu da, kaynak
bölgesi sertlik değerlerinin temel malzemeye nazaran oldukça yüksek olmasına yol açmıştır. Düşük darbe
süresi ile erime bölgesinde daha yüksek sertlik değerleri elde edilmiştir. Ancak, darbe süresinin ITAB
sertliği ve genişliği üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
Düşük darbe sürelerinde kaynak mukavemeti düşük değerlerde kalırken, yüksek darbe sürelerinde daha
yüksek kaynak mukavemeti elde edilmiştir. 6.5 ms darbe süresi ile üretilen kaynaklı birleştirme en
yüksek kaynak mukavemetine sahip olmuştur (445 MPa). Uzama değerleri de benzer bir davranış
sergilemiştir: Düşük darbe süreleri düşük uzamaya, yüksek darbe süreleri ise yüksek uzamaya yol
açmıştır. Kısaca, yüksek darbe süreleri ile otomotiv sanayinin isteklerini karşılayabilecek düzeyde bir
kaynak kalitesi yakalanabilmiştir.
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ÖZET
Otomotiv endüstrisinde ultra yüksek mukavemetli çift fazlı DP1000 çeliklerinin kullanımı gün geçtikçe
artmaktadır. Bu çalışmada, DP1000 çeliği günümüzde geleneksel kaynak yöntemlerine rakip olabilecek darbeli
Nd:YAG (Neodymium-doped Yttrium Aluminum Garnet (Y3Al5O12)) lazeri ile birleştirilmiştir. Bu kapsamda
birleştirilen DP1000 çeliklerinde lazer ışın çapının mikroyapı ve mekanik özellikler üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Deneysel çalışmalarda mikroyapı incelemeleri, çekme deneyi ve mikrosertlik ölçümleri yapılmıştır.
Düşük ışın çapı kaynak penetrasyonunu arttırmış ve kaynak merkezindeki birleşme arayüzey kaynak hatasını
küçültmüştür. Kaynaklı numunelerin erime bölgesinde bir miktar kalıntı ostenit ile birlikte kaba dendritik
martenzitik yapı, ITAB’da az miktarda ferrit ve kalıntı ostenit ile birlikte martenzitik ve beynitik yapılar ve ITAB
ile temel malzeme arasında temperlenmiş temel malzeme yapısı ortaya çıkmıştır. Işın çapı artışı kaynak
mukavemetini ve uzama değerini düşürmüştür. En yüksek kaynak mukavemeti (866 MPa) ve en yüksek uzama
değeri (%8.68) 1 mm ışın çapında elde edilmiştir. Bu değerler, otomotiv üreticilerinin isteklerini karşılayabilecek
düzeydedir. Kaynak bölgesindeki en yüksek sertlik değerleri erime bölgesinde, en düşük sertlik değerleri ise ITAB
ile temel malzeme arasındaki geçiş bölgesinde gözlemlenmiştir. Ayrıca, düşük ışın çapı ile kaynak bölgesinde
daha yüksek sertlik değerleri elde edilmiştir. Esasen, kaynak merkezindeki arayüzey birleşme kaynak hatası
kaynaklı numunelerin çekme özelliklerini belirlemede kaynak bölgesi mikroyapı veya mikrosertlik değişimlerinin
önüne geçmiştir.
Anahtar Kelimeler : DP 1000 Çeliği, Nd:YAG Lazer Kaynağı, Mikroyapı, Mekanik Özellikler.

FOCAL SPOT DİAMETER EFFECT OF ND: YAG LASER WELDED ULTRA HİGH
STRENGTH DP1000 STEEL
ABSTRACT
The use of ultra high strength double-phase DP1000 steels is increasing day by day in the automotive industry. In
this study, DP1000 steel was joined with pulsed Nd: YAG (Neodymium-doped Yttrium Aluminum Garnet
(Y3Al5O12)) laser, which may be competitor to traditional welding methods. Microstructure investigations,
tensile tests and microhardness measurements were carried out in experimental studies. The low focal spot
diameter has increased the weld penetration and the joining at the weld center has reduced the interface weld
defect. In the melting zone of the welded samples a coarse dendritic martensitic structure with a retained austenite
, a small amount of ferrite and retained austenite together with martensitic and bainitic structures in ITAB and a
tempered base material structure between ITAB and base material emerged. Increase in focal spot diameter
reduced welding strength and elongation value. The highest welding strength (866 MPa) and the highest
elongation value (8.68%) were obtained at focal spot diameter of 1 mm. These values are sufficient to meet the
demands of the automotive manufacturers. The highest hardness values in the weld zone were observed in the
melting zone and the lowest hardness values were observed in the transition zone between the ITAB and base
material. In addition, higher hardness values were obtained in the weld zone with lower focal spot diameter.
Essentially, the interface weld defect at the weld center has overtaken the weld zone microstructure or
microhardness variations to determine the tensile properties.
Keywords: DP1000 Steel, Nd:YAG Laser Welding, Mechanical Properties, Microstructure.
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1. GİRİŞ
Günümüzde değişen çevre yasaları otomotiv firmalarını daha hafif ve daha az CO 2 emisyonu olan araçlar
üretmeye teşvik etmektedir. Firmaların göz önünde tuttukları diğer önemli bir noktada araçları hafifletirken
güvenlik ve performanstan ödün vermemektir. Otomotiv sektöründe en çok kullanılan yapısal malzemeler olarak
çelikler üst sırada yer almaktadır. Çeliklerin yaygın kullanılma sebepleri uygun maliyet, şekil verilebilirlik, kaynak
yapılabilirlik, kaplanabilirlik ve tamir edilebilirliktir (Farabi, Chen ve Zhou, 2010)(Hazratinezhad ve diğ., 2012).
Otomotiv sektöründeki çelikler içerisinde çift fazlı DP çelikleri ise en büyük paya sahip gruplardan biridir.
Bilindiği gibi, çift fazlı DP çeliklerinin mikroyapısı yumuşak ferrit matrisi içerisine gömülmüş sert martenzit
fazlarından oluşmaktadır. Avantajlı mikroyapı özellikleri bu çeliklere sürekli akma, düşük akma mukavemeti
çekme mukavemeti oranı ve yüksek şekil değiştirme sertleşmesi gibi mekanik özellikleri kazandırmıştır. Bu
çelikler sağladıkları yüksek dayanım ve şekil verilebilirlik özellikleri sayesinde özellikle araçların yapısal ve
güvenlikle alakalı parçalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Son yıllarda, özellikle ultra yüksek mukavemetli çelikler
(AHSS: Advanced High Strength Steels) grubunda yer alan DP1000 çeliği araç hafifleştirme çalışmalarında
güvenlikten ödün vermeksizin ön plana çıkmakta ve kullanımları da her geçen gün artmaktadır.
Otomotiv endüstrisinde yapısal parçalarda DP çeliklerinin kullanımı kaynak işlemini kaçınılmaz kılmaktadır (Di
ve diğ., 2017)(Wang ve diğ., 2016)(Dong ve diğ., 2014)(Xu ve diğ., 2013)(Xu ve diğ., 2012). Son dönemlerde,
lazer kaynağı dar bir alanda yüksek ısı girdisi ve bunun sonucunda endüstride yaygın olarak kullanılan elektrik
direnç punta kaynağı, TIG (Tungsten Inert Gas), MIG (Metal Inert Gas) ve gaz metal ark kaynaklarına kıyasla
oluşan dar ısı tesiri altındaki bölge (ITAB), düşük deformasyon, otomasyona uygunluk ve yüksek kaynak hızı gibi
avantajlarından ötürü endüstride kullanım alanını genişletmektedir. Geleneksel olarak en çok kullanılan kaynak
yöntemleri ile kıyaslandığında lazer kaynağının kullanılabileceği çelik grubu yelpazesi de daha geniştir
(Sivakumar, Saravanan ve Raghukandan, 2017)(Xue ve diğ., 2017). Endüstriyel anlamda lazer kaynak işleminde
genellikle iki tip lazer sistemi kullanılır: CO2 lazeri ve Nd:YAG (Neodymium doped yttrium aluminum
garnet (Y3Al5O12) kristali ile oluşturulan lazer) katı hal lazeri. CO 2 lazeri makro ölçüde kaynak işlemlerinde (115 mm kalınlıklar için) kullanılırken, Nd:YAG katı hal lazeri ise genellikle mikro kaynak işlemlerinde (0.2-4 mm
kalınlıklar için) tercih edilir. Nd:YAG lazeri ile yüksek kaynak kalitesine sahip nispeten yüksek sayılabilecek
hızlarda kaynak işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca, yüksek penetrasyon kapasitesi ve otomasyona uygunluğu bu tür
lazerlerin avantajlarındandır. Yapılan işten bağımsız olarak lazer kaynağının kaliteli bir şekilde uygulanabilmesi
birçok parametreye bağlıdır. Nd:YAG lazer kaynağında kontrol edilebilir en etkin parametreler; ortalama güç
oranı, darbe süresi, frekans ve ışın çapıdır (Fernandes, Oliveira ve Pereira, 2017).
Günümüzde yeni nesil lazer kaynaklarının çift fazlı DP çeliklerinin kaynak uygulama hassasiyetleri üzerine çeşitli
çalışmalar yapılmıştır. Xu ve ark. (Xue ve diğ., 2017) çalışmalarında çift fazlı DP980 çeliğine fiber lazer kaynağı
ve diyot lazer kaynakları uygulamışlardır. Çalışmalarında sertlik, mikroyapı, çekme ve yorulma davranışlarını
incelemişlerdir. İki tür kaynak işleminde de ITAB’ın dış kısmında temperlenmiş martenzit oluşumundan
kaynaklanan yumuşamalar gözlemlemişlerdir. Ayrıca fiber lazer kaynağında diyot lazer kaynağına göre daha hızlı
bir soğumanın oluştuğu bunun sonucunda da diyot lazer kaynaklı numunelerde kaynak bölgesinde ferrit, beynit ve
martenzit oluşurken fiber lazer kaynağında sadece tamamen martenzitik bir içyapı oluşmuştur. Wang ve ark.
(Wang ve diğ., 2016) Nd:YAG lazer kaynağı ile alın alına birleştirilen DP1000 çeliğinde enerji girişinin mikroyapı
ve mekanik özelliklerine olan etkilerini incelemişlerdir. Enerji girişi azaldığında erime bölgesi ve yumuşak ITAB
zonu daralmış bunun yanında da enerji girişindeki azalmayla beraber mekanik özellikler iyileşmiştir. Alves ve ark.
(Alves ve diğ., 2018) çalışmalarında DP1000 çeliklerini fiber lazer ışın kaynağı kullanarak alın alına
birleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda kaynak bölgesinin ferrit, martenzit ve beynit fazlarından oluştuğu
görülmüştür. İlaveten özellikle ITAB’da kalıntı östenit bol miktarda bulunmuştur. Kalıntı östenit ve temperlenmiş
martenzit ITAB’taki yumuşamanın ana sebebi olarak gösterilmiştir.
Bu çalışmada, Nd:YAG lazer kaynağı ile birleştirilen DP1000 çeliğinde ışın çapındaki değişimin mikroyapı ve
mekanik özellikler üzerideki etkileri incelenmiştir. Mikroyapılar optik mikroskop kullanılarak değerlendirilirken
mekanik özellikler için de çekme testleri ve sertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışmada, ultra yüksek mukavemetli 1 mm kalınlığında DP 1000 çeliği kullanılmıştır. DP 1000 çeliğinin
kimyasal kompozisyonu ve mekanik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Ticari olarak temin edilen saclar ilk olarak
lazer kesim işlemi kullanılarak 100 mm x 260 mm boyutlarında parçalara ayrılmıştır. Parçaların kaynak yapılacak
alın bölgelerinin tamamen örtüşmesi için bir fikstür kullanmak, lazer kaynağında hassasiyeti sağlamak ve
parametrelerin etkilerini gözlemlemek açısından önemli olduğundan, Nd:YAG lazer kaynak işlemi ile alın alına
birleştirilecek parçaları sabitlemek için parça boyutlarına uygun özel bir fikstür imal edilmiştir (Şekil 1). Lazer
kaynak işlemleri Sisma SWA 300 cihazı kullanılarak yapılmıştır (Şekil 2). Kaynaklar hadde yönüne paralel (Şekil
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3a), çift taraflı ve ışın çapı değiştirilerek gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan kaynak parametreleri Tablo
2’de verilmiştir.
Mikroyapı ve mikrosertlik incelemeleri yapılacak numunelere sırasıyla kaynak kesitinden hassas kesme, bakalite
alma, zımparalama, parlatma ve dağlama işlemleri uygulanmıştır. Dağlama %3’lük nital dağlayıcısı pamuk ile
parlatılmış yüzeye 10-15 saniye sürülerek gerçekleştirilmiştir. Dağlanan numunelerden 50-1000 büyütme arasında
çeşitli büyütmelerde Clemex görüntü analiz sistemli Nicon DIC model optik mikroskobu ile makro ve mikro
görüntüler alınmıştır. Kaynak bölgesi sertlik dağılımlarını gözlemlemek için mikrosertlik ölçümleri Duroline-M
sertlik cihazı ile 100g yük uygulanarak 10 sn boyunca yapılmıştır. Ölçümler kaynak merkezinin tam orta
noktasından başlanarak 100 µm aralıklarla aynı hat üzerinde temel malzemeye ulaşıncaya kadar devam
ettirilmiştir. Kaynaklı numunelerin çekme özelliklerini belirlemek için, kaynaklı plakalardan standartlara uygun
çekme numuneleri alınmıştır (Şekil 3) (American ve Standard, 2002). Çekme testleri UTEST-7014 model çekme
cihazı ile oda sıcaklığında 5 mm/dk çekme hızında gerçekleştirilmiştir.
Tablo 1. DP1000 çeliğinin kimyasal kompozisyonu ve mekanik özellikleri.

Kimyasal Kompozisyon

Çelik

C

Mn

Si

Cr

DP1000

0.16

1.89

0.26

0.44

Mekanik Özellikler

Akma Dayanımı
(MPa)

660

Çekme
Dayanımı
(MPa)

Kopma
Uzaması
(%)

1020

13.5

Tablo 2. Çalışmada kullanılan kaynak parametreleri.

Ortalama
Güç Oranı

Darbe Süresi
[ms]

Frekans

% 50

5

5

1

% 50

5

5

1.2

% 50

5

5

1.4

% 50

5

5

1.6

% 50

5

5

1.8

[Hz]

Işın Çapı
[mm]

Şekil 1. Numune sabitlemek için kullanılmak üzere imal edilen fikstür.
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Şekil 2. Çalışmada kullanılan SISMA SWA 300 marka lazer kaynak cihazı.

Şekil 3. Kaynaklı plakaların ve çekme numunesinin şematik gösterimleri.

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Mikroyapı incelemelerinde en yüksek kaynak mukavemetine sahip numune (ışın çapı 1.0 mm) ile en düşük kaynak
mukavemetine sahip numune (ışın çapı 1.6 mm) seçilmiştir. Bu kaynaklı numunelere ait makro görüntüler Şekil
4’te verilmiştir. Kaynak bölgesi makro görüntüleri incelendiğinde, düşük ışın çapında ısı girdisi artışına bağlı
olarak kaynak penetrasyonunun önemli ölçüde arttığı ve kaynak merkezinde meydana gelen birleşme
arayüzeyindeki boşluklardan kaynaklanan tipik kaynak hatasının küçüldüğü görülmektedir. Yüksek ışın çapında
ise, daha düşük ısı girdisine bağlı olarak kaynak penetrasyonun azaldığı ve alın alına birleşme arayüzeyi net olarak
gözlemlenmektedir. Bu numunede gözlemlenen birleşme arayüzeyi kaynak hatası çekme yükleri altında çatlak
oluşuma son derece elverişli olduğu görülmektedir. Nitekim, bu numunede elde edilen kaynak mukavemeti çok
düşük değerlerde kalmıştır. Burada, şu hususta vurgulanmalıdır ki, çelik sacların alın alına birleştirmelerinde
dolgusuz (kaynak teli kullanmaksızın) lazer kaynağı kullanımında kaynak merkezindeki kaynak hatası (boşluk,
boşluklu birleşeme ara yüzeyi, gözenek vs. oluşumu) kaçınılmaz görülmektedir. Ancak, hassas ayarlamalarla,
hassas kontrol düzeneği ve uygun kaynak parametreleri ile bu kaynak hatası en aza indirgenebilir.
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a)

b)

Şekil 4. a) 1 mm ve b) 1,6 mm’lik ışın çaplarına sahip numunelere ait 50 büyütmede alınan makro görüntüler .

Şekil 5’te DP1000 çeliğinin temel malzeme bölgesinden çekilen fotoğraflar verilmiştir. Temel malzeme, ferrit
matris içerisine homojen bir şekilde dağılmış martenzit fazlarından oluşmaktadır. 1 mm ışın çapı ile üretilen
numunenin mikroyapı görüntüleri Şekil 6’da görülmektedir. Erime bölgesinde, dendritik kaba martenzitik bir yapı
görülmektedir (Şekil 6a). Ancak, bu bölgede bir miktarda kalıntı ostenit oluşma ihtimali mevcuttur. ITAB’da
genel itibariyle martenzitik ve beynitik yapıların yanı sıra ferrit ve kalıntı ostenit yapılarının varlığı da
sözkonusudur (Şekil 6b). Diğer taraftan, ITAB’dan temel malzemeye geçiş bölgesinde temperlenmiş martenzit ve
ferrit yapılarından oluşan dar bir bölge oluşmaktadır (Şekil 5 ve Şekil 6b).

a)

b)

Şekil 5. DP1000 çeliğine ait temel malzeme bölgesinden a) 500x ve b) 1000x büyütmede fotoğraflar (F:Ferrit, M:Martenzit).
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a)

b)

c)
Şekil 6. 1 mm ışın çapı ile kaynak edilen numunenin kaynak bölgesi mikro yapıları a) Erime bölgesi, b) ITAB (temel
malzemeye yakın taraf) c) ITAB ile temel malzeme geçiş bölgesi (F:Ferrit, M:Martenzit, TM:Temperlenmiş Martenzit).

Benzer şekilde, 1.6 mm ışın çapı kullanılarak kaynak edilen numunenin kaynak bölgesi iç yapıları da Şekil 7’de
verilmiştir. Şekil 7a’da erime bölgesine ait mikroyapı görülmektedir. Bu bölgede, kaba dendritik martenzit
mikroyapısının yanında kalıntı ostenit oluşumu da sözkonusu olabilir (Şekil 7a). ITAB bölgesinde ise esas
itibariyle yine martenzitik ve beynitik yapıların yanısıra kalıntı ostenit ve ferrit yapıları mevcuttur (Şekil 7b).
ITAB’dan temel malzemeye geçiş bölgesinde ise temperlenmiş martenzit ve ferrit yapıları dikkat çekmektedir
(Şekil 7c).
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a)

b)

c)
Şekil 7. 1.6 mm ışın çapı ile kaynak edilen numunenin kaynak bölgesi mikro yapıları a) Erime bölgesi, b) Erime bölgesinden
ITAB’a geçiş bölgesi, c) ITAB ile temel malzeme geçiş bölgesi (M:Martenzit, TM:Temperlenmiş Martenzit

Mikroyapıları incelenen numunelerin kaynak bölgesi sertlik dağılımları Şekil 8 ve Şekil 9’da verilmiştir. Sertlik
ölçümlerinin yapıldığı hat boyunca erime bölgesi, ITAB ve temel malzeme bölgelerinde farklı sertlik değerleri
ölçülmüştür. Erime bölgesindeki etkin martenzit oluşumu en yüksek sertlik değerlerinin bu bölgede elde
edilmesine neden olmuştur. 1 mm ışın çapı ile kaynak edilen numunenin erime bölgesindeki daha düşük sertlik
değerleri bu numuneye sağlanan ısı girdisinin daha yüksek olması ile ilişkilidir: Daha yüksek ısı girdisi ile bu
bölgede daha yavaş soğuma hızına sebep olarak daha kaba martenzit oluşumuna ve nispeten daha fazla kalıntı
ostenit oluşumuna yol açmıştır. Diğer bir deyişle, 1.6 mm ışın çapı ile kaynak edilen numunede düşük ısı girdisi
sonucu daha hızlı soğuma hızıyla nispeten daha yüksek oranda martenzit bölgeleri oluşmuştur. Benzer durum,
ITAB bölgesi içinde geçerlidir: 1 mm ışın çapı ile kaynak edilen numunenin ITAB sertlik değerleri 1.6 mm ışın
çapı ile kaynak edilen numunenin ITAB sertlik değerlerinden daha düşük kalmıştır. Ayrıca, her iki numunede de
ITAB ile temel malzeme arasında dar bir bölgede temel malzemenin temperlenmesi nispetinden bir sertlik düşüşü
ile yumuşama meydana gelmiştir.

400

375.6 369.6
323.3

310.4 310 310.2 312.8

333

340.1

347.5 341.6

358.3
350

Kaynak
Bölgesi

280.8

Temel
Malzeme

350.5 352.1

300

ITAB

250

Vickers Sertlik Değeri (Hv0.1)

450

200

1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

0

Kaynak Merkezinden Uzaklık (µm)

Şekil 8. 1 mm ışın çapı ile kaynak edilen numunenin kaynak bölgesi sertlik dağılımı.
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Şekil 9. 1.6 mm ışın çapı ile kaynak edilen numunenin kaynak bölgesi sertlik dağılımı.

Lazer kaynağı ile farklı ışın çapları kullanılarak birleştirilen numunelere ait çekme deneyi sonuçları Tablo 3’te
verilmiştir. Şekil 10’da ışın çapı 1 mm’den 1.6 mm’ye yükseltildiğinde çekme mukavemetinin 866 MPa’dan 137.2
MPa’a kadar düştüğü görülmektedir. Yani, ışın çapı artışı ile kaynak mukavemeti önemli ölçüde düşmektedir. Bu
düşüş, ışın çapı artışı ile kaynak bölgesine sağlanan ısı girdisinin azalaması ile ilişkilidir. En yüksek çekme
mukavemeti değerine ortalama güç oranı %50, darbe süresi 5 ms, frekans 5 hz ve 1 mm ışın çapı parametrelerinde
ulaşılmıştır. Işın çapı değişimi ile yüzde uzama değerlerindeki değişim incelendiğinde de çekme mukavemetindeki
değişime benzer bir şekilde ışın çapı artışı ile yüzde uzamanın önemli ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir (Şekil 11).
En düşük yüzde uzamanın gerçekleştiği numune (ışın çapı 1,6 mm) ile en yüksek uzamanın gerçekleştiği numune
(ışın çapı 1 mm) arasında yüzde uzama değerleri arasında yaklaşık 5 katlık bir değişim mevcuttur. Kaynak
mukavemetinde ve uzama değerlerinde bu denli yüksek değişimler, kaynak bölgesindeki mikroyapı veya
mikrosertlik değişimlerinden ziyade doğrundan kaynak bölgesi makro hataların etkinliğine bağlanabilir.

Tablo 3. Lazer kaynaklı birleştirmelerin çekme mukavemeti ve yüzde uzama değerleri (ortalama değerler) .

Işın Çapı
[mm]

Çekme
Mukavemeti
(Mpa)

Yüzde
Uzama
(%)

1

866

8.68

1.2

821.8

8.08

1.4

566.5

6.05

1.6

137.2

1.59

1.8

185.6

1.64
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Şekil 10. Çekme mukavemetinin ışın çapı ile değişimi.
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Şekil 11. Yüzde uzamanın ışın çapı ile değişimi.

4. SONUÇ
Bu çalışmada Nd:YAG lazeri ile birleştirilen DP1000 çeliklerinde ışın çapındaki değişimin mikroyapı ve mekanik
özelliklerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda gibi özetlenmiştir:







Düşük ışın çapı kaynak penetrasyonunu arttırmakta ve kaynak merkezindeki birleşme arayüzey kaynak
hatasını küçültmektedir.
Mikroyapısı ferrit ve martenzitten oluşan DP1000 çeliğinin lazer kaynağı sonrasında erime bölgesinde bir
miktar kalıntı ostenit ile birlikte genel itibariyle kaba dendritik martenzitik yapı, ITAB’da az miktarda
ferrit ve kalıntı ostenit ile birlikte martenzitik ve beynitik yapılar ve ITAB ile temel malzeme arasında
temperlenmiş temel malzeme yapısı (temperlenmiş martenzit ve ferrit) ortaya çıkmaktadır.
Işın çapı artışı kaynak mukavemetini ve uzama değerini düşürmektedir. En yüksek kaynak mukavemeti
(866 MPa) ve en yüksek uzama değeri (%8.68) 1 mm ışın çapında elde edilmiştir.
Kaynak merkezindeki arayüzey birleşme kaynak hatası kaynaklı numunelerin çekme özelliklerini
belirlemede kaynak bölgesi mikroyapı veya mikrosertlik değişimlerinin önüne geçmiştir.
Kaynak bölgesindeki en yüksek sertlik değerleri erime bölgesinde, en düşük sertlik değerleri ise ITAB ile
temel malzeme arasındaki geçiş bölgesindedir. Ayrıca, daha düşük ışın çapında yapılan kaynakların
kaynak bölgesindeki sertlik değerleri nispeten daha düşük kalmaktadır.
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ÖZET
Bu deneysel çalışma kapsamında bitkisel soya yağı metil esterinden ele edilmiş biyodizel, dizel ve etanol
yakıtlarından faklı hacimsel oranlarda karışımlar oluşturulmuştur. Deney yakıtlarında hacimsel olarak etanolün
oranı %20 seviyesinde sabit tutularak biyodizel 3 farklı hacimsel oranda (%20, %25, %30) karıştırılarak yakıt
özellikleri ve kullanım uygunluğu belirlenmiştir. Bu karışımları arasındaki anlam karmaşasını engellemek için test
yakıtları D100, E20B20D60, E20B25D55 ve E20B30D50 şeklinde isimlendirilmiştir. Ayrıca hazırlanan ve
analizleri yapılan yakıt karışımlarının tek silindirli dizel motor performansına etkileri deneysel olarak
belirlenmiştir. Karışım hazırlama aşamasında % 99,5 ve % 99,8 olmak üzere iki farklı saflıkta etanol denenmiştir.
% 99,5 saflıkta etanol içeren karışımlarda faz ayrışımı oluşması nedeniyle deneysel çalışmada % 99,8 saflıkta
etanol ile çalışılmıştır. Elde edilen verilere göre, her üç yakıtın değişik motor devirlerinde performans değişimleri
elde edilmiş ve tüm sonuçlar ticari dizel yakıtının sonuçları temel alınarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bu
çalışma çerçevesinde yapılan tüm deneysel ölçüm ve araştırmaların sonucunda E20B30D50 yakıtı en ideal
alternatif yakıt karışımı olarak tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: biyoyakıt, dizekol, biyodizel, dizel motor

FUEL AND COMBUSTION ANALYSIS OF HIGH BIO-FUEL MIXTURE RATES ON
THE SINGLE CYLINDER DIESEL ENGINE
ABSTRACT
In this experimental study, blends were prepared at volumetric ratios of biodiesel, diesel and ethanol fuels, which
were extracted from vegetable soybean oil methyl ester. Biodiesel was mixed with 3 different volumetric
percentages (20%, 25%, 30%) and the fuel properties and suitability of usage were determined by keeping the ratio
of ethanol volumetrically constant at 20% in test fuels. Test fuels are named D100, E20B20D60, E20B25D55 and
E20B30D50 to prevent the confusion of meaning between these mixtures. In addition, the effects of prepared and
analyzed fuel mixtures on single-cylinder diesel engine performance were experimentally determined. Two
different purity solutions of ethanol were tested at 99.5% and 99.8% of the mixture preparation stage.
Experimental work was carried out with 99.8% pure ethanol because of phase separation in mixtures containing
99.5% pure ethanol. According to the obtained results, performance changes were obtained at different engine
revolutions of all three fuels and all results were compared with each other based on the results of commercial
diesel fuel. As a result of all the experimental measurements and investigations made in this study, the
E20B30D50 fuel was found to be the most ideal alternative fuel mixture.
Keywords: biofuels, diesehol, biodiesel, diesel engine

1. GİRİŞ
Dünya bugünlerde fosil yakıt bakımından fakirleşme ve çevresel yozlaşma krizleriyle karşı karşıyadır. Nüfusunun
muazzam büyümesi teknik gelişmeleri artırmış ve endüstriyel toplumlarda yaşama standardı enerji arz/talebinde
bu karmaşık duruma yol açmıştır. Ham petrol fiyatları artmaya devam ediyor ve günlük olarak dalgalanıyor. Bu
durum biyo orijinli fosil yakıt alternatiflerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesini icap ettirmektedir. Bu, petrol
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tekelini dengelemek için yoğun çaba harcayan ülkelerin biyoenerji ve biyoyakıtlara artan ilgisinin ve
farkındalığının arkasındaki esas sebep olarak görülmektedir. Bu bağlamda; verimlilik ve çevresel koruma vaat
eden alternatif yakıt araştırmaları, çokça dile getirilmektedir. Biyo-orijinli yakıtlar dünya çapındaki bu krize
uygulanabilir bir çözüm sunabilir. Benzin ve dizel ile çalışan otomobiller sera gazı emisyonunun en büyük
kaynaklarındandır. Biyokütle, biyogaz, primer alkol, bitkisel yağ, biyodizel gibi çeşitli biyoyakıt kaynaklarının bu
sektörlere uygunluğu son on yıllarda bilim insanlarının araştırmakta olduğu bir konudur. Shahir ve ark. yaptıkları

analiz ve araştırmalar sonucunda biyoetanol ve biyodizel alternatif yakıtlarının dizel yakıtı ile karıştırılarak
kullanılması sayesinde fosil yakıtlara olan bağımlılığın verimli bir şekilde %30 azaltılabileceğini
belirtmişlerdir (Shahir ve ark., 2014) . Bu alternatif kaynaklar büyük ölçüde çevre-dostudur ancak avantajları,

dezavantajları ve özel uygulamaları için durumdan duruma değerlendirilmelerine ihtiyaç vardır. Bu yakıtlardan
bazıları direkt kullanılabilirken bazılarının geleneksel yakıtlara yakın özelliklere getirmek için formüle edilmeleri
gerekir. Araştırmacılar bu çalışmada, petrol yakıtlarının yaygın kullanımından dolayı, dizel motorlarda alternatif
yakıtların ve etanolün kullanılabilirliğinin araştırılması üzerine yoğunlaşmıştır. Mevcut enerji senaryosu aktif
araştırma ilgisini petrol olmayan, yenilenebilir ve kirlenme oluşturmayan yakıtlara kaydırmıştır. Dünyanın birincil
enerji ve hammadde kaynakları sınırlıdır. Ajav ve arkadaşları, değişik etanol-dizel (dizekol) karışımlarının motor
gücü üzerindeki etkisini, frenleme özgül yakıt tüketimi, fren termal verimliliği, egzoz gaz sıcaklığı ve yağlama
yağı sıcaklığını analiz etmiş; sonuçlar etanol dizel karışımlarıyla (%20 ye kadar) çalışan motorda kayda değer güç
düşmesi olmadığını göstermiştir. Yakıt karışımlarının frenleme özgül yakıt tüketimi ticari dizel yakıtına oranla
%9’a kadar (etanolle %20 ye kadar) artmıştır. Dizele nazaran, etanol-dizel karışımlarının çalışmasında egzoz gaz
sıcaklığı, yağlama yağı sıcaklığı ve egzoz emisyonlarının (CO ve NOx) daha düşük olduğunu bildirmişlerdir.
%20’ye kadar etanol-dizel karışımlarının dizel motorlarda değişiklik yapılmadan kullanılabilir olduğu sonucuna
ulaşmışlardır (Ajav ve ark., 1999). Kolza tohumundan elde ettikleri biyodizel yakıtını standart dizel ve biyoetanol
ile %5 ile %30 aralığında %5’lik artış oranlarında karıştırarak ayrıntılı yakıt uygunluk analizleri gerçekleştiren
István Barabás ve Adrian I. Todorut, vizkozite ve yoğunluk değişimlerinde sorun olmadığı, yağlayıcılığın kritik
öneme sahip olmadığını, yakıt yüzel geriliminin standart dizele göre %20 daha fazla olduğunun fakat problem
oluşturmadığını, ancak bunlara rağmen karışımların homojen olabilmesi için mutlaka biyodizele belli oranlarda
ihtiyaç duyulduğunu rapor etmişlerdir (Barabás ve Todorut 2009). Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen başka
bir çalışmada hacimsel oranı %30 biyoyakıt olan üçlü yakıt karışımlarından 27 farklı numune hazırlanmış, önemli
yakıt özellikleri dikkate alınarak kademeli olarak önce sekize sonra üçe indirilen analiz yakıtları performans ve
emisyon açılarından incelenmiş sonuç olarak çevresel açıdan mükemmel faydaları olacağı ancak performans
açısından %5 civarında kayıpların oluşabileceği rapor edilmiştir (Barabás ve Todorut 2011). Özgür T. ve ark. %20
etanol % 80 dizel ile yaptıkları performans ve emisyon analizleri sonucunda özgül yakıt tüketiminde %12,56’ lık
artışa karşılık güç ve tork üretiminde sırasıyla %5,44 ve %5,01 oranlarında azılım oluştuğunu bildirmişlerdir
(Özgür ve ark., 2017). Deneysel olarak incelemesi yapılan başka bir çalışmada; dizel, %99,8 saflıkta etanol ve
kolza tohumundan elde edilen biyodizel karışımları hacimsel olarak %5-10-15 (etanol) ve %5 (biyodizel) olarak
seçilmiştir. Test sonuçları, dizel motor gücü için etanol (% 15 hacim), dizel (% 80 hacim) ve biyodizel (% 5
hacim) harmanının verimli bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Ticari dizel yakıtlara susuz etanol ve
kolza tohumu biyodizeli eş zamanlı olarak eklenmesi, Avrupa Birliği tarafından önerilen (2009/28 / EC sayılı
Direktif) hedeflerden biri olan karışımdaki çevreyle ilgili avantajları ve yenilenebilir biyoyakıt konsantrasyonunu
artırmaktadır (Labeckas ve ark, 2014).
Bu çalışmada dizel, biyodizeli ve etanol üçlü yakıt karışımındaki biyo temelli yakıt oranları %40-45-50 oranlarına
arttırılarak yakıt analizleri yapılmış ayrıca tek silindirli bir dizel motorda testlere tabi tutularak hidrolik
dinamometre ve bilgisayar arayüz programı vasıtası ile güç tork ve özgül yakıt tüketimlerindeki değişimler
kaydedilmiştir. Sonuçlar %100 dizel yakıt kullanımı ile elde edilen sonuçlarla kıyaslanarak yorumlanmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Araştırma kapsamında öncelikle karışım için kullanılacak olan dizel ve soya biyodizelinin yakıt analizleri
(viskozite, akma-donma, setan sayısı, yoğunluk, ısıl değer, setan indeksi) yapılmış olup sonraki adımlarda farklı
oranlarında hazırlanan biyoyakıtların analizleri yapılmıştır. Analizleri tamamlanan test yakıtları tek silindirli, dört
zamanlı, 17:1 sıkıştırma oranı ve 220 cm3 silindir hacmine sahip dizel motorda performans analizlerine tabi
tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar yorumlanarak grafikler eşliğinde sunulmuştur. Yakıt analiz sonuçlarının
tespitlerinde aşağıda teknik özellikleri belirtilen cihazlar kullanılmıştır.
Resonant Frequency Metoduyla ölçüm yapan Kyoto Electronics (KEM) marka, DA-130 tipi tam otomatik olarak
dijital yoğunluk ölçüm cihazı ile sıvıların ve sıvı yakıtların yoğunluk ölçümü yapılmıştır. Cihazın ölçüm aralığı 0
ile 2 g/cm3 olup hassasiyeti ±0.001 g/cm3, kararlılığı 0.0001 g/cm3 ve ölçüm sıcaklık aralığı 0-40 ºC’dir. Cihaz
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TS 6311, ASTM D 4052-96 standartlarında ölçüm yapmaktadır. Yoğunluk ölçümleri TS EN 14214 standardının
belirttiği 15 oC’de gerçekleştirilmiştir. Her bir yakıt ve karışımların yoğunluk ölçümleri üçer defa yapılıp
sonuçların ortalamaları alınarak tespit edilmiştir. Biyodizel ve karışımların viskozite değerleri ASTM D88
standardına uygun Ubbelohde tüpünden imal edilen Saybolt Üniversal Viskozite cihazı ile tespit edilmiştir. Ölçüm
sonuçları çevrim tablosu yardımı ile SSU (Saybolt Üniversal Saniye) cinsinde centistokes (cSt) birimine
çevrilmiştir. Ölçümler TS EN 14214 standardının belirttiği 40 oC’de gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen
biyodizel ve karışımların Setan Sayıları, Yakın İnfrared Spektrometresi (NIR) prensibiyle çalışan Zeltex marka,
ZX440 tipi cihazla ölçülmüştür. IKA-Werke marka, C2000 tipi kalorimetre cihazı, sıvı yakıtların ısıl değerlerini
tam otomatik olarak ölçebilmektedir. Çalışma sıcaklık aralığı +15 ºC ile +35 ºC olan cihazda ateşleme tungsten tel
yerine, pamuk ipliği ile yapınlmaktadır. Isıl değer sonuçları kalori/gr cinsinden ölçülmüştür. Cihaz TS 1740,
ASTM 240 D, ISO 1928, DIN 51900, BSI standartlarında ölçüm yapabilmektedir. Biyodizelin en önemli
sorunlarından birisi olan akma noktasını tayin etmek için ISL marka, CPP 97-2 tipi tam otomatik soğuk özellik
belirleme cihazı kullanılmıştır. Bu cihaz -75 ºC ile +70 ºC aralığında 0.1 ºC hassasiyetle çalışabilmektedir. Cihaz
akma noktasını TS 1233, ASTM D 97, D 5950, D 5853, IP 15, ISO 3016, JIS K2269 standartlarında
ölçebilmektedir.

2.2. Yöntem
Deneysel çalışmalarda soya yağından elde edilmiş biyodizel, motorin ve etanol yakıtları kullanılmıştır. Testlerde
kullanılan soya biyodizeli transesterifikasyon yöntemi ile laboratuvarda üretilmiştir. Üretim sürecinde
ekonomiklik, kolay temin ve verimlilik kriterleri göz önünde bulundurularak hacimce % 20 metil alkol ve kütlece
%3,5 sodyum hidroksit (NaOH) katalizör olarak kullanıldı. Etanol yoğunluğunun faz kararlılığına etkisi, etanolün
2 farklı saflık oranında (% 99,5 ve % 99,8) oda sıcaklığında incelenmiştir. İlk olarak % 99,5 saflıktaki etanol
kullanılarak yakıtlar belirtilen oranlarda karıştırılmıştır. Karışım oluşturmanın ilk aşamasında 250 cc’lik ölçekli
contalı şişeler kullanılarak karışımlarda faz ayrışımı olup olmadığı gözlemlenmiştir. Karışımlar hazırlanırken ilk
önce şişeye biyodizel yakıtı ikinci olarak dizel ilave edilip şişenin ağzı kapatılarak çalkalanmıştır. Daha sonra şişe
5 dakika dinlenmeye bırakılarak faz ayrışımı olup olmadığı bakıldığında homojen bir karışım olduğu
gözlemlenmiştir. Biyodizel ve dizel karışımının üzerine % 99,5 saflıkta etanol ilave edilerek çalkalanıp tekrar
gözlemlemeye alındığında bütün karışımlarda faz ayrışımı olduğu gözlemlenmiş ve Şekil 1’ de sunulmuştur.

Şekil 1. Biyodizel-dizel-etenol (%99,5 saflık) karışımında faz ayrışımı

Bu karışımlar 2 saat sure ile manyetik karıştırıcılarda karıştırılmıştır. Karışımlar manyetik karıştırıcı üzerinden
indirildikten 30 dakika sonrasında belirgin bir şekilde faz ayrışımının tekrar başladığı görülmüştür. % 99,5 etanol
saflık oranında dizel-biyodizel-etenol karışımı oluşmamıştır. Çünkü %99,5 oranındaki etanole sulu etanol denir ve
içeriğinde % 0,5 su zaten vardır. Su moleküllerindeki yüksek kutuplaşma birleşimi önler (Kwanchareon ve ark.,
2006). Etanol-dizel-biyodizel yakıt karışımlarının kararlılığı genel olarak dizel yakıtının hidrokarbon
kompozisyonuna, özellikle karışımın sıcaklığına ve etanolün su konsantrasyonuna bağlıdır (Abu-Qudais ve ark.,
2000). Aynı karışım hazırlama yöntemimizi uygulayarak karışımlarda % 99,8 saflıkta etanol kullanıldığında
karışımlarda faz ayrışımı olmadığı gözlemlenmiştir. Faz ayrışımının oluşmama sebebi etanol içerisindeki su
miktarının % 99,5 saflıktaki etanole göre az olmasıdır. Buradan da anlaşılmaktadır ki, etanolün saflığı
karışımlardaki faz ayrışımında önemli bir etkendir.

3. DENEYSEL ANALİZLER
3.1. Yakıt Analiz Sonuçları
Önceki bölümlerde belirtilen tespitler sonucunda motor test düzeneğinde kullanılmak üzere % 99,8 saflığa sahip
etanol içeren dizel ve soya biyodizeli 3 adet karışımın, yakıt analizleri (viskozite, akma-donma, setan sayısı,
yoğunluk, ısıl değer) yapılmış olup sonuçları tablo 1’de belirtilmiştir.
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Tablo 1. Soya biyodizel, dizel ve ethanollü karışımlarının yakıt analizleri
Test yakıtları ve
Standartlar
D100
B100
Etanol
E20B20D60
E20B25D55
E20B30D50
EN590
EN 14214

Yoğunluk
(g/cm3 @ 15 ºC)
0,835
0,896
0.789
0.835
0.838
0.841
0.820-0.845
0.86-0.90

Setan Sayısı
55,219
59,787
10,1
54.575
54.519
54.204
Min. 51
Min. 51

Isıl Değer
(MJ/kg)
44,28
38,56
27000
40,43
40,04
39,68
-

Akma / Donma (ºC)
-18
-3
- 23.7
- 23.3
- 22.8
Yaz < 4.0 Kış < -1.0

Viskozite
(40 ºC )
2,51
3,01
1.074
2,56
2,59
2,60
2-4.5
3.5 - 5.0

Karışım içerisindeki etanol oranı yükseldikçe karışımın yoğunluğunun düştüğü gözlemlenmiştir. Etanol
yoğunluğunun karışımın diğer iki bileşeni olan dizel ve soya biyodizeline göre düşük olması karışımın
yoğunluğunun düşmesine neden olmuştur. Buna karşılık karışım içerisindeki biyodizel oranı arttıkça yoğunluğun
arttığı görülmektedir. Buda bileşenler içerisinde yoğunluğu en yüksek olan biyodizelden kaynaklanmaktadır.
Yakıtlarda önemli bir özellik olan viskozite genel olarak standartlarda 40 °C sıcaklıkla karşılaştırılmaktadır.
Bununla birlikte farklı kaynaklardan farklı teknikler ile üretilen biyodizeller arasında sıcaklıkla viskozite değişimi
çok farklı olabilmektedir. Yoğunluğun yüksek olması viskoziteyi arttırır. Artan viskozite ile akış direnci
yükselmektedir. Yakıtın depolanması ve kullanımında yüksek viskozite iyi sonuç vermemektedir. Yakıtların
viskozitesi, motorlarda yakıt enjektöründen püskürtme özelliğine etki eden önemli bir faktördür. Yakıtın
viskozitesinin yüksek olması özellikle soğuk iklimlerde düşük sıcaklıklarda önemli bir problem oluşturmaktadır.
Bu çalışmada karışımların viskoziteleri 40 °C sıcaklıkta ölçülmüştür. Hazırlanan karışımların viskoziteleri düşük
yoğunluklu ve viskoziteli etanolden dolayı azalmıştır. Karışımların viskoziteleri, biyodizelinkinden düşük dizelin
viskozitesinden yüksek çıkmıştır. Karışımlarda etanol miktarı sabit tutularak, biyodizelin arttırılması ve dizelin
azaltılması ile birlikte karışımların viskoziteleri artmıştır. Sonuç itibariyle viskozitenin en yüksek olduğu karışım,
içerisinde sabit etanol oranlı ve en fazla biyodizel içeren E20B30D50 karışımıdır. Akma noktaları yakıtın
yoğunluğuna buna bağlı olarak viskozitesine bağlıdır. Etanolün önemli bir avantajı düşük sıcaklıklarda karışımın
akma ve bulutlanma sıcaklıklarını biyodizelin tersine düşürmesidir. Akma noktası özellikle soğuk iklime sahip
yerleşim yerlerinde kullanılan araçlar için önemlidir. Karışımlarda en yüksek yoğunluğa sahip olan soya biyodizeli
miktarı artması ve dizelin azalması ile birlikte akma noktasının düştüğü görülmüştür. Karışımlardaki en düşük
yoğunluğa sahip etanol miktarı % 20’ye kadar çıkarılmasına rağmen dizel miktarının azaltılması ve soya
biyodizelinin artması ile birlikte akma noktasının düştüğü görülmüştür. Bu düşüş -18 oC olan dizelin akma
noktasının altına kadar inebilmeyi sağlamıştır. Yakıtın ısıl değeri genellikle birim kütlenin enerjisi ile verilir.
Yakıtlarda ısıl değer motorların ısıl ve termik verimliliği etkileyen en önemli faktördür. Karışımlar içerisinde en
yüksek ısıl değer dizelin, en düşük değer etanolündür. Soya biyodizelin ısıl değeri dizelin değerine göre % 13
düşük olduğu tespit edilmiştir. Etanolün ısıl değeri biyodizel ve dizelden düşük olduğundan karışım içerisindeki
etanol miktarı karışımların ısıl değerini de düşürmektedir. Setan sayısı, dizel yakıtının tutuşma kolaylığını ve
tutuşma kalitesini gösterir. Dizel yakıtın kendi kendine tutuşabilme kabiliyetini gösteren bir ölçüdür. Setan sayısı
yüksek olan yakıt kolay tutuşabilir ve hızlı bir şekilde yanabilir. Dizel motorlarda yakıt silindir içerisinde yanma
zamanında herhangi bir kıvılcım olmaksızın basıncın ve sıcaklığın etkisi ile kendiliğinden tutuşur. Setan sayısının
önemi burada ortaya çıkar çünkü motorlarda yapılan hesaplamalar sonucu yakıtın yanmasının en verimli olduğu
motor zamanı (pistonun üst ölü noktayı krank mili cinsinden 4-5 derece geçtiği an) belirlenmiştir. Yakıtın tutuşma
kabiliyeti (setan sayısı) yüksek olmalıdır ki yanma zamanında kendiliğinden kolayca tutuşabilmesi ve istenilen
zaman içerisinde yanma olayı tamamlanması istenir. Eğer setan sayısı yeteri kadar yüksek değil ise yakıtın tamamı
yanması gereken zaman aralığında yanamaz. Yanma zamanından sonra yanan yakıt fazla verimli olmaz. Yani
piston aşağıya doğru uzaklaştığı için yanmasının oluşturduğu basınç pistona fazla bir itme gücü sağlayamaz. Setan
sayısının yüksek olması büyük dizel motorlarda istenmez hatta bu motorlarda uygun olan setan sayısı düşük
olandır. Fakat küçük silindirli, yüksek hızlı motorlarda yani dizel yakıt ile çalışan binek araçlarda setan sayısı
önemlidir çünkü bu motorlarda yanma süresi 0,01 ile 0.001 saniye arasında değişir. Bu küçük zaman aralığında
yakıtın yanabilmesi için setan sayısı yüksek olmalıdır. Dizel ve biyodizelin yüksek setan sayıları, karışım
içerisindeki düşük setan sayılı etanolün bu yöndeki olumsuzluğu telafi etmektedir.

3.2. Motor Performans Sonuçları
Soya biyodizeli, dizel ve etanolden oluşturulan yakıt karışımlarının motor devrine göre elde edilen tork ve güç
değişim grafikleri sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’te sunulmuştur. Soya biyodizeli, dizel ve etanolden oluşturulan yakıt
karışımlarının motor devrine göre tork değişim sonuçları incelendiğinde, düşük ve orta devirlerde standart dizel
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yakıtı ile üretilen tork miktarı biyoyakıt karışımlarından yaklaşık % 5 daha yüksektir ancak yanma için yeterli
zamanın ve oksijenin bulunmadığı yüksek devirler incelendiğinde durum farklılaşmaktadır. Özellikle yüksek
oksijen miktarı ve kolay tutuşma özellikleri ile ön plana çıkan biyodizeli ve etanol yakıtları yanmayı iyileştirmiş
ve hatta miktar artış olduğu tespit edilmiştir. Aynı durum elde edilen frenleme gücü değerleri için de geçerlidir.
Tüm devir aralıkları dikkate alındığında tork ortalaması dizele göre en çok düşüren yakıt %2 ile E20B20D60 yakıt
karışımıdır. Diğer iki yakıt karışımının ortalama azalım miktarları %0,1 gibi ihmal edilebilir seviyelerdedir.
Frenleme gücü ortalamaları incelendiğinde ise yüksek devirlerdeki iyileşme sonucunda orta ve düşük devirlerdeki
kayıplar tolere edilebilmiştir. Sonuç olarak E20B20D60, E20B25D55 ve E20B30D50 yakıt karışımları için ortalama
değişimler sırası ile %0,4 azalım, %1 artış ve en iyi sonuç olarak % 3 artış olarak elde edilmiştir. Etanol miktarı
sabit tutularak dizel miktarı azaltılıp biyodizel miktarı arttırıldığında etanolün ve soya biyodizelin düşük ısıl
değerlerine karşılık içermiş olduğu oksijen zenginliği ile birlikte iyi bir yanma sonucunda motor torkunda ve
gücünde kayda değer bir değişiklik görülmemiştir.

Şekil 2. Frenleme tork grafiği

Şekil 3. Frenleme güç grafiği

Özgül yakıt tüketimi değerleri genel bir karakteristik olarak motorlarda düşük ve yüksek devirlerde yüksek
değerler göstermektedir. Orta motor devirlerinde ise daha düşük değerler belirlenmektedir. Yüksek tork ve güç
elde etmek için harcanan yakıt miktarı buna paralel olarak da artacaktır. Motor devrine bağlı olarak test
yakıtlarının tüketimindeki değişim grafiği Şekil 4’ te oluşturulmuştur. Soya biyodizeli, dizel ve etanolden
oluşturulan yakıt karışımlarının motor devrine göre yakıt tüketimi değişim grafikleri incelendiğinde; karışımlar
içerisindeki dizele göre düşük alt ısıl değere sahip olan soya biyodizeli ve etanol oranı arttıkça özgül yakıt tüketimi
ve toplam yakıt tüketim miktarının arttığı görülmüştür. Bunun nedeni ihtiyaç duyulan gücü elde etmek için daha
çok yakıta ihtiyaç duyulmasıdır. Aynı zamanda üretilen güç ve tork değerlerinde genel olarak tolere edilebilir
azalışların hatta zaman zaman iyileşmelerin olmasının nedeni ortaya konmuş olmaktadır. Standart dizel yakıt
temel alınarak ortalama özgül yakıt tüketim değişimlerini sayısal olarak ifade edildiğinde, E20B20D60,
E20B25D55 ve E20B30D50 yakıt karışımları için sırasıyla; %0,1’ den az, % 4,5 ve % 6,4 artış gerçekleşmiştir.

Şekil 4. Özgül yakıt tüketimi grafiği

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Tüm dünya üzerinde yaşanan petrol krizlerini en derinden hissedenler ülkemiz gibi petrolde dışa bağımlı olan ve
ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı olan toplumlar olmuşlardır. Fosil yakıtlarının rezervlerinin kısıtlı olması ve
hesaplanan yaklaşık bir süre içerisinde tükenecek olması beraberinde birçok riskleri de içerisinde barındırmaktadır.
Aynı zamanda bu kaynakların çevreye olumsuz etkilerinin uzun yıllar birikmesi ile birlikte ağır sonuçlarının
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ortaya çıkması, sürekli gelişen teknolojiye zaman zaman ihtiyaç vermemesi üzerine de toplumlarda alternatif
arayışlara yönlendirmek zorunda kalmıştır. Bu çalışmada, dizel yakıtı, soya yağı metil esterinden elde edilmiş
biyodizel yakıt ve iki farklı saflıktaki (% 99,5 ve % 99,8) etanol yakıtları % 20, % 25 ve % 30 hacimsel olarak
belirlenen oranlarda karıştırılmış ve yapılan gözlemlemeler sonucunda en uygun olan karışımlar seçilerek bunların
yakıt analizleri yapılarak grafikleri ve tabloları oluşturulmuştur. Bu yakıtların performans karakteristikleri tek
silindirli dört zamanlı bir dizel motorunda tam yük ve farklı devirlerde testlere tabi tutulmuştur. Elde edilen
verilere göre dizel, biyodizel ve etanol karışımların performans değişim eğrileri elde edilmiş ve bu eğriler
birbiriyle karşılaştırılmıştır. Önceki kısımlarda belirtilen analizler sonucunda karışımların içten yanmalı
motorlarda üçlü karışım halinde kullanılmalarında bir sakınca tespit edilmemiştir. Dizel yakıtlar için uygulanan
EN590 ve biyodizeli yakıtlar için uygulanan EN14214 standartları göz önünde bulundurularak yakıt ve ayrıca
motor performans deneyleri gerçekleştirilmiştir. Yakıt özelliklerindeki değişimler motor testleri ile birlikte ele
alındığında, özellikle ısıl değer kayıplarının yüksek devirlerde tolere edilebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Karışımlardaki etanol miktarı % 25 seviyelerine çıkartıldığında motorda erken yanmaların başlaması sonucunda
vuruntulu çalışmaların başladığı tespit edilmiştir. Bu vuruntunun nedeni karışım içerisindeki biyodizel ve etanol
miktarının artması ile birlikte ısıl değerin düşmesi ve oksijen miktarının artması ile oluşan zengin karışımdır.
Deneysel çalışmaların sonuçları birlikte değerlendirildiğinde ve motor performans perspektifinden bakıldığında en
iyi sonuçlar %3 güç ve %0.1 tork artışı sağlayan E20B30D50 test yakıtı kullanılarak elde edilmiştir. Bu karşılık
ikinci en iyi test yakıtı sonuçları alınan E20B25D55 yakıtı ile kıyaslandığında özgül yakıt tüketimi %2’lik bir
farkla daha yukarda olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu araştırmanın konusu olan fosil yakıta olan bağımlılığın
azaltılması kriterini öncelendiğinde karışımdaki biyo yakıt oranın %5 daha fazla olmasından dolayı E20B30D50
üçlü yakıt karışımı en optimum sonuçların alınmasını sağlamıştır. Sonraki çalışmalarda performans değerleri farklı
sıvı veya gaz alternatif yakıtlar ile desteklenirken emisyon salınımlarındaki değişimler de araştırma kriterlerine
eklenebilir ve daha detaylı yorumlamalar yapılabilir. Ayrıca daha ucuz ve sürdürülebilir biyoetanol üretim
teknikleri üzerine odaklanmak ve geliştirilen biyoyakıtların yakıt ve yanma testlerini gerçekleştirmek sonraki
çalışmaların konusu olabilir.
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ÖZET
Bu çalışmada, beta tipi bir Stirling motorunda yer değiştirme pistonunun dış yüzeyi üzerine yapılan termal bariyer
kaplamanın motor performansına olan etkileri araştırılmıştır. Krom oksit kaplamalı ve kaplamasız yer değiştirme
pistonları aynı boyutlarda imal edilmiştir. Kaplamasız ve kaplamalı yer değiştirme pistonu kullanımı ile
maksimum motor performansı sırasıyla 3 bar ve 4 bar şarj basınçlarında elde edilmiştir. Kaplamalı yer değiştirme
pistonunun maksimum motor gücü ve motor momenti kaplamasız yer değiştirme pistonundan sırası ile %86.2 ve
%34.65 daha yüksek elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stirling motoru, Kromoksit termal bariyer kaplama, motor performansı.

EFFECT OF CHROMIUM OXIDE THERMAL BARRIER COATING ON ENGINE
PERFORMANCE IN A BETA TYPE STIRLING ENGINE

ABSTRACT
In this study, the effect on the engine performance of the thermal barrier coating on the outer surface of the
displacer in a beta type Stirling engine was investigated. Two displacers of the chromium-oxide coated and
uncoated were manufactered at the same dimensions. The maximum engine performance with uncoated and
coated displacers were obtained at 3 bar and 4 bar charge pressures, respectively. According to the experimental
results, the maximum motor power and engine moment of coated displacer were determined as 86.2% ve 34.65 %
higher than uncoated displacer, respectively.
Keywords: Stirling engine, Chromium-oxide thermal barrier coating, Engine performance.

1. GİRİŞ
Stirling motoru 1816 yılında Robert Stirling tarafından icat edilmiştir(Walker, 1980).Stirling motorları ideal,
sızdırmaz ve izotermal olduğunda Carnot çevrimiyle aynı termal verime sahip rejeneratif bir termodinamik çevrim
gerçekleştiren dıştan ısı vermeli makinelerdir(Erbay, Yavuz, 1999).Stirling motorlarında ısı enerjisi güneş,
jeotermal, biyokütle gibi alternatif enerji kaynaklarından sağlanabilmektedir. Gürültü ve titreşim seviyesi içten
yanmalı motorlara göre çok daha düşüktür(Aksoy vd., 2016). Teorik ısıl verimi yüksektir ve daha az bakım
gerektirir. Stirling motorlarında çalışma gazı olarak özellikle hidrojen ve helyum gibi yüksek ısı iletim katsayısına
sahip gazlarla yüksek çıkış gücü elde edilebilmektedir(Çınar vd., 2007). Ancak iş gazı olarak difüzyon katsayısı
yüksek olan hidrojen ve helyumun kullanılması beraberinde sızdırmazlık, yüksek soğutma gücü ihtiyacı, yüksek
sıcaklıklara dayanıklılık ve ısı iletim katsayısı yüksek malzemelerin kullanılması problemlerini de
getirmektedir(Akyol, Kılıç, 2012). Çalışma gazı olarak hava kullanılan motorlarda, hidrojen ve helyum kullanılan
motorlara göre yüksek ısı ve kütle transfer hızlarına ulaşılamadığından özgül çıkış gücü ve termik verimleri
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düşüktür. Ancak çalışma gazının atmosferden direkt sağlanması, sızdırmazlık ve malzeme problemlerini ortadan
kaldırmakta, bu da maliyeti oldukça düşürmekle beraber yüksek güvenilirliği de beraberinde getirmektedir(Çınar
vd., 2005). Stirling motorlarında motor konfigürasyonu ve hareket iletim mekanizmaları ile ilgili deneysel ve
teorik olmak üzere birçok çalışma yapılmıştır.
Kongtragool ve Wongwises, gama tipi çift güç pistonlu düşük sıcaklık farklı Stirling motorunun performansını ısı
kaynağı olarak projeksiyon bir lamba kullanarak incelemişlerdir. Maksimum motor gücü 436 K ısıtıcı sıcaklığında
ve 52,1 dev/dk motor devrinde 1,69 W olarak elde edilmiştir(Kongtragool, Wongwises, 2007).
Kongtragool ve Wongwises, gama tipi düşük sıcaklık farkı ile çalışan bir Stirling motorunu atmosferik koşullarda
ısı kaynağı olarak dört adet projeksiyon lamba kullanarak test etmiştir. Deneylerde, 439 K ısıtıcı sıcaklığında ve 20
dev/dk motor devrinde maksimum 6,2 W çıkış gücü elde edilmiştir (Kongtragool, Wongwises, 2008).
Tavakolpour ve arkadaşları, gama tipi düşük sıcaklık farkı ile çalışan bir Stirling motorunun tasarımı, imalatı ve
performans testlerini gerçekleştirmişlerdir. İmal edilen motor 0,044 m güç pistonu kursu, 0,13 m güç pistonu çapı,
0,055 m yer değiştirme pistonu kursu ve 0,41 m yer değiştirme pistonu çapına sahiptir. 110 °C sıcak kaynak ve 25
°C soğuk kaynak sıcaklığında yapılan deneylerde maksimum motor gücü 14 dev/dk motor devrinde 0,27 W olarak
elde edilmiştir(Tavakolpour vd., 2008)
Karabulut ve arkadaşları, gama tipi krank-biyel hareket mekanizmalı bir Stirling motorunun yer değiştirme pistonu
üzerini mekik ısı transferini azaltmak amacı ile termal bariyer kaplama malzemesi zirkonyum oksit ile
kaplamışlardır. Çalışma maddesi olarak hava kullanılan deneyler 700, 800 ve 900 °C ısıtıcı sıcaklıklarında
gerçekleştirilmiştir. Kaplamalı yer değiştirme pistonu kullanımı ile motor gücünde %25’lik bir artış elde
edilmiştir(Aksoy vd., 2009)
Cheng ve Yang, motor gücü üzerinde çalışma parametrelerinin etkilerini incelemişlerdir. Deneylerde motor
gücünü 200 dev/dk motor devrinde 4,4 W olarak elde etmişlerdir(Cheng, Yang, 2011).
Karabulut ve Aksoy, düşük sıcaklıklarda çalışan beta tipi bir Stirling motorunun performans testlerini
gerçekleştirmiştir. Çalışma akışkanı olarak helyum ve ısı kaynağı olarak güneş enerjisi kullanmışlardır. Deneyleri
4 ve 4,7 bar şarj basınçlarında 185 ±5 ºC kaviti sıcaklığı ve 820 ±30 ºC W/m2 güneş radyasyonunda
gerçekleştirmişlerdir. Motorun maksimum momentini, gücünü ve motor verimini 4,7 şarj basıncında sırasıyla 1,09
Nm, 22,01 W ve %2,95 olarak elde etmişlerdir(Aksoy, Karabulut, 2011).
Cheng ve arkadaşları, beta tipi 300 W gücünde bir Stirling motoru geliştirmiş ve test etmişlerdir. Motor
performansını tahmin etmek için ideal olmayan adyabatik bir model geliştirmişlerdir. Motorun maksimum gücü, 8
bar şarj basıncı, 850 °C sıcak kaynak sıcaklığı ve 1400 dev/dk motor devrinde 390 W olarak elde
edilmiştir(Cheng, Yang, 2013)
Duan ve arkadaşları (2015), beta tipi bir Stirling motorunu test etmişlerdir. Testleri elektrikli bir ısıtma sistemi
kullanarak laboratuar koşullarında gerçekleştirmişlerdir. Maksimum motor gücünü 600 °C ve 15 bar şarj
basıncında 288 W olarak elde etmişlerdir(Duan vd., 2015).
C. Çınar ve ark. Alfa (α) tipi Stirling motorunun 1-4 bar aralığındaki basınçlar ile çalışma akışkanı olarak hava ve
helyum kullanarak motorun yapım ve performans testlerini yapmışlardır. 800-1000 ºC aralığında bir ısıtıcı ile 50
ºC artışlarla ısıtılmışlardır. Sonuç olarak 3.5 bar basıncında ve 1000 ºC sıcaklığında motor 437 dev/dak devirde
30.7 W maksimum güç üretti(Aksoy vd., 2018)
Stirling motorlarında motor verimini azaltan ısıl kayıplardan birisi yer değiştirme pistonunun ileri geri
hareketinden kaynaklanan mekik ısı transferidir. Mekik ısı transferi azaltmak için küçük strok kullanılabilir.
Küçük strok kullanımı piston çapının artmasına sebep olmaktadır. Piston çapını büyütmeden mekik ısı transferini
azaltmanın diğer bir yolu yer değiştirme pistonunun yüzeyini ısı iletimi düşük olan bir malzeme ile
kaplamaktır(Özgoren, 2005)
Bu çalışmada krank hareket mekanizmalı beta tipi bir Stirling motorunda mekik ısı transferini azaltmak için yer
değiştirme pistonu plazma sprey kaplama yöntemi kullanılarak krom-oksit ile kaplanmıştır. Termal bariyer
kaplamanın motor performansına etkileri farklı şarj basınçlarında çalışma maddesi olarak helyum gazı kullanılarak
incelenmiştir.
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2. MATERYAL VE METOT
2.1. Motorun teknik özellikleri
Krank hareket mekanizmalı Stirling motoru motor bloğu, biyel kolları, yer değiştirme pistonu ve silindiri, güç
pistonu ve silindiri, krank mili ve volandan oluşmaktadır. Motorun temel parçaları Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Motorun temel parçaları

Motor bloğu 6000 serisi alüminyum alaşımından çok parçalı olarak üretilmiştir. Parçalar gömme başlı cıvatalar
yardımıyla birleştirilmiştir. Krank mili 8360 semente çeliğinden tek parça olarak hassas bir şekilde imal edilmiştir.
Krank mili 52 Rockwell sertleştirilmiş ve muylu yüzeyleri hassas bir şekilde taşlanmıştır. Biyeller ise 7075
alüminyum alaşımından parçalı olarak imal edilmiştir. Güç pistonu ve üst kapağı 6000 serisi alüminyum
alaşımından imal edilmiştir. Güç silindiri ve güç pistonu arasında sızdırmazlığı sağlamak amacı ile bronz
segmanlar kullanılmıştır. Güç silindiri 8360 semente çeliğinden üretilmiştir. Soğutma performansını artırmak
amacı ile silindir içerisine tel erozyon ile kanallar açılmıştır. Silindirin iç yüzeyi ve bağlantı yüzeyleri hassas bir
şekilde taşlanmıştır. Displacer rodu 4140 çeliğinden imal edilmiş ve sertleştirme işleminden sonra hassas bir
şekilde taşlanmıştır. Yer değiştirme silindiri 303 kalite paslanmaz çelikten hassas bir şekilde imal edilmiştir. Yer
değiştirme silindirinde ısı transferi yüzey alanını artırmak amacıyla silindirin iç yüzeyine 1 mm derinlik ve 1mm
genişliğe sahip kanallar açılmıştır. Motorun krank-biyel-piston bağlantıları ve teknik özellikleri sırasıyla Şekil 2 ve
Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 2. Krank-biyel-piston bağlantıları
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Tablo 1. Motorun teknik özellikleri
Motor tipi

Beta-β

Sıkıştırma oranı

1,583

Güç pistonu süpürme hacmi

270,54 cm3

Yer değiştirme pistonu süpürme hacmi

277,59 cm3

Süpürme hacim oranı

0,97

Güç pistonu çapı

94 mm

Displacer çapı

94 mm

Güç pistonu stroğu

40 mm

Displacer stroğu

40 mm

Toplam ölü hacim

171,91 cm3

Yer değiştirme pistonları 303 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Krom oksit kaplama kalınlığı 0,6 mm
olarak belirlenmiştir. Çalışma boşluklarının eşit olması için kaplama yapılacak yer değiştirme pistonunun dış çapı
kaplama kalınlığı göz önünde bulundurularak kaplamasız pistona göre 0,12 mm daha küçük çapta imal edilmiştir.
Yer değiştirme pistonu piston bölümü ve rejeneratör gövdesi olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Şekil
3’de kaplamalı ve kaplamasız yer değiştirme pistonları görülmektedir.

Şekil 3. Yer değiştirme pistonları

2.2. Motor Test Düzeneği
Motor test düzeneği Stirling motoru, prony tip dinamometre, encoder, yük hücresi ve termokupldan oluşmaktadır.
Motor devri, motor momenti ve sıcaklıklar eş zamanlı olarak bir yazılım ile bilgisayara aktarılmaktadır. Motor
devrinin ölçülmesinde Lika marka enkoder kullanılmıştır. Motor yükü ölçümü 0’dan 20 kg’a kadar ölçüm
yapabilen ESİT BB20 marka yük hücresi kullanılarak ölçülmüştür. Motorun sıcak ve soğuk bölgelerinin
sıcaklıkların ölçülmesinde 1000 °C’ye kadar ölçüm yapabilme yeteneğine sahip “K” tipi ELİMKO marka
termokupl kullanılmıştır. Şekil 4’de motorun test düzeneği görülmektedir.

Şekil 4. Deney düzeneğinin şematik görünümü
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Motor mekanik ve termal problemler giderildikten sonra farklı şarj basınçlarında helyum gazı ile test edilmiştir.
o
o
Deneyler LPG yakıtlı bir ısıtıcı kullanılarak 300
C ısıtıcı ve 20
C soğutucu sıcaklıklarında
gerçekleştirilmiştir. Şarj basıncı motor bloğuna 1-5 bar aralıklarında uygulanmıştır.

3. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Şekil 4 ve Şekil 5’de kaplamasız ve kaplamalı yer değiştirme pistonları için motor devrine bağlı olarak motor
momenti ve motor gücü değişimleri sırası ile farklı şarj basınçları için verilmiştir. Kaplamasız yer değiştirme
pistonu ile maksimum motor gücü 463 d/dk’lık motor devrinde 42,9 W olarak elde edilirken, maksimum motor
momenti ise 305 d/dk motor devrinde 1,01 Nm olarak el edilmiştir. Kaplamalı yer değiştirme pistonu ile
maksimum motor momenti 330 d/dk’lık motor devrinde 1,36 Nm ve maksimum motor gücü 740 d/dk’lık motor
devrinde 80 W olarak elde edilmiştir. Motor momenti düşük motor devirlerinde maksimum iken motor gücünün
artması ile ısı değişim süresinin kısalması nedeni ile azalmaktadır. Motor gücü ise belirli bir motor devrine kadar
artmakta daha sonra ise ısı değişim süresinin kısalması ve sürtünme kayıplarının artması nedeni ile azalmaktadır.

Şekil 5. Kaplamasız yer değiştirme pistonu için motor devrine bağlı olarak motor gücü ve momenti değişimleri

Şekil 6. Kaplamalı yer değiştirme pistonu için motor devrine bağlı olarak motor gücü ve momenti değişimleri

Şekil 7’de kaplamalı ve kaplamasız yer değiştirme pistonları için şarj basıncına bağlı olarak maksimum motor
gücü ve momentlerinin değişimleri görülmektedir. Maksimum motor gücü ve momenti kaplamasız yer değiştirme
pistonu kullanımı ile 3 bar şarj basıncında elde edilirken, kaplamalı yer değiştirme pistonu kullanımı ile 4 bar da
elde edilmiştir. Maksimum motor gücü ve momenti kaplamalı yer değiştirme pistonu kullanımı ile sırası ile %86,2
ve %34,65 artmıştır. Yer değiştirme pistonu ve yer değiştirme silindiri arasındaki boşluk rejeneratör olarak görev
yapmaktadır. Kaplamalı yer değiştirme pistonu kullanımı ile rejeneratör boşluğundaki konvektif ısı iletim
şartlarının kaplama yüzeyinin pürüzlü oluşu ve düşük ısı iletim katsayısı nedeniyle kaplamasız yer değiştirme
pistonuna göre iyileştiği sonucuna varılabilir. Bunun sonucunda da motor momenti ve motor güç değerlerinde
kaplamasız yer değiştirme pistonuna göre artış olmuştur.
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Şekil 7. Krom oksit kaplamalı ve kaplamasız yer değiştirme pistonları için şarj basıncına bağlı olarak maksimum motor
momenti ve motor gücü değişimleri

4. SONUÇLAR
Stirling motorlarında motor verimini azaltan ısıl kayıplardan birisi yer değiştirme pistonunun ileri geri
hareketinden kaynaklanan mekik ısı transferidir. Mekik ısı transferi azaltmak için küçük strok kullanımı ve yer
değiştirme pistonunun yüzeyinin ısı iletim malzemesi ile kaplanması gibi yöntemler kullanılmaktadır.
Bu çalışmada mekik ısı transferini azaltmak için yer değiştirme pistonunun dış yüzeyi 0,6 mm kalınlığında krom
oksit ile plazma sprey kaplama yöntemi kullanılarak kaplanmıştır. Kaplamalı yer değiştirme pistonu kullanımı ile
maksimum motor gücü ve motor momentinin kaplamasız yer değiştirme pistonuna göre %86,2 ve %34,65 artış
elde edilmiştir.
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FARKLI MALZEMELERİN LAZER KESİMİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Celalettin YÜCE1, Cem KÖRÜSTAN2, Nurettin YAVUZ3
1,2,3

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye
3
Sorumlu Yazar: Nurettin Yavuz, nyavuz@uludag.edu.tr

ÖZET
İmalat proseslerinin ilk adımlarından biri olan kesme işlemi, ürünlerin yüzey kalitesi ve metalürjik özelliklerinde
önemli bir rol oynamaktadır. Lazer teknolojisindeki gelişmeler neticesinde günümüzde farklı kalınlıklardaki
malzeme türleri lazer kesim tezgâhlarında uygun parametreler seçildiğinde başarılı bir şekilde kesilebilmektedir.
Bu çalışma kapsamında 8 mm kalınlığında St-37 malzeme ve 8 mm kalınlığında AA5083 malzeme fiber lazer
tezgâhında farklı geometrilerde kesilmiştir. Lazer kesme işlemindeki önemli proses parametrelerinden olan odak
mesafesi ve yardımcı gaz basıncının kesme kalitesi üzerindeki etkisi her iki malzeme türünde de incelenmiştir.
Kesilen numunelerin kesim yüzeylerinin kalitesi odak mesafesine ve yardımcı gaz basıncına bağlı olarak
incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda lazer kesim işleminde istenilen yüksek hassasiyet, minimum yüzey
pürüzlülüğü ve dar kesim izi aralığı gibi özelliklerin sağlanabilmesi için işlem parametrelerim uygun değerlere
ayarlanması gerektiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Lazer Kesim, Çelik, Alüminyum, Yüzey Pürüzlülüğü

INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF THE PROCESS PARAMETERS ON
LASER CUTTING DIFFERENT MATERIALS
ABSTRACT
The quality of the cutting operation is one of the very first steps of the production process that has a significant
effect on product quality. Because of the improvements on laser technology, various materials with different
thicknesses can be cut successfully with the proper parameters. In this study, St-37 material with 8 mm thickness
and AA5083 material with 8 mm thickness has been cut in different shapes by a fiber laser-cutting process. The
effect of the focal point position and the assisted gas pressure, which are the important process parameter, on
cutting quality has been examined for both materials. The samples from cutting process has been examined
visually and according to their surface roughness, and the effects of changing focal length and gas pressure has
been explained. As a result of the study, it has been found that the process parameters should be adjusted to the
appropriate values in order to achieve the desired high sensitivity, minimum surface roughness and narrow kerf
widths interval in the laser cutting process.
Keywords: Laser Cutting, Steel, Aluminum, Surface Roughness

1. GİRİŞ
Kesme işlemi imalat proseslerinin ilk işlem basamağı olarak endüstride önemli bir yere sahiptir. Malzeme
teknolojisinde yaşanan gelişmeler, parçaların daha karmaşık geometrilerde tasarlanması ve boyutsal
hassasiyetlerin artması neticesinde kesme prosesinde geleneksel yöntemlerin kullanımı azalmıştır. Günümüzde
lazer ışını ile işleme yöntemi modern malzeme işleme yöntemleri arasında maliyet ve kalite açısından üstün
özellikleri nedeni ile öne çıkmaktadır. Lazerle işlemenin geleneksel yöntemlere göre birçok üstünlüğü
bulunmaktadır. Temassız işleme özelliği ile kesilmesi zor olan kırılgan, yumuşak ve kesimi zor olan malzemelerin
hızlı ve yüksek hassasiyetle işleme imkânı sunmaktadır. Çok küçük bir alana odaklanabilmesi sayesinde dar ısı
etkisi altında kalan alanlar oluşturarak termal çalışmaya duyarlı malzemelerin işlenmesinde avantaj sağlamaktadır.
Bu avantajların yanı sıra malzeme kaybını minimuma indirmesi, dar kesim izi (kerf) ve yüksek kalitede kenarlar
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oluşturması, yüksek kesme hızlarında çalışabilmesi ve bilgisayar destekli nümerik kontrollü tezgâhlara kolay
uyum göstermesi lazer ışını ile kesmeyi günümüzde rakipsiz kılmıştır (Yılbaş vd. 2017).
Lazer ile kesme işlemi lazer ışınımının, kesilecek olan metal yüzeyinin kesim bölgesine yoğunlaşması ile ortaya
çıkan ısı tarafından gerçekleştirilir. Eğer verilen ısı yeterli büyüklükte ise ışının değdiği bölgede malzeme
buharlaşması ile delik oluşur. Lazer ışını parçayı deldikten sonra, kesme işlemi başlar. Lazer ışını parça hatları
boyunca malzemeyi eriterek ilerler. Bu işlem esnasında eriyen malzemeyi uzaklaştırmak için yardımcı basınçlı bir
gaz jeti uygulanabilir. Lazer ışını kesilen parça ile ana malzeme arasında yaklaşık olarak odaklanmış ışın çapı
kadar bir boşluk yaratır (Arcan, 2011). Kesme için en yaygın kullanılan lazer türleri karbondioksit (CO 2) ve fiber
lazerlerdir. Fiber lazerlerin ışın dağılımı özelliği diğer lazerlere oranla çok daha ileri seviyededir. Bu sayede daha
derin etki oluşturmaya, uzun odaklı lenslerin kullanımına, optik lenslerin daha az hasar görmesine ve uzak
mesafeli uygulamalara izin verir. Üretilen lazer ışını, kesme kafasında aynaya gerek kalmadan esnek fiber optik
kablo ile iletilir. Optik ayar ve sıfırlama gerektirmeyen bir yapıya sahiptir. Fiber optik kablolarda güç kaybı
olmamakta dolayısıyla ilave olarak soğutma sistemine gerek kalmamaktadır. Fiber lazerlerin enerji verimlilikleri
çok daha yüksektir. Ortalama olarak 1 kW lazer enerjisi için CO 2 lazerleri 10 kW elektrik enerjisi tüketirken fiber
lazer 3-4 kW elektrik enerjisi tüketir. Ayrıca fiber lazerlerin standart dalga boyu CO 2 lazerlere göre 10 kat daha
düşüktür.
Lazer kesme işleminin kalitesi kesilecek malzeme özelliklerine uygun işlem parametrelerinin belirlenmesine
bağlıdır. Lazer kesim işleminde en yaygın araştırılan proses parametreleri lazer gücü, ilerleme hızı, odak mesafesi,
yardımcı gazın türü ve basıncı ve kesilen malzemenin kalınlığıdır. Kesme işleminin kalitesi ise malzeme
uzaklaştırma oranı, işlenmiş yüzey geometrisi, yüzey kalitesi, metalürjik özellikler ve mekanik özelliklere bağlı
olarak değerlendirilmektedir.
Literatürde birçok araştırmacı bu işlem parametrelerinin kesme kalitesi üzerine olan etkilerini incelemişlerdir
(Wandera 2010, Stelzer vd. 2013, Muhammed vd. 2010). Kujanpää vd. (2006) paslanmaz çeliklerin fiber ve CO 2
lazer tezgâhlarında kesilmesini karşılaştırmış ve kesim kalitesi, kesme aralığı, kesme yüzenin dikliğini ve yüzey
pürüzlerini incelemişlerdir. CO2 lazerlerin 4 mm’ye kadar olan kalınlıklarda ideal bir seçim olacağına, 4 mm üzeri
kesimlerde ise fiber lazer teknolojinin daha iyi sonuçlar vereceğini belirtmişlerdir. Her iki teknolojide de kesme
parametrelerinin uygun seçilmesinin, özellikle kesme hızının lazer ışın kalitesinin ve kesme kalitesinin üzerinde
etkili olduğunu açıklamışlardır. Zaied vd. (2012), 8 mm kalınlığında düşük karbonlu çeliğin farklı ilerleme
hızlarında kesilmesini incelemişler ve ilerleme hızının kesim yüzeyinin pürüzlülüğünde önemli etkisi olduğunu
vurgulamışlardır. Mullick ve ark. (2016) 4 mm kalınlığında paslanmaz çelik malzemenin kesilmesinde işlem
parametrelerinin etkilerini inceledikleri çalışmalarında en iyi yüzey kalitesinin lazer ışınının parçanın alt yüzeyine
odaklandığı durumda elde edildiğini belirtmişlerdir. Riveiro vd. (2011) alüminyum alaşımının kesilmesinde
yardımcı gazların etkisini incelemişler ve uygun basınçlarda kullanılan argon gazının en iyi kesme kalitesi
sağladığını belirtmişlerdir. Stournaras ve ark. (2009) alüminyum kesiminde lazer gücü ve ilerleme hızının ısı
girdisini belirledikleri için en önemli parametreler olduğunu belirtmişlerdir. Orishich ve ark. (2014) oksijen
yardımcı gazı ile düşük karbonlu çeliklerin kesiminde en düşük yüzey pürüzlülüğünün fiber lazerlerde elde
edildiğini açıklamışlardır.
Yapılan literatür araştırmasında birçok araştırmacının farklı kalınlık ve türdeki malzemelerin kesiminde işlem
parametrelerinin kesme kalitesi üzerine olan etkilerini incelediği, ancak kalın malzemelerin kesiminde yapılan
çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu çalışma kapsamında 8 mm kalınlığındaki alüminyum alaşımı AA5083
ve St-37 kalite çelik malzeme fiber lazer tezgâhında kesilmiştir. Odak mesafesinin ve gaz basıncının kesme
kalitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma kapsamında 8 mm kalınlığındaki alüminyum alaşımı AA5083 ve 8 mm kalınlığında St-37 çelik
malzemelerin fiber lazer tezgâhında kesilmesinde işlem parametrelerinin kesim yüzeyi özelliklerine olan etkileri
incelenmiştir. Kullanılan malzemelerin kimyasal kompozisyonları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Kullanılan malzemelerin kimyasal kompozisyonları (% ağırlık)

AA5083
St-37

Si
0,4
Si
0,5

Fe
0,4
C
0,2

Cu
0,1
P
0,03

Mn
0,4-1
Mn
0,9-1,7
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Mg
4-4,9
Cu
0,3

Zn
0,25
Ni
0,5

Ti
0,15
Ti
0,03

Cr
0,05-0,25
Cr
0,03
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Çalışma kapsamında malzemeler farklı geometrilerde kesilmiştir. St-37 malzeme 50x50x8 mm3 boyutlarında kare
şeklinde kesilmiştir. AA5083 malzeme ise yuvarlak köşelerde lazer işlem parametrelerinin etkisini görebilmek
adına farklı bir geometride kesilmiştir. Şekil 1’de kesilen parçaların geometrilerini göstermektedir.

(b)

(a)

Şekil 1. Kesilen parçaların geometrileri (a) St-37 (b) AA5083

Bu çalışmada lazer kesme tezgâhı olarak Durma marka 4kW’lık HD-F 3015 kesim tezgâhı kullanılmıştır. Kesim
yapılırken her iki malzeme için de 150 mm odaklanma lensi kullanılmıştır. Alüminyum ve çelik kesiminde farklı
nozullar kullanılmıştır. St-37 malzemesi kesiminde double 1.2 mm çaplı nozul, AA5083 malzemesinin kesiminde
ise double 2.5 mm çaplı nozul kullanılmıştır. Malzemelerin kesiminde ön denemeler yapılarak işlem
parametrelerinin sınırları belirlenmiştir. Çelik ve alüminyum malzemenin kesiminde lazer gücü ve ilerleme hızları
sabit tutularak odak mesafesi ve koruyucu gaz debisinin kesme kalitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma
kapsamında kullanılan işlem parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Malzeme kesiminde kullanılan işlem parametreleri
Malzeme
Türü

St-37

Kalınlık
(mm)

8

Lazer
Gücü
(W)

4000

İşlem Parametreleri
Odak
İlerleme Hızı
Gaz
Mesafesi
(mm/dk)
Türü
(mm)
3,8
5
6
7
2300
O2
4

AA5083

8

4000

-5
-3
-1
1

1600

-3

Gaz
Debisi
(Bar)
0,8
0,5
0,8
1,2
2
12

N2

4
8
12
16

Numune
No
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S6
S7
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A2
A7

Kesme işleminden sonra numuneler öncelikli olarak görsel kalite açısından incelenmiştir. Bu kapsamda kesme
aralığının genişliğine, kesme yüzeyinde oluşan pürüzlülüğün boyutuna ve yüzey morfolojisine bakılmıştır. Ayrıca
kesme yüzeylerinde oluşan cüruf ve kerf boyutları da bir parametre olarak görsel kalite açısından incelenmiştir. Bu
kapsamda kesilen her bir numunenin kesme yüzeyi incelenmiş ve yüzey pürüzlülükleri ölçülerek işlem
parametrelerinin yüzey görüntüsü ve pürüzlülüğü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yüzey pürüzlülük ölçümleri
Mitutoyo SJ-301 cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Aritmetik Ortalama Pürüzlülük (Ra), Maksimum Pürüzlülük
Derinliği (Rz), ve Kuadratik Ortalama Pürüzlülük (Rq) değerleri kaydedilmiştir.

3. BULGULAR
8 mm kalınlığındaki St-37 malzeme Tablo 2’de verilen parametreler altında kesilmiştir. Numuneler farklı odak
mesafelerinde ve gaz debisinde kesilerek bu iki işlem parametresinin yüzey kalitesine ve pürüzlülüğe olan etkisi
incelenmiştir. Kesimi gerçekleştirilen numunelerin görüntüsü Şekil 2’de verilmiştir.
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Parça yüzeyinden 3,8 mm, 5 mm, 6 mm ve 7 mm yukarıda olmak üzere dört farklı odak mesafesinde 0,8 Bar O 2
gazı yardımı ile kesim gerçekleştirilmiştir. Bu parametreler altında kesilmiş olan numunelerin bir kenarlarının
görüntüsü Şekil 3’de verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi görsel kalite açısından en iyi yüzey 3,8 mm odak
mesafesinde kesilmiş olan S1 numunesinde elde edilmiştir. Bu numunede saçak oluşumu da görülmemiştir.

Şekil 2. Kesilen St-37 malzemelerin görüntüleri

Şekil 3. Odak mesafesinin St-37 malzemenin kesim yüzeyine etkisi: S1: 3,8 mm, S2: 5 mm, S3: 6 mm, S4: 7 mm

Yardımcı gaz debisinin 8 mm kalınlığındaki St-37 çeliğinin kesiminde yüzey kalitesi üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Bu kapsamda 0,5 bar, 0,8 bar, 1,2 bar ve 2 bar altında, 4 mm odak mesafesinde kesim işlemi
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen kesim yüzeyleri Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4. Yardımcı gaz basıncının St-37 malzemenin kesim yüzeyine etkisi: S5: 0,5 Bar, S1: 0,8 Bar, S6: 1,2 Bar, S7: 2 Bar

Şekil 4’te görüldüğü gibi kesim yüzeyinin görsel kalitesi ve saçak miktarı açısından en uygun gaz basıncı 0,8
bardır. Bu numune S1 ile gösterilmektedir. Odak mesafesindeki değişim ile kıyaslandığında gaz debisindeki
değişimin yüzey kalitesi üzerinde daha fazla etki oluşturduğu görülmektedir.
Kesim yapılan numunelerin pürüzlülük ölçümleri de gerçekleştirilmiş ve Tablo 4’te verilmiştir. Yapılan ölçümler
sonucunda en düşük Ra değerinin S4 numaralı numunede olduğu görülmüştür. Ancak bu numunedeki saçak
miktarları ve kesim yapılan diğer yüzeylerinin oldukça kötü olması (Şekil 3) sadece pürüzlülük ölçümü yapılan
yüzey ile değerlendirmenin yanlış olacağını göstermektedir. Görsel açıdan en uygun olan S1 numunesinin yüzey
pürüzlülük değerinin Ra=1,80 µm olduğu görülmüştür. En kötü pürüzlülük değerinin ise S7 numaralı numunede
olduğu (Ra=9,35 µm) görülmüştür.
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Tablo 3. Farklı parametrelerde kesilen St-37 malzemelerin yüzey pürüzlülük değerleri

Numune No Ra (μm) Ry (μm) Rz (μm) Rq (μm)
S1

1.80

9.42

6.77

2.26

S2

1.36

6.34

5.05

1.57

S3

1.06

7.37

4.06

1.37

S4

0.75

5.51

3.66

0.97

S5

1.17

7.47

4.41

1.44

S6

6.30

32.22

24.46

8.10

S7

9.35

40.48

33.39

11.34

8 mm kalınlığındaki AA5083 malzemenin fiber lazer kesiminde odak mesafesinin ve yardımcı gaz debisinin kesim
yüzey kalitesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Alüminyum malzeme 4000 W lazer gücü ve 1600 mm/dk ilerleme
hızında dört farklı odak mesafesinde kesilmiştir. Yardımcı gaz debisinin etkisini görebilmek için de dört farklı gaz
debisinde N2 gazı kullanılmıştır. Şekil 5’te kesimi gerçekleştirilen numuneler görülmektedir.
8 mm kalınlığındaki AA5083 malzeme sabit lazer gücü, ilerleme hızı ve yardımcı gaz debisi altında farklı odak
mesafelerinde kesilmiştir. Kesimlerde odak mesafesi parçanın üst yüzeyinden 1 mm yukarıda, parçanın -1 mm, -3
mm ve -5 mm içinde olacak şekilde seçilmiştir. Kesme işlemi 12 Bar basınçta N 2 gazı yardımı ile
gerçekleştirilmiştir. Kesim sonrasında parçaların yüzey görüntüleri Şekil 6’da verilmiştir. Şekilden de görüleceği
gibi görsel açıdan A2 numaralı numune en iyi yüzey görünümüne sahiptir. Bu numune -3 mm odak ile kesilmiştir.
Odak mesafesi eksi olarak azaldıkça, yani lazer ışının odağı parçanın üst yüzeyinden uzaklaştıkça yüzey
kalitesinin azaldığı görülmüştür. En kötü yüzeyin A4 ile gösterilen ve 1 mm odak ile kesim yapılan numunede
olduğu görülmektedir.

Şekil 5. Kesilen AA5083 malzemelerin görüntüleri

Şekil 6. Odak mesafesinin AA5083 malzemenin kesim yüzeyine etkisi: A1: -5 mm, A2: -3 mm, A3: -1 mm, A4: 1 mm

Alüminyum malzemelerin kesiminde gaz debisinin etkisini görebilmek için sabit lazer gücü, ilerleme hızında dört
farklı yardımcı gaz debisi altında denemeler gerçekleştirilmiştir. Bu kesme işlemleri odak mesafesi -3 mm parça
yüzeyinden aşağıda olacak şekilde odaklanmış lazer ışını ile gerçekleştirilmiştir. 4 Bar, 8 Bar, 12 Bar ve 16 Bar
yardımcı gaz debisi altında gerçekleştirilen kesimler sonucunda oluşan yüzeyler Şekil 7’de verilmiştir. Yardımcı
gaz debisindeki farklılıkların yüzey kalitesini etkilediği görülmektedir. Ancak odak mesafesi AA5083 malzeme
için daha etkin bir parametre olarak ortaya çıkmaktadır. Kesimi gerçekleştirilen numunelerin yüzey pürüzlülük
ölçümleri Tablo 4’te verilmiştir.
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Şekil 7. Yardımcı gaz debisinin AA5083 malzemenin kesim yüzeyine etkisi: A5: 4 Bar, A6: 8 Bar, A2: 12 Bar, A7: 16 Bar

Tablo 4. Farklı parametrelerde kesilen AA5083 malzemelerin yüzey pürüzlülük değerleri

Numune No Ra (μm) Ry (μm) Rz (μm) Rq (μm)
A1

9.26

51.38

34.92

11.88

A2

7.22

37.84

27.68

9.28

A3

12.53

59.90

45.27

15.28

A4

11.17

57.28

40.45

13.71

A5

6.48

31.95

22.39

7.98

A6

5.44

28.33

19.49

6.73

A7

7.89

34.13

25.27

9.31

Tablo 4’te görüldüğü gibi en düşük pürüzlülük değeri A6 numaralı numunede ölçülmüştür. En kötü pürüzlülük ise
A3 numaralı numunede görülmüştür. Görsel kalite olarak en iyi seçilen A2 numunesinin pürüzlülük değeri ise
Ra=7,22 µm olarak ölçülmüştür.
Yapılan çalışma sonucunda odak mesafesi ve yardımcı gaz basıncındaki değişimlerin kesim yüzeyi üzerinde
önemli etkiler oluşturduğu görülmüştür. Çelik malzemelerin kesiminde seçilen parametrelerde kesim yüzey
pürüzlülük değerleri (Ra) kabul edilebilir düzeyde ve birbirlerine çok yakındır. En iyi yüzey kalitesi (en az
pürüzlülük ve saçak oluşumu) S1 ile tanımlanan ve 0,8 Bar yardımcı gaz ile kesilen numunede elde edilmiştir. Bu
sonuç literatür ile uyum göstermektedir (Yılmaz 2009). Görsel olarak incelendiğinde ise en kötü yüzeyin ve saçak
oluşumunun en düşük gaz debisi altında (S5) ve malzeme yüzeyinden 7 mm yukarıya odaklanmış durumda kesilen
numunede (S4) yani maksimum odak mesafesinde elde edildiği görülmüştür.
Alüminyum malzemelerin kesiminde odak mesafesinin parçanın üst yüzeyinden çok aşağıda seçilmesi durumunda
yüzey kalitesinin düştüğü tespit edilmiştir. Ancak odak mesafesinin parça üst yüzeyinden uzaklaştığı durumda da
kalite düşmüştür. Literatürde elde edilen sonuçlarla uyumlu olarak (Wandera vd. 2009) alüminyum malzemelerin
kesiminde odak mesafesinin parçanın içerisinde olduğu durumlarda en iyi yüzey kalitesinin elde edildiği
görülmüştür. Yardımcı gaz debisinin düşük olduğu durumlarda da alüminyum malzemelerin kesim yüzeylerinin
kalitesinin düştüğü görülmüştür. Elde edilen sonuçlar literatür ile uyum göstermektedir (Wandera vd. 2009).

4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Bu çalışma kapsamında 8 mm kalınlığındaki alüminyum AA5083 ve çelik St-37 malzemelerin fiber lazer
tezgâhında kesim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Dört farklı seviye altında yardımcı gaz basıncının ve odak
mesafesinin kesim yüzeyine ve pürüzlülük değerlerine olan etkisi incelenmiştir.
Lazer kesim parametrelerinin uygun seçilmediği durumlarda kesme kalitesinin düştüğü görülmüştür. Çelik
malzemelerin kesiminde yardımcı gaz debisindeki değişimin kesme yüzey kalitesi üzerinde daha etkili olduğu
görülmüştür. Çelik malzemelerin kesiminde kullanılan oksijen gazının yakıcılık özelliğinden dolayı gaz basıncında
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yapılan ufak değişikliklerin kesim yüzeyindeki ciddi etkileri olduğu tespit edilmiştir. Gaz debisinin düşük
tutulması sonucunda kesme işlemini gerçekleştiren lazer ışınının malzemeye nüfuziyeti zorlaşmış ve kesim
tabanında büyük saçaklar oluşturduğu görülmüştür. Gaz debisinin optimum değerinden daha yüksek seviyelerde
tutulması sonucunda da yine oksijenin yakıcılık özelliğinden kaynaklı kesim yüzeyinde yanıklar ve yarıklar
oluşturmuş, çok yüksek pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. Çelik malzemelerin kesiminde odak mesafesindeki
değişimlerinde yüzey kalitesini etkilediği tespit edilmiştir. Kaliteli bir kesim yüzeyi elde etmek için lazer ışınının
odağının malzeme yüzeyinden yukarıda olması gerektiği görülmüştür. 3,8 mm’nin altında seçilen odak
mesafelerinde nüfuziyet problemi görülmüş ve kesim gerçekleştirilememiştir. Malzeme yüzeyinin çok üzerinde
konumlandırılmış odak mesafesi ise, genişleyen lazer ışınının malzemeye nüfuziyetini zorlaştırmış ve malzeme
tabanında saçaklar oluşturarak kesim yüzeyinin kalitesini düşürmüştür.
Alüminyum malzemelerin kesiminde kesme yüzeyinin kalitesinde odak mesafesinin daha etkili olduğu
görülmüştür. Yeterli seviyede yardımcı gaz kullanımı olsa dahi uygun odak mesafesinde çalışılmadığında lazer
ışınının parçanın tüm kesitine ulaşması zorlaşmış ve kesim kalitesi düşmüştür. Gaz basıncının çok düşük
tutulduğu durumlarda da kesim işlemi azot gazının cürufu püskürtmesi ve yüzeyi soğutması özellikleri düştüğü
için, kısmi nüfuziyet problemleri oluşmuş ve kesim tabanında yanıklar tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, lazer teknolojisinin günümüzde otomotiv, uzay, havacılık, tekstil, tıp gibi birçok alanda
kullanımının olduğu görülmüştür. Lazer kesim işleminde istenilen yüksek hassasiyet, minimum yüzey pürüzlülüğü
ve dar kesim izi aralığı gibi özelliklerin sağlanabilmesi için işlem parametrelerim uygun değerlere ayarlanması
gerektiği görülmüştür.
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ÖZET
Bu çalışmada, araç içerisine harici bir şekilde entegre edilebilen bir veri toplama sistemi aracılığıyla sürücü analizi
ve kaza rekonstrüksiyonu yapılması hedeflenmiştir. İçerisinde farklı tipteki sensörlerin yer aldığı araç içi veri
toplama sistemi, bu sensörlerden elde edilen bilgileri belirli bir formatta kayıt altına almaktadır. Kayıt altına alınan
bu verinin sürücü analizi ve kaza rekonstrüksiyonu amacıyla kullanılması için çalışma dahilinde ara yüz olarak
kullanılan bir yazılım geliştirilmiştir. Bahsi geçen yazılım sürücü analizini ve kaza rekonstrüksiyonunu içerisinde
yer alan algoritmalar aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Veri toplama sistemi içerisinde yer alan sensörler, cihazın
kullanım yaygınlığını arttırmak açısından maliyet açısından mümkün olduğunca uygun olacak şekilde seçilmiştir.
Ancak bu durum aynı zamanda bu sensörlerle gerçekleştirilen işlemlerin bir doğrulanma sürecine ihtiyaç
duymasına da yol açmaktadır. Çalışma dahilinde sürücü analiz algoritmalarının validasyonu amacıyla gerçek araç
ile testler yapılmış ve algoritmaların çıktıları içerisinde yer alan araç kinematiği tepkileri RACELOGIC VBOX®
cihazı ile elde edilen değerler ile karşılaştırılmıştır. Öte yandan kaza rekonstrüksiyonu algoritmalarının test
edilmesi amacıyla ölçeklendirilmiş model araç ile çarpışma testleri gerçekleştirilmiş ve bu testler kamera
aracılığıyla kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan kaza anına ait görüntüler bir görüntü işleme yazılımıyla
incelenmiş ve kaza rekonstrüksiyon algoritmalarının validasyonu sağlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Araç içi veri toplama cihazı, Sürücü analizi, Kaza rekonstrüksiyonu, Görüntü işleme

A BLACK-BOX DEVICE FOR DRIVER PERFORMANCE MONITORING AND
VEHICLE CRASH ANALYSIS
ABSTRACT
In this study, the aim is to perform driver analysis and traffic accident reconstruction employing an external data
logging system that can be integrated to the vehicle. The data logging systems consists of different sensor types
and it records the information obtained by the sensors in a certain format. In order to use the collected data for
driver analysis and traffic accident reconstruction purposes, software is developed that is used as a graphical user
interface in the scope of this study. The aforementioned software performs driver analysis and traffic accident
reconstruction by means of the embedded algorithms. The sensors used in the study are chosen to be as affordable
as possible in order to increase the usage of the device. However, this decision also leads to the requirement for an
extensive validation procedure. To validate the driver analysis algorithms, tests are conducted on actual vehicles
and kinematic response outputs obtained by the algorithms are compared with the values given by a RACELOGIC
VBOX ® device. Moreover, to validate the traffic accident algorithms, collision tests are conducted on a scaled
model vehicle and the tests recorded by a camera. The recordings are then processed on an image processing
software and the results are used for developing and validating the algorithms.
Keywords: In-vehicle data logging system, Driver analysis, Traffic accident reconstruction, Image processing

1. GİRİŞ
Gelişen ticari faaliyet ve teknolojiyle birlikte karayollarında bulunan araç hacmi genişlemiş ve buna bağlı olarak
özellikle ticari araçlardaki sürücü kaynaklı kazaların sayısında da ciddi artış gözlemlenmiştir. Bu durum, kara
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yollarında oluşan kaza sebeplerinin araştırılması ve doğru ekspertiz raporlarının oluşturulabilmesi için kaza kayıt
ve rekonstrüksiyon sistemlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Karayollarında gerçekleşen kazaların sebeplerini ortaya çıkarılması amacıyla ülkemizde de halihazırda
kullanılmakta olan yaklaşım klasik kaza rekonstrüksiyonu yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, kazanın gerçekleştiği yerde
bulunan teker izleri ve kazaya karışan araçlardaki deformasyon gibi fiziksel göstergeler kullanılarak kaza enerjisi,
çarpışma öncesi araç hızları ve çarpışmanın gerçekleştiği doğrultu gibi bilgilerin elde edilmesi fikrine
dayanmaktadır. Klasik kaza rekonstrüksiyonu ile bu parametrelerin elde edilmesinde ise farklı analiz yöntemleri
kullanılmaktadır. Örneğin (Zhang, Jin, & Shen, 2006) isimli çalışmada teker izleri ve aracın kaza sonrası
pozisyonu bilgisi, momentum/enerji analizi yöntemi dahilinde kullanılarak aracın kaza öncesi hareketi elde
edilmiştir. Öte yandan (McHenry & McHenry, 1997) isimli çalışmada ise klasik kaza rekonstrüksiyonu yaklaşımı,
araçta oluşan hasar bilgisinin hasar/enerji analizi yöntemi dahilinde kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Kazanın
kompleksliği arttıkça yukarıda söz edilen metotların kaza parametrelerini belirlemedeki başarısı azalmaktadır. Bu
sorunu aşmak için klasik kaza rekonstrüksiyonu alanında kullanılan bir başka analiz yöntemi de sonlu elemanlar
analizidir (Guan, Belwadi, Han, & Yang, 2009) (Zhang, Jin, Qi, & Guo, 2008).
Fiziksel kanıtlara dayanan klasik kaza rekonstrüksiyonu yaklaşımından farklı olarak farklı tip sensörlerden elde
edilen bilgilerin kaza rekonstrüksiyonu amacıyla kullanılması, son yıllarda bu alandaki çalışmalarda sıklıkla tercih
edilen bir yöntemdir. Sensör bilgisine dayalı kaza rekonstrüksiyonu dahilinde araç içerisinde halihazırda yer alan
sensörler kullanılabileceği gibi cep telefonları veya araca sonradan entegre edilebilen ve “kara kutu” olarak
adlandırılan sistemler de kullanılabilmektedir. Örneğin (Thompson, White, Dougherty, Albright, & Schmidt,
2010) isimli çalışmada günümüzde kullanılmakta olan akıllı telefonların hemen hemen hepsinde yer almakta olan
ivme ölçer kaza şiddetini, GPS ise kazanın konumunu tespit etmek için kullanılmıştır. Tıpkı akıllı cep
telefonlarında olduğu gibi, araç içerisine harici bir biçimde entegre edilebilen ve farklı sensörlerle donatılmış
sistemler de kaza rekonstrüksiyonu amacıyla kullanılabilmektedir. Bununla birlikte literatürde yer alan çalışmalar
maliyet açısından tüketicinin kolaylıkla ulaşabileceği sensörlerin kaza rekonstrüksiyonunu doğru bir şekilde
gerçekleştirebildiğini göstermektedir (Tadic & Vukajlovic, 2016) (Amin, Reaz, Nasir, & Bhuiyan, 2016).
Günümüzde gerçekleşen trafik kazaları çoğunlukla sürücü hatasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, sürücülerin
daha güvenli bir sürüşe yönlendirilmesi amacıyla sürücü profilinin ortaya çıkarılması ile ilgili yapılan çalışmalar
da literatürde sıklıkla yer almaktadır. Literatürde bulunan çalışmalarda sürücü profilinin ortaya çıkarılması
amacıyla farklı donanımların ve farklı yöntemlerin kullanılması önerilmektedir. (Hong, Margines, & Dey, 2014)
isimli çalışmada akıllı cep telefonu ve bu telefon ile Bluetooth aracılığı ile veri alış verişi yapabilen bir atalet
ölçüm sensörü (IMU) ve dahili teşhis okuyucu (OBD2) donanım olarak kullanılmıştır. Farklı sensörlerden elde
edilen verilerin bir arada kullanıldığı çalışmaların yanı sıra, minimum sayıda sensör kullanarak sürücü
davranışının değerlendirildiği çalışmalar da literatürde mevcuttur (Mohamad, Ali, & Ismail, 2011). Sürücü
profilini ortaya çıkarmak için gerçekleştirilen çalışmalar kullanılan donanım açısından olduğu gibi aynı zamanda
toplanan verilerin işlenmesinde tercih edilen yöntemler açısından da birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin
(Castignani, Frank, & Engel, 2013) isimli çalışmada, akıllı cep telefonu içerisinde yer alan çeşitli sensörlerden elde
edilen veriler bulanık mantık algoritması ile işlenerek sürücü puanlama sistemi oluşturulması amacıyla
kullanılırken, (Hong, Margines, & Dey, 2014) isimli çalışmada ise makine öğrenimi algoritmaları sürücü analizini
gerçekleştirmektedir.
Doğrudan aracın hareketinin tespit edilmesine dayalı sürücü analiz sistemlerinin yanı sıra literatürde yer alan kimi
çalışmalarda sürücünün değerlendirilmesi için farklı bilgilerden de yararlanılmıştır. Örneğin (Lawoyin, Fei, & Bai,
2014) isimli çalışmada yalnızca direksiyon açısındaki değişim ölçülerek tehlikeli sürüş durumları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Öte yandan (You, ve diğerleri, 2013) isimli çalışmada ise araç ve direksiyon hareketiyle ilgili
bilgilere ek olarak sürücünün fiziksel durumu kamera aracılığıyla tespit edilmiş ve sürüşün güvenliğine dair ek
bilgiler elde edilmiştir.
Akıllı cep telefonları sürücü analizi çalışmalarında veri toplama cihazı olarak kullanılabildiği gibi, aynı zamanda
içerisinde barındırdığı uygulamalar aracılığıyla farklı donanımlar ve algoritmalar kullanılarak ortaya çıkarılan
sürücü analiz sistemleri için birer ara yüz olarak da kullanılmaktadır (Bergasa, Almeria, Almazan, Yebes, &
Arroyo, 2014) (Zhao, Zhou, Chen, & Chen, 2013).
Bu çalışmada, geliştirmiş olduğumuz araç içi veri toplama sistemi tanıtılacaktır. Bu sistem aracılığıyla hem kaza
analizinin gerçekleştirilmesi hem de sürücü profilinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmanın ilerleyen
bölümlerinde ilk olarak geliştirilen veri toplama sisteminin RACELOGIC VBOX ® cihazıyla validasyonuna dair
gerçekleştirilen çalışmalar aktarılacaktır. Daha sonra çalışmada ara yüz olarak kullanılan yazılım tanıtılacak ve son
olarak da model araç ile gerçekleştirilen kaza testleri ve bu testlerin geliştirilen yazılım aracılığıyla analizi
incelenecektir.
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2. BİR KARA KUTU CİHAZI VE VALİDASYONU
Bu çalışmada kullanılmak üzere geliştirilen kara kutu cihazı Şekil 1’de gösterilmektedir. Bu bölümde ilk olarak
araç içi veri toplama sistemi, içerisinde yer alan sensörlerle birlikte kısaca tanıtılacak ve daha sonra cihazın
validasyonu amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar aktarılacaktır.

Şekil 1. Kara Kutu Cihazı

2.1.

Kara Kutu Cihazı

Araç içerisine sonradan entegre edilebilen kara kutu cihazları hem araç hareketinin incelenmesinde hem de
gerçekleşen kazaların analiz edilmesinde gerekli verinin toplanması amacıyla kullanılmaktadırlar. Literatürde yer
alan çalışmalar incelendiğinde bu cihazların farklı amaçlar için kullanılmak üzere farklı sensörlerle donatıldıkları
gözlemlenmektedir. Bu çalışmada kullanılmak üzere geliştirilen kara kutu cihazının temelde iki işlevi
bulunmaktadır. Bu işlevlerden ilki sürücü analizi için gerekli verilerin toplanmasıdır. Sürücü analizinde kullanılan
veriler atalet ölçüm sensörü (IMU-1), GPS ve dahili teşhis okuyucu (OBD2) cihazlarından elde edilmektedir.
Geliştirilen kara kutu cihazının ikinci asli işlevi ise kaza analizini gerçekleştirmek için gerekli verinin
toplanmasıdır (IMU-3)

2.2. Kara Kutu Cihazının Validasyonu
Aracın hareketinin tanımlanması, sürücü profilinin ortaya çıkarılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Geliştirilen
kara kutu cihazı içerisinde yer alan atalet ölçüm sensörü (IMU-1) araç hareketinin tanımlanmasında kullanılan
temel sensördür. Bu sensör, aracın ağırlık merkezine sabitlenmiş bir koordinat sisteminde araca ait doğrusal ivme,
açısal hız ve manyetik alan değerlerinin tespit edilmesini sağlamaktadır. Ancak araç hareketinin daha rahat
anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi için araç koordinat sisteminde elde edilen bu datanın dünya üzerinde bir
noktaya sabitlenmiş bir koordinat sistemiyle ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu işlemin ardından doğrusal
ivme, açısal hız ve manyetik alan verisi kullanılarak araç oryantasyonu Euler açıları (yuvarlanma-yunuslamasapma) cinsinden tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Bu çalışmada Euler açılarının elde edilmesinde sensör
füzyonu algoritmaları kullanılmıştır.
Geliştirilen kara kutu cihazının kullanım yaygınlığının arttırılması için içerisinde yer alan sensörler maliyet
açısından mümkün olduğunca uygun olacak şekilde seçilmiştir. Ancak bu durum aynı zamanda bu sensörlerle
gerçekleştirilen işlemlerin bir doğrulanma sürecine ihtiyaç duymasına da yol açmaktadır. Atalet ölçüm sensör
(IMU-1) datası kullanılarak elde edilen kinematik açıların doğruluğunun test edilmesi için otomotiv sektörü
içerisinde güvenilir bir veri toplama cihazı olarak kabul edilen VBOX cihazı kullanılmıştır. Bu cihaz temelde, araç
üzerine belirli aralıklarla yerleştirilen üç GPS aracılığıyla araca ait pozisyon, oryantasyon, hız ve ivme gibi
bilgileri elde etmektedir. Geliştirilen kara kutunun VBOX cihazı ile validasyonu için araç ile; sert sollama, sert
fren, ani hızlanma ve çember çizme testleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’de gerçekleştirilen
çember çizme testine ait sonuçlar gösterilmektedir. Bu şekillerde de görüldüğü üzere geliştirilen kara kutu cihazı
Euler açılarını VBOX cihazı ile benzer şekilde elde edebilmektedir.
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Şekil 2. Yuvarlanma Açısı

Şekil 3. Yunuslama Açısı

Şekil 4. Sapma Açısı

3.

SÜRÜCÜ ANALİZ SİSTEMİ YAZILIMI

Bölüm 2’de aktarılan araç içi veri toplama cihazıyla elde edilen veriler daha sonra geliştirilen sürücü analiz sistemi
yazılımına aktarılmaktadır. Bu yazılım aracılığıyla, GPS ile klasik araç takibinin gerçekleştirilmesinin ötesinde,
aracın yuvarlanma, yunuslama ve sapma açılarının tespit edilmesi, aracın içerisinde bulunduğu dinamik durumun
belirlenmesi, sürücü puanlandırmasının yapılması ve sürüşteki tehlikeli anların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Sürücü analiz sistemi yazılımı girdi olarak aracın ivme, açısal hız, manyetik alan, hız, motor devri ve direksiyon
açısı bilgilerini kullanıcıdan alır. Şekil 5’de sürücü takip ve kaza analizi sistemi yazılımının ana ekranı
gösterilmektedir.
Sürücü takip sistemi yazılımı ilk olarak gelen veriyi ayrıştırır ve işler. Program ilk aşamada sürüş rotasını harita
üzerinde gösterir. Ardından aracın dinamik durumunun tespit edilmesi amacıyla kullanılmak üzere Euler açıları
(yuvarlanma-yunuslama-sapma) sensör füzyonu algoritmaları kullanılarak elde edilir. Toplanan veriler, elde
edilen Euler açıları ve aracın matematiksel modeli kullanılarak aracın dinamik durumu elde edilir. Aracın
muhtemel dinamik durumları understeer, oversteer, sert kalkış/frenleme gibi kategorilere ayrılmıştır. Araç dinamik
durumunun belirlenmesinden sonra ise sürüşteki tehlikeli anlar tespit edilir. Geliştirilen sürücü takip sistemi
yazılımının ekran görüntüleri Şekil 6 ve Şekil 7’de gösterilmektedir.
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.
Şekil 5. Sürücü Takip ve Kaza Analiz Sistemi Yazılımının Ana Ekranı

Şekil 6. Sürücü Takip Sistemi Yazılımı Harita Ekranı

Şekil 7. Sürücü Takip Sistemi Yazılımı Araç Veri Ekranı

4. ÖLÇEKLENDİRİLMİŞ MODEL ARAÇ İLE KAZA REKONSTRÜKSİYONU VE
KAMERA İLE VALİDASYONU
Geliştirilen araç içi veri toplama cihazının bir işlevi sürücü analizi için veri toplamakken bir diğeri işlevi de kaza
rekonstrüksiyonu için gerekli veriyi toplamaktır. Kaza analizi için gerekli veriler bir atalet ölçüm sensörü (IMU-3)
kullanılarak elde edilmiştir. Bu sensör geliştirilen kaza analizi sisteminin yaygın bir şekilde kullanılabilmesi
açısından maliyeti düşük olacak şekilde seçilmiştir ve sensörün zayıflıklarının geliştirilen algoritma aracılığıyla
telafi edilmesi amaçlanmıştır. Kaza rekonstrüksiyonu amacıyla geliştirilen algoritmaların doğrulanması için
çalışma dahilinde ölçeklendirilmiş model araç ile çarpışma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Ölçeklendirilmiş model
araç farklı hız ve açılarla sabitlenmiş bir engele çarptırılmış ve gerçekleştirilen deneyler kamera ile kaydedilmiştir.
Bir görüntü işleme yazılımı kullanılarak araç ağırlık merkezine yerleştirilmiş bir noktanın takibi sağlanmış ve
aracın ivme, hız ve pozisyon bilgileri elde edilmiştir. Kaza rekonstrüksiyon algoritmalarının validasyonu amacıyla,
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kamera ile elde edilen ivme değerleriyle kaza rekonstrüksiyonu algoritmaları kullanılarak elde edilen ivme
değerleri karşılaştırılmıştır. Kaza rekonstrüksiyonuyla elde edilen ivme değerleriyle kameradan elde edilen ivme
değerlerinin birbiriyle örtüştüğü Şekil 8’de ve kamera kayıtlarını işlemek için kullanılan görüntü işleme yazılımı
Şekil 9’da gösterilmektedir. Şekil 10’da ise araç pozisyonunun kaza rekonstrüksiyonu algoritmalarıyla elde edilen
araç pozisyon sonuçlarıyla görüntü işlemeyle elde edilen pozisyon sonuçlarının kıyaslanmaktadır.

Şekil 8. Kaza Anından Oluşan İvme Değerleri

Şekil 9. Kamera Kayıtlarının Görüntü İşleme Yazılımıyla İncelenmesi

Şekil 10. Kaza Analizi Algoritması ve Görüntü İşleme Yazılımı ile Elde Edilen Pozisyon Sonuçlarının Kıyaslanması

Kaza rekonstrüksiyonu için toplanan verinin doğruluğunu sağlamak için sensörün montaj açılarından
kaynaklanabilecek hatalardan arındırılması ve kalibre edilmesi gerekmektedir. Kaza rekonstrüksiyonunun
başarıyla gerçekleştirilebilmesi için öncelikle kaza anının doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.
İvmeölçerlerin ani ivmelerin oluşması durumunda gürültülü çalıştığı bilinmektedir. Kaza esnasında bu gürültü
oldukça arttığından kazanın ivme-zaman grafiklerinde tek bir tepeye indirilmesini sağlayacak şekilde filtrelenmesi
ve kullanılan filtrenin de farklı kaza durumlarında doğru sonuçlar verecek şekilde ayarlanması gerekmektedir.
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5. SONUÇ
Bu çalışmada, araç içerisine harici bir şekilde entegre edilebilen bir veri toplama sistemi aracılığıyla sürücü analizi
ve kaza rekonstrüksiyonu yapılması hedeflenmiştir. Geliştirilen sürücü analizi algoritmalarının validasyonu
RACELOGIC VBOX ® cihazı aracılığıyla gerçekleştirilirken, kaza analizi algoritmalarının validasyonu için
ölçeklendirilmiş model araç ile çarpışma testleri gerçekleştirilmiş ve bu testler görüntü işleme yazılımı ile analiz
edilmiştir. Validasyonu gerçekleştirilen algoritmalar aracılığıyla sürücü analizi ve kaza rekonstrüksiyonu
yapabilen bir yazılım, çalışma dahilinde ara yüz olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu çalışma, maliyet
açısından uygun sensörlerin kullanılmasıyla oluşturulan veri toplama cihazının sürücü analizini ve kaza
rekonstrüksiyonunu gerçekleştirmek üzere kullanılabileceğini göstermektedir.
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ABSTRACT
Dual phase steels have favored usage in automotive industry. Their properties like high strength, energy
absorption capabilities and weight ratios hold many advantages. They can vary in many sizes and shapes according
to the application area on the vehicle. During the forming of dual phase steels, blanking process generally becomes
the first process and the quality of the blanked parts can directly influence the following forming operations. There
are many parameters affecting the blanking process and these parameter oriented effects had been studied by other
researchers. However, there is a gap about the effect of thickness to die diameter ratio on the blanking process. In
this study four different thickness to die diameter ratios (t/D m=1/5, t/Dm=1/10, t/Dm=1/30 and t/Dm=1/50) with five
different clearances (1%, 3%, 5%, 10% and 20% of thickness) were used to blank round workpieces made of
DP600 high strength steel with 2 mm thickness. Finite element analyses were accomplished to observe the effect
of thickness to die diameter ratio on cutting force, cutting energy and crack propagation angles related to surface
quality. Results showed that cutting force and energy increased with increasing thickness to die diameter ratio. The
lowest value of cutting energy was achieved at 5% clearance but the sheared surface quality was low. The best
surface quality for DP600 high strength steel was achieved at 10% clearance.
Keywords: Dual phase steels, blanking, thickness to die diameter ratio, cutting energy, surface quality.

1. INTRODUCTION
The automotive industry uses many kinds of sheet metals during the production. Both mechanical properties and
sizes of these sheet metals differ due to the different application areas on the vehicle. There are many steel grades
and alloys available but dual phase steels have a more common usage amongst the other metals due to their high
strength capabilities, crashworthiness, low weight ratios that contribute in the safety, fuel consumptions and
emissions (Wang and Wei, 2013). In comparison with low alloyed high strength steels, they exhibit higher
strength, more strain hardening and higher energy absorption capabilities (Evin and Tomáš, 2012; Zhang et al.,
2014). Dual phase steels are low carbon steels containing soft ferrite and hard martensite, thus the given name
comes from the existence of two phases in their structure. The martensitic phase increases the strength of the
material whereas the ferritic phase provides the ductility (Wu-rong et al., 2011).
During the production line, generally the first operation performed on the sheet metal is blanking. A workpiece
with a predetermined thickness is placed between a die and a punch with the usage of a blank holder to prevent
unwanted bending and sliding. Then the shearing of the workpiece is achieved by the downward movement of
punch. The general application mechanism of blanking may seem simple but this simple look is deceptive.
Parameters affecting the process are many and all of them have their effect on the outcomes. The main objective of
the process is to achieve the best surface quality while spending minimum energy. The quality of blanked edge
may directly influence the next operation on the production line which probably is drawing or bending (Spišák,
2015). The blanks with good edges save extra cleaning operations, labor and money due to the possible formation
of burrs which causes an increase in the expenditures.
The investigations of blanking can either be done experimentally or by using numerical (Finite Element) methods.
Experimental approaches give obvious results but lack the ability of making observations during the shearing
event which happens in a very small area. Also experimentations for different conditions require serious amount of
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precise manufacturing of tooling, discards, labor, time and money. On the other hand, numerical modelling of the
process offers a more flexible approach to the process. There is no need for expensive manufacturing or other
issues related with experimental studies. The different conditions can easily be simulated and virtually limitless.
Only detail in FEM studies is to setup the conditions and the mechanical aspects of the materials correctly to gain
matching results with the experimental ones.
For many years, researchers have tried to determine the effects of blanking parameters and related outcomes by
using experimental and numerical (Finite Element) methods. Main scopes of some studies that can be given as
examples are; punch- die clearance (Tekiner et al., 2006; Wu and Bahmanpour, 2010; Shih and Shi, 2011), tooling
and wearing of the components (Li, 2000; Col, 2013; Wang et al., 2014; Cha et al., 2017), cutting velocity
(Dorothy and Longère, 2017; Subramonian et al. 2013; Kanca et al., 2008), numerical prediction of optimal
clearance (Fang et al., 2002; Hambli et al., 2003; Hambli and Guerin, 2003), sheared edge quality (Behrens et al.,
2014; Hatanaka et al., 2003; Shih et al., 2010) and burr formation (Hambli, 2002; Chen and Zhou, 2008; Pathak et
al., 2017; Falk, 2017). In addition to the investigations made by other researchers, a study on the effect of
thickness to die diameter ratio was carried out by the authors for AISI 304 stainless steel (Engin and Eyercioglu,
2017).
In this study, the blanking of DP600 (Dual phase 600) steel round workpiece with 2 mm thickness was modelled
under five different clearances (1%, 3%, 5%, 10% and 20% of thickness) and under four different thickness to die
diameter ratios (t/Dm=1/5, t/Dm=1/10, t/Dm=1/30 and t/Dm=1/50). Investigations were made on the effects of
clearance and thickness to die diameter ratios to the process outputs like blanking load, cutting energy and crack
propagation angles related to surface quality.

2. PROCESS PARAMETERS
2.1. Material
In this study, high strength steel DP600 which has a common usage in automotive, safety and security parts, was
used as the workpiece material. Although the main objective is to investigate the process in a virtual environment,
the mechanical behavior of the material holds a crucial point. If the mechanical properties of the workpiece
material are defined into the program with flaws, the results surely deviate from the ones that are gathered from
actual experimental work. So, determination of the mechanical properties of DP600 became a necessity and for
that manner, tensile tests were performed.
A stock DP600 steel plate was supplied from the local sheet metal distributors located in Gaziantep Organized
Industrial Zone. The dimensions of the stock material were 1000x1000 mm. The chemical composition of the
material was given in Table 1.
Table 1. Chemical composition of DP600
Composition
Weight (%)

C
0.102

Mn
1.552

Mo
0.193

Cr
0,199

Si
0.155

The specimens were cut out from the stock according to ASTM E8 standards considering the rolling directions (0º,
45º, 90º) by using a water jet. The purpose of water jet usage is to reduce the thermal effects that occur on the
surface of the material. Also, the sides of the specimens were polished to prevent the possible occurrence of notch
effect during the tensile test. The dimensions of the test specimen (a) and the actual test specimen (b) were given
in Figure 1.
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(a)

(b)
Figure 1. Dimensions (a) and the actual image (b) of the specimen

The engineering and the flow curve of DP600 was measured by using Shimadzu AG-X Plus tensile testing
machine. Test were repeated 5 times at room temperature for every rolling direction to lower the margin of error
and executed under the speed of 0.85 mm/min. First engineering stress was measured than the flow curve was
obtained by true stress-strain equations expressed in Equations 1 and 2 as:

 t   (1   )

(1)



(2)

t

 ln(1   )

where  t and  represents true and engineering stresses.  t and  are true and engineering strains. The obtained
flow curve of DP600 was given in Figure 2.

Figure 2. True and engineering stress curve of DP600

2.2. Finite Element Model
The modelling of the blanking process was done by using Deform-2D. The program has the ability to model
different forming techniques like rolling, forging, drawing and etc. apart from blanking. The definition and
working principal of the setup is on a 2-D plane and considered axisymmetric by the program. So, modelling of
the setup was made by drawing only the half of it.
The setup consists of four main parts; the punch, lower die, workpiece and a blank holder to constrain the
workpiece from sliding and bending during the shearing. The sheet material was considered to be a plastic object
whereas the punch, die and blank holder were considered rigid bodies. Friction between the workpiece and tools
was assumed to follow constant shear friction. The frictional force in this type of definition is expressed in
Equation 3 as;

f s  mk
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where f s is the frictional stress, k is the shear yield stress and m is the friction factor. The formula puts forward
that on a deforming body, the occurrence of the friction is directly a function of the yield stress.

It was assumed that the material was isotropic and that yielding occurred according to the Von Mises yield
criterion at the narrow deformation zone where large plastic strains are generated. The flow stress is expressed in
Equation 4 as;

  K n
where  is the effective stress,
exponent (Samuel, 1998).



(4)

is the effective strain, K is the material constant, and n is the strain hardening

The fraction criterion was chosen as Normalized Cockroft and Latham. The criterion states that the initiation of the
fracture happens when the critical value (C) which is found by performing a tensile test becomes equal to effective
strain. This condition is expressed in Equation 5 as;

* 
   d   C
0



 f

where  is the maximum principal tensile stress, 
stress and effective strain are defined as  and  .
*

f

(5)

the fracture strain and C is the critical value. The effective

The ratio between maximum and principal stress were considered to be constant through the narrow shearing zone.
This assumption simplifies the criterion to   C at the shear band. This simplified equation indicates that the
initiation of crack happens at the point where the effective strain becomes equal to fracture strain of the workpiece
(Hambli and Guerin, 2003).
f

The visualization of the program is based on element deletion from the applied meshes at the point where the
critical values are reached. At the course of the shearing, program checks the values at that step and performs
element deletion from the related meshes that reaches the critical point. Element deletion gives good coherence of
visualization with the experimental ones. The negative side of this method is the volume degradation and
excessive deletion of the meshes if the element numbers of meshes are kept low. The density of the meshes at the
shear zone has to be fine to hinder the volume degradation so; the maximum numbers of mesh elements that can
be defined in Deform-2D which are 10000 elements were used. Further, elements were concentrated on the
workpiece area between the cutting corners of the punch and die by using mesh density windows. Mesh density
windows hold the density of the elements at a specific ratio in the predetermined area while moving with the
punch.
The punch, die and blank holder were identified as rigid bodies which mean that the program treats these parts as
non-deformable. The workpiece was chosen as a deformable plastic object. The speed of the punch was kept
constant and 0.01 m/s punch speed was used. The blanking setup and the meshes defined on the workpiece were
given in Figure 3.

Figure 3. Blanking setup and meshes of the workpiece
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2.2.1. Crack Propagation Angles
The ideal cutting is the condition which the best surface quality is achieved while spending minimum energy. But
this is a difficult situation to achieve because the practitioner is compelled to choose between low energy
consumption and surface quality in many occasions. The general approach for the determination of surface quality
is the smoothness of the edge with minimal burrs.
When the crack initiation happens, generally it starts from the bottom corner of the workpiece where it touches
cutting corner of the die and quickly propagates through the cutting edge of the punch. Best surface quality can be
achieved if the propagation of the crack follows a direct path from the edge of the die to the edge of the punch.
This direction and related angle is called ideal crack propagation direction and expressed with the angle (θ).
However, the course of this propagation relies on many parameters like clearance, workpiece material and the
tooling of punch and die. This situation leads to a divergence of the path that the crack propagation actually
follows which is called the real crack propagation direction and related angle is expressed as (β). Simply, the
ideal cutting condition is achieved when the angle of real crack propagation direction (β) coincides with the angle
of ideal crack propagation direction (θ). It can be mentioned that values of (β) closer to values of (θ) result in
smoother surfaces. The equalization of ideal crack propagation angle (θ) and the angle of the direction of real
crack propagation (β) giving the ideal cutting condition can be expressed in Equation 6 as;

     0

(6)

The ideal crack propagation angle can be expressed in Equation 7 as;

  Arc tan(

c
t  up

)

(7)

Where c is the clearance; t is the sheet metal (workpiece) thickness and up is the punch penetration corresponding
to the first crack initiation within the sheet.
If the crack propagations don’t coincide, secondary crack formation occurs that creates rough surfaces. The
directions of angle (β) and angle (θ) are illustrated in Figure 4. As it is evident from Figure 4, the real crack
propagation direction doesn’t coincide with the ideal crack propagation direction, creating secondary cracks.

Figure 4. Illustration of real crack propagation angle (β), ideal crack propagation angle (θ) and secondary cracks.

2.2.2. Thickness to Die Diameter and Clearance Values
In automotive industry, formed workpieces can vary in many sizes and increasing size should have some effects
on the other parameters. So, four different thickness to die diameter ratios (t/D m=1/5, t/Dm=1/10, t/Dm=1/30 and
t/Dm=1/50) were used to evaluate the effects of sizes. The thickness of the workpiece was 2 mm. The lower die
diameters were calculated according to the ratios as 10 mm, 20 mm, 60 mm and 100 mm. Five different clearance
values (1%, 3%, 5%, 10% and 20% of thickness) were used and punch diameters were calculated according to the
clearance formula expressed in Equation 8 as;
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C  100

Dm  D p
2t

(%)

(8)

where Dm is the lower die diameter, Dp is the punch diameter and t is the workpiece thickness. Calculated punch
diameters were given in Table 2.

Table 2. Punch diameters defined to the program
Punch Diameters (mm)
Ratio 1/10 Ratio 1/30
19.96
59.96

Clearance
1%

Ratio 1/5
9.96

3%

9.88

19.88

59.88

99.88

5%

9.80

19.80

59.80

99.80

10%

9.60

19.60

59.60

99.60

20%

9.20

19.20

59.20

99.20

Ratio 1/50
99.96

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Cutting Load and Cutting Energy
Cutting load plays an important role in blanking process. The minimum cutting load required for blanking a
circular workpiece can be calculated by using Equation 9 as;
(9)
where F is the cutting load (N), Dm is the diameter (mm), t is the strip thickness (mm) and  is the shear resistance
(MPa). The effect of die clearance cannot be seen in Equation 9, but it may change the shear resistance so that the
effect is implicit. In practice, the optimum clearance is generally defined as the percentage of the sheet thickness
taking into account the material characteristics of the sheet. According to this approach, the diameter of the blank
has no effect on the clearance. If relative cutting load is defined as the ratio of cutting load to blank diameter
(F/Dm) and the thickness of the sheet is kept constant, the effect of thickness to diameter (t/Dm) can be compared
for various diameters.
The FEM image of the blanking process which was taken at the point of crack initiation showing the cutting loadstroke depth diagram and the distribution of the effective strain on the workpiece was given in Figure 5. The
results gathered from the FEM studies (see Figure 6) showed that diameter and clearance had profound effects on
the required cutting load. From the perspective of clearance; the cutting load decreases with increasing clearance.
Lower clearances cause the material to get stuck between the cutting tools that introduce more friction hence
increasing the cutting load. However, loose clearances cause the cutting load to decrease in exchange for lower
surface quality and possible formation of burrs and protruded faces. From the perspective of t/D m ratios; increasing
diameter decreases relative cutting force for all clearances in the given range. The effect of t/D m ratio is less for
10% clearance. The increasing diameter causes more bending and change in crack propagation and stroke depth.
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Figure 5. Cutting load – stroke depth diagram and the effective strain distribution on the workpiece at crack initiation

Figure 6. Relative cutting load versus clearance for different t/Dm ratios.

Although the main energy saving parameter is generally approved to be the cutting load, many approaches neglect
the effect of punch stroke during the blanking. Clearance and the depth of punch are related and punch travel
increases with increasing clearance. This situation should be considered in terms of overall energy spending. To
clarify the “energy consumption” of the blanking process, it is more suitable to use cutting energy as the main
energy consumption parameter. Cutting energy is the ratio of cutting load and stroke which give more realistic
results and embraces the effect of both parameters. The relative cutting energy for different thickness to die
diameter ratio and clearances were given in Figure 7.

Figure 7. Change in cutting energy with respect to t/Dm ratios for different clearances.
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From Figure 7, it can be understood that with increasing thickness to die diameter ratio, the cutting energy also
increased. This behavior was expected due to the punch load increase as a result of size increase. The lowest
cutting energy was achieved at 5% clearance for every ratio. This result showed that stroke depth of the punch
altered the total energy consumption of the process.

3.2. Crack Propagation Angles
Crack propagation angles were calculated from the detailed visuals provided by the Deform-2D program. The
difference between real crack propagation angle (β) and ideal crack propagation angle (θ) was calculated
according to Φ=β–θ condition. The condition postulates that the closer Φ to zero, smoother the blanked surface.
The differences of crack propagation angles were given in Figure 8. The closest values to zero were found when
the clearance is 10% clearance for all ratios. This means that blanked edges of DP600 will have the smoothest
surfaces if blanked at 10% clearance of the thickness. Similar results of the cut edge profile of DP600 were
reported by other researchers (Thomas, 2016; Parsons, 2006). The common opinions of these studies are; the
smoothest surface quality of DP600 can be achieved around 10% by using lower cutting load. They also stated that
when blanking with low clearance like 5%, the surface quality has a tendency to improve in many metals but in
case of DP600, the sheared edges have non-uniformity and overlapping of top and bottom cracks occur resulting in
increased damage to the cut-edge surface.

Figure 8. Crack propagation angles with respect to t/Dm ratios.

4. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
In this study, four different thickness to die diameter ratios (t/D m=1/5, t/Dm=1/10, t/Dm=1/30 and t/Dm=1/50) with
five different clearances (1%, 3%, 5%, 10% and 20% of the thickness) were used to blank round workpieces made
of DP600 high strength steel. The cutting load, cutting energy and crack propagation angles on the blanks were
observed. The following conclusions can be made;
 The increase in t/Dm ratio also increases cutting load, stroke depth and as a result cutting energy. But inside
every specific ratio, cutting load decreases with increasing clearance. This situation has to be considered
carefully hence the stroke depth of the punch is an important asset and changes the total energy consumption of
the process for the given ratio. In case of DP600, the lowest energy consumption can be achieved at 5%
clearance because of the ratio between the cutting load and small stroke depth present at that clearance.
 Surface quality is another issue in blanking process and the efficiency of the process hangs in the balance
between quality and energy. For some metals, not too tight (around 1%-4%) but low clearances result in
improved surface quality but in case of high strength steels like DP600, 5% clearance of the thickness resulted in
secondary and overlapping cracks that lowers the surface quality. Best crack propagation directions were
achieved at 10% clearance for all thickness to die diameter ratios. But other values of clearances between 5%10% should be investigated further for specific ratios to obtain the optimal clearance where good surface quality
and acceptable energy consumption can be achieved at the same time.
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 It has to be clearly stated that achieved results are only restricted to DP600 high strength steel. The mechanical
properties of metals play a crucial role in the determination of blanking parameters. The results may dramatically
be different if another kind of metal is used as the workpiece although the same blanking parameters are
adjusted.
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ÖZET
Hibrit araçlarda, yakıt ekonomisinde ve emisyonlarda meydana gelen iyileştirmeler, doğrudan enerji yönetim
sistemlerine bağlıdır. Minimum yakıt tüketimi ve emisyona sahip bir Hibrit aracın kontrolü bilimsel literatürde
oldukça çalışılmış bir konudur. Bu kontrol problemine en uygun çözüm dinamik programlama tekniğidir. Ancak
bu yaklaşım sürüş koşullarının önceden bilinmesini gerektirir ve gerçek zamanlı kontrol için uygun değildir. Bu
noktada, değişken sürüş şartlarına göre tanımlanmış maliyet fonksiyonunun her adımda (anlık) değerlendirilerek
global optimal kontrol performansına yaklaşılmasını sağlayan alternatif bir yöntem teklif edilebilmektedir. Bu
yaklaşım, bilimsel literatürde Eşdeğer enerji minimizasyon yöntemi (EEMY) olarak geçmektedir. Bu yaklaşımda
maliyet fonksiyonu, elektrik enerjisiyle yakıt enerjisini karşılaştırmak için bir eşdeğerlik faktörü içermektedir.
Eşdeğerlik faktörünün optimal değeri yalnızca sürüş döngüsü biliniyorsa optimize edilebilmektedir. Bu çalışmada,
adaptif EEMY adı verilen bir kontrol stratejisi sunulmuştur. Farklı sürüş koşullarına göre sürüş çevrimleri
kümelendirilmiş ve o kümelere ait eşdeğerlilik faktörleri Ankara şehrinde seçilen bir otobüs rotası için
oluşturulmuştur. Çalışmanın temel fikri, periyodik olarak yolun güç talebine göre kontrol parametresini
(Eşdeğerlik faktörü) yenilemektir, böylece batarya doluluk oranını sınırlar içinde tutulmasını ve yakıt tüketimini
en aza indirmeyi sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enerji yönetim sistemleri, Adaptif ECMS(EEMY), eşdeğerlilik faktörü, Yakıt haritası, Hibrit
otobüs

REDUCTION OF FUEL CONSUMPTION FOR ELECTRIC/HYBRID CITY BUSSES
WITH AN ADAPTIVE ALGORITHM: CASE STUDY FOR THE CITY OF ANKARA

ABSTRACT
Improvements in fuel economy and emissions of hybrid vehicles depend directly on energy management system
algorithms, a subject which has been thoroughly investigated in the literature. The most suitable solution for this
control problem is the dynamic programming technique. Nevertheless, this approach requires foreknowing driving
conditions and is not suitable for real-time control. Herein, an alternative method of approximating the global
optimal control performance by evaluating the cost function defined in terms of variable driving conditions
instantaneously may be proposed. This method is known as the Equivalent Consumption Minimization Strategy
(ECMS) and makes use of a cost function that includes an equivalence factor that compares and balances fuel
energy and electrical energy. Optimal value of the equivalence factor can be obtained only if the driving cycle is
known. In this study, a control strategy called adaptive ECMS is presented. Driving cycles have been clustered
according to different driving conditions and respective equivalence factors have been obtained for a bus route
selected in the city of Ankara. The basic idea of the study is to periodically schedule the equivalence factor
according to the power requirement so as to keep the battery state of charge within pre-selected limits and
minimize fuel consumption.
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1. GİRİŞ

Artan taşıt sayıları ve buna bağlı olarak artan emisyon değerleri ve petrol tabanlı yakıt kaynaklarının azalmasının
sonucunda çok düşük veya sıfır emisyon düzeylerine ulaşabilecek sistemlere olan ihtiyaç her geçen gün
artmaktadır. Bu bağlamda, hibritleştirme derecesine bağlı olarak, içten yanmalı motorun bir elektrik motoruyla
birleştirilmesi –hibridizasyon-, yakıt tüketimi ve emisyon değerlerini azaltacağı gibi performans gereksinimlerini
karşılama açısından geniş bir yelpazede avantajlar sunmaktadır (Wirasingha ve Emadi,2011). Hibrit araç enerji
yönetim sistemlerinin tasarımında sürüş çevrimi bilgisi kullanılmaktadır. Sürüş çevrimleri kullanım amacına göre
iki farklı şekilde sınıflandırılır. İlk grupta trafiğe çıkacak araçların denetlenmesine yönelik olarak oluşturulan ve
homologasyon testlerinde kullanılan çevrimler bulunmaktadır. Diğer grup ise, belli bir bölgedeki trafik
karakteristiğini anlamak ve o bölgedeki egzoz gazı emisyonlarının gerçekçi olarak tahmin edilebilmesi için
oluşturulan çevrimlerdir (Dinç,2013), (Boulter ve Cox,1999), (Ergeneman vd., 1997), (Kuhler ve Karstens,1978).
Literatürde veri toplama tekniğiyle ilgili iki temel yöntem vardır. Bunlar araç takip sistemleriyle verilerin bir
merkezde toplanması yöntemi ve araç içi deneysel donanımla verilerin kaydedilmesi yöntemidir (Başlamışlı vd.,
2016). Farklı hibridizasyon faktörleri ve sürüş çevrimleri parametrelerinin yakıt ekonomisi üzerindeki etkisi
üzerine bilimsel çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda, Temel Bileşen Analizi gibi yöntemler sürüş çevrimi
verilerini değerlendirerek hibrit kontrol stratejisine önemli girdiler sunmaktadır (Zhou vd.,2017), (Jianfu
vd.,2009).
Eşdeğer Enerji Minimizasyon Yönteminde (EEMY), anlık optimizasyon yöntemi kullanılarak, içten Yanmalı
Motor (İYM) ve bataryadan talep edilen toplam güç, hibrit güç dizini tarafından sağlanırken, minimum yakıt
tüketiminin elde edilmesi için toplam gücün iki enerji kaynağı arasında hangi oranda paylaşılması gerektiği
çevrimiçi belirlenmektedir. Batarya enerji tüketimi eşdeğer İYM yakıt tüketimine çevrilip, eşdeğer toplam yakıt
tüketimi hesaplanmakta ve her bir zaman diliminde hibrit aracın eşdeğer minimum yakıt tüketiminin bulunmasını
sağlayan enerji paylaşımı tespit edilmektedir (Boyalı, 2008), (Liu ve Peng, 2008), (Ulusoy vd., 2012). Mevcut
çalışmada, Ankara şehrinde seçilen belirli bir bölge için, farklı trafik koşullarını sınıflandırarak alt sürüş çevrimleri
oluşturulmuştur. Bununla beraber, yoldan gelecek olan yeni sürüş verisini, temek bileşen analizinden geçirerek
hangi alt kümeye benzediği öngörülmektedir. Bu öngörü doğrultusunda, gelecek güç taleplerine en uygun kontrol
girdi değişkenleri seçilmektedir. Bunun devamında ise, bu algoritmanın yakıt tasarrufundaki etkisi ele alınmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
OLUŞTURULMASI

İLE

OTOBÜS

İÇİN

SÜRÜŞ

ÇEVRİMİNİN

2.1. Veri Toplama
Sürüş çevrimi tespiti için veri toplama işlemi bir araç takip firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Ankara ili
sınırları içerisinde 5 farklı hat üzerinde hizmet veren belediye otobüslerine araç takip cihazı takılarak bir yıl
boyunca veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Temin edilen veriler Tablo 1’ de gösterilen formatta
kaydedilmiştir.
Tablo 1. Araç Takip Sistemi Verileri
Hız (Km/h)
0

Mesafe (Km)
0

Enlem
39,938129

Boylam
32,841953

Yükseklik (m)
851

Tarih
19.9.2016

Zaman
15:48:04

Tablo 1’de gösterildiği gibi cihaz sayesinde takip edilen aracın belirli bir tarih ve saatteki konum bilgilerine ve hız
bilgisine ulaşılabilmektedir. Aynı hat üzerinde farklı günlerde ve saatlerde birçok kez veri toplanmıştır. Buna ek
olarak enlem ve boylam bilgilerinden otobüs hatlarına ait durakların yerleri işletme müdürlüklerinden
doğrulanmıştır. Ankara şehrinde veri toplanan hatlardan birine ait rota Şekil 1’de gösterilmiştir.
220 numaralı hat üzerinde toplam 141 adet durak vardır ve gün içerisinde 59 sefer düzenlenmektedir. Rotada gitgel olarak toplam kat edilen mesafe 61,38 km ve süresi 180 dakikadır. Hat üzerinde iki durak arası en kısa mesafe
107 m, en uzun mesafe ise 2427 metredir. Seferler 6.30-22.30 arası gerçekleşmekte ve bekleme süresi
bulunmamaktadır.

2.2. Sürüş Çevriminin Oluşturulması
Kümeleme kavramı, bir veri kümesindeki alt grupları bulmak için çeşitli teknikleri kapsamaktadır. Bir veri setinin
gözlemlerinde kümeleme yapıldığında bu veri seti ayrı gruplara ayrılmış olur. Her gruptaki gözlemler birbirine
oldukça benzerken, farklı gruplardaki gözlemler birbirinden oldukça farklıdır. Bu benzerlik ve farklılığı ifade
etmek için gerekli kriterlerin tanımlanması gerekmektedir. Bu da genellikle, incelenen verilere dayalı olarak
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yapılması gereken alana özel bir işlemdir. Sürüş çevrimleri özelinde bu parametreler, trafik koşullarına göre
değişen maksimum hızlanma, yavaşlama, sabit hız süresi ve maksimum ve ortalama araç hızı gibi değerlerdir. Bu
parametrelerin maksimum, minimum, yüzdesel ve ortalama değerleri standart sapma oranlarına göre sürüş
çevirimi için alt gruplarda toplanmakta ve birbirine benzeyen grupları eşleştirmek için kullanılmaktadır. Bu
çalışmada araç sürüş verilerine göre Tablo 2’de verilen sürüş parametreleri seçilmiştir.

Şekil 1. 220 numaralı hatta ait rota bilgisi
Tablo 2. Sürüş Parametresi
No.

Sürüş Parametresi

1
2
3
4
5

Maksimum Hız
Ortalama Hız
Maksimum Hızlanma
Maksimum Yavaşlama
Rölanti Süresi

2.2.1. Temel Bileşen Analizinin (Principal Component Analysis-PCA) Uygulanması
Temel Bileşen Analizi, temel olarak bir veri kümesindeki değişken sayısını azaltmak için kullanılan istatistiksel
bir yöntemdir. Başka bir deyişle bu yöntem, orijinal kümeye benzer varyasyonu içeren düşük boyutlu bir kümenin
elde edilmesini sağlar. Örneğin, bir veri grubunda p tane özellik üzerinden ölçümlenmiş n tane gözlemi
görselleştirmek istenilirse, verilerin iki boyutlu dağılımları incelenmelidir. Bu dağılımlar içerisinde n sayıdaki
gözlemin özellikleri görüntülenebilir (Zhou vd.,2017), (Jianfu vd.,2009), (James vd., 2013). Bu tür analizlerde,
bazı veriler, veri kümesinde bulunan toplam bilginin küçük bir bölümünü içermesinden dolayı etkin olmayacaktır.
PCA yöntemi kullanılırken temel amaç, mümkün olduğunca fazla sayıda etkin özelliği gözlemleyebilmektir.
Özelliklerin birbirine göre etkinliği, tur içeresindeki varyasyon miktarı ile ölçülür. PCA yöntemi ile elde edilen
özelliklerin her biri, p özelliklerinin doğrusal bir birleşimidir. Boyutların bulunma biçimi aşağıda açıklanmaktadır.
Bir özellik kümesinin ilk temel bileşeni (

):
(1)

şeklinde bulunur.
bileşeni, PCA yönleri içinde en büyük varyansa sahiptir. Verilen bir n x p veri kümesi için,
ilk ana bileşen faktörler vektörü aşağıdaki optimizasyon probleminin çözümü ile elde edilmektedir (James vd.,
2013).
(2)
Denklem (2)’de tanımlanan optimizasyon problemi MATLAB program fonksiyonuyla çözümlendiğinde ana
bileşen skorları oluşacaktır. Bu çalışmada araç takip verileri üzerinden elde edilen sürüş veri setinde PCA analizi
yapılmıştır. Sürüş matrisinde gruplandırılmış 15 tur için 5 farklı özelliğe ait değerler hesaplanmıştır. Ana bileşen
(PC) skor vektörlerin büyüklüğü n=15, faktör büyüklüğü ise p=5 olarak tanımlanır. Şekil 2a’de bütün gözlemlerde
hesaplanan beş farklı özelliğin grafiği görülmektedir. Hesaplanan sürüş çevrimi özelliklerin bir arada
görüntülenmesi için, özelliklerin normalize edilmiş hali Şekil 2b’te verilmiştir.
PC analizi, her değişkenin normalize edilmesinden sonra gerçekleştirilmiştir. PC skorları (z) ve PC faktörleri ( )
ikili çiziş formunda gösterilmektedir. Her ana bileşen tarafından açıklanan varyansın oranını (PVE) bilmek PCA
yönteminde kullanılacak özelliklerin seçimi için önemlidir. Bir veri kümesinde bulunan toplam varyans şu şekilde
tanımlanır (James vd., 2013):
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(3)

a)

b)

Şekil 2. a) Gözlemlerde hesaplanan özelliklerin değişimi b) Normalize edilmiş özelliklerin kutu grafiği

M’inci PC tarafından açıklanan varyans aşağıdaki şekilde tanımlanır.
(4)
Denklem (3) ve denklem (4) ele alındığında m inci PC’nin PVE değeri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
(5)
Her ana bileşenin PVE değeri pozitiftir. İlk m ana bileşenlerinin kümülatif PVE değerini hesaplamak için, ilk m
PVE değerlerinin her birini denklem (5) içerisinde hesaplayıp toplamak gerekmektedir. Şekil 3a’da temel
bileşenlerle açıklanan PVE değerleri gösterilmiştir. Araç takip sistemiyle toplanan veri setinden, belirlenen 5
özelliğe göre temel bileşen analizi yapılmış ve PC1, PC2, PC3 ve PC4 ana bileşenleri hesaplandıktan sonra veri
setine ait alt kümeler oluşturmuştur. Oluşan alt kümeler Şekil 3b’de, onları ifade eden sürüş çevrimleri Şekil 4’da
gösterilmiştir.
Şekil 3 incelendiğinde varyans değerinin 46.6% oranıyla birinci temel bileşen oluşturmaktadır. İkinci temel
bileşen, veri setindeki bilgilerin %26.03’ünü taşırken 3. ve 4. temel bileşenlerde bu oran düşüktür. Bu doğrultuda,
ilk iki temel bileşen kullanılarak bütün veri setinin %72,63’lük kısmını temsil edebilmektedir.

a)

b)

Şekil 3. a) Temel bileşenlere göre varyans değişimi b) Gözlemlerin temel bileşenlere göre dağılımı
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Şekil 4. Sınıflandırılmış sürüş çevrimler

2.3. Sınıflandırma Eğitici (Classification Learner)
Temel bileşen analizi yöntemi kullanılarak gözlemlere ait 4 ana bileşen özellik seçilmiş ve bu doğrultuda
gözlemler, 3 alt kümeye ayrılmıştır. MATLAB ‘Classification Learner’ uygulamasıyla sisteme giren yeni bir
verinin hangi alt kümeye ait olduğunu öngörü işlemi yapılmıştır. Çalışma akışına bakıldığında araç takip
sisteminden toplanan veri setinden, Tablo 2’de verilen 5 özellik hesaplanmıştır. PCA analizi ile PC1, PC2, PC3,
PC4 ana bileşenleri hesaplandıktan sonra bu ana bileşenler ‘Classification Learner’ kodu ile işlenmiştir. Eğitilen
modelin hesaplamalarına göre, gözlemin hangi alt kümeye yerleşeceği ortaya çıkacaktır. Çevrimiçi çalışmalarda
öngörüde kullanılabilirliğini ölçmek için bir deney gerçekleştirilmiştir. Bu deneyde, belirli bir otobüs hattında
hareket eden araç verileri kullanılmıştır (bkz 3. Bölüm). Kullanılan veri setinden belli bölgeler alınarak 3 farklı hız
profili elde edilmiştir (bkz. Şekil 5).
Örnek olarak seçilmiş bu 3 farklı hız profili için Tablo 2’de bulunan özellik değerleri saptanmıştır. Oluşan özellik
değerlerine göre ana bileşenleri hesaplamıştır. Eğitilen modelin hesaplamalarına göre, gözlemin hangi alt kümeye
yerleştiği Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Ön görülen kümeler ve temel bileşen değerleri

Bölge 1
Bölge 2
Bölge 3

PC1

PC2

PC3

PC4

-0.0105
3.2727
-0.6323

-0.8869
-1.4175
3.0240

-0.0986
0.3419
1.1316

0.1399
0.6178
-0.3839

Ön görülen
kümeler
Küme 1
Küme 3
Küme 2

3. VERİ TOPLAMA TESTLERİ İLE YAKIT HARİTASININ OLUŞTURULMASI
Bu bölümde, yakıt tüketim haritasını oluşturmak için özgün bir yöntem kullanılmıştır. Araç CAN sistemi verileri
kullanılarak, anlık tork, devir ve yakıt tüketimi verileri matrislerde kaydedilmiştir. Bu üçlü bilgi seti yeterli bir
süre boyunca yapılan ölçümler esnasında sürekli kaydedilmiş ve bunun sonucunda şasi dinamometresi testi gibi
maliyetli testlere ihtiyaç duyulmadan sadece yoldan veri toplayarak bir test taşıtının yakıt tüketim haritalarının
yaklaşık modelleri elde edilmiştir.

3.1. Veri toplama
Çalışmalar kapsamında, MAN TÜRKİYE A.Ş tarafından sağlanan şehir içi otobüsleri temsil eden muadil bir test
otobüsü kullanılmıştır. Temin edilen araç ile Şekil 1’de gösterilen güzergâh üzerinde veri toplanmıştır. Gerekli
veri setlerinin kaydedilmesi için araç takip cihazına ek olarak haberleşme hattı ve ekstra sensörler ve donanımlar
(GPS, Atalet Ölçüm Ünitesi, Yakıt Seviye Sensörü, DeweSoft CANBUS) kullanılmıştır (bkz. Şekil 6). Veri
toplama süreci Hacettepe Üniversitesi Proje araştırma ekibi ve MAN TÜRKİYE mühendisleri tarafından
gerçekleştirilmiştir. (Bkz. Şekil 6). Testler sırasında ölçülen araç verileri Tablo 4’te gösterilen formatta
kaydedilmiştir.

1565

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Tablo 4. Araç veri toplama ekipmanı kayıt formatı
Zaman (s)

Fuel_Rate
(l/h)

Act_eng_t
(%)

Engine_
Speed
(rpm)

Height

Takıt Tuketim
(L)

Velocity
(kph)

Current_
gear

Latitude

Longitude

10485,74

17,6

42

1758

849,7

27,3

5,44

1

2397,1604

5,44488

10485,75

17,6

42

1763

849,7

27,3

5,44

1

2397,1604

5,44488

Şekil 5. Alt sürüş çevrimleri

a)

b)
Motor Hızı, Vites, Hız, Anlık yakıt, Yakıt tüketimi
Enlem, Boylam, İvme, Yükseklik

c)

e)

d)

Şekil 6. Test ekipmanları a) Test aracı, b) Dewesoft Sirius 8x STGM+ veri toplama sistemi, c) Ekip, d) GlobalSat BU-353S4
GPS e) AT/14 Üç Eksenli Piezoelektrik İvme Ölçer)

3.2. Veri İşleme
Veriler, aynı güzergâh üstünde (Bkz. Şekil 1) şehir içi trafik koşullarında toplanmıştır. Özgül yakıt tüketimi
eğrilerini elde etmek için test verileri öncelikle birtakım matrisler içinde toplanmıştır. Bu matrislerin satır ve
sütunlarında artan tork ve devir sayısına göre yakıt tüketimi ve İYM’nin ürettiği güç miktarları yerleştirilmiştir.
Matrisleri oluşturmak için tork-devir kümesinde veri elemesi yapılmıştır. Veri elemesi, sürücünün gaz pedalına
basmadığı ve/veya yakıt tüketiminin 0 olduğu yerleri kapsamaktadır. Devir sayısı 10 rpm adımlarla ve tork değeri
2 N.m adımlarla oluşturulmuştur. Bu yöntemde, belli bir rpm için, İYM’nin sürüş esnasında ürettiği tork değerleri
kayıt edilmektedir. Bu değerler için yakıt tüketim ve üretilen güç değeri belli olduğundan dolayı, SFC (Specific
fuel consumption) değerinin hesaplanması mümkündür. İYM’nin dinamometre testlerine benzer bir şekilde,
düzgün aralıklı motor devir değerleri için tork değerlerini gözlemleme ihtimali bulunmamaktadır. Bu sebeple,
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farklı noktalarda ölçülen değerler arasında enterpolasyon yöntemi kullanmıştır ve düzgün aralıklı motor devri
değerlerine denk gelen veriler elde edilmiştir. Toplanan veriler doğrultusunda üretilen yakıt tüketim haritası Şekil
7’ de gösterilmiştir.

Şekil 7. Yakıt tüketim Haritası

4.

ARAÇ MODELİ

Şekil 8. Hibrit güç aktarma mimarisi

MATLAB ortamında, bir paralel hibrit otobüs modeli oluşturulmuştur. Şekil 8’da, enerji kaynaklarında
oluşturulan gücü tekerleklere aktaran bir paralel hibrit mimari gösterilmiştir.. Araç üzerinde uygulanan yol
dirençleri, ivmelenme ( ), yuvarlanma ( ), hava direnci ( ) ve yol eğiminden ( ) ibarettir. İYM için hız ve
torka bağlı olan yakıt tüketimi haritası kullanılmıştır. İYM’ye bağlanan CVT modelinde, ayarlanabilir vites oranı
kullanılmıştır. Bu modelde, istenilen güç miktarına bağlı olarak İYM’nin çalışma noktasını Hız-Tork haritasında
‘Ekonomik Çizgi’ üzerinde tutmak şartıyla uygun vites oranı seçilmektedir. EM için tork ve motor açısal hızına
bağlı bir verimlilik haritası kullanılmıştır. Batarya modellemesi eşdeğer bir devre diyagramı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Bu devrede, bataryanın iç direnci batarya doluluk oranının bir fonksiyonu olarak
tanımlanmıştır.

5. HİBRİT ENERJİ YÖNETİMİ ALGORTİMALARININ TANIMI
5.1. EEMY Algoritması
EEMY algoritmasının mantığı, minimum yakıt tüketiminin anlık olarak sağlanması halinde tüm yolculuk boyunca
minimum yakıt tüketileceği varsayımına dayanır (Boyalı, 2008). Her optimal kontrol yönteminde tanımlandığı
gibi, bu yöntemde de eşdeğer yakıt tüketimine dayanan anlık maliyet fonksiyonu aşağıda verilmiştir:
(6)
(7)
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Hibrit güç paylaşımı, kontrol parametresi u(t) değeri tarafından kontrol edilmektedir. Bu kontrol parametresi
aralığında olmalıdır. Yolun güç isteği, maliyet fonksiyonu en aza indirilirken, mutlaka karşılanması
gereken bir şarttır. Karşılanması gereken diğer kısıtlamalar, işletim aralıklarında olması gereken İYM ve EM' nin
çalışma hızları ile ilgilidir. Elektrik motoru torku için minimum sınır, rejeneratif frenleme nedeniyle negatif
olabilir.
(8)
ve
. Bu faktörler, bir sürüş çevrimin sonunda
Bataryanın işletilmesi için iki eşdeğerlik faktörü tanımlanır:
pozitif ve negatif (rejeneratif) elektrik enerjisinin kullanımına eşdeğerdir. Tüm çevrimde elektrik enerjisinin
kullanılması negatif ise
, ve pozitif ise
katsayısı ile eşdeğer yakıt enerjisi hesaplanır (Boyalı, 2008), (Liu
ve Peng, 2008), (Ulusoy vd., 2012), (Köprubaşı, 2008)
(9)

Gelecek yol profilinin ve koşulunun bilinmesiyle eşdeğerlilik faktörünün gerçek değerini bilmek mümkündür. Bu
noktada, farklı güç taleplerine sahip sürüş çevrimlerine, eşdeğerlilik katsayısı kümesi oluşturulduğunda, anlık
olarak karşılaşılacak güç talebine göre eşdeğerlilik katsayısı kendini güncelleyecektir(Bkz. Şekil 9). Örneğin,
Bölüm 2’de farklı güç taleplerine göre 3 farklı sürüş çevrimi oluşturulmuştur. Bu sürüş çevrimlerinin kendilerine
ait eşdeğerlilik katsayıları bulunmaktadır. Böylelikle, sürüş esnasında sisteme girecek yeni veri setinin(hız
profili,güç talebi) hangi sürüş çevrimine benzediği öngörülerek o kümeye ait eşdeğer katsayısı anlık olarak
güncellenecektir. Bilimsel literatürde, bu yönteme paralel olarak adaptif hibrit enerji yönetim sistemleriyle ilgili
bazı çalışmalar vardır (Kural ve Güvenç, 2015), (Zhang ve Vahidi, 2010), (Musarado vd., 2005)

Şekil 9. Adaptif EEMY için kontrol diyagram

6. BENZETİM SONUÇLARI
Enerji yönetim algoritmaları, Ankara şehir içi gerçek trafik koşullarından toplanmış verilerin bir kesiti alınarak
oluşturulmuş sürüş çevrimi üzerinde koşturulmuştur. (Bkz. Şekil 10). Tablo 5’de
ve
parametrelerinin
oluşturulmuş kümelere ait değerleri gösterilmektedir.
Şekil 11’de Farklı güç aktarma konfigürasyonlarına göre İYM kaynaklarının tork haritası üstünde çalıştığı
bölgeler incelenmiştir. Bu durumda, hibrit algoritmaları uygulandığında İYM’nin daha verimli yerlerde çalıştığı
gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, adaptif EEM yöntemi gelecek güç isteklerini öngörebildiği için eşdeğerlilik
faktörünü güncelleyerek EM ve İYM güç kaynaklarının daha verimli çalışmasını sağlamıştır. Hibrit güç
paylaşımında yakıt tasarrufunun yanısıra batarya doluluk oranındaki değişim de dikkate alınması gerken
parametrelerden birisidir. Şekil 11’e bakıldığında adaptif EEMY’nin aynı işi yapmasına karşın batarya doluluk
oranı da normal EEMY’e göre fazladır. Aynı zamanda Tablo 6’da hibrit araç mimarisinin, harcanan eşdeğer yakıt
tüketimi hesaplanarak konvansiyonel İYM’e göre ne kadar yakıt tasarrufu sağladığı verilmştir.
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Tablo 5. Eşdeğerlilik faktör değerleri
Küme
Küme 1
Küme 2
Küme 3
Genel Sürüş Çevirimi

2,34
2,9
2,5
2,28

2
1,8
2,35
1.27

b)

a)

Şekil 10. a) Kullanılan sürüş çevirimi b) Hibrit Algoritmalarda batarya doluluk oranının değişimi

Tablo 6. Farklı araç mimarilerine göre yakıt ve batarya doluluk oranları
Durum
İYM
EEMY
Adaptif EEMY

Yakıt
miktarı
(gram)
4811
2052
1829

Bitiş Batarya doluluk oranı
(%)

Yakıt Tasarrufu
(%)

67,2
69,24

57,20
61,94

**Başlangıç SOC:70%
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EEMY

a)

AdaptifEEMY

b)

c)

Sadece İYM

Şekil 11. Hız-Tork haritasındaki İYM çalışma noktaları a)EEMY b) Adaptif EEMY c)İYM

7.SONUÇ
Bu çalışma, şehir içi ulaşımda kullanılan otobüslerin eş değer araçların paralel hibrit güç aktarma organı için
öngörülü enerji yönetim stratejisinin geliştirilmesini özetlemektedir. Hibrit otobüs enerji yönetim sistemi
algoritması olarak Eşdeğer Enerji Minimizasyon yöntemi kullanılmıştır. Otobüs modelinde kullanılan yakıt
haritası, gerçek zamanlı veri toplama deneylerinin sonucunda elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, simülasyonların
uygulandığı Ankara şehir içi otobüs sürüş çevrimi de veri toplama deneylerinden belirli bir kesit belirlenerek
oluşturulmuştur. Bu yöntemler doğrultusunda kurgulanan adaptif hibrit algoritması, güç kaynaklarını daha verimli
bölgelerde çalıştırarak yakıt tasarrufu sağlamıştır.

TEŞEKKÜR

115M593 No’lu projeye verdiği destekten ötürü TÜBİTAK’a teşekkürlerimizi sunarız. MAN TÜRKİYE AŞ’den
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ÖZET
Raylı araçlarda, tekerlek-ray arasındaki değişken ve düşük sürtünme nedeniyle oluşan kayma ve kızaklama
durumlarını minimuma indirmek adına gelişmiş kontrol sistemleri tasarlanmaktadır. Maksimum çekiş kuvvetinin
oluşturulması kayma hızına ve geliştirilen kontrol algoritmasının etkinliğine bağlıdır. Bu kontrol sistemlerinin
tasarımlarının yapılabilmesi için hem tekerlek-ray temas modellerinin oluşturulması hem de taşıt dinamiği kontrol
sistem tasarımının yapılabileceği eş zamanlı simülasyon yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı,
Simpack® ortamında modellenmiş bir tren modeli için MATLAB/Simulink® ortamında çekiş kontrol
algoritmasının geliştirilmesini kapsamaktadır. Geliştirilen algoritmada, kayma hızı ve adezyon kuvvetinin
özellikleri ray-teker koşullarına bağlı olarak değişse bile adezyon kuvvetinin tepe noktasını arayarak gerçek tepe
noktasına yakın bir çalışma koşulunun oluşturulması hedeflenmektedir. Tepe noktası arama yöntemi, hem
Matlab® ve Simpack® yazılımları ile eş zamanlı benzetim ortamında hem de ASELSAN Güç Elektroniği
Teknolojileri ve Elektrik Makinaları Test Merkezi’nde kurulan modellerle performansı değerlendirilerek
ASELSAN tarafından tasarlanan ve çekişin olduğu bojilerin üzerinden bulunan Tren Çekiş Kontrol Birimi
(TÇKB) içerisinde yer alan kontrol kartlarında koşturulabilir yapıda olması sınanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Adezyon Kuvveti, Raylı Taşıt Dinamiği, Çekiş Kontrol, Eşzamanlı Simülasyon,

TESTING OF RAILWAY TRACTION CONTROL ALGORITHM WITH
DYNAMOMETER SYSTEM
ABSTRACT
In railway vehicles, advanced traction/braking control systems are designed to minimize slip and slide caused by
variable or low friction between the wheel and rail. The maximum traction force depends on the effectiveness of
the control algorithm which ensures that a correct wheel slip is realized. In this paper, in order to design the
control system algorithms, a co-simulation method is utilized in which both wheel-rail contact models are
constructed and vehicle/wheel dynamics control system design is realized. The main purpose of this study is to
develop a traction control algorithm that keeps the wheel slip close to the actual peak point by searching the peak
of the adhesion force even if the characteristics of the slip velocity and the adhesion force vary depending on the
rail-wheel conditions, in a MATLAB / Simulink® environment for a train model modeled in the Simpack®
environment. The efficiency of the control algorithm and peak point search method have been evaluated through a
co-simulation with Matlab® and Simpack® softwares on the one hand, and on the TrainTraction Control Unit
(TTCU) on the other, located in the ASELSAN Power Electronics Technology and Electrical Machinery Testing
Center and the real time embedded implementation capability of the proposed algorithms have been demonstrated.
Keywords: Adhesion force, Rail vehicle dynamics, Traction control, co-simulation

1. GİRİŞ
Demiryolu raylı araçlarında, ray ve aracın tekerleği arasındaki teğetsel kuvvet karakteristikleri, sıcaklık, nem gibi
çevresel koşullara ve ayrıca rayın fiziksel durumuna bağlı olarak değişmektedir. Bu sebeple, yüksek işletme
verimliliği, özellikle de ray kalitesinin korunması ve yolcu konforunun sağlanması için adezyon katsayısının
değiştiği koşullarda, adezyon kuvvetini optimal bölgede tutacak kontrolcülerin geliştirilmesi önem arz etmektedir
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(Yamazaki vd, 2015). Bilimsel literatürde, kayma ve kızaklama algoritmalarının geliştirilmesiyle ilgili birçok
çalışma mevcuttur (Frylmark ve Johnsson, 2003).
Raylı taşıtlarda mekatronik sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi, hem tekerlek-ray temas modellerinin
oluşturulması hem de taşıt dinamiği kontrol sistemi tasarımlarının yapılmasını gerektirmektedir (Spiryagin vd.,
2011). Bu sebeple, mekatronik modellemeler için eş zamanlı simülasyonlar yapılması gerekmektedir. Bilimsel
literatürde, matematiksel modelleme için kullanılan MATLAB® paketiyle eş zamanlı olarak kullanılabilen raylı
araç çoklu gövde dinamiği simülasyon yazılımları tercih edilmektedir (Kotz, 2003). Bu çalışmada, tren modelini
oluşturmak için Simpack® yazılımından faydalanılmıştır.
Raylı taşıtlarda, sürüş dinamikleri ve kayma-kızaklama kontrolü de dahil olmak üzere araç sistemi dinamiklerinin
karmaşık simülasyonları için gerekli şart, teker-ray temas ilişkisinin modellenmesidir. Tekerlek-ray temas
koşulları için sabit bir sürtünme katsayısında farklı redüksiyon faktörleri kullanılarak temas modelleri benzetimi
yapılmıştır (Polach, 2004).
Kayma- kızaklama kontrolü algoritmalarıyla ilgili bilimsel literatürde birçok çalışma mevcuttur. En temel
yaklaşımda, maksimum adezyon kuvvetindeki veya izin verilen maksimum kayma (creepage) miktarı sisteme
referans girdisi olarak verilmektedir. Öte yandan tekerlek hızı ve taşıt hızı kullanılarak tekerleklerdeki kayma
miktarları ayrı ayrı tespit edilir. Taşıttaki aktarma organlarına bağlı olarak motorun tork kontrolü PI tabanlı bir
kayma kontrolcüsüyle sağlanır. Kararsız bölgeye düşecek bir kayma yaşandığında kayma kontrolcüsü devreye
girerek motordan istenilen toplam torkta bir azalma meydana getirecektir (Ahmad, 2013). Adezyon kuvvetinin
tespiti, hassas taşıt hızı ve ani tepki oluşumları gibi parametreler en basit algoritmanın gerçek zamanlı
uygulanması için zorluk teşkil etmektedir (Dousti vd., 2015). Bunun yanı sıra, ivmelenme, ani yavaşlama gibi
işleyişlerde boji dinamiğini etkilemekte ve salınım oluşturmaktadır. Bilimsel literatürde salınımların kontrolü
üstüne çalışmalar mevcuttur (Yasuoka vd., 1997).
Bu çalışmada, farklı ray koşullarında, referans kayma değerinin bulunması, (Yamazaki vd., 2012) tarafından
önerilen yöntemden yararlanılarak adezyon kuvvetinin tepe noktasını arayarak maksimum çekiş kuvvetinin
oluşturulmasını sağlayan bir kontrol algoritması önerilmiştir. Benzetim ortamında elde edilen sonuçların,
dinamometre test ortamında doğrulaması yapılmıştır.

2. TREN MODEL BENZETİMİ
2.1. Taşıt Modeli
Çalışmada, simülasyonlarda koşturulan raylı araçlara ait matematiksel modeller Simpack yazılım kullanılarak
modellenmiştir. Raylı aracı oluşturan parametrik dinamik model, teker-ray temas modeli, boji ve gövde
elemanlarını kapsamaktadır. Böylelikle, dinamik hareket simülasyonları yapılırken vagonların ve bojilerin tüm
serbestlik dereceleri göz önünde bulundurulmuştur. Raylı araçta kullanılan örnek boji yapısı ve Simpack model
görseli şekil 1’de gösterilmiştir. Simpack modeli üzerinde simülasyonlar gerçekleştirilirken tahrik kuvveti ve yol
direnç kuvvetleri MATLAB ® ortamında boylamasına taşıt modeli kurularak oluşturulmuştur. Raylı araca ait
boylamasına taşıt modeliyle ilgili detaylar (İnce vd, 2017)’de verilmiştir.

2.2. Tekerlek ray temas modeli
Matlab® ve Simpack® ortamlarında yapılan eşzamanlı benzetim çalışmalarında Polach temas modeli
kullanılmıştır. Polach modelinde kullanılan parametreler Tablo 1’de verilmiştir.
Polach temas modeli şu şekilde tanımlanır (Polach, 2004).
,

≤1

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
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a)

b)

Şekil 1. a) Örnek Boji yapısı b) Simpack raylı araç modeli
Tablo 1. Polach model parametreleri (Polach, 2004)
Parametre

Kuru
1.00
0.40
0.55
0.40
0.60

Islak
1.00
0.40
0.30
0.40
0.20

Islak Ray

5000

Kuru Tay

8000

0

Adezyon Kuvveti [N]

Adezyon Kuvveti [N]

6000
1

4000

1

2000
0
-2000
-4000
-6000

-5000
-1

a)

-0.5

0
Kayma Değeri

0.5

1

-8000
b)
-1

-0.5

0
Kayma Değeri

0.5

1

Şekil 2. Farklı yol koşullarına göre Adezyon-Kayma eğrileri (a) Islak Ray durumu (b) Kuru Ray durumu

, sıfır kayma hızında maksimum sürütnme katsayısı, , adezyona bağlı redüksiyon faktörü, , kayma alanında
redüksiyon faktörü, a ve b, eliptik kontak bölgesinin boyutlarını temsil etmektedir. Raylı taşıt modeli için tablo
1’de verilen parametrelerle kuru ve ıslak yol koşulları (Adezyon kuvveti-Kayma eğrileri) Simpack üzerinden
oluşturulmuştur. Islak ve kuru yol koşullarına göre oluşmuş Adezyon kuvveti-Kayma eğrileri Şekil 2’de
verilmiştir.

3. ÇEKİŞ KONTROL ALGORİTMASININ TANIMI
Mevcut adezyonu en etkin şekilde kullanmak için, hızlanma ve frenleme sırasındaki çalışma noktası adezyon
eğrisinin tepe noktası seçilmeli ancak kararsız bölgeye düşülmemelidir (Bkz. Şekil 3). Aksi halde hem
hızlanma/fren mesafeleri uzayacak, hem de raylardaki aşınma artacaktır. Dolayısıyla taşıtın kayma bağlamında
çalışma noktasının her koşulda belirlenen bölgede kalmasını sağlayacak doğrusal olmayan gürbüz bir tork/hız
kontrolcüsü gerekmektedir.
Kayma hızı, tekerleğin açısal hızına karşılık gelen doğrusal hız ile aracın doğrusal hızı arasındaki fark olarak
tanımlanmaktadır. Adezyon kuvveti ise tekerlekler ile ray arasında çekişi sağlayan kuvvet olarak ifade edilir.
Adezyon kuvveti, araç ağırlığı, eğim ve adezyon katsayısı gibi parametrelere bağlıdır. Bu sebeple, adezyon
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kuvvetini fiziksel ve çevresel koşullara göre anlık değişiklik göstermektedir ve doğrudan ölçmek mümkün değildir
(Bkz. Şekil 3). Adezyon katsayısının kestirimi için motor ve dişli kutusu modeli parametreleri ile birlikte,
uygulanan motor torku ve algılanan motor hız bilgisi kullanılabilmektedir. Bilimsel literatürdeki mevcut kaynaklar
incelendiğinde,
motor
torku
ve tekerlek ivmesi kullanılarak adezyon torku kestirimi yapılabilmektedir (Ohishi vd.,2000).
0.4

Islak Ray
Kuru Ray

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Şekil 3. Adezyon Katsayısı-Kayma Eğrisi

3.1. Tepe Noktası Arama Algoritması

Şekil 4. Tepe noktası arama algoritması

Bu çalışmada, kayma hızı ve adezyon kuvvetinin özellikleri ray-teker koşullarına bağlı olarak değişse bile adezyon
kuvvetinin tepe noktasını arayarak gerçek tepe noktasına yakın bir çalışma koşulunun oluşturulması
hedeflenmektedir. Oluşturulan tepe noktası arama algoritması Şekil 4’te gösterilmiştir.
Tepe noktası arama algoritmasında, öncelikle kayma hızı hesaplanır. Kayma hızından kritik kayma hızı çıkarılır ve
PID transfer fonksiyonundan geçirilerek tork azaltma değeri hesaplanır. Tork azaltma değeri baz tork değerinden
çıkartılarak referans tork değeri bulunur. Kritik Kayma hızının türevini referans tork değerinin türevine bölerek
elde edilir. Motor özelliklerine göre belirlenen ve
oranında kayma hızı kaydırılır. Böylelikle,
uygulanan bir tork girdisine karşılık kayma hızında gözlemlenen değişime göre aksiyon alınmış olunur (İnce vd.,
2017).
Şekil 5’te simülasyonların gerçekleştirildiği raylı taşıt modelinin tek vagonu için oluşturulmuş, çekiş kontrol
algoritmasının blok diyagramı gösterilmiştir.
Genel kontrol döngüsünde, yol şartlarına göre tespit edilen optimal veya izin verilen maksimum kayma miktarına
denk gelen tekerlek açısal hızı kontrolcülere referans girdisi olarak verilmektedir. Dinamik olarak referans tekerlek
açısal hız girdisini ‘Tepe Noktası Arama’ algoritması sağlamaktadır. Referans girdisine göre taşıttaki
konfigürasyona bağlı olarak motorun tork kontrolü PI tabanlı bir kayma kontrolcüsüyle sağlanmaktadır. Ancak eş
zamanlı olarak kondüktörün uygulamakta olduğu notch değerine bağlı bir çekiş torku da tekerleklere/akslara tatbik
edilmektedir. Kondüktörün uyguladığı torkun tekerlekte aşırı kaymaya neden olduğu durumlarda kayma
kontrolcüsü devreye girecek ve motordan istenilen toplam torkta bir azalma meydana getirecektir. Buna ek olarak,
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benzetim ortamında, konfor ve güvenlik açısından belirlenmiş ivme değerlerine uygun bir referans hız profili de
tanımlanmıştır. Hız kontrolcüsünün bu referans hızı takip ettirmesi istenmiştir. Hız takibi için üretilen tork, PI
tabanlı kayma kontrolcüsünün ürettiği tork değeri ile toplanmakta ve motorların üreteceği referans tork değerini
oluşturmaktadır.

Şekil 5. Uygulanan genel kontrol döngüsü

4. DİNAMOMETRE TESTLERİ

Şekil 6. ASELSAN Güç Elektroniği Teknolojileri ve Elektrik Makinaları Test Merkezi Şeması

Algoritma optimizasyon ve doğrulama çalışmaları, ASELSAN Güç Elektroniği Teknolojileri ve Elektrik
Makinaları Test Merkezi’nde (Bkz. Şekil 6) yürütülmüştür. Test merkezi ile maksimum yükleme, eğimde kalkış
ve durma, donanımla/yazılımla benzetim, çekiş sisteminin rejeneratif enerji aktarımı, akım ve gerilim parametre
optimizasyonu gibi çalışmalara olanak sağlamaktadır.
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4.1. Test Prosedürünün Kurgulanması
Test için kullanılan ekipmanlar, Cer motor sürücü, PUMA kontrol altyapısı ve ana dinamometre düzeneğini
kapsamaktadır. Şekil 7’de test düzeneğinin işleyisi verilmiştir. Dinamometre testinde, raylı taşıtı temsil eden ve
gerçek zamanlı çalışabilen basit tren modeli kurulmuştur. Basit model, bojide bulunan iki tekerlek setinden birini
temsil etmektedir. Raylı taşıtın Simpack modelinde ise 3 vagon ve 4 çekişli bojiden oluşmaktadır. Test sırasında
PUMA kontrol altyapısında koşacak model, dinamometreye hız ve tork referansını göndermekte aynı zamanda,
dinamometreden aldığı, tekerlek hız bilgisini kullanarak adezyon kuvveti kestirimi yapmaktadır. Adezyon
kestirimi, araç hızı hesaplamaları, MATLAB® ortamında oluşturulan hareket denklemlerine dayanmaktadır.
(6)
(7)
Yukarıdaki (6) denkleminde,
, dönel kütlelerin de etkisinin dahil edildiği toplam taşıt kütlesini,
toplam
adezyon kuvvetini,
ise yuvarlanma, hava ve yol eğimine bağlı dirençlerinin toplamını gösterir.
Aynı zamanda, Eş değer motor,aks,dişli ve teker atalet momentini temsil etmektedir.
Denklem (7)’de,
, adezyon kuvveti kayma değerine bağlı olarak değişmektedir (Bkz. Şekil 2). Kayma değeri
denklem (8)’de gösterildiği gibi, çekiş olan tekerleğin açısal hızı ve vagonun çizgisel hızı
, değerlerine
bağlıdır.
(8)
Dinamometre testi için kullanılacak kuru ve ıslak yol koşulları (Adezyon kuvveti- kayma eğrileri) Simpack
üzerinden üretilmiştir (Bkz. Şekil 2). Kayma değerine göre, elde edilen adezyon kuvveti, tekerleğin açısal hızı
ve vagonun hızını hesaplamak için kullanılır. Oluşturulan modelle beraber, uygulanan kuvvet etkilerinin altında
basit modelin, tren hareket dinamiğine benzer tepkiler vermesi sağlanmıştır. Motor sürücü sisteminde
oluşturulmuş çekiş algoritması, basit tren modelinden gelen hız bilgisi ve tork isteğine göre adezyon-kayma
eğrisinin kararlı bölgesinde olup olmadığını kontrol eder ve kararsız bölgede ise devreye girerek motor tork
isteğini yenileyecektir.

Şekil 7. Dinamometre Test Prosedürü

5. DİNAMOMETRE ve BENZETİM SONUÇLARI
Tepe noktası arama yöntemi, hem Matlab® ve Simpack® yazılımları ile eş zamanlı benzetim ortamında hem de
ASELSAN Güç Elektroniği Teknolojileri ve Elektrik Makinaları Test Merkezi’nde kurulan modellerle
performansı değerlendirilmiştir. Her iki ortam için kullanılan teker modeline ait parametreler ve kayma değerine
göre oluşan adezyon katsayıları, kuvvetleri; kuru ray ve ıslak ray olarak Şekil 2-3’de gösterilmiştir. Şekil 3
incelendiğinde, kuru rayın tepe noktası ile ıslak rayın tepe noktasının farklı kayma yüzdelerinde oluştuğu
gözlemlenmektedir.
Tepe noktası arama yöntemi, Matlab® ve Simpack® yazılımları ile eş zamanlı benzetim ortamında, kuru ray
modeli üzerinde çalıştırılmış ve kayma değerleri, tork ve araç hızı gibi parametreler değerlendirilmiştir. Kuru ray
modeli ile ilgili simülasyon sonuçları Şekil 8’de verilmiştir. Tepe noktası arama algoritması devrede olduğu zaman
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çekiş kuvvetleri sistemin tepe noktası bölgesinde çalışmıştır ve kararsız bölgeye geçmemiştir. Buna bağlı olarak
oluşan tren hızı ve doğrusal tekerlek hızı ile kayma hızı ve kritik hız grafikleri Şekil 8 (a)-(c) de verilmiştir. Islak
ray simülasyonu için, aynı kontrolcü parametreleriyle gerçekleştirilmiş benzetim sonucunda oluşan kayma, tork ve
hız değerleri Şekil 9’da verilmiştir. Islak ray modeline göre yapılan çalışmada tepe noktası algoritması, sistemi,
yine kararlı bölgede tutmayı başarmıştır. Algoritma, istenen tork değerini azaltıcı yönde etki yaparak, sistemin, ray
modelinin oluşturduğu tepe noktası bölgesinde gezinmesini sağlamıştır.
Dinamometre testlerinde kayma davranışı, iki farklı yöntemle yaratılmıştır. İlk olarak, belirlenen kuru ve ıslak ray
adezyon kuvveti eğrilerine göre motor tork isteğinin verilmesi ve kayma bölgesinde kararsız tarafa geçilmesi
sağlanmıştır. İkinci yöntem olarak ise, kuru ve ıslak adezyon eğrileri arasında anahtarlama yapılarak geçiş
sağlanması yapılmıştır. Böylece, kuru ya da ıslak ray koşulunda giden raylı araç modelinin anahtarlama yapılarak
aniden diğer yol koşuluna geçmesi sağlanmıştır. Bu iki yöntemle, üç farklı senaryoda testler gerçekleştirilmiştir.
Senaryo 1’de Islak rayda kalkış yapılırken, kondüktörün uygulamakta olduğu notch değerine bağlı bir çekiş
torkunun kayma bölgesinde kararsız tarafa düşecek büyüklükte uygulanması sağlanmıştır. Senaryo 2’de kuru
rayda kalkış yapılırken kararsız bölgede olmasını sağlayacak tork değeri verilmiştir ve kondüktör torku
değiştirilmeden ıslak ray profiline geçilmiştir. Senaryo 3’te ise aynı kondüktör torku verilerek senaryo 2’nin tersi
gerçekleştirilerek ıslak raydan kuru raya geçiş uygulanmıştır.
Islak ray koşulu adezyon-kayma eğrisinin tepe bölgesi 4750-5000 N adezyon kuvveti üretmektedir. Bu kuvvete
denk gelen motor torku 480-500 N.m arasında yer almaktadır. Senaryo 1’de kondüktör torku 600 N.m olarak
girilmiştir. Bu koşulda raylı araç modelinde kayma yaşanması gerekmektedir. Şekil 10’a bakıldığında ıslak ray
koşulunda uygulanan tork değerinin yarattığı kaymayı algılayarak devreye giren algoritma oluşan kaymayı
giderdiği görülmektedir. Bununla beraber, uygulanmak istenen tork değerini ıslak ray adezyon-kayma eğrisinin
tepe bölgesini oluşturan 475-500 N.m tork değeri seviyelerine yakın bir bölgede tuttuğu görülmektedir.
Şekil 11’de Senaryo 2’de önerilmiş kuru ray koşulundan ıslak ray koşuluna geçiş gösterilmiştir. Kontrol
algoritmasının, uygulanmak istenen tork değerini kuru yol profili için o koşula ait tepe bölgesi tork değerinde
tuttuğu görülmektedir. Islak raya geçiş sağlandığında ise, algoritma gene, istenen tork değerini o koşula ait tepe
bölgesi tork değerine çekmiştir. Böylelikle, algoritma iki farklı yol koşulu için iki farklı tepe noktası bulmuştur.
Aynı kondüktör torku altında, kalkış yapılarak ıslak raydan kuru raya geçme koşuluna ait sonuçlar Şekil 12’de
gösterilmiştir. İstenen tork değeri, algoritmanın devreye girmesiyle o ray koşuluna özgü oluşan adezyon-kayma
eğrisinin tepe bölgesine ait tork değeri mertebelerine çekildiği görülmektedir.

6. SONUÇ
Bu çalışmada, çekiş torku ve kayma hızı değişimlerine bakılarak farklı yol koşullarına göre adezyon eğrilerini
belirleyen ve mevcut adezyonu en etkin şekilde kullanılmasını sağlayan bir algoritma geliştirilmiştir. Bununla
birlikte, geliştirilen algoritma, basit tasarımı sayesinde, ASELSAN tarafından tasarlanan ve çekişin olduğu
bojilerin üzerinden bulunan Tren Çekiş Kontrol Birimi (TÇKB) içerisinde yer alan kontrol kartlarında
koşturulabilir yapıda olmuştur. Bu algoritmanın doğrulama çalışmaları gerçek zamanlı benzetim ile yapılmıştır.
Doğrulama işlemi ASELSAN Güç Elektroniği Teknolojileri ve Elektrik Makinaları Test Merkezi’nde boji modeli
kurularak gerçekleştirilmiştir. Testler sonucu, ‘Tepe Noktası Arama’ yönteminin ray koşullarına özgü oluşan
adezyon-kayma eğrilerinin tepe bölgesine ait bölgelerde çalıştığı gözlemlenmiştir.
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c) tren hızı d) kayma hızı
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Şekil 10. Islak raya ait dinamometre sonuçları a) Kritk -kayma hızı b) uygulanan tork c) Tekerlek açısal hızı

Şekil 11. Kuru raydan Islak raya geçis dinamometre sonuçları a) Kritk -kayma hızı b) uygulanan tork c) Tekerlek açısal hızı
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Şekil 12. Islak raydan Kuru raya geçis dinamometre sonuçları a) Kritk -kayma hızı b) uygulanan tork c) Tekerlek açısal hızı
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ÖZET
Yapılan çalışmada Wankel motoru için bir çevrim atlatma mekanizması tasarlanmıştır. Verim artırmaya yönelik
çalışmalar üzerinde durulmuş, bunlardan biri olan ve Wankel motorunda ilk kez denenecek olan çevrim atlatma
yöntemi tanıtılmıştır. Temel olarak bu stratejide, güç üretilen dört zaman tamamlandıktan sonra takip eden
çevrimde iş üretimi gerçekleşmez. Bu amaçla iş üretilmeyen çevrime gelindiğinde yakıt ve ateşleme kesilir. Bu
yöntemin getireceği yeniliklerin test edilmesi amacı ile çift rotorlu Mazda 13B-MSP (Multi Side Port) motoru tek
rotorlu hale dönüştürülmüştür. Çevrim atlatma yönteminin bu motora uyarlanabilmesi için tasarlanan
mekanizmanın kompakt yapısı sayesinde otomobillere uyarlanmasının mümkün olacağı düşünülmektedir.
Tasarlanan sistemde temel mantık, atlatılan çevrimde emme kanalına konulacak bir döner supap yardımı ile emme
işlemini durdurarak çevrim kontrolünü sağlamaktır. Bu sebeple motorun orijinal emme penceresine uygun yeni bir
döner supap mekanizması tasarlanmıştır. Döner supabın mekanizmaya dahil edilmesi ile birlikte motor üzerindeki
hareketli parçalar arasında bir bağıntı sağlanmış ve geliştirilen çevrim atlatma stratejisi tanıtılmıştır. Sonuç olarak
çevrim atlatma metodunun dolgu kaçak problemlerinin çözülmesi halinde Wankel motoruna pratikte
uygulanabileceği görülmüştür.
Keywords: çevrim atlatma mekanizması, Wankel motoru, içten yanmalı motorlar, çevrim atlatma stratejisi, döner
supap

ADAPTATION OF SKIP CYCLE STRATEGY TO THE WANKEL ENGINE

ABSTRACT
In this study, a skip cycle mechanism has been designed for the Wankel engine. Efficiency improvement methods
have been described and one of these methods, the skip cycle strategy, has been introduced for the first time in
Wankel engine. In this method, after the four periods of power generation are completed, no more work is
produced in the following cycle. To achieve this, the fuel and ignition are cut off during the period when power is
not generated. To test this innovation, the dual-rotor Mazda 13B-MSP (Multi Side Port) engine has been converted
to single-rotor with the scope of this study. A mechanism has been devised so that the skip cycle method can be
applied to Wankel engine and it is thought that the designed mechanism can be adapted to the automobiles thanks
to its compact structure. In this system, the basic idea is to provide cycle control in skipped cycle by stopping the
intake operation with the help of a rotary valve to be placed in the intake port. For this reason, a new rotary valve
mechanism suitable for the original intake port of the engine is designed. A correlation has been provided between
the moving parts on the engine with the addition of the rotary valve to the mechanism and improved skip cycle
strategy has been introduced. As a result, it can be seen that the skip cycle method can be applied to the Wankel
engine in practice if the leakage problems are solved.
Keywords: skip cycle mechanism, Wankel engine, internal combustion engines, skip cycle strategy, rotary valve
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1. GİRİŞ
İçten yanmalı motorlara talep artışı ile birlikte dünya petrol rezervleri hızla tükenmekte ve sağlanan rezerv artışı
tüketim artışı ile dengeleneceğinden yeni petrol yataklarının bulunması da yeterli bir çözüm olmayacaktır. Ancak
asıl önemli problem 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren baş gösteren küresel ısınma ve egzoz gazları sebebi ile
meydana gelen çevre kirliliğidir. Bu problemlerin kaynağında egzoz gazları emisyonu yatmaktadır. (Günkan,
2013). Wankel motoru hafifliği ve az yer kaplaması ile birlikte NOx emisyon değerlerinin düşük olması ile öne
çıkmaktadır. (Ansdale, 1968). Bunun yanı sıra kısmi yüklerde özgül yakıt tüketimi fazladır. Tasarlanan çevrim
atlatma mekanizması ile özgül yakıt tüketiminde azalma hedeflenmektedir.
Wankel motorunda emme ve egzoz zamanları klasik pistonlu motorların aksine bir supap tertibatı ile değil, ön,
arka ve ara yan kapaklarda bulunan pencereler vasıtası ile gerçekleşir. Avans ise pencere geometrileri ile
belirlenmektedir. Bu çalışma kapsamında döner supabın pencere açıklığı ve geometrisi üzerine çalışılmış ve
mekanizmanın teorik hesaplarının yanı sıra tasarımı da yapılmıştır.
Benzinli motorlarda motora alınan taze dolgu miktarı gaz kelebeğinin kısılması ile birlikte azalır ve böylece çıkış
milinden elde edilen güçte düşme gözlenir. Çevrim atlatma yönteminde ise gaz kelebeğini kısmak yerine
eksantirik milinin bir tam dönüşünde emme penceresi açılarak iş üretilecek, izleyen dönüşte ise pencere kapalı
konuma getirilerek iş üretimi gerçekleşemeyecektir.
Bu çalışmada amaç, çevrim atlatma yönteminin 13B - MSP Renesis motora uyarlanmasıdır. Yapılan literatür
araştırması kapsamında döner pistonlu motorlarda bugüne kadar çevrim atlatma yönteminin kullanıldığına dair
herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.

2. İÇTEN YANMALI MOTORLARDA VERİM ARTIRMAYA YÖNELİK
ÇALIŞMALAR
Yakıt tüketimi ve egzoz gazları emisyonu günümüzün iki önemli sorunudur. Bu soruna yönelik geliştirilecek olan
motorlarda hedef, gelişmiş teknolojileri kullanarak motor verimini artırmaktır (Günkan, 2013).
Verim kavramı elde edilen net işin, bu işin elde edilebilmesi için harcanan yakıt enerjisine oranı olarak basitçe
tanımlanabilir. İçten yanmalı motorların asıl problemi ise verimin kısmi yük bölgesinde sahip olduğu düşük
değerlerdir. Benzinli motorlarda, yük yakıt tüketimini etkileyen önemli bir parametredir. Kısmi yükte gaz
kelebeğinin sebep olduğu pompalama kaybının artması motor verimliliğini olumsuz yönde etkiler. Klasik pistonlu
motorlarda verimi artırabilmek için silindir devre dışı bırakma, değişken supap zamanlaması, değişken sıkıştırma
oranı, çevrim atlatma gibi yöntemler geliştirilmiştir. (Tekeli, 2013)
Pompalama kayıplarının azaltılması ve yakıt ekonomisinin iyileştirilmesi amacıyla motorlarda güç ihtiyacının
düşük olduğu yük bölgelerinde silindir devre dışı bırakma yöntemi uygulanabilir. Bu sistem en temel anlatımla her
çalışma koşulunda istenen yükün elde edilebilmesi için gerekli olan en az sayıda silindiri kullanmak olarak
tanımlanabilir. Bu yöntem çalışmayan silindirlere hava girişi ve yakıt enjeksiyonunun kesilmesi prensibi ile çalışır.
(Trask, 2011)
Silindir devre dışı bırakma uygulanan motorda araç seyir halindeyken hava ve yakıtın silindirlerin birkaçına
ulaşmasını önlemek amacıyla sistem tarafından supaplar kapatılır. Bu durum tutuşmanın, motorun tüm silindirleri
yerine bir kısmında meydana gelmesi ve seyir esnasında çalışan silindirlerin yükü arttığı için kullanılan yakıtın
çok daha az olması anlamına gelir. Böylece motorun etkin strok hacmi azaltılmış ve verimde artış sağlanmış olur.
(Doğru, 2013) Benzinli motorların kısmi yük bölgesinde yakıt tüketimini azaltmaya yönelik en etkili sistemlerden
biri de çevrim atlatma yöntemidir.

2.1 Çevrim Atlatma Yöntemi
Kutlar tarafından 1999 yılında ortaya konulan bu yöntemde temel mantık, birbirini takip eden dört zamanlı
çevrimlerin bazılarında emme ve egzoz supaplarını kontrol ederek yakıtı kesmek ve silindir içerisine olan hava
girişini durdurmak, diğer çevrimlerde ise aynı gücün elde edilebilmesi için gaz kelebeği açıklığı ve taze dolgu
girişini artırmaktır (Kutlar, 2007). Bir diğer deyişle, motor gücü azaldığında gaz kelebeğinin kısılıp silindir
içerisine çevrim başına giren dolgu miktarını azaltmak yerine, dört zaman tamamlandıktan sonra bunu takip eden
diğer dört zamanda iş üretilmez. Gaz kelebeği açıklığı ve dolgu miktarı, iş üretilen stroklarda artırılır. (Kutlar,
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1999) Şekil 1’de normal olarak gerçekleşen bir çevrimi takip eden bir adet atlatılmış çevrim temsili olarak
gösterilmektedir.

Şekil 1. Çevrim atlatma stratejisi ve normal dört zamanlı çevrim stratejisinin yanma odası basıncı ve
supapların açılma grafiği.

Bu yöntem silindir deaktivasyonu yöntemine benzemektedir. Fakat tek silindirli motorlarda silindir deaktivasyonu
yönteminden bahsedilemez. Ancak, çevrim atlatma yöntemi ile silindirin çalışma koşullarının değiştirilmesi
mümkündür. Böylece motor çalışma modları arasında daha yavaş ve daha düzgün bir geçiş sağlanabilmekte ve
motor momentinde meydana gelebilecek olası ani değişimler de engellenebilmektedir. (Günkan, 2013)
Kutlar'ın çalışması da dahil olmak üzere bahsedilen yöntemlerin birçoğu klasik pistonlu motorlar üzerinde
tasarlanmış ya da denenmiş ve çeşitli sonuçlar alınmaya çalışılmıştır. Yanma odasına giren hava-yakıt karışımının
kontrolü supaplar tarafından yapıldığından çevrim atlatma stratejisinin Wankel motoruna uygulanması için temel
parçanın döner supaplar olduğu söylenebilir.

2.2 Döner Supap Mekanizmaları
Motor verimliliği döner supaplara bağlı olduğundan güç ünitelerinin en önemli parçası olarak görülürler.
Tasarlanacak sistemlerde supap seçimi için birçok kriter olmakla birlikte istenen çalışma hızı ve sisteme uygunluk
iki temel parametredir.
Geçmişten bugüne kadar birçok kez üretilmiş, patenti alınmış ya da önerilmiş ve birçok motorda kullanılmıştır.
Tüm buluşları gözden geçirmek mümkün olmasa da mevcut döner supap tasarımlarının yüzeysel bir incelemesi
kolayca tanınabilecek temel eksiklikleri ortaya koymakta yardım sağlayacaktır.
Yarı küresel yanma odalı bir motorda döner supap ve supap sızdırmazlık elemanları Coates tarafından kaçakların
azaltılmasına yönelik bir çalışmada tasarlanmıştır. Emme kanalında seramik karbon sızdırmazlık elemanı
kullanılmıştır. (Coates, 2004)
Muroki ve arkadaşları tarafından aynı port alanına sahip radyal bir döner valfte açılma ve kapanma zamanları
değiştirilerek statik akış katsayısının nümerik çözümleri yapılmıştır. (Muroki, 1995)
Sıkıştırma oranı değiştirilebilen yüksek genişleme oranına sahip benzinli bir motorda Ueda ve arkadaşları
tarafından emme işlemi için döner supap kullanılmıştır. Motor yük kontrolleri döner supap zamanlamasının
değiştirilmesi ile sağlanmış ve yakıt tüketiminde iyileşme görülmüştür. (Ueda, 1995)

3. ÇEVRİM ATLATMA MEKANİZMASININ TASARIMI
3.1 Çift Rotorlu Wankel Motorunun Tek Rotorlu Hale Dönüşümü

Deneylerde kullanılacak motor seçiminde piyasada bulunma, tasarım değişikliklerine elverişlilik, parça temini,
ölçüm düzeneklerine uygun olma gibi kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Bu kıstaslar doğrultusunda Mazda
13B-MSP motoru seçilmiştir. Egzoz pencerelerinin yan kapaklarda olduğu bu motorda, rotorun bulunduğu
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gövdenin konstrüktif değişikliklere uygun olması da çevrim atlatma sisteminin uygulanabilirliği açısından bir
diğer avantajdır. Orijinal motor Şekil 2’de gösterilmektedir.
Orijinal Mazda 13B-MSP motorunda her iki rotor bölmesinde Şekil 2’de görüldüğü gibi üç adet emme penceresi
bulunur. Yan gövdelerde ikincil ve yardımcı emme pencereleri (yüksek hız pencereleri), ara gövdede ise birincil
emme penceresi bulunmaktadır. Motor yüksek hızlara çıkabildiği için ve her motor hızında yüksek moment
sağlamak amacıyla motorda 3750 d/d'ye kadar birincil, 6250 d/d'ye kadar birincil ve ikincil emme penceresi ve bu
hız sonrası yardımcı emme penceresi de açılmaktadır (Ohkubo, 2004). Pencerelerin rotor tarafından açılma ve
kapanma zamanları Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 2. Pencere görünümleri
Tablo 6 : Pencerelerin açılma ve kapanma zamanları.
Birincil Pencere

EA (ÜÖN’dan sonra) 3◦
EK (AÖN’dan sonra) 65◦

İkincil Pencere

EA (ÜÖN’dan sonra) 12◦
EK (AÖN’dan sonra) 36◦

Yardımcı Emme Penceresi

EA (ÜÖN’dan sonra) 38◦
EK (AÖN’dan sonra) 80◦

Kullanılacak motorun seçiminden sonraki aşama motoru tek rotorlu hale dönüştürme sürecidir. Wankel motorunun
tek rotorlu hale getirebilmek için arka rotor, ara gövde ve arka gövde çıkarılmıştır. Çift rotorlu motor, tek rotorlu
prototip hale dönüştürülmüştür. Dönüşüm sürecinde birçok parça üzerinde tadilat yapılmıştır. Bazı parçalar ise tek
rotorlu prototip motora uygun olarak yeniden imal edilmiştir. Eksantrik mili, emme ve egzoz manifoldları,
yağlama ve soğutma sistemleri, merkezleme pimleri ve uzun cıvatalar gibi birçok mekanik kısımlar tek rotorlu
sisteme göre uyarlanmıştır. Ayrıca deney motoru için ateşleme ve püskürtme sistemlerinin kontrol edilebildiği bir
elektronik kontrol ünitesi yapılmıştır. (Cihan, 2017)
Tek rotorlu motorun imalinden sonraki aşama çevrim atlatma mekanizmasının motora uyarlanmasıdır. Çevrim
atlatma yönteminin Wankel motoruna uygun halde geliştirilecek olan mekanizmanın ve hesaplamaların kilit
noktası "Döner supap" tertibatıdır. Wankel motorunda bulunan döner supap, içinden hava-yakıt karışımı geçişine
izin veren ve dolgunun yanma odası içerisine aktarılmasını sağlayan bir pencere açıklığı bulunan içi boş silindirik
bir yapıdır. Wankel motorunda bulunan orijinal döner supap Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. Orijinal döner supap

Orijinal supap motor içerisinde aç-kapa durumu manifold üzerindeki dişli mekanizması ve buna bağlı bir aktüatör
ile sağlanmaktadır. Daha önce bahsedildiği gibi motorda her hızda yüksek moment sağlamak için, yardımcı emme
penceresinde bulunan supap (döner klape), motorun yüksek hız durumlarında açık, düşük hızda ise kapalı konuma
getirilir. Çevrim atlatma mekanizmasında ise solenoid ile çok kısa zaman aralığında çift yönlü döner hareket
sağlamak (açma ve kapama) çok güç olduğu için döner supap sürekli döner yapıda tasarlanmıştır. (Özcan, 2016)
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3.2 Supap Pencere Geometrisinin Belirlenmesi

Çevrim atlatma stratejisinin gerçekleştirilebilmesi ve dolgu kontrolü doğrudan pencere açıklığı ile ilgilidir. Bu
nedenle en yüksek performansın sağlanacağı pencere geometrisinin belirlenmesi gerekir.

Şekil 4. a) Orijinal supap, b) Yeni tasarım.

Bu amaçla orijinalinde daha uzun olan supap penceresi yardımcı emme penceresine uygun olarak Şekil 4'te
görüldüğü gibi kısaltılmıştır. Bu bölümün motor performansına olumlu bir etkisi görülmemiştir. Döner supap
üzerine açılan pencerenin açı tespiti için supabın hareketi esnasında kanal penceresinde taradığı alanların bilinmesi
gereklidir. Bu amaçla 700, 800, 900 ve 1100 açılarında pencere açıklıkları tasarlanarak üzerinde çalışılmıştır (Şekil
5).

Şekil 5. Döner supapta 700, 800, 900 ve 1100 açılarında pencere açıklığı tasarımı.

3.2.1 Supap Kontrolü:
Wankel motorunun orijinalinde bulunan supap 80 0 projeksiyon açısına sahiptir. Supap bir derecelik dönme
hareketi yaptığında yardımcı emme penceresi üzerinde 0,3 mm genişliğinde bir açılma meydana getirir. Bu hareket
sırasında taranan alanın tespit edilebilmesi için supap ve pencere arasında kalan kısım geometrik olarak
belirtilmiştir. Şekil 6’da döner supabın hareketi esnasında pencerede taradığı alanlardan biri şematik olarak
gösterilmiştir.

Şekil 6. Döner supap hareketi ile birlikte taranan alanın örnek gösterimi.
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Orijinal supaptan farklı olarak ön görülen, 800 pencere açıklığı dışındaki supap açılma açılarında da yapılan
hesaplamalar için izlenen yol aynıdır. Ancak açılma açısı,




900 pencere açıklığı olan supap için 100,
1100 olan pencere açıklığındaki supap için pencerenin 300 boyunca tamamen açık olduğunun
700 açıda ise ilk 700 sonrası supabın kapandığı tespit edilmiştir.

Supapların kapanma hareketlerinin hesabında da aynı yöntem kullanılmıştır. Bahsi geçen hesaplar eksantirik
milinin 0,1 derecelik adımları için yapılmıştır. Hesaplar sonucu döner supabına farklı açılardaki pencere açıklıkları
ile elde edilen grafik, Şekil 7'de gösterilmiştir.

Şekil 7. Döner supabta açılan farklı açılardaki pencere açıklıklarına göre pencere üzerinde taranan alanlar.

Motor performansını iyileştirmek için çıkarılan sonuçlara bakıldığında,
 Supap pencere açıklık açısının başlangıç noktası yardımcı emme penceresinin başlangıcı ile aynı olmalı,
 Kapanması ise düşük hızlarda kullanılacağı için pencereden erken gerçekleşmelidir.
Şekil 7'de açılma durumunda 1100 haricindeki tüm pencere açıları istenen özelliğe sahiptir. Kapanma durumunda
ise en uygun seçeneğin 700 açıya sahip olan supap tasarımı olduğu tespit edilmiştir.
Hesaplara bir sonraki adım olarak rotor (piston) da eklenir. Wankel motorunda rotor hareketi belirli bir eksen
üzerinde olmadığından anlık rotor konumunun belirlenebilmesi için koordinatlardan yararlanılır. Supap ve rotor
arasında kalan alanın net bir şekilde tespiti için hesaplar 5 derecelik adımlar için yapılmıştır. Şekil 8'de rotor ve
supap arasında kalan net kesit alanı gösterilmiştir. Kapanma hareketleri de rotorun beş derecelik adımlarında 700,
800, 900 ve 1100 açılara sahip supapların her biri için hesaplama yapılmıştır.

Şekil 8. Rotor hareketine göre pencerede meydana gelen açıklığın örnek gösterimi.
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Şekil 9. Rotor ve supabın birlikte hareketinde yardımcı emme penceresi açıklık alanları.

900 ve 1100 pencere açıklığındaki supapların kapanma durumlarının kötüleştiği, 70 0 açıdaki supapta ise yardımcı
emme penceresini tam olarak açamadığı için performans kaybına sebep olduğu sonucuna varılmıştır (Şekil 9).
Bahsi geçen tüm hesaplamalarda rotor dönme hareketine Şekil 10'da görülen referans noktası olan sıkıştırma üst
ölü noktasından başlamaktadır.

Şekil 10. Rotor gövde içerisinde sıkıştırma ÜÖN'de alınan referans noktası.

Motor performansını artırmak için Şekil 11'de görüldüğü gibi rotorun referans noktasına göre 100, 200, 300
eksantirik mili açılarında daha erken açıldığı durumlar incelenmiştir.

Şekil 11. Döner supabın 100, 200, 300 açılarında emme penceresinden erken açılma durumları.

Şekil 12'de 800 pencere açıklığındaki supabın, 10 derece erken açıldığında kapanma hareketinin geciktiği, 30 0
erken açıldığında ise tüm pencere alanını tarayamadığı dolayısıyla performans düşüklüğüne neden olacağı
görülmektedir. İncelenen bu üç durum arasındaki en iyi performansa 200 erken açılma durumunda sahip olunacağı
tespit edilmiştir. Bu durum Şekil 13 ve Şekil 14’te görüldüğü gibi denenen diğer supap açıklık açıları için
geçerlidir.
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Şekil 12. 800 pencere açısına sahip supap için 100, 200, 300 erken açılma sonucu elde edilen alanlar

Şekil 13. 900 pencere açısına sahip supap için 100, 200, 300 erken açılma sonucu elde edilen alanlar.

Şekil 14. 1100 pencere açısına sahip supap için 100, 200, 300 erken açılma sonucu elde edilen alanlar.

Erken açılma ve referans noktasında, harekete başlama durumları karşılaştırıldığında motor performansı açısından
çok büyük farklar olmadığı görülmüştür. Yapılan hesaplar sonucunda 80 0 pencere açıklığına sahip döner supabın
motor verimine daha faydalı olduğu ve bu yüzden en uygun seçenek olduğu sonucuna varılmıştır.

3.3 Wankel Motoru Çevrim Atlatma Stratejisi
Wankel motorunun sahip olduğu hareketli parçalar eksantirik mili, rotor ve döner supaptır. Çevrim atlatma
stratejisinin Wankel motoruna uyarlanabilmesi için gereken en önemli bilgi, bu parçaların birbirlerine göre dönme
hareketlerini veren bağıntıdır.
13B-MSP Wankel motorda rotor bir tam tur döndüğünde eksantrik mili üç tur dönmekte ve motorda bir çevrim
gerçekleşmektedir.Yapılan hesaplar sonucunda, rotorun eksantirik miline göre sahip olduğu 1'e 3'lük dönme
oranına, eksantirik milinin yarı hızında dönen supap da eklenmiş olur. Bu sayede bir çevrimde yanma odasına
dolgu girişi sağlanırken diğer çevrimin atlatılması mümkün olacaktır.
Tablo 2’de bir tam çevrim gösterilmektedir. Burada normal çevrimde yardımcı emme penceresine dolgu girişi
gerçekleşirken atlatılmış çevrim boyunca supabın hep kapalı kısmının pencereyi taraması sayesinde içeriye dolgu
girişi olmamaktadır.
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Tablo 2. Motorda bir çevrim boyunca emme penceresi, supap ve milin çevrim durumuna göre değişimi.
Eksantirik Mil (derece)

Supap (derece)

Durum (pencere)

0
141
350
450
540
630

0
70.5
175
225
270
315

Kapalı
Tamamen açık
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı

Çevrim
Normal Çevrim
Atlatılan Çevrim

3.4 Çevrim Atlatma Stratejisinin Motora Adaptasyonu

Supabı döndürecek tahrik momentinin kaynağı mekanizma tasarımı için belirlenen ilk adımdır. Bunun için orijinal
Wankel motorunda yanma odasına yağ gönderme görevi üstlenen ve bu amaçla emme kanalına yağ püskürten
dozaj pompası tahrik sistemi uygun bulunmuştur. Tek rotorlu motora dönüşüm sonrası yağ dozaj pompası
kullanılmadığı ve dolayısıyla çıkış mili dış kapak üzerinde boşta kalmıştır. Bu çıkış mili hareketini eksantrik
milinden almıştır. Mil üzerindeki dişli sayesinde çıkış mili eksantrik milinin yarı hızında dönmektedir.
Supabın hemen çıkışından hareket alınması amaçlandığından supap üzerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır.
Öncelikle istenen durum araçlara entegresi mümkün olan kompakt bir yapı oluşturmaktır. Bu amaçla Şekil 15’te
görüldüğü gibi dişli çarkı kendi bünyesinde bulunduran bir döner supap tasarlanmıştır. (Üngör, 2017)

Şekil 15. Tasarlanan yeni supap

Şekil 15’de görüldüğü gibi, supabın motorun içinde kalan ucuna küçük bir mil entegre edilmiştir. Tam karşısına
gelen kısımda da bir delik açılarak tek taraftan mesnetlenmiştir. Diğer uca bir segman konularak supabın motor
dışına çıkması engellenmiştir. Supabın motor dışında kalan kısmı ise pompa milinden alınan hareketin
senkronizasyonunun sağlanabilmesi için dişli kasnak şeklinde tasarlanmıştır.(Çakır, 2000)
Manifoldun konumlandırılması tasarımın bir sonraki aşamasını oluşturur. Supabın motor gövdesi tarafındaki ucu
bir dönen mekanizma olarak tasarlandığından manifoldun gövdeye bağlanması söz konusu değildir. Bu nedenle
Şekil 16’da görüldüğü gibi emme manifoldu supabın içine yerleştirilmiştir.

Şekil 16. Manifoldun motor üzerindeki konumu.

Manifoldun gövdeye sabitlenmesi için tasarlanan ayaklar mekanizmanın çalışmasına engel teşkil etmeyecek
şekilde konumlandırılmıştır. Yuvarlanmalı yatağın gövdeye bağlanması ve sistemin yataklanması için Şekil 17'de
görüldüğü gibi bir flanş tasarlanmıştır. Flanşın motora entegresi motor üzerinde yeni delikler açılmadan
sağlanabilmiştir.
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Şekil 17. Tasarlanan flanş ve motor üzerindeki konumu

4.SONUÇLAR
Yapılan çalışmada Kutlar’ın 1999 yılında ortaya koyduğu çevrim atlatma prensibi temel alınmıştır. Tek rotorlu bir
Wankel motorunda ilk defa denenecek olan bu stratejinin motora uyumu incelenmiş ve hesaplamaları
gerçekleştirilmiştir. Sonrasında çevrim atlatma prensibinin uygulanabileceği bir yeni mekanizma tasarlanmıştır.
Mekanizma tasarımında sistemin motorlu taşıtlara adaptasyonu ve çalışmanın devamında yapılacak olan deneylere
uygunluğu göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca çift rotorlu Wankel motoru temin edilerek bir sonraki aşamada
tasarlanan mekanizmanın deneylerinin yapılması için deney ölçümü ve mekanizmanın yapım kolaylığı açısından
çift rotorlu yapısı tek rotorlu hale getirilmiştir.
Tasarlanan mekanizma teori ile pratik arasındaki farkların azalması amacı ile gelecekte deney sonuçları ile
desteklenebilir. Döner supap mekanizmasının esnek yapısı sayesinde çok ufak değişikliklerle çevrim atlatma
stratejisinin öngördüğü birçok farklı stratejiye uyarlanması (Bir boş bir dolu çevrim (NS) ve İki boş bir dolu
çevrim (NSS)) mümkündür.
Bir sonraki aşamada, çevrim atlatma mekanizması tek rotorlu hale getirilen deney motoru üzerine yerleştirilip
elektrik motoru ile mekanik deneylerinin yapılması ve ardından motor frenine bağlanarak kısmi yüklerde ve farklı
hızlarda deneylerinin yapılması öngörülmektedir.
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ÖZET
Araç güvenliği ve yakıt tasarrufundaki sürekli artan gereksinimlerin yanı sıra güvenlik parçalarını tasarlama
zorluğu, geliştirilmiş yüksek mukavemetli çeliklerin (AHSS–Advanced High Strength Steels) gelişimine yol
açmıştır. Son yıllarda geliştirilen çeliklerden biri de 3. nesil AHSS çelikleri içerisinde yer alan TRIP (dönüşüm
kaynaklı plastisite kazanan (TRIP–Transformation Induced Plasticity)) destekli beynitik ferritik (TBF–TRIP aided
Bainitic Ferrite) çelikleridir. Bu çelikler, hem yüksek mukavemet hem de yüksek derin çekilebilirlik
kombinasyonunu (yüksek süneklik) bir arada bulundurmasıyla oldukça dikkat çekicidir. Literatürde, bu çeliklerin
elektrik direnç punta kaynağı ile ilgili henüz bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada, farklı
kalınlıklardaki TBF çelik saclarının elektrik direnç punta kaynaklı birleştirmelerinde kaynak akımına bağlı olarak
makro yapıları, çökme miktarları, çekirdek çapları ve kaynak mukavemetleri belirlenmeye çalışılmıştır. Genel
itibariyle, düşük kaynak akımlarında erime bölgesinde (EB) küçük boyutlu çatlaklar, yüksek kaynak akımlarında
ısı tesiri altındaki bölgede (ITAB) oldukça büyük boyutlu çatlaklar meydana gelmiştir. Çökme miktarı ve çekirdek
çapı kaynak akımı artışıyla hemen hemen lineer şekilde artmıştır. Genel itibariyle, kaynaklı numunelerde düşük
kaynak akımlarında daha yüksek kaynak mukavemeti ve daha yüksek enerji absorplama kapasitesi elde edilmiştir.
7 kA kaynak akımı ile kaynak edilen kaynaklı numune ara yüzey tipinde bir kırılma sergileyip en yüksek kaynak
mukavemetine sahip olmuştur. Yüksek kaynak akımları ile kaynak edilen düşük mukavemete sahip kaynaklı
numunelerde ise ITAB’da yer alan derin çatlaklar, bu numunelerde çekirdek veren tipte kırılmalara neden
olmuştur. Esas itibariyle, kaynak bölgesinde oluşan bu çatlaklar kaynak mukavemetini belirlemiştir.
Anahtar Kelimeler: TBF Çeliği, Elektrik Direnç Punta Kaynağı, Makroyapı, Kopma Yükü.
ELECTRICAL RESISTANCE SPOT WELDABILITY OF NEW GENERATION TBF STEEL IN
DIFFERENT THICKNESSES
ABSTRACT
The constantly increasing requirements for vehicle safety and fuel economy, as well as the difficulty of designing
safety components, have led to the development of advanced high strength steels (AHSS). TBF (TRIP
(Transformation Induced Plasticity) aided Bainitic Ferrite steel) in 3rd generation AHSS steels has been developed
in recent years. These steels are very effective due to their combination of high strength and high deep drawing
ability (high ductility). In the literature, there is not yet work on the electrical resistance spot welding of these
steels. For this reason, in this study, it was tried to determine the macrostructures, indentation depth, nugget sizes
and weld strengths of TBF steel sheets of different thicknesses depending on the welding current in the electrical
resistance spot welded joints. In general, small-scale cracks have occurred in the melting zone (MZ) at low
welding currents and also large-scale cracks were occurred in the region under the heat-affected zone (HAZ) at
high welding currents. The indentation depth and the nugget size increased linearly with increasing welding
current. In generally, higher weld strength and higher energy absorption capacity have been achieved in welded
samples at lower welding currents. The welded specimen joined with weld current of a 7 kA exhibits an interfacial
fracture and has the highest weld strength. Also deep cracks in the HAZ have caused nugget size pull out in
specimens with low strength welded with high welding currents. Essentially, it was observed that these fractures in
the weld zone affect weld strength.
Keywords: TBF steel, Electrical Resistance Spot Welding, Macrostructure, Tensile Shear Strength.
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1. GİRİŞ
Günümüz şartlarında otomotiv sektöründeki artan rekabet şartları ve artan çevre hassasiyeti her geçen gün
otomotiv üreticilerini daha yüksek performanslı, daha düşük maliyetli ve daha hafif malzemeler üretmeye ve
kullanmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda, araç hafifletme, son yıllarda yakıt tüketimini ve sera gazı salınımını
azaltmada otomotiv sektöründeki en öne çıkan Ar-Ge çalışmaları arasında yer almaktadır (King, 2007). Bazı
araştırmacılar, araç ağırlığındaki %10 oranındaki azalmanın bile yakıt tüketimine yaklaşık %3-7 oranında katkı
sağladığını belirtmişlerdir (Spena et al., 2013; Cheah, 2010). Araçların hafifletilmesi konusunda, yüksek dayanım
ve yüksek şekillendirilebilirlik (süneklik) son derece önem arz etmektedir. Bu sayede, dayanım ve sünekliğin ortak
sonucu olarak da deformasyon esnasında absorbe edilen enerjinin (tokluk) artışıyla araç güvenliği artmaktadır.
Son yıllarda malzeme bilimindeki gelişmelere paralel olarak otomotiv sanayinde kullanılan sacların
mukavemetlerinde ve şekillendirilebilirlik yeteneklerinde de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Araç güvenliği ve
yakıt tasarrufundaki sürekli artan gereksinimlerin yanı sıra güvenlik parçalarını tasarlama zorluğu geliştirilmiş
yüksek mukavemetli çeliklerin (AHSS–Advanced High Strength Steels) gelişimine yol açmıştır. Düşük alaşımlı
derin çekmeye uygun (DDQ–Deep Drawable Quality) sac kalitelerinden, tamamı sert ve gevrek martenzit fazından
oluşan yüksek mukavemetli kalitelere kadar uygulama örneklerini otomobiller üzerinde görebilmekteyiz: Arayer
atomu içermeyen IF (Interstitial Free) çelikleri, yüksek mukavemetli düşük alaşımlı (HSLA–High-Strength LowAlloy), çift fazlı (DP–Dual-phase), dönüşüm kaynaklı plastisite kazanan (TRIP–Transformation Induced
Plasticity), kompleks fazlı (CP–Complex Phase) ve martenzitik çelikler (MART–Martensitic), Bor alaşımlı (MnB) sıcak şekillendirme çelikleri gibi geliştirilmiş yüksek mukavemetli çelikler (AHSS > 700MPa). Ayrıca, yüksek
mangan içerikli ikizlenme yoluyla plastisite kazanan ostenitik (TWIP–Twinning Induced Plasticity) çelikleri,
AHSS çelikleri ile yakın mukavemet değerlerine sahip olmasına karşın çok daha yüksek uzama değerleri ile dikkat
çekmektedirler.
Günümüzde otomotiv sanayinde kullanılan AHSS çelikleri 3 nesil olarak sınıflandırılabilir. DP, TRIP, CP/MP
(Complex/Multiphase) çelikleri 1. nesil çelikler, TWIP çelikleri ise 2. nesil çelikler olarak bilinmektedir (De
Cooman, 2004; Speer et al., 2011). Diğer taraftan, TRIP destekli beynitik ferritik (TBF–TRIP aided Bainitic
Ferrite) ve su verilmiş & küreleştirilmiş (Q&P–Quench and Partitioning) çelikleri, 1. ve 2. nesil çeliklerin sahip
olduğu mekanik özelliklerinin arasında yer alan ve en yeni nesil olan 3. nesil AHSS çelikler sınıfında yer
almaktadır. TBF çelikleri hem yüksek mukavemet hem de yüksek derin çekilebilirlik kombinasyonunu (yüksek
süneklik) bir arada bulundurmasıyla oldukça dikkat çekicidir. TBF çelikleri, kalıntı östenit içeren beynitik ve/veya
temperlenmiş martenzitik ana yapıya sahiptir. Bu çeliklerin yüksek mukavemetini ince taneli beynitik ve/veya
temperlenmiş martenzitik yapı sağlarken, yüksek uzama oranları TRIP etkisini ortaya çıkaran kalıntı östenitik
inklüzyonlar sayesindedir (Billur et al., 2015; Kimura, 2011). Bu iç yapıya izafeten, bu çelikler otomotiv
endüstrisinde araç hafifleştirme kapsamında güvenlikle ilgili komplike parçaların üretimi için oldukça uygundur.
Bu bağlamda, yeni nesil çelikler içerisinde yer alan TBF çelikleri yakın bir gelecekte otomotiv sanayinde önemli
bir yer tutacağı aşikârdır. Son yıllarda, bu çeliklerin geliştirilmesi üzerine birçok çalışma yapılmış olması ve halen
de bu çalışmaların hızla devam etmesi bu öngörüyü destekler niteliktedir.
Otomotiv sektöründe çelik sac kullanımının söz konusu olduğu yerlerde kaynaksız bir üretim düşünülemez.
Otomotiv sanayinde kullanılan çelik sacların kaynağında en fazla kullanılan yöntem elektrik direnç punta
kaynağıdır. Ulusal ve uluslararası düzeyde AHSS çeliklerinin elektrik direnç punta kaynağı üzerine birçok çalışma
yapılmış olmasına rağmen elektrik direnç punta kaynağı ile birleştirilmiş TBF çelikleri üzerine şu ana kadar
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Günümüzde üretilen sedan araç gövdelerinde ortalama 4.000 ile 6.000
arasında punta kaynağı uygulandığı ve diğer kaynak yöntemlerine göre araç gövdesinin oluşturulmasında %85
oranında elektrik direnç punta kaynağı kullanıldığını bildirilmiştir (Doruk et al., 2016). Bu nedenle, otomotiv
sektörü için TBF çeliklerinin gelecek vadeden bir malzeme olması, bu çeliklerin elektrik direnç punta kaynağı ile
ilgili tüm hususların aydınlığa kavuşturulması gerekir.
Tüm kaynak yöntemlerinde olduğu gibi elektrik direnç punta kaynağında da kaynaklı birleştirmelerdeki mekanik
özellikler kaynak esnasında uygulanan kaynak parametreleri tarafından belirlenir. Ayrıca, otomotiv
uygulamalarındaki özellikle güvenlik parçalarında farklı kalınlıklardaki sacların birleştirilmesi de çok sık
karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle, bu çalışmada, farklı kalınlıklardaki TBF çelik saclarının elektrik direnç
punta kaynaklı birleştirmelerinde kaynak akımına bağlı olarak makro yapıları, çökme miktarları, çekirdek çapları
ve kaynak mukavemetleri tespit edilerek, bu konuda otomotiv sektörüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

1595

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışmada, deney malzemesi olarak 0,95 mm ve 1,55 mm kalınlığındaki TBF çelik sac malzemeleri
kullanılmıştır. Tablo 1’de bu çeliğe ait ölçülen kimyasal analiz sonuçları verilmiştir. Deney malzemesinin mekanik
özellikleri de Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 1. Çalışmada kullanılan TBF Çelik malzemesinin kimyasal kompozisyonu (%Ağ.)
Fe
Geri
Kalan

C
0,159

Mn
1,197

Si
0,621

N
0,027

Al
0,023

Nb
0,035

V
0,011

W
0,512

B
0,001

Tablo 2. Çalışmada kullanılan TBF Çelik sac malzemesinin mekanik özellikleri
Akma
Dayanımı
[MPa]
745±21

Çekme
Dayanımı
[MPa]
1085±24

Uzama
[%]
17±1

Kaynak yapılacak numuneleri üretmek için, temin edilen saclar, lazer kesme makinesi ile 105 mm x 45 mm
boyutlarında parçalara ayrıldı. Deney parçalarının kaynaklı birleştirilmesinde, hali hazırda halen üretimde
kullanılan dijital kontrollü orta frekansta 240 kVA kapasiteye sahip elektrik direnç punta kaynak makinesi
kullanılmıştır. Normal üretim şartlarında ve hassasiyetlerinde birleştirilen tüm kaynakların üretiminde üst üste
bindirme mesafesi 40 mm olarak alınmıştır. Kaynak işlemlerinde 6 mm çaplı bakır alaşımı bir elektrot kullanılmış
olup kaynak akımı haricindeki tüm parametreler (kaynak zamanı, elektrot baskı kuvveti vs.) sabit tutulmuştur. En
etkin parametrelerden olan kaynak zamanı 12 cycle, elektrot baskı kuvveti değeri 2,5 kN olarak alınmıştır. Kaynak
parametre değerleri, kaynak makinesi kontrol ünitesine kumanda yardımıyla girilerek ayarlanmıştır. Kaynak
işlemlerinde de tüm numunelerin aynı mesafede ve pozisyonda kaynak yapılabilmesini sağlayabilmek için özel
tasarlanmış bir kaynak fikstürü de kullanılmıştır.
Kaynaklı parçaların üretiminden sonra kaynak bölgesi makro hatalarını tespit etmek için kaynaklı parçalar enine
kesit elde edilecek şekilde punta dairesinin tam ortasından hassas bir şekilde metalografik kesme cihazı ile
kesilmiştir. Elde edilen bu numuneler, bakalite alınıp 0,3 µm mertebesinde metalografik parlatma işlemlerine tabi
tutulmuşlardır. Bu makro hataların tespitinde Clemex foto analiz sistemine sahip Nikon DIC optik mikroskobu
kullanılmıştır. Çekirdek çapı ölçümleri koparılan parçalar üzerinden dijital bir kumpas kullanılarak yapılmıştır.
Ayrıca, kaynak puntaları üzerinde meydana gelen elektrot temas noktalarındaki çökmeler de ultrasonik direnç
punta kaynak analiz cihazı ile ölçülmüştür. Kaynaklı numunelerin mekanik özelliklerini belirlemek için de çekme
testleri uygulanmıştır. AWS (Amerikan Kaynak Topluluğu) D8.9M standardına göre hazırlanan çekme test
numuneleri oda sıcaklığında 5 mm/dak çekme hızı ile bilgisayarlı Zwick çekme test cihazı ile çekme işlemlerine
tabi tutulmuşlardır (AWS D8.9M, 2012). Çekme testlerinden elde edilen kopma yükü ve uzama değerleri en az üç
numunenin ortalama değerleri alınarak belirlenmiştir.

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Elektrik direnç punta kaynağı ile kaynak edilmiş TBF çeliklerinin kaynak bölgesinde kaynak akımına bağlı olarak
çatlaklar meydana gelmiştir (Şekil 1). Kaynak akımı düşük değerlerde (6 kA – 7 kA) olduğunda meydana gelen
çatlak boyutları 200 µm civarlarında iken artan kaynak akımı ile çatlak boyutu ve çatlak sayısı da artmaktadır. 6
kA – 8 kA arasında kaynak edilen numunelerdeki çatlaklar genel itibariyle erime bölgesi içerisinde yer alırken
daha yüksek kaynak akımlarında (9 kA – 10 kA) kaynak edilen numunelerde daha derin olan çatlaklar daha ziyade
ısı tesiri altındaki bölgede yer almıştır. Şekil 1’de özellikle yüksek kaynak akımlarında gözlenen derin ve açık
çatlaklarda, metalografik numune hazırlama işlemlerinde uygulanan numune kesme ve parlatma işlemlerinin de
katkısı olduğunu unutmamak gerekir. Yani, bu işlemler esnasında çatlakların daha derinleşmesi ve açılması da söz
konusu olmuş olabilir.
Kaynak bölgesinde meydana gelen bu çatlakların, çeşitli sebepleri olabilir: Kaynak bölgesinde yoğun martenzit
oluşumu ile meydana gelebilecek çekme çatlakları, elektrod baskı noktalarında ki eksen kaçıklığı ve özellikle
yüksek kaynak akımlarında kaynak bölgesinin baskı noktalarındaki elektrod yapışması gibi. Bu nedenle, bu tür
çeliklerin elektrik direnç punta kaynağının daha hassas tedbirlere ihtiyaç duyabileceğini vurgulamak gerekir.
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Kaynak esnasında elektrotların baskı uyguladığı noktalarda meydana gelen çökme miktarı otomotiv
uygulamalarında hem kaynak mukavemeti hem de estetik görünüş açısından önemli olabilmektedir. Bu nedenle,
bu çalışma kapsamında üretimleri gerçekleştirilen kaynaklı numuneler üzerinden alınan çökme miktarının kaynak
akımına göre değişimi Şekil 2’de verilmiştir. Kaynak akımı 6 kA’den 10 kA’e arttırılmasıyla çökme miktarında
yaklaşık 3.5 kat artış meydana gelmiştir. Şekil 2’den de görülebileceği gibi kaynak akımı artışıyla çökme miktarı
hemen hemen lineer (R2=0,9455) bir şekilde artmıştır. Bu artış, kaynak esnasındaki kaynak akımının artışı ile
kaynak bölgesine sağlanan ısı girdisindeki artış ile alakalı olduğu açıktır. Çalışma kapsamındaki en yüksek kaynak
akımı 10 kA değerinde bile çökme miktarı %20’ler civarında kalmıştır ki, bu değer özellikle estetik görünüş
açısından otomotiv uygulamaları için istenen şartnamelere oldukça uygundur.
6
kA

7
kA

7
kA
EB

EB
8
kA

EB

EB

9
kA

9
kA
ITA
B
10
kA

ITA
B

ITA
B

Şekil 1. Üretilen kaynaklı numune örneklerinde kaynak akımına bağlı olarak meydana gelen çatlaklar (EB: Erime Bölgesi;
ITAB: Isı Tesiri Altındaki Bölge).

Elektrik direnç punta kaynağında kaynak mukavemetini doğrudan etkileyen esas parametre çekirdek çapıdır.
Çekirdek çapı, genel anlamda erime bölgesini (EB) de ifade eder. Erime bölgesi çapı ne kadar büyükse çekirdek
çapı da o kadar büyük olur. Şekil 3’de kaynak akımı artışı ile çekirdek çapı değişimi görülmektedir. Çökme
miktarının kaynak akımı ile artışına benzer bir şekilde, çekirdek çapı da kaynak akımı artışıyla kaynak bölgesine
sağlanan ısı girdisi artışına bağlı olarak hemen hemen lineer (R2=0,9654) bir şekilde artış sergilemiştir. Kaynak
akımı 6 kA’den 10 kA’e arttırılmasıyla çekirdek çapında yaklaşık %46 kat artış meydana gelmiştir.
Kaynaklı numunelerin çekme testleri sonucundaki elde edilen değerler Tablo 3’de verilmiştir. Şekil 4 ve 5’te ise
kaynaklı numunelerde kaynak akımı ile kaynak mukavemeti ve enerji absorplama kapasitesinin değişimi
gösterilmiştir. Kopma yükünün 7 kA’de en yüksek değerine ulaştığı, özellikle 8 kA kaynak akımı sonrasında artan
kaynak akımı ile kopma yükünün hızla düştüğü görülmektedir (Şekil 4). Çekme testleri sonrasında kırılma
modlarına bakıldığında ise; 6 kA ve 7 kA kaynak akımları ile üretilen numunelerde ara yüzey tipinde kırılmalar, 8
kA ile kaynak edilen numunelerde EB’de çekirdek veren tipte kırılmalar ve daha yüksek kaynak akımlarında (9
kA ve 10 kA) kaynak edilen düşük kaynak mukavemetlerine sahip numunelerde ise ısı tesiri altındaki bölgede
(ITAB) çekirdek veren tipte kırılmalar görülmüştür.
Beklentimiz çekirdek veren tipte kırılma gösteren kaynaklı numunelerde daha yüksek kaynak mukavemeti
sergilenmesi yönündeydi. Ancak, çalışma kapsamındaki deneysel çalışmalarda, ara yüzey kırılmalarına sahip
kaynaklı numunelerde daha yüksek kaynak mukavemeti, çekirdek veren tipte kırılmalara sahip numunelerde çok
düşük kaynak mukavemeti beklenti dışında gerçekleşmiştir. Bunun da sebebi Şekil 1’de gösterilen kaynak
bölgesinde meydana gelen çatlamalar olarak değerlendirilebilir. Yani, düşük kaynak akımlarında kaynak
bölgesinde meydana gelen çatlak boyutlarının daha küçük olması ve çatlakların genel itibariyle EB’de olması bu
kaynaklı numunelerde daha yüksek kaynak mukavemeti elde edilmesine neden olmuştur. 8 kA kaynak akımı ile
kaynak edilen numunede çatlak boyutunun nispeten daha fazla olmasına rağmen kaynak mukavemetinin nispeten
yüksek olması oluşan çatlağın yeri ilgili olabilir. Bu numunedeki çatlak ısı tesiri altındaki bölgeden ziyade EB’de
meydana gelmiştir.
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Şekil 2. Kaynaklı numunelerde çökme miktarının kaynak akımına göre değişimi

Şekil 3. Kaynaklı numunelerde çekirdek çapının kaynak akımına göre değişimi.

Tablo 3. Elektrik direnç kaynağı ile kaynak edilmiş TBF çeliklerinin çekme test sonuçları. (EB: Erime Bölgesi; ITAB: Isı
Tesiri Altındaki Bölge)
Kaynak Akımı
(kA)

Kopma
Yükü
(kN)

6
7
8
9
10

12,22
16,16
14,05
9,07
8,25

Enerji
Absorplama
Kapasitesi
(J)
20,543
19,611
16,793
8,277
9,31

Kırılma Modu

Ara Yüzey
Ara Yüzey
EB Çekirdek
ITAB Çekirdek
ITAB Çekirdek

EB’de yük taşıma kesitinin kaynak edilen parçalara göre daha fazla olması bu hususu açıklar nitelikte olabilir. 7
kA kaynak akımı ile kaynak edilen ve en yüksek mukavemete sahip olan numunede küçük boyuttaki çatlağın
erime bölgesinde oluşmuş olması ve 6 kA ile kaynak edilen ve nispeten düşük mukavemete sahip numunede
küçük boyuttaki çatlağın EB ve ITAB arasında oluşmuş olması bu açıklamayı destekler niteliktedir. Diğer taraftan,
yüksek kaynak akımlarında ITAB’da meydana gelen derin çatlaklar bu numunelerde oldukça düşük kaynak
mukavemetine sebep olmuştur ki, bu da, ITAB’dan başlayan kırılmalarla çekirdek veren tipte kırılmalara yol
açmıştır.
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Şekil 4. Kaynaklı numunelerin kopma yükünün kaynak akımına göre değişimi.

Otomotiv sektöründeki direnç punta kaynak uygulamalarında enerji absorplama kapasitesi de önemli bir özellik
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, çalışma kapsamında üretilen kaynaklı numunelerin enerji absorplama
kapasitelerine bakıldığında ise, düşük kaynak akımlarında numunelerin daha yüksek enerji absorplama kapasiteleri
sergilediği görülmektedir. Özellikle 8 kA’den daha yüksek kaynak akımlarında punta kaynaklarının enerji
absorplama kapasitelerinin otomotiv endüstrisinin beklentilerinin uzağında kalabileceği aşikârdır.

Şekil 5. Kaynaklı numunelerin enerji absorplama kapasitelerinin kaynak akımına göre değişimi.

Çekirdek çapı ile kopma yükü arasındaki ilişkiye de bakıldığında beklentinin dışında yine düşük çekirdek
çaplarında daha yüksek kopma yükleri elde edilirken daha yüksek çekirdek çaplarında düşük kopma yükleri elde
edilmiştir (Şekil 6). Bu da, elektrik direnç punta kaynağı ile kaynak edilmiş TBF çeliklerinde kaynak bölgesinde
oluşan çatlaklar, çekirdek çapının kaynak mukavemeti üzerindeki etkisinin önüne geçtiğini göstermiştir.

Şekil 6. Kaynaklı numunelerin çekirdek çapları ile kopma yükünün değişimi.
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4. SONUÇ
Çalışmadan elden edilen sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:


Kaynak akımı artışı kaynak bölgesinde çatlak hassasiyetini arttırmaktadır. Genel itibariyle, düşük kaynak
akımlarında erime bölgesinde küçük boyutlu çatlaklar, yüksek kaynak akımlarında ısı tesiri altındaki
bölgede büyük boyutlu çatlaklar meydana gelmektedir.



Kaynak akımı artışı ile çekirdek çapı ve çökme miktarı lineere yakın bir şekilde artmaktadır. Çalışmada
kullanılan kaynak akımı değerlerinde çekirdek çapı yaklaşık 5 mm ile 7,5 mm arasında değişirken, çökme
miktarı ise yaklaşık %6 ile %22 arasında değişmektedir.



Düşük kaynak akımlarında daha yüksek kaynak mukavemeti elde edilmiştir. Kaynak akımı 7 kA’de en
yüksek kaynak mukavemeti elde edilirken, kırılma modu ara yüzey tipi şeklinde gerçekleşmiştir. Isı tesiri
altındaki bölgede derin çatlaklar içeren ve bu yüzden çekirdek veren tipte kırılma modu gösteren kaynaklı
birleştirmeler oldukça düşük kaynak mukavemeti sergilemişlerdir. Kaynak bölgesinde oluşan çatlaklar
kaynak mukavemetini doğrudan belirleyici rol oynamıştır.



Kaynak mukavemeti ile benzer şekilde düşük kaynak akımları ile kaynak edilen birleştirmeler daha
yüksek enerji absorplama kapasitelerine sahip olmuşlardır.



TBF çeliğinin elektrik direnç punta kaynağında çatlak oluşumunun azaltılması veya engellenmesi
mertebesinde diğer otomotiv saclarına nazaran daha hassas tedbirlere ihtiyaç duyulacağı aşikârdır.
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ÖZET
Konveyör sistemleri üretim alanları içerisindeki boya, montaj, şekillendirme ve diğer üretim hatlarının tümünde
hammadde veya ürün taşımada aktif olarak kullanılan önemli taşıma sistemleridir. Seri üretim içerisinde bu
hatların herhangi bir arıza sonucu durması üretimi aksatmakta ve önemli iş kaybı ile yüksek bakım maliyetlerine
neden olmaktadır. Çalışma kapsamında konveyör hatlarında en sık görülen aşınma probleminin zincirlerde
meydana geldiği tespit edilmiş ve kök nedenleri incelenmiştir. Zincirlerin konveyör hattında çalışma koşullarında
maruz kaldığı şartları simule edebilecek bir aşınma test ünitesi tasarlanıp üretilmiş ve zincir pimlerinin aşınma
ömürlerini tespit etmek için testler yapılmıştır. Aşınmış parçaların hasar öncesinde tespit edilmesine yönelik
görüntü işleme sistemi kurgulanmış ve prototip konveyör hattı üzerinde denemeler yapılmıştır. Sonuç olarak
geliştirilen aşınma test ünitesinin gerçek çalışma koşullarındaki aşınmayı simule edebildiği görülmüştür. Ayrıca
görüntü işleme sisteminin de farklı çalışma koşulları altında aşınmış parçaları tespit edip uyarı verdiği
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Konveyör, Konveyör Zinciri, Aşınma, Görüntü İşleme

DEVELOPMENT OF A SPECIAL IMPROVEMENT AND MAINTENANCE MODEL
FOR CONVEYOR LINES
ABSTRACT
Conveyors are important transport systems that are actively used in the transport of raw materials or products
throughout the paint, assembly, shaping and other production lines in production areas. Any breakdown of these
lines during serial production interrupts production and causes high maintenance costs due to significant job loss.
Within the scope of the study, it was determined that the most common problem of abrasion in conveyor lines was
found in chains and root causes were investigated. A wear test unit was designed and manufactured to simulate the
conditions under which chains are exposed to operating conditions in the conveyor line. Tests have been carried
out to determine the wear life of the chain pins. The image processing system for detecting the damaged parts
before damage was designed and tested on the prototype conveyor line. As a result, it has been seen that the
developed wear test unit can simulate erosion in real working conditions. It has also been observed that the image
processing system detects and warns damaged parts under different operating conditions.
Keywords: Conveyor, Conveyor Chain, Wear, Image Processing

1. GİRİŞ
Günümüzde hızla artan rekabet ve teknolojik gelişimin paralelinde; endüstrinin kaliteli, hızlı, esnek ve daha düşük
maliyetle üretim yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İşletmelerin ayakta kalabilmesi ve rekabet edebilmesi için;
üretim olanakları üzerinde, farklılaşan müşteri isteklerini karşılayabilecek değişiklikleri hızlı, doğru ve düşük
maliyetle gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu değişiklikler bazen makine yerleşiminin ve malzeme taşıma
sisteminin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir (Groover 2008). Endüstriyel taşıma sistemleri,
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günümüzde imalat sistemlerinin temel unsurlarından biridir. Taşıma, kelime anlamı itibariyle; bir yükün iki nokta
arasında en kısa yoldan, en güvenilir şekilde ve minimum enerji sarfiyatı yapılarak transfer edilmesi işlemidir.
İmalat sistemi içerisinde doğru malzemenin gereken miktarlarda doğru istasyonlara fiziksel olarak hasar
oluşmaksızın taşınması gerekmektedir.
Bu nedenle bir imalat sistemine uygun taşıma sisteminin seçimi ve seçilen sistemin sorunsuz çalışması son derece
önemlidir. Yanlış seçim ya da ortaya çıkacak problemlerin sonucunda imalat verimliliğinde düşüşün yanı sıra,
taşınan malzemede oluşabilecek fiziksel hasarlar nedeniyle de, hem maliyette artış hem de kalitede düşüşlerin
yaşanması kaçınılmaz olacaktır (Uner vd. 2005).
Endüstriyel taşıma sistemlerinin seçiminde yükün cinsi, taşıma şekli (yatay, dikey, eğimli, rotasyonel, vb.),
ağırlığı, taşıma mesafesi, istasyon sayısı, tahrik sistemi türü, çalışma toleransları ve üretim/montaj kolaylığı gibi
temel parametrelere dikkat edilmesi gerekmektedir (Fonseca 2004). Groover (2008) taşıma elemanlarını taşıma
işlemi tamamlandıktan sonra çalışmaya devam eden yani sürekli taşıyıcılar (konveyörler) ve taşıma işlemi
tamamlandıktan sonra duran, sonraki işleme kadar çalışmayan kesikli taşıyıcılar (kaldırma makinaları) olmak
üzere iki ana kısma ayırmıştır.
Konveyörler iletilen mala göre, kuvvetin iletim şekline göre ve konstrüksiyonlarına göre üç temel gruba ayrılabilir.
Konstrüksiyonlarına göre sınıflandırıldığında konveyörler bantlı, zincirli, pnömatik ve hidrolik gibi çeşitli alt
guruplara ayrılabilir. Literatürde birçok araştırmacı kullanım amacına en uygun ve yatırım maliyeti bakımından
karşılanabilir konveyör sisteminin belirlenmesine yönelik araştırmada bulunmuştur. Fonseca ve ark. (2004) en
uygun endüstriyel konveyör seçimi için 25 farklı parametre içerisinden belirlenen kriterlere göre 76 farklı
konveyör tipi içerisinden en iyi eşleşeni bulmaya yönelik bilgisayar programı oluşturmuştur. Çalışmada öne çıkan
kriterler ağırlık ve maliyet olmuştur. Kulak (2005), yük taşıma ekipmanı seçim işleminde hem teknik hem de
ekonomik kriterleri öngören, performans kriterleriyle birlikte 40 taşıma ekipmanı tipini içeren ve 142 kurallı bilgi
tabanına sahip olan FUMAHES (FUzzy Multi-Attribute MAterial Handling Equipment Selection) isimli karar
destek sistemini sunmuştur. Yurdakul vd. (2010) fabrika ortamında parça yük taşınmasında uygun konveyör
seçimi için iki aşamadan oluşan bir uzman sistem geliştirilmişlerdir. En uygun sürekli taşıyıcı tipinin belirlenmesi
amacıyla kullanıcıya 21 adet soru ve sürekli taşıyıcı modelinin seçimine yönelik 12 adet soru bulunmaktadır.
Verilen cevaplara göre program, uygun sürekli taşıyıcıları satın alma maliyetlerine göre sıralı olarak
listelemektedir.
Konveyör türleri içerisinde zincirli konveyörler ağır endüstriyel işlemler açısından oldukça önemli bir yere
sahiptir. Çelik zincirli konveyörler temel olarak yük taşıma ve çekme elemanı olan zincir, ara destek elemanları,
zincir gerdirme düzeneği ve tahrik sisteminde oluşmaktadır. Konveyör hatlarının en önemli elemanı olan
zincirlerin kullanılması ile ek parçalar kolayca eklenmesi, dişliler ile iyi bir kavrama sağlanması, yük altında çok
az uzama göstermesi ve çekme kuvvetinin güvenli bir şekilde iletilmesi gibi avantajlar elde edilir. Ancak konveyör
hatlarında zincir kullanılmasının bazı dezavantajları ve dikkat edilmesi gereken hususları da vardır. Öncelikle
zincirlerin yüksek ağırlıklı olmaları konstrüksiyonu ağırlaştırmaktadır. Zincir baklalarının çalışma sürelerinde
temas bölgelerinde aşınmalar görülebilmektedir. Zincirlerde meydana gelecek problemler hattın durmasına neden
olmaktadır.
Literatürde birçok araştırmacı farklı türdeki konveyörlerde kullanılan zincirlerin aşınma davranışlarını incelemişler
ve farklı seçenekler ortaya koymuşlardır. Sappok ve Sauer (2015) farklı türdeki pim ve bakla arasındaki aşınma
davranışlarını deneysel ve nümerik olarak incelemişler ve aşınma bölgelerini tespit etmişlerdir. Farklı yüzey
işlemleri ile aşınma ömürlerinin arttırılabileceğini vurgulamışlardır. Kerremans vd. (2011) polimer zincirli
konveyörlerde aşınma bölgelerini tespit etmiş ve bu aşınma modelini simule edebilecek bir test cihazı
geliştirmişlerdir. Konveyörde meydana gelen aşınmaların adhesif ve abresiv aşınmalar olduğunu ve polimer zincir
kullanıldığı için sıcaklığa bağlı aşınmanın da görüldüğünü açıklamışlardır. Auerbach ve Nendel (2006) konveyör
zincirlerinin yorulma ömürlerini tespit ettikleri çalışmalarında dinamik yorulma test cihazı geliştirmişlerdir.
Çalışmalarında konveyör zincirlerinde meydana gelen hasarların sadece taşınan yükün ağırlığı ya da çekme
kuvvetinin fazla olmasından kaynaklanmadığını, konveyör hattının yerleşiminin de etkili olduğunu
vurgulamışlardır. Azevedo vd. (2009) sertleştirilmiş çelik zincirlerde çatlak oluşumunu incelemişler ve
sertleştirme işleminin parametrelerinin doğru seçilmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır.
Bu çalışma kapsamında zincirli konveyör hatlarındaki yaygın görülen aşınma probleminin kök nedenleri
incelenmiş ve zincir mekanizmasındaki aşınma açısından en kritik parçalar tespit edilmiştir. Çalışma
koşullarındaki aşınma davranışını simule eden bir aşınma test ünitesi tasarlanıp üretilmiştir. Isıl işlemli ve ısıl
işlemsiz test numuneleri bu cihazda test edilerek aşınma ömürleri incelenmiştir. Ayrıca prototip konveyör hattı
tasarlanıp üretilmiş ve aşınmış parçaları tespit edebilen bir görüntü işleme sistemi ile entegre olarak çalıştırılmıştır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma kapsamında öncelikle konveyör hatlarındaki en yaygın hasara uğrayan elemanların zincir baklalarını
bir arada tutan pimler olduğu tespit edilmiştir. Bu parçalarda görülen hasarların aşınma kaynaklı olduğu
görülmüştür (Şekil 1).

Şekil 1. Pim aşınma bölgeleri ve aşınmış pim örnekleri

Zincir pimlerinin çalışma koşullarındaki dayanımlarını görmek için sonlu elemanlar analizleri geçekleştirilmiştir.
Zincirin bakla ve pim dahil olmak üzere komple modeli oluşturulmuş ve sonlu elemanlar modeli oluşturulmuştur
(Şekil 2). Ortaya çıkarılan modelin ağ yapısı hexahedral elemanlardan oluşmaktadır. Yapıda, 122.000 eleman ve
450.000 düğüm noktası bulunmaktadır. Ağ yapısı oluşturulduktan sonra parçalar üzerinde temas ve sınır şartları
tanımlamaları yapılmıştır. Çeki anında temas yüzeyleri arasında herhangi bir kayma olmayacağından temas
tanımlaması o an için sıkı olarak yapılmıştır ve zincirin her iki ucundan 10.000 N yük uygulanmıştır.

Şekil 2. Komple zincir sisteminin sonlu elemanlar modeli

Çalışmanın ikinci kısmında konveyörün çalışma koşullarında pimlerde oluşan aşınmayı simule edebilecek bir
aşınma test ünitesi tasarlanmıştır (Şekil 3). Aşınma test ünitesi hareketi motordan alarak 20 derece eksenel hareket
yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Aşınacak parçaya 100-1100 kg arası ayarlanabilir kuvvet uygulayabilecek
pnömatik sistem ve uygulanan kuvveti ölçebilecek sensörler kullanılmıştır.

Şekil 3. Aşınma test ünitesinin tasarımı

Çalışmanın son kısmında prototip konveyör hattı tasarlanıp üretilmiştir. Prototip konveyör hattı ile farklı çalışma
şartları (ağır yükleme, ani açı değişikliği, yağlı kısımlar, tozlanma vb.) simule edilerek görüntü işleme sistemi ile
aşınmış pimlerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Prototip konveyör hattının tasarımı ve üzerine yerleştirilecek
kameranın şematik görüntüsü Şekil 4’te verilmiştir. Hat üzerine yerleştirilip farklı çalışma koşullarında hat
üzerinden görüntü alıp işleyebilecek bir sistem kurgulanmıştır. Bu doğrultuda Cognex marka yüksek çözünürlüklü
kamera seçilmiştir. Kameranın bazı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Şekil 4. Prototip konveyör hattı tasarımı ve hat üzerine yerleştirilen kameranın görüntüsü
Tablo 1. Kamera sisteminin teknik özellikleri
Program hafızası
Görüntü işleme hafızası
Sensör tipi
Sensör boyutu
Çözünürlük
Elektronik shutter hızı
Bit Depth
Hızı
Görüntü gürültüsü
Lens tipi
Tetikleme
Network haberleşme
Seri haberleşme

512MB, FTP üzerinden limitsiz hafıza
256 MB SDRAM
1/1.8-inch CMOS
5.3mm diyagonal, 5.3x5.3ɥm sq. piksel.
800x600
16ɥs den 950ms te kadar
256 gri seviyede (8 bits/piksel)
102 full FPS
Yazılım ile kontrol edilebilir
C-Mount
1 optik izolasyonlu
Ethernet port 10/100 IEEE 802. TCP/IP protocol
RS-232:4800’den 115,200’a kadar bant genişliği

3. BULGULAR
Zincir sisteminin mevcut durumunu analiz etmek adına yapılan sonlu elemanlar analizinde maksimum eş değer
gerilme değerlerinin pim üzerinde ve 161 MPa değerinde olduğu görülmüştür. Pim malzemesinin akma değerinin
oldukça altında olan bu değer ile zincir bakla ve pimlerinin çekmeye karşı emniyetli olduğu görülmektedir. Ancak
maksimum gerilmeler pimin çalışma koşullarında aşınan bölgelerinde oluştuğu bunun neticesinde de aşınma
kaynaklı kırılmalara neden olduğu tespit edilmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. Zincir sisteminde oluşan maksimum eş değer gerilme değerleri ve bölgeleri

Çalışmanın ikinci kısmında tasarımı tamamlanan aşınma test ünitesinin üretimi gerçekleştirilmiştir. Test ünitesi
zincir baklası ve pimi arasındaki izafi hareketi simüle edecek şekilde tasarlanmıştır. Aşındırıcı kısım tarafından
pim üzerine uygulanacak kuvvet bir pnömatik piston yardımı ile sağlanmıştır. İzafi hareket ise pimin yerleştirildiği
yatağa elektrik motoru ile 20 derece olacak şekilde verilmektedir (Şekil 6).
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Şekil 6. Aşınma test ünitesinin görüntüsü

Aşınma test ünitesi ile pimler üzerinde farklı koşullarda aşınma testleri gerçekleştirilmiştir. Öncelikle mevcut
pimlerin malzemesini tespit etmek için kimyasal bileşim analizi gerçekleştirilmiştir. Pim malzemesinin kimyasal
kompozisyonu Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Pim ve bakla malzemesinin kimyasal kompozisyonu (%)

C
0.221

Si
0.541

Mn
2.15

Cr
0.158

Mo
0.164

Ni
0.164

Cu
0.18

W
0.121

Fe
96.1

Yapılan analiz sonucunda malzemenin kimyasal kompozisyonunun otomotiv sektöründe sıklıkla kullanılan
20MnB4 çeliğine benzediği tespit edilmiştir. Bu çelikte karbon miktarı yaklaşık olarak % 0.25 olup mangan
miktarı %1 -1.25 civarındadır. Katılan Bor elementi ile birlikte çeliğin sertleştirilebilirliği artmaktadır. Analiz
edilen çelikte mangan miktarı % 2.15 olduğundan 20MnB4 gibi yüksek sertleşme kapasitesine sahiptir. Elde
edilen bilgiler ışığında malzemenin ısıl işlem sonucunda ulaşabileceği maksimum sertlik yaklaşık olarak 48-50
HRC olacağı öngürülmüştür. Bu doğrultuda aşınma testleri için üç farklı grup tasarlanmıştır. Birinci grup herhangi
bir ısıl işlem görmeyen mevcut durumdaki pimlerden oluşmaktadır. İkinci grup 25-35 HRC arasına seertleştirilmiş
pimlerden oluşmaktadır. Üçüncü grup ise ısıl işlem sonucu 35-45 HRC arası sertliğe kadar çıkarılan pimlerden
oluşmaktadır. Testler sonucunda her bir numunenin ağırlıkları ölçülerek gerçekleşen aşınma değerleri
incelenmiştir. Yapılan ilk kontrollerde pimlerde meydana gelen aşınmanın bölgesi, gerçek çalışma şartlarında
konveyör hattı üzerindeki pimlerde oluşan aşınma bölgesi ile benzer olduğu görülmüştür (Şekil 7). Böylece
eksenel olarak çalışan bakla-pim aşındırma modülünün doğru çalıştığı tespit edilmiştir.

(a)

(b)

Şekil. 7. (a) Gerçek çalışma koşullarından alınmış aşınmış numune örnekleri (b) aşınma testi sonrasında elde edilen aşınmış
numune örneği

Yapılan testler sonucunda ısıl işlem prosesi ile yüzey sertleştirme işlemi uygulanmış pimlerin ısıl işlemsiz olanlara
göre aşınma dayanımlarının beklenildiği gibi arttığı görülmüştür (Şekil 8). Bu durum bakla-pim bağlantılarını
havai konveyör hattının en zayıf bölgesi olmasına neden olmaktadır. Uygun koşullarda ısıl işlem ile sertleştirilmiş
pimler kullanıldığında havai konveyör hattındaki pimlerin bakım süre ve maliyetlerinin azalacağı görülmüştür.
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Şekil 8. Numunelerin 96 saat sonunda yüzde olarak kütlesel kayıp miktarları

Çalışmanın son aşamasında prototip konveyör hattı üzerine kamera sisteminin de yerleştirileceği bir modül ile
birlikte imal edilmiştir (Şekil 9). Kameranın sağlıklı görüntü alıp işleyebilmesi için uygun ışıklandırma sistemi de
kurulmuştur. Kullanılan görüntü işleme sistemi 1 mm hassasiyete kadar aşınmış pimleri tespit etmektedir. Sistem
referans alınan iki noktanın mesafesini sürekli ölçerek artış olduğu durumda uyarı vermektedir.

Şekil 9. Prototip konveyör hattı ve kamera sisteminin görüntüsü

Kurulan görüntü işleme sisteminin testleri prototip konveyör hattı üzerinde bozucu ışık altında, tozlu ortam
şartlarında, farklı titreşim seviyelerinde ve yağlı kirli ortam altında gibi farklı çalışma koşullarında
gerçekleştirilmiştir. Konveyör hattı üzerine yerleştirilen daha önceden aşınmış olan pimlerin kamera önünden
geçerken tespit edilip edilmediği kontrol edilmiştir. Yapılan ölçümlerde pim ile bakla arasındaki referans alınan iki
noktanın mesafesi ölçülerek aşınma değerleri tespit edilmiştir (Şekil 10). Bu iki nokta arasındaki mesafenin
azalması pim yüzeyindeki aşınmanın arttığını göstermektedir. Bu durumda belirlenen referans değere göre oluşan
fark ikaz sistemini harekete geçirmektedir. Aşınmamış durumdaki pim-bakla arasındaki piksel değeri 170-175’tir.
Aşınmış olan numunedeki değer ise 161 - 165 piksel aralığındadır. Bu aralıkta ölçüm yapıldığında kırmızı ikaz
ışıkları uyarı vermekte ve bakım gerektiğini operatöre bildirmektedir.
Bozucu ışık altında yapılan denemelerde kamera ve sensörün gördüğü baklalar ve kamera üzerine ortam ışığından
farklı ışık seviyesinde aydınlatma uygulanmıştır (Şekil 11). Görüntü işleme sisteminin kendi aydınlatma modülü
olduğu için ortam ışığından bağımsız ölçüm yapabilmektedir. Ancak, farklı ışık seviyeleri ile kendi
aydınlatmasından farklı ışıklardaki hassasiyeti bu testler yardımı ile incelenmiştir. Şekil 11’de görüldüğü gibi daha
önceden işaretlenmiş ve aşınma seviyesi yüksek olan numune (kırmızı ikaz lambasını yakan numune) bozucu ışık
altında da yine tespit edilmiş ve ikaz ışığı kırmızı yanmıştır.

Şekil 10. Zincir-pim mekanizması için ölçümlerde referans alınan noktalar
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Şekil 11. Bozucu ışık ortamı ve test sonuçları

Tozlu ortam koşulları altında yapılan denemelerde çalışma koşullarında ortaya çıkan tozlu ortamın kamera ve
sensörün ölçüm kabiliyetini engelleyip engellemediğini kontrol etmek için denemeler yapılmıştır (Şekil 12). Toz
kamera ve sensörün okuduğu baklaların üzerine belirli bir yükseklikten uygulanmıştır. Sonuç olarak kamera ve
sensörün işaretli pim-bakla çiftini toz altında da okuyarak ikaz ışığını yaktığı görülmüştür.

Şekil 12. Tozlu ortam şartları ve test sonuçları

Konveyör hattının çalışması esnasında maruz kalınan farklı titreşimlerin kamera ve sensörün hassasiyetine etkisini
incelemek için de denemeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda farklı çalışma hızları denenmiş ve bu hızlarda
oluşan titreşimlerin etkisi incelenmiştir. Daha sonra dışardan taşıyıcı ayaklara kuvvet uygulanarak aşırı titreşim
hali simule edilmiştir. Yapılan denemeler sonucunda prototip konveyör hattının tüm çalışma hızlarında görüntü
işleme sisteminin sağlıklı çalıştığı aşınmış bakla-pim çiftlerini tespit ederek ikaz ışıklarını yaktığı görülmüştür.
Aşırı titreşim seviyelerinde (dışarıdan bozucu kuvvet uygulandığı durumda) ise sensörün ve kameranın mesafeyi
algılayamadığı görülmüştür.
Konveyör sisteminin aşırı yağlanması, zincir baklaları üzerinde kalıntıların olması durumunda sensör ve
kameranın sağlıklı ölçüm yapıp yapmadığını görmek adına denemeler yapılmıştır (Şekil 13). Bu kapsamda
öncelikle kullanım düzeyine uygun yağlama yapılmış ve görüntü işleme sisteminin bu seviyelerde ölçüm
yapabildiği görülmüştür. Aşırı yağlama, konveyör elemanları üzerinde kalıntı pisliklerin olduğu durumlarda ölçüm
yapılabilirliği kontrol edilmiştir. Bu durumu simule edebilmek adına bakla-pim çiftlerine fazla miktarda gres yağ
sürülmüştür. Bu aşırı yağlama pim ve bakla yüzeylerinin kalınlaşmasına neden olmuş ve kamera bu yüzeylerden
noktasal ölçüm alamamıştır. Bu durum sonucunda aşınmış olan numunelerde kırmızı ikaz ışığı yanmamıştır.

Şekil 13. Yağlı ortam şartları ve test sonuçları
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4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Bu çalışma kapsamında zincirli konveyör hatlarındaki yaygın görülen aşınma probleminin kök nedenleri
incelenmiş ve zincir mekanizmasındaki aşınma açısından en kritik parçalar tespit edilmiştir. Aşınmanın zincir
baklalarını bir arada tutan pimlerin üzerinde meydana geldiği tespit edilmiş ve bu aşınma türünü simule eden bir
aşınma test ünitesi geliştirilmiştir.
Çalışma kapsamında yapılan aşınma testlerinde yeterli sürelerde testlerin yapılması sonucunda pimlerin aşınma
ömürleri gerçek çalışma koşullarında oluşan hasarlara uygun olarak tespit edilebileceği görülmüştür. Yapılan
testler sonucunda ısıl işlem prosesi ile yüzey sertleştirme işlemi uygulanmış pimlerin ısıl işlemsiz olanlara göre
aşınma dayanımlarının beklenildiği gibi arttığı görülmüştür. Prototip konveyör hattı üzerinde aşınmış parçaları
hasar öncesinde tespit etmek için görüntü işleme sistemi kullanılmış ve farklı çalışma şartlarında testler
gerçekleştirilmiştir. Yapılan testler sonucunda görüntü işleme sisteminin konveyörün çalışma şartlarında
karşılaşabileceği durumlarda sağlıklı ölçüm gerçekleştirebildiği görülmüştür. Bununla birlikte aşırı bozucu etkiler
altında (aşırı yağlama, kirlenme, dışardan uygulanan titreşim vb.) şartlarda kamera ve sensörün referans noktaları
tespit edemediği görülmüştür. Ayrıca konveyör hattındaki elemanların döküm yöntemi ile imal edildiği ve hassas
bir yüzey işlemine tabi tutulmadığı için üretimden kaynaklı bazı boyutsal farklılıklar bulunmaktadır. Bu olumsuz
durumun ölçüm sisteminin hassasiyetini olumsuz yönde etkilese de seçilecek uygun referans değer aralığında ikaz
sisteminin başarılı ile çalıştığı tespit edilmiştir.
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ÖZET
Klinç yöntemi birden fazla sac levhanın kalıcı deformasyon uygulanarak şekil bağı oluşturulması yöntemiyle
birbirine bağlanması işlemidir. Bu yöntemin başta otomotiv olmak üzere diğer tüm sektörlerde de kullanılan punta
kaynak yöntemine göre en büyük avantajı, farklı malzemelerin bağlanması konusunda herhangi bir kısıtın
olmamasıdır. Klinç ile birleştirme yöntemi, levhaların kalıcı şekil değiştirmesi metoduna dayandığı için, bu
yöntemin başarısı kullanılan sac malzemelerin şekil değiştirme kapasiteleriyle sınırlıdır. Bu çalışmada, klinç
bağlantıların sonlu elemanlar analizleri ile ilgili çalışmalar incelenmiş ve değerlendirilmiştir. İncelenen
araştırmalarda klinç bağlantıların performanslarını etkileyen en önemli parametrenin kilit mesafesi olduğu ve bu
parametrenin de zımba ve matris tasarımlarından etkilendiği görülmüştür. Klinç teknolojisinin daha geniş ölçekte
benimsenmesi, endüstriyel uygulamalar ve teorik yaklaşımlar arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi için, sürecin bazı
yönleri üzerinde gerekli olan araştırmaların yapılmasına, özellikle FEA simülasyonları açısından sürecin etkin
modellerinin oluşturulması ve süreçte etkili olan parametrelerin belirlenmesi, parametrelerin hassasiyetlerinin
klinç bağlantısının mekanik davranışları ve sürecin optimizasyonuna yönelik olarak araştırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Klinç, sonlu elemanlar, birleştirme, farklı malzemeler, mekanik bağlantı, punta kaynak

LITERATURE SURVEY FOR FINITE ELEMENT ANALYSIS OF CLINCH
CONNECTION
ABSTRACT
Clinching is a mechanical joining method using more than one thin metal sheet together without additional
components. The main advantage of this method over the spot welding method, which is used mainly in
automotive and other sectors, is the possibility to connect different materials. Being a joining method based on the
plastic deformation of the sheets, the main limitation of clinching is represented by the sheet material formability
(ductility). In this paper, a literature survey is carried out for clinching research mainly related to finite element
analysis of the clinched connections. This review process showed that main performance parameter of clinched
connection is interlock length and it is effected from die parameters. It is also seen that, in order to strengthen the
relationship between industrial applications and theoretical studies of clinch technology, it is necessary to carry out
futher research on some issues of the process, in particular to establish effective models for FEA simulations and
to determine the parameters that are effective in the process, the sensitivities of the parameters to the mechanical
behaviors of the clinch connection.
Keywords: Clinching, Finite Element, joint, connection, dissimilar material, mechanical connection, spot weld

1. GİRİŞ
Mekanik birleştirme teknikleri otomotiv, uçak, ev aletleri ve diğer endüstriler gibi farklı sektörlerde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Hafif yapılar; enerji tasarrufu yapmak ve fazla yakıt tüketimini önlemek için ulaşım sektöründe
giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bununla birlikte araçların egzoz gazlarındaki karbon salınımlarındaki yasal
limitlerin, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla giderek azaltılması da, daha hafif araçların üretilmesini zorunlu hale
getirmektedir. Son yıllarda, malzemeye ihtiyaç duymadan farklı malzemelerin birleştirilmesi için araştırmalar
önemli ölçüde artmıştır.
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Geleneksel ve yaygın olarak sıkça kullanılan punta kaynak ile birleştirme yöntemi, birçok endüstriyel ürün için
geçerli olan bir bağlantı teknolojisidir. Bununla birlikte otomobil üreticileri ve diğer endüstriler, teknik kısıtlar,
maliyet, zaman, kirlilik vb. sebeplerden dolayı, geleneksel birleştirme yöntemlerinden uzaklaşarak, klinç (clinch),
sürtünme karıştırma kaynağı (friction stir welding), kendinden delicili perçinleme (self piercing riveting) gibi
çeşitli birleştirme yöntemlerine geçmeye başlamışlardır (Carboni, ve diğerleri, 2004). Bunlardan klinç ile
birleştirme yöntemi, kaynak yoluyla birleştirilmesi zor veya imkânsız olan çeşitli malzemelerin artan kullanımı
nedeniyle punto kaynağa karşı bir alternatif haline gelmiştir (He, 2009).
Klinç yöntemi aslında uzun yıllardır bilinmektedir ve bu yöntemin ilk patenti Almanya'da 1897 yılında alınmıştır
(Thies, 1897). Buna rağmen, 1980'li yıllara kadar endüstride yaygın olarak kullanılmamıştır (He, 2009). Son
yıllarda klinç yöntemine olan ilginin artması endüstride kullanımını yaygınlaştırmıştır. Bu süreç son yıllarda hızla
ilerlemesine rağmen; doğruluk, yüksek kalite ve eniyilenen mukavemetin, endüstri standartlarıyla
kıyaslanabileceği noktaya gelmesi için halen daha araştırmaya ihtiyaç duymaktadır. Klinç teknolojisinin daha
geniş ölçekte benimsenmesi için, sürecin bazı yönleri üzerinde daha fazla çalışılmalı ve açıklığa kavuşturulmalıdır.
İşlemin mekaniği ile ilgili parametreleri tam olarak anlamaksızın bu amaca ulaşmak mümkün değildir. Klinç ile
birleşmeyi anlamak için önemli sayıda çalışmalar ve deneyler yapılmıştır. Bu deneyler uzun zaman alan maliyetli
çalışmalardır. Bu nedenle zaman ve maliyet kayıplarını önlemek için, sonlu elemanlar metodu sıklıkla
kullanılmaktadır (Eshtayeh, ve diğerleri, 2016).
Klinç bağlantılarının sonlu elemanlar analizlerindeki (SEM) gelişmeleri, klinç bağlantılarının, mukavemet ve
titreşim özellikleriyle ilgili çeşitli makaleler incelenmiş ve klinç bağlantılarının sergilediği doğrusal olmayan
problemlerin, büyük şekil değişiklikleri, malzeme plastisitesi ve temas etkileşimlerinden oluştuğu belirtilmiştir
(He, 2009). Bu zorlukların üstesinden gelmek için klinçleme işleminin simülasyonunda farklı yazılımlar
(ABAQUS, ADINA, LSDYNA, MARC, DEFORM) kullanılmıştır. Statik veya dinamik olarak ele alınan
problemlerin çözümleri, kapalı (implicit) veya açık (Explict) olarak adlandırılan farklı sayısal teknikler ile
gerçekleştirilmiştir (He, 2009). Klinç bağlantıları ile ilgili yapılan son zamanlardaki en güncel çalışmalar Eshtayeh
ve Hrairi (2016) tarafından derlenmiştir. Bu makalede yorulma alanında gerçekleştirilen diğer çalışmalar da
derlemeye eklenmiştir.
Klinç bağlantıların mekanik davranışının sadece klinç bağlantısının geometrik özelliklerine değil, aynı zamanda
süreç parametrelerine de bağlı olduğu için, klinç bağlantı noktasının hassas ve güvenilir modellemesi hala
karmaşık bir konu olarak araştırmacılar tarafından ele alınmaktadır.

2. KLINÇ İŞLEMİ
Tek aşamalı klinç operasyonu, otomotiv parçalarının birleştirmesinde en sık kullanılan klinç yöntemidir (Varis,
2006). Klinç işlemi, Şekil 1’de görüldüğü üzere dört adımda gerçekleşir;
1. Zımba ve pot çemberi aşağı doğru hareket eder. İş parçaları pot çemberinin uyguladığı yay kuvveti ile
sabitlenir.
2. Zımba hareketi ile malzeme alt kalıp oyuğu içine akarak fincan şekline benzer bir şekil oluşturur. Zımba ve
kalıbın süreç parametreleri ve boyutları, iş parçalarının sac kalınlığına göre ayarlanmıştır. Bu ayarlamalar,
klinç noktasının çevresindeki bölgeden, noktanın içerisine yanal olarak malzeme akışını engellemektedir.
3. Fincan tabanının kalınlığı ezilerek azaltılır. Malzemenin kalıp oyuğuna akışıyla istenilen kenetlenme bölgesi
elde edilir.
4. Zımba, önceden belirlenmiş bir kuvvete veya önceden belirlenmiş bir yer değiştirme değerine eriştikten sonra
geri çekilir ve sıkıştırma kuvveti kaldırılır. Böylece klinç işlemi sona erer. Oluşan klinç bağlantısı, herhangi bir
yüzey temizleme (surface finishing) işlemi de gerektirmez.

Şekil 1. Klinç sürecinin adımları (Carboni, ve diğerleri, 2004)

Klinç süreci, şekillendirme (forming) ve çekme (drawing) olmak üzere metal levhaların katmanları arasındaki
kenetlenmeyi sağlayan iki ana adımdan oluşur. İşlem sırasında, tabakalar kalıcı olarak şekil değiştirir. Zımba,
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birleştirilecek malzemelerin kalınlığına ve mukavemetine bağlı olarak gerekli kuvvetle hareket ederken, dişi kalıp
sabit kalır. Bağlantının kalitesini-performansını belirlemek için farklı prosedürler ve testler uygulanmaktadır
(Eshtayeh, ve diğerleri, 2016; Eshteyah, ve diğerleri, 2015) Klinç bağlantıları oluşturulduktan sonra örnekler
üzerinde yapılan karşı-çekme (cross tension) ve çekme-kayma dayanımı testleri ekseriyetle yapılan performans
testleridir. Rietman ve ark., punto kaynak için standartlaştırılmış, klinç ekseni doğrultusunda karşılıklı çekme ve
enine doğrultuda çekme-kayma testlerini Şekil 2’de görüldüğü üzere klinç bağlantılarına uygulamıştır (Rietman,
ve diğerleri, 2001).

Şekil 2. Karşı-çekme ve çekme-kayma dayanımı testleri (Rietman, ve diğerleri, 2001)

Sonlu elemanlar metodu (SEM), farklı mühendislik alanlarında veya mühendislik dışı alanlarda meydana gelen
karmaşık yapısal problemlerin çözülebilmesi için geliştirilmiştir. Klinçleme işlemi karmaşık bir soğuk metal
işleme süreci olarak kabul edilir (Eshtayeh, ve diğerleri, 2016). Bu yüzden klinç sürecinin yeterince hassas bir
benzetimini gerçekleştirebilmek için farklı malzeme parametreleri ve sürtünme davranışları hakkında net bilgilere
ihtiyaç duyulur.
Klinç operasyonu, süreçte kullanılan kalıp tiplerine göre 3 grupta toplanabilir (Eshtayeh, ve diğerleri, 2016).
Bunlara ek olarak bazı özel türler de aşağıdaki şekilde yazılabilir.
 Sabit matrisli klinç
 Genişleyebilen matrisli klinç
 Matrissiz klinç
 Delikli klinç
 Hibrit Klinç
Takip eden alt bölümlerde her bir klinç tipine ait SE analizleri ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

2.1 Sabit Matrisli Klinç
Sonlu elemanlar analizini kullanan ilk çalışma Hamel ve ark. tarafından yapılmıştır (Hamel, ve diğerleri, 2000).
Klinç şekil verme sürecini incelemek için, hızlı ve etkili bir sonlu elemanlar kodu geliştirilmiştir. Statik açık
hesaplama yöntemini kullanan bu kodun doğruluğu, statik kapalı hesaplama yöntemini kullanan ABAQUS ticari
yazılımıyla gerçekleştirilen analizlerden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılarak ispatlanmıştır. Farklı sürtünme
değerlerinin, klinç bağlantısının son halindeki taban kalınlığı üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir.
Rietman ve ark. 1.2 mm ve 0.8 mm kalınlıklarındaki DC04 ve DC06 olarak adlandırılan 2 farklı derin çekme
çeliğinin klinçlenmesi üzerine çalışmışlardır. Yaptıkları çalışmada kapalı şema kullanan ve derin çekme
benzetimleri için geliştirilmiş INDEED isimli ticari SE yazılımını kullanmışlardır. Statik kayma benzetiminde
klinç operasyonundan gelen geometrinin ve artık gerilmelerin kullanılabilmesi için, süreç benzetimlerini 3B model
ile gerçekleştirmişlerdir (Şekil 3). (Rietman, ve diğerleri, 2001).

Şekil 3. Üç aşamada gerçekleştirilen kayma testi: (a) Klinçleme, (b) çoğaltma , (c) kayma testi (Rietman, ve diğerleri, 2001)

Jayasekara ve ark., AA 5754 alüminyum levhaların, rijit-plastik ve elasto-plastik malzeme modellerini kullanarak
tanımlandığı klinç benzetimlerinde, levhalar arasındaki sürtünmeyi Coulomb ve sabit kesme sürtünme
yaklaşımlarıyla modellemişlerdir. Süreç benzetimi, sonlu elemanlar tabanlı bir ticari yazılım olan DEFORM-2D
ile eksenel simetrik model kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Jayasekara, ve diğerleri, 2010).
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Coppieters ve ark. tarafından ABAQUS yazılımı kullanılarak, 2B eksenel simetrik ve 3B olmak üzere iki farklı
çalışma gerçekleştirilmiştir (Coppieters, ve diğerleri, 2007). Elde edilen sonuçlar ile fiziksel testler arasındaki
farklılıkların başlıca kaynağının malzeme modelindeki belirsizliklerin olabileceği, malzemenin elasto-plastik
davranışının tam olarak tanımlanamadığı sürece deneysel testler ile farkların devam edeceği belirtilmiştir. Bir
diğer çalışmalarında, önceki çalışmalarına ek olarak şekillendirme sonrasındaki artık gerilmelerin çekerek çıkarma
(pullout) ve kayma dayanımlarındaki etkilerini incelemiştir. Ek olarak süreç parametrelerinin bağlantı kalitesi
üzerindeki etkilerini de araştırmışlardır (Coppieters, ve diğerleri, 2011). ABAQUS yazılımı ile elde ettikleri
sonuçlara göre, Şekil 4’te görüleceği üzere artık gerilmelerin kullanıldığı model, çekerek çıkarma testinde çıkma
dayanımını daha yüksek tahmin etmektedir.
Mucha, düşük alaşımlı ince sac metallerin (H320LA) klinç bağlantılarının şekil verme sürecini sayısal ve deneysel
olarak incelemiştir (Mucha, 2010). Çalışmalarında, MSC.Marc yazılımını, bu yazılımdaki tip 10 dörtgen eksenel
simetrik elemanı ve güncellenmiş Lagrange formülasyonu kullanılmıştır. Klinç kalıbı geometrisinin, malzeme
akışı, kilitleme mesafesi ve şekillendirme sürecindeki enerji tüketimini etkileyen en önemli faktör olduğu
belirtilmiştir. Mucha, daha sonraki bir çalışmasında da, kalıp oluğunun şekil ve boyutlarının, levhalar arasındaki
kenetlenme bölgesini belirleyen malzeme akış hızını ve şekillendirme kuvvetini etkilediğini belirtmiştir (Mucha,
2011). Abe ve ark., LS-DYNA ticari yazılımı ile sıcak daldırma galvanize ince levhaların klinç bağlantılarının
süreç benzetimlerini gerçekleştirmişlerdir. (Abe, ve diğerleri, 2009).

(a)

(b)

Şekil 4. Şekillendirmedeki artık gerilmelerin dayanımlar üzerindeki etkisi – a: Çekerek çıkarma, b: Kayma (Coppieters, ve
diğerleri, 2011)

Al6063 alüminyum alaşım tabakalarında klinçleme üzerine yapılan bir araştırma da, Lee ve ark. tarafından
gerçekleştirilmiştir (Lee, ve diğerleri, 2010). Bu çalışmada klinç bağlantının geometrik ölçüleri ve kullanılan
malzemenin mekanik özellikleri kullanılarak bağlantının çekerek çıkarma yükünün ve hata modunun tahmini için
analitik bir çözüm geliştirilmiştir. Klinç bağlantının çatlak yükleri aşağıdaki 1 numaralı eşitlik ile tanımlanmıştır.
(1)
Burada
üst levhanın çatlak gerilmesi,
boyun bölgesinin iz düşüm alanı,
ise sırasıyla zımba yarıçapı
ve boyun bölgesi kalınlığıdır. DEFORM ™-2D kullanarak yaptıkları benzetimlerde, zımba ve matris yüzeylerinin
tamamen rijit olduğu kabul edilmiştir. İsrael ve ark., kalın metal levhaların klinç yöntemiyle birleştirilmesinin
gemicilik sektöründeki uygulamalarını araştırmışlardır (Israel, ve diğerleri, 2013). Şekil 5’ de görüldüğü üzere
klinçlenen kalın ve ince sac levhaların boyutları birbirlerinden oldukça farklıdır. Çalışmalarında DEFORM2D
isimli SE yazılımını kullanmış ve problemi 2B eksenel simetrik olarak incelemişlerdir. Yapılan çalışma; çekme
dayanımları 700 MPa ‘a kadar olan kalın çelik levhaların klinç yöntemiyle birleştirilebildiğini ve gerekli baskı
kuvvetinin ise 1000 kN mertebelerine kadar çıkabildiğini göstermiştir.

Şekil 5. Klinçlenen kalın (6+4 mm) ve ince (1+1 mm) levhaların karşılaştırması (Israel, ve diğerleri, 2013)
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2.2 Genişleyebilen Matrisli Klinç
Bu yöntemin, özellikle malzemenin kalıptan çıkarılmasını kolaylaştırması ve bu sayede otomasyon için hazırlık
sürecini daha da iyileştirmesi gibi birçok avantajının olduğu görülmüştür. Ek olarak, işlem sırasında malzemenin
kenarlara akışına izin verdiğinden, yüksek dayanıma sahip bağlantılar oluşturulabilmektedir (Eshtayeh, ve
diğerleri, 2016).
Zheng ve ark. yöntemi özetlemiş ve genişleyebilen matrisli klinç işlemi için sonlu elemanlar yöntemini kullanan
yeni bir kod geliştirmişlerdir (Zheng, ve diğerleri, 2012). Bu araştırma, genişleyebilen klinç ile geleneksel klinçin
(sabit matrisli) malzeme akış şekilleri arasındaki farkı göstermiştir. Şekil 6'da gösterilen genişleyebilen kalıp
oluğu, Lambiase ve ark. tarafından daha ayrıntılı olarak incelenmiştir (Lambiase, ve diğerleri, 2013). Düşük
süneklikteki alüminyumların birleştirilebilirliğini inceledikleri bir diğer çalışmalarında, klinç kalıplarının
geometrilerini değiştirerek plastik gerinimin lokalizasyonunu ve değerini düşürmüşlerdir. Malzemelerin
şekillendirilebilirliklerini artırmak için levhalara ön ısıtma eklenmiştir (Lambiase, ve diğerleri, 2015).

Şekil 6. Genişleyebilen Klinç Makinası ve Kalıp Konfigürasyonu (Lambiase, ve diğerleri, 2013)

He ve ark., genişleyebilir matris ile gerçekleştirilen, yapışmış ve yapışmamış klinç bağlantılarını, LS-DYNA
yazılımını kullanarak araştırmışlardır. Klinç işleminin eksenel simetrik doğası gereği, Cowper-Symunds malzeme
modelini ve 2B eksenel simetrik bir SE modelini kullanmışlardır. Dayanım testlerinde tepe kuvvetine ulaşıldığında
yapışkanın gevrek bir şekilde koptuğu gözlemlenmiştir. Bu noktadan sonrada levhaların az da olsa yük taşımaya
devam etmeleri, kopma süresinin ve boyunun uzamasına neden olmuştur. (He, ve diğerleri, 2014).

2.3 Matrissiz Klinç
Alternatif klinç teknolojisi olan matrissiz klinç işlemi, dişi kalıp yerine düz bir örs kullanılan bir birleştirme
yöntemidir. Şekil 7’ de gösterilen bu yöntem ile oda sıcaklığında sınırlı büyüklükte bir form verilebilmektedir.
Gerstmann ve ark. , kalıpsız klinç işleminin eksenel simetrik analizlerinde, MSC MARC içerisinde tip 10 olarak
adlandırılan dört düğümlü izoparametrik elemanlar kullanmışlardır. 2B ve 3B simülasyonlardan elde edilen
sonuçların birbirleriyle benzerlik göstermesi nedeniyle, 3B modellerin artan çözüm sürelerine katlanılmasının
anlamsız olduğu belirtilmiştir (Gerstmann, ve diğerleri, 2014).

Şekil 7. Matrissiz klinç işleminin çalışma prensibi (Gerstmann, ve diğerleri, 2014)

Neugebauer ve ark., magnezyum levhaların düz klinç işlemini, büyük deformasyon kaynaklı eleman
bozukluklarını gideren otomatik yeniden çözüm ağı oluşturma yöntemini kullanan DEFORM-2D ticari yazılımını
kullanarak incelemişlerdir (Neugebauer, ve diğerleri, 2008) (Neugebauer, ve diğerleri, 2008). Zımba ve matris
yüzeyleri rijit olarak modellenmiştir. Matrissiz klinç işleminde en büyük etkiye sahip faktörün zımba geometrisi,
özellikle de zımba kenar yarıçapı olduğu belirtilmiştir. Han tarafından yürütülen çalışma [31], magnezyum
alaşımlı plakaların mekanik klinç yöntemiyle birleştirmenin olabilirliğini göstermiştir (Han, ve diğerleri, 2012).
SE analizlerinde DEFORM-2D ticari yazılımı ve uyarlanabilir çözüm ağı tekniği kullanılmıştır. Simülasyonlardan
elde edilen veriler kullanılarak kalıp parametrelerinin (Kalıp derinliği, oluk genişliği ve çıkma açısı) kalibrasyonu
ile bağlantının direncinin ve kalitesinin eniyilenebileceğini ortaya çıkarmıştır.
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2.4 Delikli Klinç
Delikli klinç, alüminyum alaşımı gibi malzemeleri yüksek mukavemetli / düşük sünekliğe sahip malzemelerle
birleştirmek için geliştirilmiştir. Bu işlemde, sünek malzeme en üste konumlandırılmış ve bir deliğin oluşturulduğu
kırılgan malzeme bunun altına yerleştirilmiştir. Şekil 8’de görüldüğü üzere, üst tabaka, alt tabakadaki delikten alt
kalıp oyuğundaki girinti içine girer ve iki tabakanın geometrik olarak birbirine geçmesi için yayılır (Lee, ve
diğerleri, 2014). Lee ve ark., DEFORM-2D yazılımını kullanarak inceledikleri delikli klinç işleminin sonuçları,
sonlu elemanlar yönteminin, kalıp geometrik parametrelerinin bağlantı bölgesindeki boyun kalınlığı ve kilit
mesafesi üzerindeki etkilerini araştırmada etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.

Şekil 8. Delikli klinç işlemi için tasarlanan eksenel simetrik model (Lee, ve diğerleri, 2014)

2.5 Hibrit Klinç
Genel olarak, hibrit klinç teknolojisiyle ilgili literatürde çok az bilgi bulunmaktadır. Balawender ve ark. ile
Sadowski ve ark. yapışkanlı hibrit klinç bağlantıları, sayısal ve deneysel yöntemler kullanarak araştırmıştır.
Yapışkan kullanılan klinç bağlantının SE analizleri için ABAQUS yazılımını kullanmışlardır. Sonuçlar,
yapışkanın kürlenmesinden önce birleştirilen klinç noktalarının daha yüksek dayanıma sahip olduklarını
göstermiştir (Balawender, ve diğerleri, 2011; Sadowski, ve diğerleri, 2011).
He ve ark. hibrit klinç bağlantılarının enerji sönümleme ve maksimum dayanım yeteneklerini araştırarak
geleneksel klinç bağlantılarıyla karşılaştırmışlardır (He, ve diğerleri, 2014). Yaptıkları çalışmada süreç
benzetimlerinde 2B eksenel simetrik model ve LS-DYNA yazılımını, çekme-kayma testinde ise 3B simetrik model
ve ANSYS yazılımını kullanmışlardır. Çekme-kayma testi benzetiminde gerçekçi kopma oluşumunu
gözlemleyebilmek için hasar modelini çözümlerine dahil etmişlerdir. Ayrıca, Lagrange formülasyonu ve r-self
uyarlanabilir çözüm ağı tekniği kullanılmıştır. He ve ark., hibrit bağlantının enerji sönümleme yeteneklerinin
geleneksel olanlardan daha yüksek olduğunu ve sürtünme katsayılarının bağlantı noktasının kalitesini ciddi bir
şekilde etkilediği belirtmişlerdir.

2.6. Kompozit Malzemelerdeki Klinç
Lee ve ark. karbon elyaf takviyeli plastiklerin (CFRP) metaller ile birleştirilmesinde klinç yöntemini kullanmış ve
bu bağlantıların dayanımlarını araştırmışlardır. CFRP ile yapılan bağlantılarda boyun kalınlığının, CFRP nin
sürüklenmesinin (dragging) bir sonucu olarak istenilenden daha kalın olduğu görülmüştür. Bu sürüklenme CFRP
katmanlarının ayrılmasına da neden olmuştur (Lee, ve diğerleri, 2014). Bir diğer çalışmalarında, zımba köşe
şeklinin hem üstteki tabakanın boyun vermesini hem de alt levhadaki deliğin genişlemesini etkilediğini
belirtmişlerdir (Lee, ve diğerleri, 2014).

3. KLİNÇ İŞLEMİNİN OPTİMİZASYONU
Bu alandaki çalışmalar, bağlantı noktalarının mümkün olabilecek en yüksek mukavemetini elde edebilmek için
klinç aletlerinin optimizasyonuna odaklanmıştır. Oudjene ve ark., ABAQUS/Explicit yazılımını kullandıkları
çalışmalarında, bağlantı noktalarının mukavemetini maksimuma çıkarmaya ve yüksek kaliteli bağlantı elde etmeye
çalışmışlardır (Oudjene, ve diğerleri, 2007). Optimizasyon işleminin süresini azaltabilmek için, cevap yüzeyi
metodu ve ardışık ikinci dereceden programlama (SQP) yöntemlerini kullanmışlardır. Elde ettikleri sonuçlar,
bağlantı noktalarının dayanımının klinç işleminde kullanılan zımba ve matris geometrileriyle kuvvetli bir şekilde
bağlantılı olduğunu göstermiştir. Klinç süreci parametrelerinin optimizasyonu üzerine yaptıkları bir diğer
çalışmalarında, mümkün olan en yüksek mukavemeti en az deney sayısı ile elde edebilmek için deney tasarımını
Taguchi yöntemine göre oluşturmuşlardır. (Oudjene, ve diğerleri, 2008). Klinç araçlarının farklı parametrelerdeki
kombinasyonları için oluşturulan deneylerin çözümü için SE yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalarında, CAX4R

1614

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

olarak adlandırılan elemanlardan oluşan 2B eksenel simetrik SE modeli kullanmışlardır. Çözümler ise
ABAQUS/Explicit yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Üst boyun kalınlığı, kilit mesafesi ve çekerek çıkarma yükü
parametrelerinin klinç kalitesini etkileyen başlıca faktörler olduğu görülmüştür. Şekil 9’da, araştırılan
parametrelerin boyun kalınlığı üzerindeki etkisi gösterilmiştir.

Şekil 9. Deney tasarımındaki parametrelerin boyun kalınlığı (th) üzerindeki etkisi (Oudjene, ve diğerleri, 2008)

Oudjene ve ark. tarafından yapılan bir diğer çalışmada, klinç araçlarının optimizasyonunda, hareketli en küçük
kareler yaklaşımının içeren cevap yüzeyi yöntemi kullanılmıştır (Oudjene, ve diğerleri, 2009). Bu çalışmada da 0.5
kalınlıktaki Al5754 alaşımının klinç işleminin simülasyonu için ABAQUS yazılımı kullanılmıştır. Ek olarak,
sürtünme katsayılarının, alt tabaka ve matris arasında 0.1 iken iki plaka arasında ise 0.35 olduğu kabul edilmiştir.
Geliştirilen optimizasyon tekniği ile eniyilenen zımba ve matris geometrisi sayesinde, bağlantının çekme
yükündeki dayanımı iyileştirilmiştir.
Roux ve ark. klinç noktasının optimum dayanımına erişebilmek için, Kriging metamodel yöntemi üzerinde
çalışmışlardır (Roux, ve diğerleri, 2013). Forge2009 isimli SE yazılımını kullandıkları çalışmalarında, dikey
çekme yükünün değerlendirilmesinde 2B eksenel simetrik model, kayma mukavemetinin değerlendirilmesinde ise
3B SE modeli kullanılmıştır. SE analizlerindeki malzeme davranışında sünek hasar modelini kullanmışlardır.
Simülasyon sonuçları, Şekil 10’da görüldüğü üzere, hem zımba yarıçapının (Rp) hem de kalıp oyuğu
yüksekliğinin (Pm), bağlantı noktasının mukavemeti ve kalitesi üzerinde en etkili 2 parametre olduğunu
göstermiştir. Analiz sırasında hasar modeli kullanımının, elde edilen sonuçların fiziksel testler ile uyumu açısından
ne derece önemli olduğu görülmüştür.

Şekil 10. Model 2B-eksenel simetrik (a) Zımba (b) Kalıp (c) Klinç parametrelerinin duyarlılık analizi (Roux, ve diğerleri,
2013)

Zhao ve ark., değiştirilmiş Rousselier hasar modelini kullanarak, klinç bağlantılarının sünek kırılmasını deneyler
ve simülasyonlarla incelemişlerdir (Zhao, ve diğerleri, 2014). Abaqus/Explicit ile gerçekleştirdikleri
çalışmalarında, yazılımın içinde değiştirilmiş Rousselier hasar modelini destekleyen bir malzeme modeli olmadığı
için, kullanıcı tarafından geliştirilen modellerin kullanımına izin veren VUMAT yöntemini kullanmışlardır. Bu
hasar modeline ait malzeme sabitleri, klinç çalışmaları öncesinde gerçekleştirilen malzeme testleri ile tersine
mühendislik yöntemiyle elde edilmiştir. Bu sabitler daha sonra gerçekleştirilen klinç süreç ve çekme testi
simülasyonlarında kullanılmıştır. Sonuçlar, klinç işlemi sırasındaki hasar oluşumunun ve ilerlemesinin, Rousselier
hasar modeli ile başarılı bir şekilde simüle edilebileceğini göstermiştir.
Abe ve ark., farklı malzemelerin klinç bağlantılarını sayısal ve deneysel olarak incelemişlerdir (Abe, ve diğerleri,
2007; Abe, ve diğerleri, 2012). Yüksek dayanımlı sacın üst sac olarak kullanıldığı klinç bağlantılarında, zımbanın
köşesi etrafındaki deformasyonun yoğunlaşmasıyla oluşan kırılma, kalıp derinliğinin azaltılmasıyla
önlenebilmektedir. Ancak bu durumda da kilit mesafesindeki azalma, istenilen kilitlenmenin oluşmasına engel
olabilmektedir. Üst ve alt saclar arasındaki kilitlenme miktarı, kalıbın derinliği ve çapının optimizasyonu ile
artırılmıştır.
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Farklı malzemelerin birleştirilmeleri üzerine bir başka çalışma da Lee ve ark. tarafından yapılmıştır (Lee, ve
diğerleri, 2010). DEFORM-2D yazılımını kullandıkları çalışmada, alüminyum alaşım Al5052 ile yüksek
mukavemetli çelik olan DP780 saclarının birleştirilmesi ve mekanik dayanımlarının geliştirilmesine çalışmışlardır.
Kalıp yarıçapının bağlantı oluşumunu etkileyen en önemli faktör olduğu tespit edilmiştir. Kenetlenme boyu, zımba
derinliğinin artırılmasıyla artacağı, bu durumda da alt sacın üzerinde çatlak oluşabileceği belirtilmiştir. Boyun
kalınlığının ise zımba yarıçapının artışıyla arttığı belirtilmiştir.

4. KLİNÇ BAĞLANTILARIN YORULMA DAYANIMI
Carboni ve ark. klinç bağlantılarının yorulma dayanımlarını inceledikleri çalışmalarında, bağlantı
konfigürasyonundan ziyade, gerilme oranının kopma modunu tamamen değiştirebildiği belirtmişlerdir (Carboni,
2006). Tasarım açısından, yorulma limitinin nihai çekme dayanımın % 50'si olduğu tespit edilmiştir. Bu değer,
punta kaynağından önemli ölçüde daha yüksek bir değerdir. SEM incelemeleri, mikroskobik kopma modlarının
temas eden parçalardaki aşınma (fretting) yorgunluğundan kaynaklanabileceğini (çatlak oluşumu) ve ardından
düzlem dışı bükme etkileriyle (çatlak ilerleme) geliştiğini göstermiştir. SE analizlerinde, gerilmelerin yoğunlaştığı
bölgelerin düşük gerilme oranlarının uygulandığı fiziksel yorulma testlerindeki kopmaların yaşandığı bölgeler
olduğu gözlemlenmiştir.
Soon-Yong Kwon deneysel olarak gerçekleştirdiği çalışmasında, klinç bağlantı ile punta kaynağının statik ve
yorulma dayanımlarını karşılaştırmıştır (Soon-Yong, ve diğerleri, 1999). Punta sayısının artmasıyla her bir
puntanın kayma dayanımında azalma görülmüştür. Yani tek bir puntanın kayma dayanımı 4 kN iken 5 puntanın
kullanıldığı numunede her bir puntaya düşen ortalama kayma dayanımı 3.2 kN olarak ölçülmüştür. Bu sonuçların
punta kaynağı sırasındaki şönt (shunt) etkisinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bununla birlikte mekanik klinç
bağlantılarda bu sorun ile karşılaşılmamış ve kayma dayanımı bağlantı sayısıyla bir değişkenlik göstermemiştir.
Mekanik bağlantıya ait S-N eğrisinin doğrusal bir davranış sergilerken, bunun aksine punta kaynağının yorulma
dayanımı yüksek genlikli yüklemelerde hızlı bir düşüş göstermiştir.
Kim J-B ve Kim H-K, klinç bağlantılarının çekerek çıkarma ve çapraz-çekme koşullarında çekme-kayma
yüklemesine göre daha savunmasız olduklarını belirtmişlerdir (Kim J-B ve diğerleri, 2014). Çapraz-çekme
geometrisi ile yapılan SE analizlerinde çatlağın başladığı noktada maksimum asal gerilmenin oluştuğu
gözlemlenmiştir.
Su ve ark. çekme-kayma yükü altındaki SPR ve klinç bağlantıların birleştirme bölgesinin kapalı formdaki yapısal
gerilme çözümleri üzerine çalışmış ve problemin analitik çözümünü geliştirmişleridir (Su, ve diğerleri, 2015).
Kim ve ark. çekme-kayma ve çekerek çıkarma testlerinin sonlu elemanlar analizlerinden elde edilen gerilme
değerleri ile yorulma ömrünün tahmini üzerinde çalışmışlardır (Kim, ve diğerleri, 2015). Yorulma analizlerinde
SWT parametrelerinin kullanımının diğer seçeneklere oranla yorulma tahmininde daha başarılı olduğu
belirtilmiştir.

5. SONUÇ
Klinç tekniği, kaynak yapılması zor veya imkânsız olan alternatif malzemelerin gittikçe artan bir şekilde
kullanılması nedeniyle geleneksel punta kaynağına karşı güçlü bir alternatif haline gelmiştir. Bununla birlikte, bu
bağlantıların mekanik davranışı sadece bağlantının geometrik karakteristiklerinden değil, aynı zamanda proses
parametrelerinden de etkilenebildiğinden, klinç noktasının doğru ve güvenilir modellenmesi gerekmektedir. Klinç
bağlantının etkin modelinin tanımlama araştırma çalışmalarına gereksinim vardır. Yapılan literatür araştırmasında
incelenen klinç bağlantının SEA'lerinde, bağlantının yapısal dayanımının incelenebilmesi için öncesindeki süreç
simülasyonlarının da mutlaka yapılması gerektiği ve oluşan artık gerilmelerin bir sonraki dayanım analizlerine
aktarılmasının elde edilen sonuçların fiziksel testlerle uyumlu olması açısından büyük bir öneme sahip olduğu
görülmüştür. Zımba ve matris geometrilerinin, birleştirilen malzemeye göre optimize edilmesiyle klinç noktasının
yapısal dayanımı iyileştirilebilmektedir. Bununla birlikte literatürde klinç bağlantının yorulma analizleri
konusunda çok az sayıda çalışmaya rastlanmıştır.
Literatürde yer alan çalışmalarda, ilave malzemeye ihtiyaç duymadan farklı malzemelerin birleştirilmesi için
yapılan araştırmalara ve klinç yöntemine olan ilginin son yıllarda giderek artmakta olduğu görülmüştür. Ancak,
klinç tekniğinin endüstride kullanımının günümüzde hızla ilerlemesine rağmen; doğruluk, yüksek kalite ve
eniyilenen mukavemetin, endüstri standartlarıyla kıyaslanabileceği noktaya gelmesi için halen daha araştırmaya
ihtiyaç duyulmaktadır. Klinç teknolojisinin daha geniş ölçekte benimsenmesi ve endüstriyel uygulamalar ile teorik
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yaklaşımlar arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi için sürecin bazı yönleri üzerinde araştırmaların yapılması
gerekmektedir. Özellikle FEA simülasyonları açısından sürecin etkin matematiksel modellerinin tanımı ve tasarımı
ile süreçte etkili olan parametrelerin belirlenmesi, parametrelerin hassasiyetlerinin klinç bağlantısının mekanik
davranışları ve sürecin optimizasyonu açısından değerlendirilmesine yönelik çalışmalara gereksinim vardır.
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ÖZET
Bu çalışmada M1 sınıfı bir araç koltuğunda kullanılması planlanan kızak mekanizmasının tasarım sürecinde ilgili
şartnameye uygun dayanımı sağlaması adına gerçekleştirilen tasarım doğrulama sonlu elemanlar analizi
çalışmaları anlatılmıştır. Nihai ürün üzerinde fiziksel testler gerçekleştirilmiş olup sonlu elemanlar analizinden
çıkan sonuçlarla karşılaştırılması sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Kızak mekanizması, ECE R14, kızak dayanım analizleri, 45-15 koltuk çekme testi.

A METHODOLOGY TO VALIDATE STRENGTH OF PASSENGER CAR
FRONT SEATS TRACK MECHANISM
ABSTRACT
In this study, finite element simulation studies to evaluate the conformity of a seat longitudinal adjustment
mechanism (track mechanism) against regulatory requirements for category M1 vehicles are explained. Physical
test were conducted and co-relation with numerical results is presented.
Keywords: Track mechanism, ECE R14, track strength analysis, 45-15 seat pulling test

1. GİRİŞ
Günümüzde üretilen araçların en önemli parçalarından biri araç koltuklarıdır. Özellikle sürücü koltukları
sürücünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanır. Bu ihtiyaçlar; aracın kontrolünü sağlayacak görüşe sahip
olacak şekilde koltukların konumlanması, sürücünün fiziksel boyutlarına ve oturduğu forma uygun geometriye
sahip olması, uzun süreli oturuşlarda dahi yeterli konforu sağlaması, bir kaza veya çarpışma gerçekleştiğinde
yolcuyu güvenli bir şekilde tutması şeklindedir (Kale ve Dhamejani, 2015).
Bu tasarım gereklerinin parametrik olarak tanımlanmasının ardından, koltuk konumu için ihtiyaç duyulan
pozisyonlar ortaya çıkar (Irfan H., Ankush A., Tauqeer N., Dhananjay S. (2013). Farklı kullanıcı profillerine
uygun olmasını sağlamak için koltuk üzerindeki farklı mekanizmalar geliştirilmiştir. Bu mekanizmalardan biri de
ileri geri pozisyon ayarını sağlayan kızak mekanizmasıdır. Kızak mekanizmasının kullanıcıya uygun koltuk
pozisyonu sağladığı gibi, aynı zamanda koltuğun güvenlik şartlarını yerine getirecek minimum dayanım da
sağlaması beklenmektedir. Güvenlik şartları, aracın satılacağı pazara göre farklılık göstermekle birlikte Avrupa
Birliğinde satılacak araçlar için uyulması gereken standartlar Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE)
regülasyonlarıdır. ECE regülasyonlarından ECE R14 koltuk bağlantı elemanlarının dayanımının uygunluğunu
inceler (United Nations, 2003).
Literatürde araç üzerinde kullanılan tüm elemanların ağırlıklarının azaltılması ile ilgili çalışmalar bulunmaktadır.
Hem konfor beklentisinin olduğu, hem de emniyet unsuruna sahip araç koltukları için de benzer şekilde tasarım
ana hedeflerinden biri de ağırlık azaltmadır (Öztürk ve Durmuş, 2016).
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2. YÖNTEM, TASARIM, ANALİZ ve TEST ÇALIŞMALARI
Motorlu taşıtlar yolcu kapasitesi ve ağırlıklarına göre belirli sınıflara ayrılmışlardır. M1 sınıfı, sürücü dışında en
fazla 8 yolcu taşıma kapasitesine sahip araçları kapsamaktadır. M1 sınıfı araçlar için ECE R14 şartnamesine göre
boyutları şartnamede belirtilen bloklar ile araç düzleminden 10° açı oluşturacak şekilde kuvvet tatbik edilir.
Uygulanacak kuvvetler omuz emniyet kemerinden 135.00 N ve bel emniyet kemerinden 13.500 N yüke ilave
olarak koltuk ağırlığının 20 katı ilave edilmesiyle belirlenir (United Nations, 2016).
Sonlu elemanlar analizlerinin geçerli olabilmesi için fiziksel testler ile en az %95 yakın sonuç alınması
hedeflenmiştir.
Kızak mekanizmasının dayanımında uygun kesitin, malzemenin ve kalınlığın belirlenmesi kritik öneme sahiptir.
En uygun tasarım için farklı parametreler ile konseptler oluşturulması gerekir. Sonlu elemanlar analizinde
parametrik çalışmak için sac parçaların tasarım orta ekseni yüzey olarak eklenir. Bu şekilde verilen yüzeylerin
kalınlık bilgisi analiz parametresi olarak tanımlanır.
Kızak modeli tasarım programı CATIA V5 ile oluşturulmuş (Dassault Systems, Catia V5 R2014) ve Altair
Hypermesh programına aktarılmıştır. Yaklaşık 111.000 eleman ve 113.000 düğüm noktasıyla kurulan sonlu
elemanlar modelinde çekme kuvveti tek boyutlu yay elemana uzamaya bağlı rijitlik grafiği tanımlanmıştır (Altair
Hyperworks User Manual, 2017). Kızakların ileri geri hareketini sağlayan bilye ve diğer mekanizma parçaları
kızak profilleriyle kontak halinde modele dâhil edilmiştir. Kızak dizayn pozisyonuna yakın olan orta pozisyonda
konumlandırılmıştır IS 13749 (2009). ECE R14 analizinde koltuk araç bağlantı noktalarından rijit olarak
sabitlenmiştir. Üründe yüksek mukavemetli çelik kullanılmaktadır. Hyperworks malzeme kütüphanesinde eşdeğer
malzemeler seçilerek malzeme tanımları girilmiştir (Öztürk F., Toros S., Esener E., Uysal E., 2009). Kuvvet olarak
regülasyon yüklerinin %20 fazlası tanımlanır. ECE R14 analizinde koltuk denge durumuna gelinceye kadar
gerçekleştirilir (Şekil 1).

Şekil 1. ECE R14 emniyet kemer çekme analizi

Mevcut koltuğun ECE R14 analizinden emniyet kemer braketine gelen yükler, doğrultu ve yönleri belirlenecektir
(Şekil 2). Bu açıları tasarım doğrulama sürecinde ECE R14 analizindeki şartları yansıtacak şekilde emniyet kemer
braketine gelen kuvvetin yaptığı açıları dikkate alarak statik çekme senaryoları oluşturulmuştur.
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Şekil 2. Emniyet kemer tokasına gelen kuvvetler

Emniyet kemer çekme analiz sonucunda emniyet kemer tokasına gelen yük elde edilecektir. Bu değere
ulaşabilecek farklı açı değerleri ön görülecek ve en uygun sonucu veren değer referans açı olarak belirlenecektir.
İlk aşamada sonlu elemanlar analizi ile test değerlerinin doğrulaması değerlendirilmiştir. Emniyet kemer testi
gerçekleştirilecek şekilde koltuk komplesi test cihazına bağlanmıştır (Şekil 3 ve Şekil 4). Ardından farklı açı
senaryolarına göre tekil kızak cihaza bağlanarak çekme testi yapılması planlanmıştır.

Şekil 3. ECE R14 testi sonrası önden çekilmiş fotoğraf

Şekil 4. ECE R14 testi sonrası yandan çekilmiş fotoğraf
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3. SONUÇLAR
3.1. Analiz Sonuçları
Emniyet kemer çekme analizi gerçekleştirilmiş ve emniyet kemer braketine gelen yük 21 kN olarak ölçülmüştür
(Şekil 5).

Şekil 5. Analiz grafiği

Kızak doğrultusu ile yaklaşık 45° ve araç Y düzlemi ile yaklaşık 15° derece açı oluşturduğu analiz programında
ölçülmüştür (Şekil 6).

Şekil 6. Emniyet kemer tokasına gelen kuvvetler

Bu değerlere göre daha önce komple koltuk üzerindeki gerçekleştirilmiş analizlerin yerini alacak olan, tekil
kızağın 45°-15° çekme yönlerinde analizleri gerçekleştirilmiştir. Kızağın maksimum kuvvet değerine ulaştığı
andaki deformasyon görüntüsü Z-Y ve X-Z düzleminde gösterilmiştir. Kızağın maksimum kuvvete ulaştığı andaki
kuvvet değeri 21 kN olarak görülmüştür (Şekil 7).

Şekil 7. Analiz sonucu
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3.2. Test Sonuçları
Öncelikle emniyet kemer testi gerçekleştirilmiştir. Komple koltuk ECE R14 testini geçmiştir. Bu sonuç ile sonlu
eleman analizi değerleri %98 uyumlu çıkmıştır. Dolayısı ile 21kN değeri tekil kızak için uygulanabilir olduğu
değerlendirilmiştir. Tekil kızak olarak, emniyet kemerinin bağlandığı kızak seçilmiştir. Bu kızağın numuneleri,
konumu orta pozisyonda test cihazına bağlanmıştır. İlk senaryo analiz açılarında kuvvet uygulanmasıdır. Emniyet
kemeri doğrultusunda yatay ile 45° ve içeri 15° olarak piston yerleştirilmiştir (Şekil 8 ve Şekil 9).

Şekil 8. 45° Çekme yönü ve doğrultusu

Şekil 9. 15° Çekme yönü ve doğrultusu

Test, çekme kuvveti sabit hızda ve kızağın üst profili alt profilinden ayrılıncaya kadar çekilerek
gerçekleştirilmiştir. Testten sonra oluşan şekil değişimi fotoğraflanmış (Şekil 10) ve grafiği çıkarılmıştır (Şekil
11).

Şekil 10. Test sonrası fotoğraf
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Şekil 11. 45°-15° çekme testi için kuvvet değişim grafiği

4. SONUÇ
Bu çalışma kapsamında, ağırlık azaltması geometri değişikliği ile başlayan ve sonlu elemanlar yöntemi ile
doğrulaması yapılan sürecin komple koltuk üstünde değil, sadece ilgili alt sistem olan kızak üstünde
uygulanabileceği değerlendirilmiştir. Yeni bir araç koltuğu geliştirmede etkin olarak kullanılan sonlu elemanlar
yazılımı sayesinde, tasarım aşamasında regülasyon şartlarına göre test gerçekleştirmeden önce sisteme ait alt
sistemler seviyesinde analiz ve testler gerçekleştirilmiştir. Böylelikle koltuğa ait iyileştirme çalışmaları tasarımın
ön aşamalarında değerlendirilerek tasarım döngüsünde iyileştirme sağlanmıştır. Koltuk tespit edilen açı
değerlerine göre ECE R14 regülasyonunda belirtilen yükler altında istenen dayanımı sağlamıştır.
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ÖZET
Otomotiv sektöründeki mühendislik ve tasarım çalışmaları sonucunda ortaya çıkan yeni araç modelleri, gelişen
teknolojinin getirdikleri yenilik özelliklerle birlikte yollarda yerini almaktadır. Yeni araçlarda yer alan yeni
özelliklerin ve ilgili parçaların tasarım ve mühendislik çalışmaları, otomotiv ana sanayisi tarafından kendi
bünyesinde tamamlanabildiği gibi otomotiv yan sanayi konumundaki firmalarla birlikte çalışarak da
gerçekleştirilmektedir. Tasarım ve mühendislik çalışmaları, öncelikle 3D CAD programları ile modellenmekte ve
bu modellerin görsel, boyutsal ve ergonomik açıdan kontrolleri yapılmaktadır. Bu çalışmamızda yeni bir araç
modeli için geliştirilecek sigorta kutusu, öncelikle CATIA programı kullanarak modellenmiş ve sonrasında
tasarımın prototipi 3D yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Sigorta kutusunun seri üretim kalıp geliştirme çalışmalarına
yönelik sanal tasarımda tespit edilemeyen görsel, boyutsal ve ergonomik açıdan kusurlar, 3D yazıcı prototipinin
fiziksel kontrolleri ve araç denemeleri sonunda ortaya çıkarılmış, tasarımda gerekli iyileştirmeler yapılarak,
tasarım çalışmaları tamamlanmıştır. Böylelikle yapılan iyileştirmeler ile sigorta kutusunun seri üretime yönelik
tasarımı, kalıptan değil de 3D yazıcıdan prototipi ile elde edilerek araç üzerinde kullanılacak seviyeye getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sigorta Kutusu, 3D Modelleme, CATIA, 3D Printer

USE OF 3D PRINTER FOR FUSE BOX DESIGN IN THE AUTOMOTIVE SECTOR
ABSTRACT
The new vehicle models, emerging as a result of engineering and design studies in the automotive sector, take
place on roads with new features of developing technologies. Design and engineering studies of new features and
related parts used in new vehicles may be completed by automotive OEM company itself or may be realized
together with authorized supplier. The design and engineering studies are first modelled with 3D CAD programs
and these models are checked for the compliance of appearance, dimension and ergonomy. In this study, fuse box
is designed for a new vehicle model by using CATIA program and then prototype of this design is produced by
using 3D printer. In order to provide mass production mold development, visual, dimensional and ergonomic
defects that can not be understood during virtual design, are determined by physical controls and car try outs of
fuse box prototype produced by 3D printer and design is completed upon improvement of these defects. As a
result of improvements, fuse box design for mass production mold development is completed by using 3D printer
prototype and design level is reached for car use.
Keywords: Fuse Box, 3D Modeling, CATIA, 3D Printer

1. GİRİŞ
Günümüz otomotiv sektöründe araç içi kullanılan elektronik sistemler, aracın kontrolü, konforu, güvenliği ve
haberleşmesi için vazgeçilmez önem arz etmektedir. Aracın çalışması ve elektronik sistemler arası iletişimin
sağlanması, kablo donanımları vasıtasıyla yapılmaktadır. Kablo donanım, araç içerisinde motor aksamından sonra
gelen en önemli parçalardan biridir. Kablo donanımları, insandaki kanın dolaşımını sağlayan damarlar ve sinir
ağlarının araçtaki görevini yapmaktadır. Bu açıdan elektrik sinyallerinin doğru iletilmesinde, cihaz
fonksiyonlarının doğru çalışmasında ve araç emniyetinin sağlanmasında kritik rolü vardır [Güntürkün vd, 2015].
Araçlarda çok farklı ekipman ve sistemler kullanıldığı için aküden başlayarak her bir cihazın gerektirdiği akımın
aktarılarak, ekipmanların güvenli ve sürekli çalışmalarını sağlamada ve aracın fonksiyonlarını yerine
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getirebilmesinde önem teşkil etmektedir. Ayrıca bu kritik cihazların yük altında korunması, sigortalar ve röleler ile
sağlanmaktadır. Sigorta, elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanıdır [URL 1]. Elektrik
devrelerinde sigortalar araçta ortaya çıkabilecek kısa devre anında sistemi olası sıkıntılardan korumak için
kullanılır. Bu devre elemanı olan sigorta çeşitleri değişkenlikler gösterebilir. Bunlar; telli sigorta, telli soket
sigorta, termik tipi devre kesici, manyetik tip devre kesiciler en bilinen sigorta çeşitleridir. Sigortaların azami akım
değerleri de değişiklik gösterebilir. 1 Amperden 40 Ampere kadar çeşitli skalada olan sigortalar vardır. Araçlarda
akım geçen her devre sigortalar ve rölelerle korunmaktadır. Her sigorta ve rölenin devre içerisinde koruma özelliği
olması sayesinde, aşırı yük gelmesi durumunda, devreyi tamamen açık duruma getirerek devreyi tamamlamaz ve
sigortaya bağlı cihazların korunması sağlanmaktadır. Araç içerisindeki bu sigortalar ve röleler sigorta kutusunda
bulunan panel üzerinde isimler veya numaralar verilerek belirli bir düzen halinde konumlandırılmaktadır. Araçtaki
sigorta kutusu, sigorta ve rölelerini korunması için önemli bir ünitedir [Liand ve Zhang, 2011]. Sigorta kutusunun
dış ortamdan yalıtımının yapılması, içerisinde barındırdığı devre elemanları olan sigorta ve röleleri koruması
sigorta kutusundan beklenen özelliklerdendir. Ayrıca, araçta bulunan cihazlarda elektriksel bir sorun meydana
geldiğinde araçlarda bakılacak ilk yer sigorta kutusudur. Dolayısıyla, ergonomik olarak sigorta kutusunun olası
sigorta ve röle değişiklikleri için kolay açılır-kapanır olması gerekmektedir.
Katmanlı İmalat Teknolojisinin tarihsel gelişimine bakıldığında, 1993’lü yıllarda başlayan bu teknolojinin hızla
geliştiği ve günümüzde 1,5 Milyon $’dan fazla yatırım yapılan bir endüstri durumuna geldiği görülmektedir
[Wohlers, 2009]. Katmanlı üretim teknolojileri, bilgisayar destekli tasarım CAD verilerini kullanarak, parçaları
katmanlar halinde oluşturmaya yarayan gelişmiş bir imalat tekniğidir [Ian vd, 2010] - [Samuel, 2013]. Bu üretim
işlemi, üç boyutlu (3D) karmaşık parçaları, klasik üretim yöntemlerine kıyasla daha kısa üretim süresi ve daha
düşük maliyetle katmanlar halinde üretmeyi sağlamaktadır [Ian vd, 2010] - [Samuel, 2013]. Prototip yapımında ve
doğrudan fonksiyonel parça yapımında kullanılan bu yöntem ticari, araştırma ve eğitim alanlarında önemli
yenilikler getirmektedir [David vd, 2009]. Geleceğin teknolojisi olarak görülen 3D yazıcılar, tasarımı kısa bir
zamanda elle tutulabilir somut nesnelere dönüştüren makinelerdir. Bu makineler, tıp alanından otomotiv sektörüne
kadar birçok alanda, tasarımın kısa sürede tamamlanmasını sağlayan yenilikçi bir parça geliştirme yöntemi
sağlamaktadır [Bali ve Buldum, 2017]. Tasarımla üretimi bir araya getirmeye olanak sağlayan 3D yazıcıların
günümüz dünyasında yaygın olarak kullanıldığı ve giderek yaygınlaştığı görülmektedir. Bu yöntem ile firmalar
hem düşük maliyet hem de kısa zamanda geliştirme yaparak istenilen kalitede üretimi daha hızlı ulaşmaktadır. 3D
yazıcılar ile üretilen prototipler sayesinde konsept tasarım beklentilerin üzerinde gerçekleştirilip, pazara çıkma
süreci de hızlanmaktadır[URL 2]. 3D yazıcının ayakkabı, çanta, takı, vb. gibi ürünlerin üretiminde kullanılmakla
birlikte moda ve tekstil sektöründe de kullanımı görülmektedir [Yıldıran, 2016]. Ayrıca, soketlere takılan
kabloların ters dizilişi sırasında kullanılan terminal çıkarma aparatı gibi araçlar da 3D yazıcı kullanılarak
geliştirilmiş ve kullanıma geçmiştir [Çelik vd, 2017]. Ayrıca hali hazırda eğitim alanında da 3D yazıcı yaygın
olarak kullanılmaktadır [Demir vd, 2016]. Bu çalışma ile otomotiv sektöründe yeni bir araç modeli için sigorta
kutusu tasarımı yapılmış ve tasarımsal çalışma çıktıları 3D yazıcı kullanılarak değerlendirilmiş ve geliştirilmiştir.

2. YAPILAN ÇALIŞMALAR
2.1. Sigorta Kutusu Numunesinin 3D Tasarım Çalışmaları
Çalışmada yeni tasarımı yapılan araç modelinin, motor odası 3D çizimi araç üreticisi ana sanayiden alınmış ve
sigorta kutusu için ayrılan alana göre sigorta kutusu tasarımına geçilmiştir. Yaklaşık 5000 cm 3’lük hacim tasarım
için ayrılmıştır. Sigorta kutusu içerisinde kullanılan sigorta ve röle özellikleri ve ebatları belirlenerek, tasarımı
yapılacak olan araç modeline göre sigorta kutusunun yerleştirileceği alan değerlendirilmiştir. Belirlenen sigorta
kutusu hacmine göre araçta kullanılacak sigorta ve röle seçimleri yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında, sigorta
kutusunun maksimum kapasitesi, araç içerisindeki ergonomik yerleşimi ve sigorta kutusundan kullanılacak röle ve
sigortalara göre sigorta kutusunun optimum boyutta tasarım çalışmalarına geçilmiştir.
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Şekil 1. Projede kullanılan röle

Şekil 2. Projede kullanılan sigorta

Numune aşamasında sigorta kutusunun araç üzerindeki konumlanacağı yere göre projede kullanılacak sigorta ve
röle dizilimleri genel çizgilerle kâğıt üzerinde tasarlanmıştır. Tasarımsal olarak birkaç sonuç elde edilerek, proje
ekibi ile tasarımlar üzerinde beyin fırtınası yapılıp, 3D tasarım öncesi uygun ürün çizimine karar verilmiştir. Buna
göre kâğıt üzerindeki hesaplama ve tolerans ayarlamalarından sonra tasarım programı CATIA'da çizimlere
başlanmıştır. Tasarım esnasında sigorta kutusunun kullanacağı aracın tasarım dosyası üzerinden ölçüler alınarak,
kutu ile aracın birleşeceği bağlantı noktalarının tasarımı gerçekleştirilmiştir. Sigorta kutusu üç parçaya ayrılmıştır.
Bunlar üst, orta ve alt parçalardır. Bu parçalardan ana taşıyıcı parça, orta parçadır ve üst ile alt parçalar bu orta
parçaya göre tasarlanmıştır. Bu sebeple orta parça tasarımı diğer parça tasarımlarını etkilediği için orta parça
tasarımı üzerinde daha titiz çalışma yapılmıştır. Öncelikle orta parça tasarımını etkileyen parametreler
çıkartılmıştır. Orta parça tasarımını oluşturan sigorta ve rölelerin araç içerisinde kullanılan cihazlara göre sayısı
belirlenmiştir. Daha sonra bu sigorta ve rölelerin fonksiyonel özellikleri ve ebatları çıkartılmıştır. Sigorta olarak
araçtaki cihazların koruma değerleri göz önünde bulundurularak, her biri 12V olan 2A ile 40A arasında değişen
değerlerde küçük, orta ve büyük sigortalar kullanılmış, röle olarak da orta ve büyük tip röle kullanılmıştır. Motor
şasesi içerisinde kullanılacak cihazlar için sigorta ve rölelerin belirlenmeleri ile birlikte orta parçanın tasarımsal
çalışmaları yapılmıştır. Orta parçanın tasarımsal çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu kısımda bulunan
sigorta ve röleleri muhafaza altına almak için alt ve üst parçaların tasarımlarına geçilmiştir. Tasarım yapılırken seri
üretim için enjeksiyon işleminden sonra kalıptan ürünün çıkabilmesi için gerekli eğimler ve radyanlar göz önüne
alınarak tasarım gerçekleşmiştir.
Şekil 3’de verilen sigorta kutusunun orta parçası görünmektedir. Üç büyük göz ve üç küçük göz tasarım
aşamasında karar verilen röle ve sigortalara göre boyutlandırılmıştır. Tasarım sadece 3D yazıcıdan prototip
üretilmek amacıyla tasarlanmamış, seri üretime yönelik enjeksiyon ile üretiminin yapılacağı şekilde tasarlanmıştır.
Bu sayede hem ön prototip anlamında gerçek bir örnekleme yapılmak istenmiş hem de bir şekilde 3D yazıcının
seri üretime yönelik doğruluğu test edilmek istenmiştir. Bu sayede parça, 3D yazıcıdan oluşturulduğu şekliyle
diğer projelerde kullanılmak istenilirse, bu gözlemler ve ölçüler göz önüne alınabilecektir. Ayrıca, orta parça
tasarımın en önemli noktalarından biri olan ve şekil 3’de de görüldüğü gibi, sigorta kutusunun araç içerisine
birleşme noktaları araç üreticisi ile ortak belirlenmiş, gerekli mukavemetlere göre tasarım yapılmıştır.

Şekil 3. Sigorta ve röle takımlarının takılacağı sigorta kutusu tasarımı

Daha sonra sigorta kutusunu dış etkenlerden korumak amacıyla üst ve alt parça tasarımlarına geçilmiştir. Böylece
şekil 4 ve şekil 5’de görüleceği üzere sigorta ve rölelerin takılacağı orta kısmını üstten ve alttan muhafaza edecek
parçalar tasarlanmıştır. Bu parçaların tasarımında en fazla dikkat edilen kısımlar; üst parça için orta parça
içerisinde bulunan parçalara rahatlıkla müdahale etme olanağı sağlaması gerekliliği iken, alt parçada ise motor
şase kısmının alt kısmında yoldan gelebilecek su girişi ile katı cisimlere karşı muhafaza gerekliliği olmuştur.
Ayrıca orta parçanın tasarımında olduğu gibi, sadece 3D yazıcıdan prototip üretimi ile sınırlı kalmayarak seri
üretim şartları için enjeksiyondan üretim koşulları göz önünde bulundurularak tasarım gerçekleştirilmiştir. Şekil
6’da CATIA programında üç parçadan oluşan sigorta kutusu tasarımının montaj hali görülmektedir.
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Şekil 4. Sigorta kutusunun üst parçası

Şekil 5. Sigorta kutusunun alt parçası

Şekil 6. Sigorta kutusunun montajı yapılmış nihai tasarımı

2.2. Tasarımda Kullanılan Yazıcı ve G Codelarının Elde Edilmesi
Çalışmada 3D yazıcı olarak yerli Cad2Parts firmasının üretmiş olduğu MFACT isimli ürün tercih edilmiştir. ABS
plastik malzemeden parça üretimi yapabilen yazıcı üretim hacmi olarak 200*200*195 mm³ hacme sahiptir.
Katman kalınlığı ise 0,1 mm’dir. Parça yazdırılmaya başlandığında aşağı yönde yüzeysel bir temasta bulunmayan
bölgelerin yerçekiminin etkisiyle akmasını önlemek için makine HIPS malzemesinden destekler atmaktadır. Bu
sayede istenilen parçada kusurlar azaltılmış olmaktadır. Yazıcıda 7' dokunmatik ekran mevcut olup, yazma
süresini ve yüzde kaç yazdığını gösteren yazılım bulunmaktadır. 3D yazıcıda iki nozzle haznesi bulunmaktadır.
Üretimde ABS malzeme kullanıldığı için ve destek olarak HIPS malzemesi kullanıldığından, nozzle sıcaklıkları
birbirinden farklı ve bağımsızdır. ABS kullanılacak nozzle 240 °C’ye kadar ısıtılmaktadır. Sıcaklık sensörleri ile
bu sıcaklığa geldiğinde ısıtma işlemi durdurulur ve bu belirli sıcaklıkta kalması için sensörlerden gelen verilere
göre otomatik olarak ısıtma işlemi yapılır. Makinede aynı özellikler, destek filamenti HIPS’in geçtiği nozzle için
de geçerlidir. Bu nozzle sıcaklığı 210 °C’de eritme işlemine başlar. Yazıcının çalışması için gerekli komutlar G
Code denilen kod sisteminde belirlenir. Bu kod işlemlerini alabilmek için dönüştürücü ara bir program
kullanılması gerekmektedir. Prototip üretimimizde ara program olarak cihaz ile beraber lisansı gelen Simplify 3D
programı kullanılmıştır.
Herhangi bir tasarım programından alınan STL formatı Simplify 3D programına atıldıktan sonra kullanılan
yazıcının teknik özelliklerine bakılarak nozzle çapı, katman kalınlığı, istenilen hassasiyet değerleri
girilebilmektedir. Programda manuel destek atılabildiği gibi yazma işleminin simülasyonu da yapılabilmektedir.
Yazdırma işlemi için G Code dosyası, Flash Bellek ile 3D yazıcıya yüklenmektedir. [URL 3]

Şekil 7. MFact 3D Yazıcı

CATIA’da sigorta kutusunun tasarım çalışması tamamlandıktan sonra, tasarım dosyasının uzantısı STL formatına
dönüştürülerek Mesh işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu dosya, Simplify programında açılmıştır. Daha az
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filamentin kullanılması için, daha kısa sürede yazma işleminin tamamlanması ve hatasız çıkması için STL
formatındaki dosya Simplify programındaki arayüz kullanılarak optimum duruma getirilmiştir.
Programda, bu tasarım çalışmasında havada askıda kalan bölümlerinin doğru üretilmesi için HIPS filamenti,
havada kalan bölümlerinin desteği için kullanılmıştır. Tasarım çalışması içerisindeki destek gereken bölgeler,
program tarafından otomatik verilebildiği gibi manuel olarak da değiştirilebilmektedir. Eğer Z Ekseni boyunca iki
katman arası mesafe 10 mm’den yüksek veya XY yüzeyi referans alınarak katmanın önceki katman ile olan eğimi
30° açıdan fazla ise program otomatik destek atmaktadır. Tasarım çalışması içerisinde otomatik desteklerin
yetersiz kaldığı bölgelere ilave destekler manuel olarak atanmıştır. Tasarım çalışmamızda ince katman ve
kıvrımlar olduğu için programda katman kalınlığı en ince olan 0,1 mm seçilmiştir. Katman kalınlığı, destek
yerleri, parçanın tabla üzerindeki konumu ayarlandıktan sonra programda yazma işleminin simülasyonu
yapılmıştır. Böylece tasarımımızın üretimi esnasında karşılaşabileceği sorunlar gözlemlenmiştir. Sigorta
kutusunun orta parçasının üretim öncesi simülasyonu yapılmış hali, Şekil 8’de görülmektedir.

Şekil 8. Sigorta kutusunun orta parçasının üretilme öncesi simülasyonu

Şekil 9 ve Şekil 10’da görüleceği üzere sigorta kutusunun alt ve üst parçalarının programda yazma işleminin ön
izlemesi yapılmıştır. Orta kısımda da olduğu gibi destek parçaları eklenmiştir. Orta kısımda yaptığımız gibi
manuel destek işlemi yapma ihtiyacı duyulmamıştır. Parçalar, ince kıvrımlar içermediği için 3D yazıcının katman
yüksekliği, zamandan kazanç sağlanması için orta seviye olan 0,2 mm olarak seçilmiştir. Bu sayede yazma işlemi
daha hızlı gerçekleştirilmiştir.

Şekil 9. Sigorta kutusunun üst parçası

Şekil 10. Sigorta kutusunun alt parçası

İstenilen parçaların 3D printerda numune üretimleri için geçen süreler aşağıdaki gibidir:

Orta parçanın üretimi 39 saat sürmüştür. 68 metre filament harcanmıştır.

Alt parçanın üretimi 29 saat sürmüştür. 47 metre filament harcanmıştır.

Üst parçanın üretimi 19 saat sürmüştür. 62 metre filament harcanmıştır.

2.3. Tasarımın 3D Yazıcıdan Prototip Üretimi
Yapılan tasarım çalışmasının ön prototip için 3D yazıcı ile işlemine başlamadan önce 3D yazıcıda bazı ayarlar
ve malzeme kontrolleri yapılmıştır. Çalışma için kullanılan simülasyon programlarıyla üretilecek ön prototip
parçalarda, kullanılacak filament miktarı kadar filamentin 3D yazıcıda bulunmasına dikkat edilmiştir. Bunun
nedeni yazma işlemi sırasında olası filament bitimlerinde yazma işleminin tekrar başlatılmak zorunda
kalınması durumudur.
Simplify programında hazırlanan modellerin G CODE’ları Flash Bellekle 3D yazıcıya aktarılmıştır. İlk olarak
tasarımsal açıdan en kritik parça olan orta kısmın G CODEları makineye yüklenmiştir. ABS malzemesinin
yazıcının cam yüzeyinde parçanın doğru üretimini sağlamak ve parçanın 3D printer tablası üzerinden
kayması, ayrılması ve kalkması gibi sorunların ortadan kaldırılması için yapıştırıcı tabla sıcaklığı 60°C’de
kullanılmıştır. Yapılan tasarım çalışmasına ait ön prototip üretim görselleri şekil 11 ve şekil 12’de verilmiştir.
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Şekil 11. Üç parçadan oluşan sigorta kutusu tasarımının
3D Printerdan numune alınmış hali

Şekil 12. 3D Printerdan numune olarak alınan parçaların
montaj yapılmış hali

3. SONUÇLAR
Bu çalışmada yeni üretilecek olan sigorta kutusu tasarımı ve ön prototipi 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak
prototip üretimi başarıyla gerçekleşmiştir. Elde edilen tasarım ABS Filament ile 0,1 mm hassasiyetteki yerli üretim
olan 3D yazıcı kullanılarak ön prototip imal edilmiş, ürün incelenmiş ve ürün üzerinde gerekli revizyonlar tespit
edilmiştir. Tasarım başlangıcında araç üretimi yapan firmanın sigorta kutusu için vermiş olduğu toplam hacim
5.000 cm3 iken bu çalışma ile bu hacmin sadece 3.500 cm3 ‘lük kısmı sigorta kutusu olarak üretilmiştir. Böylelikle
motor şase kısmında sigorta kutusunda minyatürleşme ve hafifleştirme işlemi yapılarak alan ve ağırlık kazancı
sağlanmıştır. Çalışmada sigorta ve rölelerin takılacağı orta parçada bazı bölgelerde parçanın istenilen hassasiyete
çıkmadığı görülmüştür. Bu bölgelerin tasarım incelemesi ve değerlendirme tekrarı yapılmıştır. Numunelerden
çıkardığımız sonuçlardan birisi de alt ve üst kapağın orta kısım ile birleşmesini sağlayan tutucu parça boyutlarının
üretim için uygun olmadığıdır. Numunelerin montajı esnasında parçalarda herhangi bir sorunla karşılaşılmamış
olmakla birlikte demontaj esnasında parçaların deforme olduğu görülmüştür. Parçalarda tasarım değişikliklerine
gidilerek bu aksaklıklar giderilmiştir. Bu çalışmanın bir diğer sonucu ise Türk Patent Biriminde bu çalışma için
Endüstriyel Tasarım başvurusu yapılmış olunmasıdır.
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ÖZET
Otomotiv sektöründe artan güvenlik gereksinimine paralel olarak hem yeni saclar geliştirilmekte hem de yeni
proseslerle sac malzemelerin daha etkin kullanılması ile ilgili çalışmalar sürmektedir. Bu çalışmada, araçlarda
yaygın olarak kullanılan TRIP780 çeliğine, son yıllarda bölgesel mekanik- yapısal özellik geliştirme de kullanılan
sürtünme karıştırma prosesi (SKP) uygulandı. Literatürde sac malzemelere SKP uygulamaları ile ilgili sınırlı
sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Bu nedenle sektöre katkı sağlayacak bu çalışma kapsamında, SKP prosesinin
TRIP780 çeliği üzerindeki mekanik, yapısal ve şekillendirilebilirlik davranışları detaylı incelenmiştir. SKP’nin sac
üzerinde oluşturduğu bölgesel yapısal değişimler taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile mekanik özellikler,
çekme ve sertlik testleri ile belirlenmiştir. Şekillendirilebilirlik davranışları ise Erichsen testleri ile literatürde ilk
defa ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlardan, uygulanan SKP işlemlerinin TRIP780 çeliğinin martenzitik yapı
dönüştürerek mukavemet ve sertlik değerlerini önemli oranda iyileştirdiği ancak bu iyileşmelerin çok eksenli
gerilme halindeki şekillendirilebilirlik davranışlarını belli oranda olumsuz etkilediği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: TRIP780,Sürtünme Karıştırma Prosesi, Mekanik ve Yapısal özellikler, Erichsen testi

INVESTIGATION OF MECHANİCAL, STRUCTURAL AND FORMABILITY
PROPERTIES OF FRICTION STIR PROCESSED TRIP780 STEEL

ABSTRACT
Along with increased security requirements in the automotive sector, extensive research is being carried out on not
only development of new steel grades, but also new manufacturing processes allowing more efficient use of sheet
materials. In this study, the friction stir process (FSP) as a recently developed severe plastic deformation technique
capable to local mechanical and structural improvement was applied to TRIP780 steel as a widely used material in
automotive. There is a limited number of studies in the literature regarding the application of FSP to steel sheets.
Therefore, the mechanical, structural and formability behaviors of the SKP process on the TRIP780 steel are
examined in detail in this study which will contribute to the sector. Structural alterations obtained via FSP were
determined by scanning electron microscope (SEM). To reveal post-FSP mechanical properties, room temperature
tensile tests and and hardness scans were performed. Formability behavior of as-received and as-processed steel
was determined with Erichsen tests for the first time in the literature. From the obtained results, it was found that
the applied FSP processes significantly improved the strength and hardness values of TRIP780 steel by
transforming as-received microstructure into martensitic structure. However, microstructural evolution leading
such an effective strengthening also caused somehow deterioration of the formability behavior under biaxial
loading conditions.
Keywords: TRIP780 steel, Friction Stir processed, Mechanical and Structural properties, Erichsen tests
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1. GİRİŞ
Sürtünme karıştırma kaynağı (FSW/SKK) 90’lı yılların başında İngiltere Kaynak Enstitüsü’nde (TWI-The
Welding Institute) özellikle demir dışı metallerin birleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir katı
hal kaynak yöntemidir (Thomas WM and Templesmith P 1991.; Benavides, Li et al. 1999; Mishra and Ma 2005).
Özellikle klasik kaynak yöntemleri ile kaynağı güç olan/mümkün olmayan malzemelerin kaynak işlemlerine
alternatif çözüm olarak geliştirilmiştir. Yöntemin uygulanması sırasında; gaz veya ışın olmaması, koruyucu gaz,
toz ve ilave tele gereksinim duyulmaması, kaynak ağzı hazırlığı gerekmemesi, tüm pozisyonlarda kaynak
edilebilirliğinin olması ve otomasyona yatkınlığı gibi birçok üstünlüğünün bulunması yöntemin uygulama
alanlarını daha da genişletmektedir. Benzer olmayan metal çiftlerin birleştirilmesinde sağladığı özellikler
neticesinde savunma, havacılık, makine ve otomotiv sanayisinde uygulama alanları ile ilgili çalışmalar artarak
devam etmektedir. Enerji verimliliği sağlaması, çevre dostu olması açısından son 15 yılın ‘yeşil’ birleştirme
tekniği olarak sayılmaktadır (Sutton, Reynolds et al. 2003; Mishra and Ma 2005; Su, Nelson et al. 2005; Hirata,
Oguri et al. 2007; Mishra and Mahoney 2007).
SKK yönteminde, özel olarak tasarlanmış, aşınmaya dayanıklı karıştırıcı (batıcı) uç olarak adlandırılan ve yüksek
devirde dönen omuzlu bir pim, kaynak edilecek parçalar bir tabla üzerinde alın alına getirilip sabitlendikten sonra,
iş parçalarının arasına daldırılarak birleşme çizgisi boyunca hareket ettirilmektedir. Bu hareket sırasında dönen
pim etrafını saran metale kayma mekanizması ile plastik deformasyon uygulayarak önden arkaya doğru metal akışı
sağlanır. Bu metal akışı birleştirilecek kısımların birbirleri ile karışmasını sağlayarak kaynak eder. Birleşme
sırasında karıştırıcı pin tarafından uygulanan yüksek orandaki plastik deformasyon ve sürtünme nedeniyle ortaya
çıkan ısınmanın ortak etkisi ile, kaynak bölgesinde dinamik yeniden kristalleşme ile etkin bir tane incelmesi ortaya
çıkmaktadır (Mahoney, Rhodes et al. 1998; Mishra, Mahoney et al. 1999; Mishra; 2012; Purcek, Saray et al.
2012). SKK işlemi sonrasında gerçekleştirilen incelemeler neticesinde birleştirilen malzemelerin yapısında var
olan var olan hacimsel hatalar, yapısal inklüzyonlar, ya da kimyasal bileşim dengesizlikleri gibi birçok içyapısal
kusur da ortadan kaldırılabilmektedir. İç yapısal özelliklerde elde edilen bu olumlu gelişmeler, söz konusu
yöntemin birleştirme yanında, iç yapısal kontrolün sağlanabileceği bir proses olarak da işlevsel olduğunu ortaya
koymuştur. Böylece, sürtünme karıştırma prosesi (SKP) olarak adlandırılan yeni bir yöntem geliştirilmiştir (M.
Posada 2001; Kim, Fujii et al. 2006). SKK ile temel prensipleri aynı olan SKP malzemelerin mekanik özelliklerini
iyileştirmek için katı halde uygulanan bir termomekanik bir işlemdir. Bu iki yöntemin arasındaki temel fark ise
SKP uygulanmasında takım tek parça malzemeye daldırılarak birleştirme amacı güdülmeden sadece içyapısal
modifikasyon amacıyla sürdürülmesidir.
Son yıllarda mukavemet özelliklerinin sünekliğin çok azaltılmadan arttırılmasına yönelik aşırı plastik deformasyon
yöntemleri (ECAP/MAF/ARB gibi) geliştirilmiştir. Bu yöntemlerle karşılaştırıldığında SKP’de bu kapsamda
değerlendirilebilecek termomekanik prensipler üzerine kurulu ancak, diğer yöntemlere kıyasla daha verimli ve
endüstriyel uygulamalara yatkın bir proses olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında, SKP uygulanan
malzemelerde belirgin bir şekil ve boyut değişimi görülmeksizin proses parametrelerinin uygun seçimleri ile
proses bölgesinin yapısal ve mekanik özelliklerinde uygulamaya dönük beklentilerin sağlanması mümkündür
(Mishra and Mahoney 2007). SKP’nin uygulanması ve malzemelerin içyapısal ve mekanik özelliklerine etkileri
üzerine yapılmış güncel çalışmalara özellikle demirdışı metallerde ( Al/ Mg vb.) çokça rastlanmaktadır. Ancak
SKP/SKK’nin çeliklere olan uygulamaları nispeten sınırlı kalmıştır (Atxaga, Pelayo et al. 2001; Rhodes, Mahoney
et al. 2003; Mehta, Masood et al. 2004; Sharma, Ma et al. 2004; Nakata, Kim et al. 2006; Mishra and Mahoney
2007). SKK/SKP içerikli çalışmalar incelendiğinde, çoğunun geleneksel çelik malzemeler üzerine
gerçekleştirildiği dikkati çekmektedir. Diğer yandan otomotiv sektöründe kullanım potansiyeli her geçen gün artan
yüksek mukavemetli yeni nesil çeliklere SKP uygulamaları ile ilgili çalışmalara rastlanmamaktadır.
Yukarıda ifade edilen literatür eksikliğinin giderilmesi için, bu çalışmada, gelişmiş yüksek mukavemetli çelikler
(AHSS) ailesinden TRIP780 çeliğinin SKP işlemleri sonrasında sergilediği yapısal ve mekanik özellikler ile
şekillendirme davranışları hem deneysel hem de hesaplamalı yaklaşımlar kullanılarak literatürde ilk defa ele
alınmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen veriler hem yapı-özellik ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmiş, hem
de bu özelliklerin özellikle otomotiv sektöründeki uygulamalara sağlayacağı potansiyel iyileştirmeler ele
alınmıştır. Bu sayede, otomotiv sektörüne yeni teknolojilerin kazandırılmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir.
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Bu çalışmada, kimyasal özellikleri Tablo 1’de verilen TRIP780 çeliği 200mm X 400mm X 1.95mm boyutlarında
hazırlanarak, özel olarak tasarlanarak imal edilmiş SKP makinesinde proses edildi.
Tablo 1. Çalışmada kullanılan TRIP780 çelik sac malzemesinin kimyasal kompozisyonu (%Ağ.).

C

Mn

Si

P

Al

S

Fe

0.21

1.65

1.68

0.001

0.035

0.001

Geri
Kalan

Karıştırıcı takım, WC malzemeden; 16mm omuz çapı, 0.6mm pin çapı ve 0.8mm pin uzunluğuna sahip silindirik
geometride imal edildi. Prosesler sırasında takım eğim açısı 3°, devir sayısı 1000 dev/d ve ilerleme hızı 80mm/dk
olarak seçildi. Proses sırasında temas bölgesi sıcaklığı termal kamera vasıtası ile kayıt altına alınmıştır. Prosesin
yapısal özellikler üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskopu (SEM)
kullanıldı. İç yapı incelemeleri için proses yönüne dik yönde çıkarılan numuneler standart metalografik yöntemler
ile hazırlanarak ve %2’lik nital çözeltisinde dağlandı. Sertlik ölçümleri Vikers sertlik ölçme yöntemi kullanılarak,
500 g yük altında ve 10 saniye bekleme sürelerinde gerçekleştirildi. Mekanik özelliklerinin belirlenebilmesi için
Şekil 1’de ayrıntılı olarak verilen, proses bölgesine paralel yönde EDM ile çıkarılan numuneler 0.01 s-1
deformasyon hızında test edildi. Söz konusu numunelerin boyutları ASTM E8 standardında çerçevesi çizilen
küçük çekme (sub-size) numune boyutlarının % 50 oranında küçültülmesi ile elde edildi. Çekme deneylerinden
elde edilen mekanik özellikler ve deformasyon davranışı her durum için yapılan en az üç deneyin ortalaması
alınarak belirlendi. SKP öncesi ve SKP uygulanması sonrası durumdaki şekillendirme özelliklerinin belirlenmesi
için Erichsen testleri yapıldı. Testler; TS EN ISO 20482 standardına uygun olarak imal edilmiş test kalıbının
servo-hidrolik ve hassas ölçüm donanımlarına sahip bir pres ile oda sıcaklığında, yağlayıcı kullanılmadan ve 1
mm/s zımba ilerleme hızında gerçekleştirildi. Şekillendirilebilirlik testleri sırasında ortaya çıkan kuvvet (F) ve
deplasman (X) verileri bir bilgisayar yardımı ile kaydedilerek kuvvet-çökme (F-X) eğrileri çizdirildi. Her bir
proses durumu için şekillendirme kuvveti, Erichsen indeksi ve deneylerde kaydedilen F-X verileri numune
üzerinden gerçekleştirilen en az üç ölçümün ortalaması alınarak hesaplandı. Erichsen testleri reel çalışmada
kullanılan özelliklere benzetim yapılarak Marc® çözücüsü kullanılarak 3D modellendi. Gerçek testlerde ve
simülasyonda elde edilen kuvvet ve şekillendirilebilirlik indeks değerleri (EI), kuvvet değerleri ve görsel olarak
gerilim dağılımları karşılaştırıldı.

Şekil 1. a) SKP bölgesinin şematik gösterimi test numunelerinin tanımlamaları b) Çekme test boyutları

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
TRIP 780 çeliğine uygulanan SKP işlemleri sırasında deformasyon bölgesinin görünümü ve prosesin kararlı rejim
haline ulaştığı andaki termal kamera görüntüsü sırası ile Şekil 2a-2b’ de verilmiştir.
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Tablo 2. SKP parametreleri ve işlemler sırasında ölçülen sıcaklık değerleri

Seçilen işlem parametrelerinin TRIP çeliğinin SKP sırasında makro anlamda bir malzeme hasarına, çatlama ya da
deformasyon süreksizliklerine neden olmadığı anlaşılmaktadır (Şekil 2(a)). Bu durum proses sırasında takım sac
malzeme ara yüzündeki omuz sürtünmesinden elde edilen sürtünme etkisi ile deformasyon bölgesi sıcaklığının
960°C mertebelerine ulaşmasından kaynaklanmaktadır (Şekil 2(b)).

Şekil 2. (a) TRIP 780 çeliğinin SKP işlemi sonrasındaki görüntüsü, (b) işlem sırasında ortaya çıkan sıcaklık dağılımını gösteren
termal kamera görüntüsü.

Şekil 3’den anlaşılacağı gibi, TRIP 780 çeliğinin işlem öncesindeki içyapısı ferrit, kalıntı ostenit ve beynit
fazlarından oluşmaktadır. Ayrıca bu içyapıda, ferrit ve kalıntı ostenit fazlarının ortalama tane boyutunun yaklaşık
12-14 µm aralığında olduğu da dikkati çekmektedir.

Şekil 3. TRIP 780 çeliğinin SKP öncesi iç yapısı: (a) optik mikroskop resmi, (b)-(d) Farklı büyütmelerdeki SEM görüntüleri

Söz konusu sıcaklık mertebelerinde uygulanan sıcak deformasyon süreci TRIP 780 çeliğinin SKP işlemi
öncesindeki içyapısını önemli oranda etkilediği Şekil 4’te verilen mikroyapı fotoğraflarından açık şekilde
görülmektedir. Şekil 4.(a)-(g) verilen taramalı elektron mikroskobu fotoğrafları incelendiğinde, TRIP 780 çeliğinin
SKP işlemi öncesinde ferrit, kalıntı ostenit ve beynit fazlarından meydana gelen içyapısının, işlem sonrasında
önemli oranda değişim sergilediği anlaşılmaktadır. Söz konusu yapısal değişim kapsamında prosesten
etkilenmemiş bölgelerden takım merkezine doğru gidildikçe SKP sonrasında meydana gelmesi beklenen
deformasyon bölgelerinin (ısı tesiri altındaki bölge) ITAB (Şekil 4 (b)-(c)) (termomekanik olarak etkilenen
bölge) TMB (Şekil 4 (d)-(e)) ve ( karıştırma bölgesi) KB (Şekil 4 (f)-(g)) oluştuğu anlaşılmaktadır. Temelde, TRIP
780 çeliklerinin en önemli özelliğinin uygulanan plastik deformasyon sırasında yapıdaki kalıntı ostenit fazının
plastik deformasyon ile birlikte martenzit fazına dönüşmesi olarak bilinmektedir (Sugimoto and Mukherjee 2017).
Söz konusu dönüşüm, SKP sırasında numuneye uygulanan plastik deformasyonun en yüksek oranlarda elde
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edildiği KB’de belirgin olarak meydana gelmektedir (Şekil 4(f)-(g)). Söz konusu bölgeye ait içyapı fotoğrafları
incelendiğinde, SKP işlemleri sonrasında KB’de meydana gelen içyapıların yüksek oranda martenzit fazı içerdiği
net bir şekilde görülmektedir (Şekil 4(f)-(g)). Öte yandan KB içerisinde martenzitik dönüşümün yapının bütününe
hakim olmadığı ve belirli bölgelerde ferrit fazı tanelerinin de bulunduğu söylenebilir (Şekil 4 (g)). Bu niteliği ile
SKP işlemleri sonrasında KB’nin içyapısının martenzit ve ferrit fazlarından meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Ancak, SKP işlemleri sırasında uygulanan deformasyonun ve sıcaklığın proses bölgesindeki dağılımının belli
farklılıklar sergilemesi nedeniyle, KB’deki martenzit fazı tanelerinin morfolojik özelliklerinin de değişim meydana
gelmiş olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 4(f)). Özellikle, KB içerisinde takım eksenine yakın bölgelerdeki içyapıya ait
optik mikroskop resimleri (Şekil 5(g)) incelendiğinde yapıdaki martenzit fazı tanelerinin kısa iğnemsi bir
morfolojiye sahip oldukları dikkati çekmektedir. KB içerisinde TMB’ye daha yakın olan bölgelerdeki martenzit
fazı tanelerinin ise, daha düşük en/boy oranına sahip ve nispeten daha iri tanelerden meydana geldiği tespit
edilmiştir.

Şekil 4. TRIP 780 çeliğine 1000 d/d’da ve 1,3 mm/s’de uygulanan SKP işlemi sonrasında elde edilen deformasyon bölgesine
ait SEM fotoğrafları: (a) SKP sonrasında deformasyon bölgelerinin genel görünümü, (b)-(c) ITAB, (d)-(e) TMB, (f)-(g) KB.

TMB’de ise, özellikle kalıntı ostenit-martenzit dönüşümünün yapıda süreksiz olarak gerçekleştiği söylenebilir
(Şekil 4 (d)-(e)). Nitekim söz konusu bölgedeki içyapıda iri martenzit tanelerinin bulunduğu ancak söz konusu
fazın yaygın şekilde yer almadığı anlaşılmaktadır (Şekil 4(d)-(e)). ITAB bölgesindeki içyapıda ise kalıntı ostenit
martenzit dönüşümü gerçekleşmemektedir (Şekil 4(b)-(c)). Söz konusu bölgede işlem öncesi durumdaki fazlarının
belli oranda irileşme içerisine girdiği, bu irileşmenin ferrit fazı için daha belirgin olarak gerçekleştiği söylenebilir
(Şekil 4(b)-(c)).
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Şekil 5. TRIP 780 çeliğine 1000 d/d’da ve 1,3 mm/s’de uygulanan SKP işlemi sonrasında elde edilen deformasyon bölgesinde
mikro-sertlik değerlerinin değişmişimi: (a) Takım merkezinden yatay yönde elde edilen mikro-sertlik profili, (b)Takım
yüzeyinden, takım ekseni doğrultusunda elde edilen sertlik profili.

TRIP 780 çeliğine uygulanan SKP işlemleri sonrasında meydana gelen deformasyon bölgesinin sertliklerindeki
değişimler Şekil 5’te verilmiştir. Söz konusu şekilde gösterilen yatay ve dikey yöndeki sertlik profilleri
incelendiğinde, SKP işlemi sonrasında sertlik değerlerinde önemli değişimlerin meydana geldiği anlaşılmaktadır.
Genel olarak, işlem öncesinde, 250 Hv seviyelerinde olan sertlik değerleri uygulanan SKP sonrasında önemli
oranda artarak, 490 Hv seviyelerine kadar artmaktadır. Söz konusu sertlik artışı belirgin olan KB’de yaklaşık 12
mm’lik bir genişlikte elde edilebilmektedir. KB içerisinde 2 kata yakın mertebelerde elde edilen bu sertlik artışı
uygulanan SKP işlemleri sonrasında martenzit fazının hakim olduğu bir hale dönüşmesinden kaynaklandığı ifade
edilebilir.

Şekil 6. TRIP 780 çeliğinin işlem öncesi ve SKP sonrasında sergilediği Mühendislik gerilme-Mühendislik % birim uzama
eğrileri.

TRIP 780 çeliğinin SKP öncesi ve uygulanan SKP işlemleri sonrasında, sergilediği mühendislik gerilme-% birim
uzama eğrileri Şekil 6’da gösterilmiştir. Bu eğrilerden elde edilen temel mukavemet ve süneklik değerleri Tablo
4’de verilmiştir. İşlem öncesi durumdaki TRIP 780 çeliği 416 MPa seviyelerinde bir akma dayanımı sergiledikten
sonra etkin şekilde pekleşerek yaklaşık 820 MPa’lık çekme dayanımına ulaşmaktadır. Bu aşamada TRIP çeliğinin
uniform deformasyon bölgesindeki % 24 seviyelerinde yüksek bir uzama sergilediği anlaşılmaktadır. Çekme
dayanımı sonrasında ise, % 36’lık bir kopma uzaması sonrasında boyun vererek kırıldığı anlaşılmaktadır. Söz
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konusu çeliğin tasarım gayesi gereği, uniform uzama değerleri kopma uzamasının da büyük bir bölümünü teşkil
ettiği söylenebilir (Şekil 6). Uygulanan SKP sonrasında ise, işlem öncesi durumdaki akma dayanımının 416 MPa
değerinden 1120 MPa değerine, çekme dayanımının ise 820 MPa’dan 1476 MPa seviyelerine yükseldiği
anlaşılmaktadır.
SKP sırasında meydana gelen yapısal değişimlere bağlı olarak elde edilen yüksek mukavemet değerlerinin
süneklik özelliklerinde de bir miktar azalmaya neden olduğu söylenebilir. Tablo 4’den de anlaşılacağı gibi SKP
uygulanmış durumdaki TRIP çeliğinin üniforma uzama değerinin %10.1.ve kopma uzaması değeri de %.21.8
değerini almaktadır.
Tablo 4. TRIP 780 çeliğinin işlem öncesi ve SKP sonrasında sergilediği mekanik özellik değerleri.
Proses
Durumu

σy
(MPa)

σUTS
(MPa)

εu
(%)

εf
(%)

K
(MPa)

n

rUTS

İşlem Öncesi

416,1

819,4

24,9

36,5

1557

0,28

0,66

SKP

1220± 12

1476 ± 20

10,1 ± 0,7

21,8 ± 2

2589

0,19

0,52

TRIP 780 çeliğinin SKP öncesi ve uygulanan SKP işlemleri sonrasında, gerçekleştirilen şekillendirilebilirlik test
sonuçları Tablo 5 ‘de verilmiştir.
Tablo 5. TRIP 780 çeliğinin SKP öncesi ve SKP sonrası Erichsen test sonuçları.
TRIP780

Çeliği

Zımba kuvveti
(kN)

Erichsen İndeksi
(mm)

SKP Öncesi

75 ± 5

7.16 ± 1.3

SKP Sonrası

45 ± 5

4.89 ± 1.1

TRIP çeliğine uygulanan Erichsen testlerinden elde edilen zımba kuvveti ile ölçülen Erichsen indeksi değerleri
Tablo 5’de verilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde, SKP öncesi durumdaki TRIP çeliğinin Erichsen indeksinin 7,2 mm
seviyelerinde olduğu anlaşılmıştır. Erichsen indeksinin görüldüğü bu çökme değerinde de zımbaya uygulanan
kuvvetin 75 kN seviyelerinde olduğu görülmektedir. Uygulanan SKP’nin zımba kuvvetinin 45 kN değerine
azalmasına ve Erichsen indeksinin ise 4.9 mm seviyelerinde elde edilmesine neden olduğu anlaşılmaktadır. Tablo
5’den de görüleceği üzere, uygulanan SKP işlemeleri sonrasında meydana gelen martenzitik içyapı ve buna bağlı
olarak akma ve çekme mukavemetindeki artışlara rağmen Erichsen testindeki zımba kuvvetlerinin SKP
uygulanmış durumdaki değerinin işlem öncesi duruma göre daha düşük mertebelerde kaldığı anlaşılmaktadır. SKP
sonrasında hem Erichsen indeksinin hem de testler sırasında ölçülen en büyük zımba kuvvetinin değerinde
meydana gelen azalma, SKP sonrasında elde edilen içyapıya dayandırılarak açıklanabilir. Şöyle ki, uygulanan SKP
işlemi sonrasında baskın olarak martenzit fazından meydana gelen bir içyapı oluşmaktadır (Şekil). Bu durum,
işlem öncesi durumdaki kalıntı ostenit fazının martenzit fazına dönüşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu dönüşüm iki
temel mekanik davranışın gözlemlenmesine neden olmuştur. Bunlardan ilki, SKP öncesi durumdaki çeliğin
Erichsen testleri sırasında sahip olduğu üstün pekleşme davranışı ile birlikte deformasyona karşı sergilediği direnç,
ve buna bağlı olarak da elde edilen yüksek zımba kuvvetleridir. Baskın mekanik davranışların ikinci ise,
uygulanan SKP işlemleri sonrasında kalın ostenit fazının martenzite dönüşmesi ile pekleşme davranışının belli
oranda olumsuz etkilenmesi ve meydana gelen martenzit fazının özellikle çok eksenli gerilmeler altında sergilediği
yüksek çatlak oluşturma yatkınlığıdır (Tablo 4). Bunun iki temel mekanik davranış neticesinde, SKP öncesi
durumdaki TRIP 780 çeliğinin çatlak oluşturması için yüksek zımba deplasmanlarının uygulanmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu durum, pekleşme mekanizması ile zımba kuvvetlerinin de yüksek değerler almasını
sağlamaktadır (Şekil ). Öte yandan, SKP uygulanmış durumdaki martenzit fazı çok eksenli gerilmeler altında
erken çatlak oluşumuna neden olarak, hem erichsen indeksinin azalmasına hem de zımba kuvvetlerinin sınırlı
seviyede kalmasına neden olmaktadır (Şekil 8 (a)-(b). SKP’nin şekillendirilebilirlik üzerindeki etkileri kapsamında
geliştirilen bu yaklaşımlar test edilmiş Erichsen numunelerinin çatlak ilerleme davranışları ile de uyumludur.
Nitekim, işlem öncesi durumdaki çeliğe uygulanan erichsen testlerinde, çevresel olarak ilerlemiş tek bir çatlağın
kırılmaya neden olduğu görülmektedir. Bu durum, çatlağın oluşması için çatlak çevresinde yüksek oranda plastik
deformasyon ile birlikte meydana geldiği sonucunu düşündürmektedir (Şekil 7(a)). Erichsen testlerinin
analizlerinde de Şekil 7 (c) ‘de görülen kırmızı alan deneysel çalışmaya benzer şekilde en yüksek şekil değişimin
yarı kürenin tepeye yakın çevresinde meydana geldiğini teyit etmektedir. Analizlerde plastik deformasyonun en

1641

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

yüksek değerlere ulaştığı kısımların belirginleşip deneysel çalışmalardaki hasar mekaniğine benzetimin
gerçekleştirilmesi için analiz programında en yüksek plastik deformasyona uğrayan elemanların silinmesi için
gerekli komutlar kullanılmıştır. Böylelikle görsel olarak da benzetim sağlanmıştır (Şekil 7 (c)). Hasar oluşumunda
ortalama gerilme dağılımını esas alan Oyane kriteri kullanılmış, deneysel kuvvet değerleri göz önüne alınarak,
analizler optimize edilmiş en uygun değerlere göre analizler tamamlanmıştır. Şekil 8’ de verilen analiz ve deneysel
sonuçlar incelendiğinde yakın sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Ancak deneysel çalışmalarda yağlayıcının
kullanılmaması ile birlikte sürtünme parametreleri tam olarak karşılanamadığından değerler arasında faklılıklar
bulunması açıklanabilir niteliktedir (Şekil 8 ).

Şekil 7. a) TRIP 780 çeliğinin SKP öncesi b) SKP sonrasında Erichsen testi yapılan numune görselleri. c) SKP öncesi
analizlerde elde edilen gerilim dağılımı görseli d) SKP sonrası analizlerde elde edilen gerilim dağılımı görseli

İşlem öncesi durumdaki TRIP çeliğinin mikro yapısal özellikleri de göz önünde bulundurulduğunda bu bölgelerin
sahip olduğu nispeten yüksek şekil değiştirme oranlarının ostenit martenzit dönüşümünün de daha etkin
gerçekleşmesine neden olacağı aşikârdır. Bu durum, söz konusu bölgelerin ancak belirli bir plastik deformasyon
sonrasında, martenzit fazı hacimsel oranın yeterli seviyeye oluşması ile çatlak oluşumu ve ilerlemesinin
gerçekleşebileceğine işaret etmektedir.
Diğer taraftan SKP uygulanmış çelikte hem deformasyon yönünde hem de deformasyona dik yöndeki çatlaklar ile
karşılaşılması dikkat çekmektedir. Bu durum, SKP sonrasındaki mekanik davranış değişimlerini içeren FEM
modelinde de görülmektedir. SKP sonrasında farklı doğrultularda ortaya çıkan çatlaklar, test sırasında meydana
gelen yüksek gerilme bölgeleri altında çeliğin sahip olduğu iç gerilmeli mikro yapısının etkisi ile daha kolay çatlak
oluşturduğunu göstermektedir. Bu nedenle, SKP uygulanmış çeliğin Erichsen indeksi değerinde de makul seviyede
bir azalma ortaya çıkmaktadır.

Şekil 8. a) TRIP 780 çeliğinin SKP öncesi test ve analizlerde elde edilen kuvvet - deplasman eğrileri

4. SONUÇ
Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar;
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 Sürtünme karıştırma prosesinin gerçekleştirilebilirliği değerlendirildiğinde; yüksek mukavemetli ve ince sac
malzemelere uygulanmasında makro anlamda bir malzeme hasarı ve/veya deformasyon süreksizlik olmadan
işlemler gerçekleştirilmiştir.
 Mekanik özellikler açısından değerlendirildiğinde; SKP işlemleri sonrasında TRIP780 çeliğinde yaklaşık 2 kat
sertlik değeri artışı, 3 kat akma dayanımı artışı gözlemlenmiştir.
 Yapısal olarak değerlendirildiğinde; TRIP 780 çeliğine uygulanan SKP işlemleri sonrasında karışma
bölgesinde işlem öncesi durumdaki kalıntı östenit fazı dönüşmekte ve sonuçta ferrit ve martenzit fazlarından
oluşan bir içyapı meydana gelmektedir. Termo-mekanik olarak etkilenmiş bölgede bu dönüşüm kısmen
gerçekleşmektedir. Isı tesiri altındaki bölgede ise, yapıdaki ferrit fazı taneleri irileşmektedir.
 TRIP 780 çeliğine uygulanan SKP, şekillendirilme limit değeri karşılaştırması açısından değerlendirildiğinde,
işlem öncesi durumdaki 7-8mm’lik Erichsen indeks değerinin 4-5mm’lere kadar azalmasına neden olmaktadır.
Bu durum, TRIP çeliklerinin önemli bir yapısal özelliği olan plastik deformasyonla tetiklenen kalıntı ostenitmartenzit dönüşümünün SKP işlemleri sırasında büyük oranda tamamlanmasıyla meydana gelen yapının sahip
olduğu yüksek tokluk yatkınlığına bağlı olarak meydana gelmektedir.
 SKP sonrasında yukarıda belirtilen yapısal ve mekanik değişimler sonrasında şekillendirilme özelliklerinin test
edilmesi otomotiv sektöründe prosesin kullanımı açısından önemlidir.
 Projede kullanılan TRIP780 çeliğine SKP prosesi ve proses edilmiş çeliğin şekillendirme davranışlarının
incelenmesi literatürde ilk defa gerçekleştirilmiş olup özgün bir doktora çalışması sonucudur.
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ÖZET
Kaynaklı parçalar otomotiv endüstrisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve kaynak işlemi imalat sırasında her
zaman homojen olmayabilir. Bu nedenle kaynaklı parçalara kalite kontrolleri yapılmaktadır ve kaynak üzerinde
düşük nüfuziyet, gözenek oluşumu, yanma olukları gibi bazı kaynak hataları görülebilir. Kalite kontrolleri
sırasında tespit edilen bu hataların durumu ve sayısına göre risk değerlendirmesi yapılıp, kaynakların tamir edilip
edilmeyeceğine karar verilir. Bu çalışmanın amacı, araç arka süspansiyon köprüsü üzerindeki dikiş kaynaklarının
yorulma performansı üzerindeki etkilerini göz önüne alarak kaynakları risk gruplarına göre sınıflandıracak yeni bir
metodoloji geliştirmektir. Sonlu elemanlar yöntemi kullanarak kaynakların tek başlarına iptal edildiği durumların
yanı sıra ikili kombinasyonların da iptal edildiği durumları inceleyen bir deney tasarımı oluşturulmuştur. Hiçbir
kaynak dikişinin iptal olmadığı ideal durumdaki arka süspansiyon köprüsünün yorulma ömrü değeri referans
olarak alınmıştır ve kaynak dikişlerinin ömre etkisi analiz edilmiştir. Kaynak dikişlerinin risk gruplarına göre
sınıflandırması deney tasarımından çıkan ömür değerlerine göre yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Deney tasarımı, sonlu elemanlar metodu, arka süspansiyon köprüsü, dikiş kaynağı, yorulma
ömrü
EVALUATION OF THE RISKS ON THE FATIGUE PERFORMANCE OF DEFECTIVE SEAM WELDS
ON REAR TWIST BEAM BY THE FINITE ELEMENT METHOD
ABSTRACT
Welding parts are commonly used in the automotive industry and welding process is not always uniform during
the manufacturing. Quality checks are done on welded parts and some defects are found on seam welds as low
penetration, porosity, overlap etc. According to situation and quantity of these defects, the decision is made that
rework process should be done on seam welds. The objective of this study is to improve new methodology that can
classify seam welds according to their effects on the fatigue performances of complete system by using finite
element method. Design of experiment study by using finite element model is performed not only single seam
weld deactivations but also combination of them. Fatigue performance of twist beam without any seam weld
deactivation is taken as a reference and effect of seam welds on fatigue life is analyzed. Classification of seam
welds is decided by using design of experiment with finite element method.
Keywords: Design of experiment method, finite element method, twist beam, seam weld, fatigue life

1. GİRİŞ
Günümüzde otomotiv endüstrisinde birçok birleştirme yöntemi kullanılmaktadır. Düşük maliyeti ve uygulama
kolaylığı sebebiyle kaynak işlemi yaygın bir şekilde tercih edilen bağlantı yöntemlerinden biridir. Otomobil şasi
imalatında kullanılan kaynaklı imalat yöntemi ise genellikle dikiş kaynağıdır.Yoldan gelen yüksek titreşimler en
çok otomobil şasisini ve dolaylı olarak üzerindeki kaynaklı parçaları zorlamaktadır ve hasarların çoğu bu
kaynaklar etrafında oluşmaktadır. Roa vd. (2011) yapı ve sistemlerde yüksek titreşim ve rezonanstan kaynaklanan
bir çok hasar meydana gelebileceğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle kaynak tasarımı ve kaynak kalitesi araç
şasisinin yorulma performansı üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Radaj vd, (2006) kaynak işleminin
metalürjik ve geometrik etkilerinden dolayı kaynaklı yapılar yorulma kırılmasına daha yatkın yapılar olduğunu
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ifade etmiştir. Ancak kaynak işlemi sonucunda her zaman homojen bir dikiş kaynağı atılmayabilir ve kaynak
üzerinde düşük nüfuziyet, gözenek oluşumu, yanma olukları gibi bazı kaynak hataları görülebilir. Kalite
kontrolleri sırasında tespit edilen bu hataların durumu ve sayısına göre risk değerlendirmesi yapılıp, kaynakların
tamir edilip edilmeyeceğine karar verilir.
Bu çalışma kapsamında, binek araç arka süspansiyon komplesi üzerindeki dikiş kaynaklarının yorulma
performansı üzerindeki etkilerini göz önüne alarak kaynakları risk gruplarına göre sınıflandıracak yeni bir
metodoloji üzerinde çalışılmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak dinamik yükler altındaki araç arka
süspansiyon komplesinin üzerindeki gerilme dağılımının elde edilmesinin ardından yorulma hesabı
gerçekleştirilmiştir. Köprünün dikiş kaynakları tasarım değişkeni olacak şekilde tanımlandıktan sonra sırasıyla her
bir dikiş kaynağı tek tek ve ikili kombinasyonları şeklinde sonlu elemanlar modeli üzerinde iptal edilerek bir
deney tasarım kümesi oluşturulmuştur. Her bir deney tasarımı sonucundaki yorulma ömrü hiçbir kaynağın iptal
olmadığı durumdaki referans yorulma ömrü ile karşılaştırılıp, yorulma performansı üzerindeki etkisi analiz
edilmiştir. Yorulma ömründeki azalmaya göre kaynak dikişleri kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere 3 farklı risk
grubu olarak sınıflandırılmıştır. Sonlu elemanlar modeli oluşturmak için HYPERMESH, modal dinamik analizler
için ABAQUS, yorulma hesapları için LMS VIRTUAL LAB ve deney tasarımı için MODEFRONTIER
yazılımları kullanılmıştır.

2. SONLU ELEMANLAR MODELİ VE YORULMA HESABI
Araç arka süspansiyon komplesinin dinamik davranışını doğru hesaplayabilmek ve sonrasında üzerine gelecek
yükler altında oluşacak gerilmelerin doğruluğu için sonlu elemanlar modelinin gerçek arka süspansiyon köprüsünü
temsil edebilecek seviyede olması gerekir. Bu nedenle akson ve yay gibi ağırlığı sisteme etki edecek parçaların
ağırlıkları da modele dahil edilmiştir. Sac parçalar için 2 boyutlu kabuk elemanlar kullanılmıştır. Kaynak
bağlantıları ise kabuk elemanlar ile temsil edilmiştir. Arka süspansiyon köprüsü üzerinde sağ ve sol simetrik
olmak üzere toplam 59 farklı kaynak dikişi vardır. Deney tasarımı çalışmasında teker teker iptal edilecek olan 59
kaynak dikişi farklı eleman grupları altında modellenmiştir.
Yükleme sinyalinin frekansı ile sistemin doğal frekansının birbirine yakın olması durumlarında dinamik etkilerin
de dikkate alınması gerektiğinden yorulma hesabı modal yaklaşım metodu ile yapılmıştır. Modal yaklaşım ile
yapılacak yorulma hesabı için izlenen adımlar sırasıyla modal analiz, modal formda geçici tepki analizi, yol
sinyalinin elde edilmesi ve modal süperpozisyon yöntemidir.

Şekil 1. Sanal yolda sürülen komple araç modeli

Farklı profillerdeki yol sinyallerini elde etmek için çoklu cisim dinamiği modeli kullanılmıştır. Efthimio vd.
(2008) yaptıkları çalışmada sanal yolda sürülen komple araç modeli ile arka süspansiyon köprüsü üzerindeki
karakteristik noktalara gelen zamana bağlı kuvvet ve moment sinyalleri elde etmek için Şekil 1’deki modeli
kurmuşlardır.

Şekil 2. Modal süperpozisyon yöntemi akış şeması
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Modal analiz ile istenilen her bir moddaki gerilme dağılımı elde edilmiştir. Modal formdaki geçici tepki analizi ile
de her bir moddaki zamana bağlı modal yerdeğiştirmeler hesaplanır. Her iki analizden elde edilen veriler
kullanılarak modal süperpozisyon yöntemi ile her bir nokta için zamana bağlı gerilme değerleri hesaplanmıştır.
Nastran kullanıcı kılavuzunda modal süperpozisyon yöntemi akış şeması Şekil 2’deki gibi gösterilmektedir. Son
olarak malzeme ve yorulma analizi parametreleri ile birarayara getirilerek hasar değerleri hesaplanmıştır. Tüm
kaynak dikişlerinin var olduğu bu durum için hesaplanan en düşük ömür değeri referans ömür olarak alınmıştır.
Deney tasarımı kısmında hesaplanan diğer ömürler referans ömür cinsinden gösterilmiştir. Şekil 3’te hiçbir kaynak
dikişinin iptal edilmediği durumdaki en düşük yorulma ömrü gösterilmektedir.

Şekil 3. Hiçbir kaynak dikişinin iptal edilmediği durumdaki yorulma ömrü

3. DENEY TASARIMI
Besterfield vd. (1995) deney tasarımını, sürecin incelenen kalite karakteristiğine etki eden kontrol edilebilir
değişkenlerin değerlerini sistematik olarak değiştirerek süreç performansını etkileyecek değişken değerlerini
belirlemede kullanılan bir teknik olarak tanımlamıştır. Bu çalışmada ise girdi kaynak dikişleri, cevap ise en düşük
ömür değeri olarak tanımlanmıştır. Arka köprü imalatında kaynak dikişlerinden en fazla 2 tanesinin hatalı olacağı
kabulü yapılmıştır ve 59 farklı kaynak dikişi için tekli ve ikili kombinasyon durumları incelenecek deneyler olarak
tasarlanmıştır. Bu durumda deney sayısı 1771 adet olarak hesaplanmıştır. Ancak tekli kombinasyon
durumlarındaki çıkan sonuçlara göre tek başına iptal edildiğinde yorulma ömrünü %50’in altında azaltan kaynak
dikişleri belirlendikten sonra ikili kombinasyonların belirlenmesi deney sayısını azaltacaktır. Bu nedenle sadece
tekil etkilerin incelenmesinin ardından en kritik 9 adet kaynak dikişi belirlenmiştir. İkili kombinasyon durumları
hesaplanırken 9 adet kritik kaynak çıkarılıp kalan 50 adet kaynak içinden ikili kombinasyon durumları deney
olarak tasarlanmıştır. Bu durumda da ikili kombinasyonlar için 1285 adet farklı deney tasarlanmıştır. (Tablo 1)
Tablo 1. Deney tasarımı sayısı
Hiçbir kaynak dikişinin iptal edilmediği durum (Nominal)
1 adet kaynak dikişinin iptal edildiği durumlar
2 adet kaynak dikişinin iptal edildiği durumlar (9 kritik kaynak dikişi hariç)

C(59,0)
C(59,1)
C(50,2)
TOPLAM

1
59
1225
1285

Tek bir durum için sürecin tamamlanıp yorulma ömrü hesaplanabilmesi için 4 farklı yazılım kullanılmıştır.
Bunlardan HYPERMESH sonlu elemanlar modeli kurmak için, ABAQUS modal dinamik analizler için LMS
VIRTUAL LAB ise kaynak üzerindeki yorulma hesapları için kullanılmıştır. Bu 3 farklı yazılımın birbirleriyle
haberleşmesi ve deney tasarımı çalışması için ise MODEFRONTIER yazılımı kullanılmıştır. MODEFRONTIER
yazılımı içerisindeki akış şeması Şekil 4’te gösterilmiştir. Her bir durum için LMS VIRTUAL LAB ile hesaplanan
en düşük yorulma ömür değerleri MODEFRONTIER tarafına aktarılıp tablo haline getirilmiştir.

Şekil 4. Deney tasarımı akış şeması
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4. SONUÇLAR
İlk olarak tekli kombinasyon durumu olan 59 farklı kaynak dikişinin var olup olmamasının en kaynak ömrü
üzerindeki etkisi incelenmiş ve etki analizi Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 5. Her bir kaynak dikişinin en düşük kaynak ömrü üzerindeki etki analizi

Yorulma ömründeki azalmaya göre kırmızı, sarı ve yeşil risk grupları oluşturulmuştur. Eğer hesaplanan ömür
değeri referans ömür değerinin %50’sinden düşük ise kırmızı grup, %50 ile %95’i arasında ise sarı grup, %95 ile
%100’ü arasında ise yeşil grup olarak sınıflandırılmıştır.
Tekli kombinasyon durumu için 9 adet kritik kaynak dikişi belirlenmiştir. Bu kaynaklardan herhangi birinin tek
başına olmaması durumunda hesaplanan ömür değeri referans ömür değerinin %50’sinin altına bir değere
düşmektedir. Bu kaynak dikişleri tek başına “kırmızı” risk grubunda sınıflandırılmıştır. Ayrıca 11 adet kaynak
dikişinden herhangi birinin tek başına olmaması durumunda ise hesaplanan ömür değeri referans ömür değerinin
%50 ile %95’i arasında bir değere düştüğü görülmüştür. Bu kaynaklar da “sarı” risk grubu olarak
sınıflandırılmıştır. Geri kalan kaynak dikişleri ise “yeşil” risk grubunda sınıflandırılmıştır.
Şekil
Tek

6.

kaynak dikişinin iptal edildiği durumlar için risk gurupları

İkili kaynak kombinasyonlarının sınıflandırılabilmesi için sarı ve yeşil risk gruplarındaki kaynakların birbirleriyle
olan kombinasyonları incelemeye alınmıştır. 2 sarı, 2 yeşil ya da 1 sarı ve 1 yeşil kaynak dikişinin iptal edildiği
durumun yorulma ömrüne etkisi incelenmiştir. 7 adet kaynak dikişi çiftinin olmaması hesaplanan ömür değerini
referans ömür değerinin %50’sinin altına düşürmektedir ve bu kaynak dikiş çiftleri “kırmızı” risk grubunda
sınıflandırılmıştır. Ayrıca 11 adet kaynak dikişi çiftinin olmaması hesaplanan ömür değerini referans ömür
değerinin %50 ile %95’i arasında bir değere düşürmektedir ve “sarı” risk grubu olarak sınıflandırılmıştır.
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Şekil 7. İkili kaynak dikişi kombinasyonlarının iptal edildiği durumlar için risk gurupları

Tablo 2’de kaynak dikişlerinin tek başlarına ya da ikili kaynak çiftinin iptal olduğu durumda kırmızı ve sarı risk
gruplarını göstermektedir. Bu çalışmada sadece yorulma ömrü performansı için hesap yapılmıştır. Araç arka
süspansiyon köprüsü yorulma ömrü hesabından başka farklı testler ile doğrulanmaktadır. Yeşil risk grubundaki
kaynakların iptal edilebileceği sonucu sadece yorulma ömrü performansına bakılarak çıkarılamaz.
Tablo 2. Kırmızı ve sarı risk grupları
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ÖZET
İçeriden takviyeli ince cidarlı metalik tüplerin eksenel kuvvetler altındaki enerji absorbe etme kabiliyetini
arttırmaya yönelik çalışmalar halen güncelliğini korumaktadır. Bu çalışmada, 6063-T5 serisi alüminyum tüpün tek
tip farklı yoğunlukta (60 ve 100 kg/m3) ve radyal yönde değişen (RYD) yoğunlukta PVC köpük takviyeli
numunenin deformasyon davranışı ve enerji absorbe etme kabiliyeti (EAK) deneysel olarak incelenmiştir.
Deneylerden, köpük takviyesinin tüpün EAK değerini ve artan yoğunluğa bağlı olarak cidarının düzgün
katlanmadaki kararlılığını iyileştirdiği belirlenmiştir. Diğer taraftan, düşük yoğunluklu halka (cidarla temas
halinde) ve yüksek yoğunluklu silindirik köpükten oluşan RYD yoğunlukta köpük takviyeli kompozitin, tek tip
düşük yoğunluklu yapıya göre %19, yüksek yoğunluklu duruma göre ise %5 daha yüksek enerji absorbe etme
kabiliyetine sahip olduğu anlaşılmıştır. Takviyesiz tüpte 22,8 J/g olan özgül enerji absorbe (ÖEA) etme değeri,
RYD yoğunlukta köpük takviyeli numunelerde düşük yoğunluklu halka durumu için 23,8 J/g değerine ulaşmıştır.
Ancak aynı grup numunelerin yüksek yoğunluklu halka kullanılması durumunda 19,9 J/g ile özgül enerji absorbe
etme değerinin ciddi oranda azaldığı tespit edilmiştir. Bu tür kompozitler için uygun kalınlık ve yoğunluk
diziliminde köpük seçilmesi şartıyla özgül enerji absorbe etme değerinde önemli oranda iyileştirmenin
sağlanabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: PVC köpük, alüminyum tüp, eksenel ezme

INVESTIGATION OF THE DEFORMATION BEHAVIOUR AND ENERGY
ABSORBTION CAPABILITY OF RADIALLY VARIED DENSIFIED PVC FOAM
REINFORCED 6063-T5 AL TUBE

ABSTRACT
Studies on improving the energy absorption capability of reinforced thin-walled metallic tubes under axial loading
remain current. In this study, deformation behaviour and energy absorption capability (EAC) of PVC foam
reinforced 6063-T5 aluminium tubes were investigated experimentally. For the reinforcement material, two
different PVC foam densities (60 and 100 kg/m3) and two main reinforcement model -single uniformity and
radially varied-densified (RVD)- were used. It was experimentally observed that the foam reinforcement helped to
improve the EAC values and the deformation stability of the base tube. On the other hand, energy absorption
capability of the RVD (low density ring with high density cylinder) reinforced specimens were 19% higher than
low density and 5% higher than high density single uniformity foam reinforced specimens. The 22.8 J/g specific
energy absorption (SEA) value for the base tube reached to 23.8 J/g for the RVD reinforced aluminium tube.
However this value was sharply decreased to 19.9 J/g for the high density ring with high density cylinder RVD
reinforced tube. It has been observed that, for such composites, a significant improvement can be achieved in SEA
value if the appropriate foam thickness and density sequence is selected.
Keywords: PVC foam, aluminum tube, axial crushing
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1. GİRİŞ
İnce cidarlı metalik tüplerin enerji absorbe etme kabiliyetleri, bu yapıların çok farklı alanlarda kullanılmasına
sebep olmaktadır. Özellikle otomobillerde pasif güvenlik elemanları olarak kullanılan ezilme kutularında
dayanım/ağırlık oranlarının yüksek olması, tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir deformasyon davranışları ve düşük
maliyetleri nedeniyle ince cidarlı alüminyum yapılar tercih edilmektedir. Metalik tüplerin plastik deformasyon
davranışlarının teorik olarak incelenmesi ilk olarak Alexander tarafından 1960 yılında yapılmıştır (Alexander,
1960). Aradan geçen yarım asrı aşkın süreye rağmen bu konuda yapılan çalışmalar hala güncelliğini korumaktadır.
İnce cidarlı metalik tüplerin absorbe ettikleri enerji değerleri en temelde tüp geometrisi ve ebatları (Guillow ve ark,
2001), tüp şekli (Lu & Yu, 2003 ve Jones, 1989) ve numunelerin yükleme türüne (Li ve ark, 2012) ve yükleme
açısına (Li ve ark, 2012) ait parametrelerle doğrudan ilişkilidir. Dairesel kesitli (Wierzbicki ve Abramowicz,
1983), kare kesitli ve çok köşeli (Abramowicz ve Wierzbicki, 1989) ince cidarlı yapıların eksenel zorlanma
altındaki kuvvet ve absorbe edilen enerji değerlerindeki değişimi ve de parçaların deformasyon davranışlarını
detaylı olarak incelemişlerdir. Tüplerin simetrik modelde katlanmaları sırasında, tüp cidarlarının ortalama eksenin
içine ve dışına yönlenme durumu eksenel kaçıklık tanımı ile incelenmiştir (Singace ve ark, 1995). Özellikle son
yıllarda enerji absorbe değerlerinin artırılabilmesi amacıyla farklı yöntemlerle takviye edilmiş kompozit yapılar
dikkat çekmektedir. Metalik tüplerin deformasyon davranışlarının incelenmesinde yarı statik ve çarpma koşulları
da deneysel ve sayısal olarak incelendiği çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda sadece takviyesiz tüplerdeki
gibi çap ve cidar kalınlığı oranları (D/t) değil, ayrıca içeriden farklı yoğunluktaki metalik köpük (Ghamarian et al,
2011), (Ahmad et al, 2009) ve polimerik köpük (Li et al, 2018) türlerinin kullanıldığı kompozit yapılar da
incelenmiştir. Bu çalışmalarda takviye malzemelerinin mekanik özelliklerinden faydalanılmıştır. Ayrıca özgül
enerji absorbe etme kabiliyetleri de önemli görülmüş ve enerji artışı sağlanırken, takviyelerden kaynaklanan
ağırlık artışının minimize edilmesi amacıyla düşük yoğunluklu takviyeler kullanıldığı deneysel (Zarei ve Kröger,
2008), deneysel ve nümerik (Santosa ve ark, 2000) çalışmalar yapılmıştır. Arası köpükle takviye edilmiş iç içe iki
tüpün kullanıldığı çalışmalarda köpük ve tüplerin ise tüplerin katları arasında sıkışan köpük davranışı ve enerji
absorbe değerine olan katkısı incelenmiştir (Djamaluddin ve ark, 2015). Bunun yanı sıra takviyesiz, sadece
kompozit ve dışarıdan ve içeriden takviyeli tüplerin eksenel yük altındaki deformasyon davranışlarının detaylı
olarak incelenmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde, takviyenin ortalama ezilme kuvvetini arttırdığı ve bu artışa
paralel olarak özgül enerji absorbe etme kabiliyetinin de iyileştiği gözlenmiştir (Güden ve ark. 2007). Bazı diğer
çalışmalarda tüp (Yin ve ark, 2013) veya kare kesitli (Sun ve ark, 2010) yapılar deformasyonun başladığı kısımdan
başlayarak farklı yoğunluktaki köpüklerle takviye edilmişlerdir.
Bu çalışmada eksenel yük altında düzgün katlanan silindirik tüp yapının cidar deformasyonları göz önüne alınarak,
takviye bileşenlerinin ağırlıklarını mümkün mertebe arttırmaksızın, en iyi absorbe edilen enerji değerini veren
takviye dizilimi (radyal yönde) deneysel olarak araştırılmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Şekil 1’de eksenel yük altında katlanmış bir tüpe ait kesit görüntüsü verilmiştir. Tüp kesiti incelendiğinde
katlanmanın 2 noktası etrafında hareket ederek birbiri üzerine oturan 1-2 ve 2-3 uzunluklarından meydana geldiği
anlaşılmaktadır. Katlanan tüp cidarının kesikli kırmızı çizgi ile gösterilen ortalama eksenin içine ve dışına doğru
yönlendiği ve bu durumun içeriden yapılacak takviyenin etkisini artıracağı anlamına gelmektedir.

Şekil 1. Eksenel yük altında Al tüpte mafsal ve katlanma oluşumu
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2.1. Kompozit Yapı Tasarımı
Tüp yapının katlanmasında köpüğün rolü:
Kompozit numunelerin hazırlanmasında aşağıda değinilen noktalar dikkate alınmıştır. Kombinasyonların
oluşturulmasında köpük deformasyon davranışının yoğunluğa bağlı en verimli olduğu durumlar gözetilmiştir.
İçeriden takviyeli tüplerde, köpük yapının eksenel ve radyal kuvvetler altındaki davranışı kompozit yapının
performansını doğrudan etkilemektedir. Şekil 1’de açıklanan yönlenme durumu göz önüne alındığında, takviye
olarak kullanılan köpüğün üç farklı deformasyona zorlandığından söz etmek mümkündür;
1- Eksenel kuvvetin etkisinde ezilme,
2- Tüp cidarına içe yönlenmesi nedeniyle radyal yönde sıkışma,
3- İçe yönlenmiş tüp katlarının arasına girerek sıkışma (cidarın ısırma etkisi).
Buna göre, tüp içerisinde düşük yoğunluklu köpüğün ikame edilmesi bir ve iki numaralı etkiden kaynaklanan
enerji kazancının sınırlı kalması anlamına gelmektedir. Buna karşın, yüksek yoğunluklu köpükte düşey ve radyal
kuvvetlere karşı daha fazla direnç oluşmakta, bu tüpün genel katlanmasını geciktirmek suretiyle enerji kazancının
yükseltmektedir. Bu durum için katlanan cidarların içeriye yönlenme miktarını azalması, dolayısıyla yukarıda sözü
edilen üç numaralı etkiyle sağlanacak enerjinin azalması ya da önemsiz mertebede kalmasına yol açmaktadır.
Sonuç olarak kompozit yapının enerji değerinin maksimize edilebilmesi için her üç etkiden de faydalanılması
yerinde olacaktır.
Bu çalışmada tasarlanan RYD yoğunlukta köpük takviyeli kompozit yapıda, cidar ile teması söz konusu olan halka
şeklindeki köpüklerin kalınlıklarının belirlenmesinde, alüminyum tüp katlarının içeriye yönlenme miktarı göz
önünde bulundurulmuştur. Kat boyu, tüpün çapı ve cidar kalınlığı ile ilişkili olup, Hkat=(Dt)0,5 olarak ifade
edilmekte ve içeriye olan yönlenme miktarı hesaplanan kat boyunun yaklaşık %35’ine karşılık gelmektedir
(Singace ve ark, 1995). Buna göre deneylerde kullanılacak çap ve cidar kalınlıklarından (D=58,6, t=1,1 mm)
hareketle içeriye yönlenme miktarları hesaplanmış ve bu değer (2,5 mm) göz önünde bulundurularak, köpük
halkalar kalınlıkları 1,5, 2,5 ve 5 mm olmasına karar verilmiştir. Tablo 1’de numune kombinasyonlarına ait
detaylar verilmiştir.
Tablo 1. Numune kombinasyonları
Numune Kombinasyonu
Tek tip köpük takviyesi
60 kg/m3
100 kg/m3

Çap
(mm)

Numunelerin Şematik Gösterimi
56,4
56,4

Radyal yönde değişen (RYD)
yoğunlukta köpük takviyesi

60 kg/m3
Halka
100 kg/m3

Cidar
Kalınlığı
(mm)
Cidar
Kalınlığı
(mm)

60 kg/m3

Çap
(mm)

100 kg/m3

Çap
(mm)

Silindir

1,5
2,5
5
1,5
2,5
5
53,4
51,4
46,4
53,4
51,4
46,4

60 kg/m3

100 kg/m3

2.2. Malzeme Özellikleri ve Numune Hazırlanması
Metalik tüp olarak kullanılan alüminyum alaşımının mekanik özelliklerin belirlenmesinde kullanılan çekme
numuneleri, ASTM-E8/E8M-09 standartına göre hazırlanmıştır (Şekil 2). Instron marka çekme cihazı ile yapılan
deney sırasında, numunede meydana gelen uzamanın hassa bir şekilde ölçülebilmesi amacıyla videoekstansometre kullanılmıştır.
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Şekil 2. Alüminyum borudan çıkarılmış çekme numunesi

Deneysel çalışmalarda E=69 GPa, akma dayanımı σ=188 MPa, çekme dayanımı σ=212 MPa, Poisson oranı ν=0,33
ve yoğunluğu ρ=2,7 g/cm3 olan 6063-T5 serisi alüminyum alaşımı kullanılmıştır. Alüminyum malzemenin çekme
deneyine ait gerilme-birim şekil değişimi eğrisi Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. 6063-T5 serisi alüminyum tüpe ait çekme eğrisi

Deneysel çalışmalarda kullanılan alüminyum 6063-T5 tüp boyutları D=58,6 mm t=1,1 mm ve L=100 mm olarak
belirlenmiştir. Deneylerde kullanılan tüpler 12 Webster sertliğe sahip olmakla birlikte tüplerin aynı sertliğe sahip
olmasına özen gösterilmiş, bu sebeple tüm tüplerin sertlikleri Webster sertlik ölçüm cihazı ile kontrol edilmiştir.
Ticari olarak satılan alüminyum borular ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş olsa da cidar kalınlıklarının tüm
kesitte homojen olmama durumu söz konusudur. Bu problemin deney sonuçlarında ciddi sapmalara yol açmaması
için alüminyum tüpler, Şekil 4’te görüldüğü üzere CNC dik işleme merkezinde hem içeriden, hem dışarıdan talaş
kaldırılarak cidar kalınlığında homojenlik sağlamıştır. Ayrıca eksenel yükleme esnasında kuvvetin tüm kesite
homojen bir şekilde tatbik edilmesi için tüplerin, alt ve üst yüzeyler tornalanarak paralellik sağlanmıştır.
Farklı çap ve cidar kalınlıklarında imal edilecek silindirik ve halka şeklindeki PVC köpüklerin hassas bir şekilde
elde edilmesi de, deney sonuçlarının doğruluğu açısından bir diğer önemli konuyu oluşturmaktadır. Bu amaçla,
PVC köpük malzemeler de benzer şekilde dik işleme merkezinde talaş kaldırılarak özdeş halka ve silindirik
şekilde numuneler elde edilmiştir(Şekil 4). Deneylerde kullanılan köpük takviyeli numunelerin deney öncesi
görüntüleri Şekil 5’de verilmiştir. Şekil 5a’da silindirik ve halka şeklindeki her iki yoğunluktaki köpükler ile
birlikte kullanıldığı numunelerin görüntüsü, Şekil 5b’de ise deney hazır numunelerin genel görüntüsü verilmiştir.

Şekil 4. Alüminyum tüp ve takviye olarak kullanılan PVC köpüklerin hazırlanma süreci
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(a)

(b)

Şekil 5. a) Farklı yoğunluklara sahip silindirik ve halka şeklindeki köpükler, b) tek tip ve radyal yönde değişen (RYD)
yoğunlukta köpük takviyeli kompozit numuneler

Alüminyum tüplerin içeriden takviye edilmesinde kullanılan kapalı gözenekli PVC köpüklerde ρ=60 kg/m3 ve
ρ=100 kg/m3 olacak şekilde iki farklı yoğunluk kullanılmıştır. PVC köpüklerin basma deneylerine ait gerilmebirim şekil değişimi eğrileri yukarıdaki Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Farklı yoğunluktaki PVC köpüklerin basma deney verileri

2.3. Deney Düzeneği
Alüminyum tüplerin ve içeriden PVC köpük takviyeli kompozit yapıların eksenel ezilme deneyleri, Şekil 7’de
verilen 250 kN kapasiteli hidrolik pres kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kuvvet-deplasman çiftine ait veriler
deneylerle eş zamanlı olarak 6 veri/s sıklıkla kaydedilmektedir. Deneylerde ilerleme hızı 60 mm/dak olarak
belirlenmiştir.

Şekil 7. Deney düzeneği (250 kN kapasiteli hidrolik pres)

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Deney sonuçlarının tekrarlanabilirliği açısından her numune kombinasyonu için en az üç adet deney yapılmıştır.
Alüminyum tüp ve iki farklı PVC köpük (60 ve 100 kg/m3) kullanılarak takviye edilmiş olan tek tip köpük
takviyeli kompozit numunelerin kuvvet-deplasman eğrileri Şekil 8’de verilmiştir.
Her iki yoğunluktaki köpük takviyesinin EAK değerine belirgin bir katkısı olduğu açıktır. Tüpün katlanma
davranışı ile oluşan minimum ve maksimum kuvvet değerlerinin, takviye edilen köpük yoğunluğu ile orantılı
olarak yukarı doğru ötelendiği dikkat çekmektedir. Tüp ile karşılaştırıldığında kompozit numunelerde, düşük
yoğunluklu takviyenin yaklaşık %25, yüksek yoğunluklu takviyelinin ise %40 daha yüksek enerji absorbe ettiği
anlaşılmıştır.
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Şekil 8. Tüp, düşük ve yüksek yoğunluklu tek tip köpük takviyeli kompozit numunelerin kuvvet-deplasman eğrileri

Köpük yoğunluğu sırasının değiştirildiği RYD köpük takviyeli kompozit yapılardan, düşük yoğunluklu halka
şeklindeki köpük ve yüksek yoğunluklu silindirik köpük takviye edildiği duruma ait deney sonuçları Şekil 9’da
verilmiştir. Şekilden anlaşılacağı üzere, artan halka cidar kalınlığı ile kuvvet değerlerinde yukarı ve sağa doğru
ötelenmenin meydan geldiği ve artan halka cidar kalınlığı ile kompozit yapının EAK değerinin de arttığı
gözlenmektedir.

Şekil 9. Düşük yoğunluklu halka ve yüksek yoğunluklu silindirik şekilde köpük takviyeli kompozit yapıların kuvvet-deplasman
grafikleri

Şekil 10’da köpük yoğunluk sıralamasının Şekil 9’da verilen kompozit yapıların tersi olduğu, yani halkanın
yüksek yoğunluklu (silindir düşük yoğ.) imal edildiği numunelere ait deney sonuçları verilmektedir. Bu
numunelere ait kuvvet-deplasman grafiği incelendiğinde, ilk pik kuvvet değerlerinde halka cidar kalınlıkları ile
orantılı bir artış olduğu görülmektedir. Halka cidar kalınlığının artması, toplam köpük takviyesi içerisindeki
yüksek yoğunluklu köpük oranını da artırmaktadır. Bu durum ilk pik kuvvet değerlerindeki artışın nedenini
oluşturmaktadır. Diğer önemli nokta, halka cidar kalınlığının 5 mm olduğu kompozit yapıda diğer numunelerin
aksine, tüm üst kuvvetlerin ilk pik kuvvete yakın değer aldığı dikkat çekmektedir. Numunelerin absorbe ettiği
enerji değerleri de halka cidar kalınlığı ile orantılı olarak artmaktadır. Ayrıca Şekil 9 ve Şekil 10’da eğrileri verilen
numunelerin üst kuvvet değerlerinin deplasmanla artarak ilk pik kuvvete yaklaştığı görülmektedir.
Şekil 11 aynı takviye modellerinde ancak farklı yoğunluk dizilimlerine sahip, RYD köpük ve tek tip köpük
takviyeli kompozit yapılara ait kuvvet-deplasman eğrileri verilmiştir. Şekil 11a’da halka şeklinde köpük takviyeli
kompozit yapının alt ve üst kuvvet değerlerinin, tek tip köpük takviyeli kompozite göre daha geniş bir değer
aralığında salınım yaptığı görülmektedir. Yapıda iç kısımda yer alan silindir köpüğün düşük yoğunluklu olması
285 J’luk (1726-1441) bir kayba yol açmıştır. Köpük yoğunlukları bakımından dizilimi tersi olan yani, düşük
yoğunluklu halkanın kullanıldığı numunelere ait deney sonuçları (Şekil 11b) incelendiğinde, halka şeklinde köpük
takviyeli kompozit yapıda tüm kuvvet değerlerinin, tek tip düşük yoğunluklu kompozite göre daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu grup numunelerde köpük ile cidar arasındaki etkileşimi her iki durum için aynı (aynı köpük
yoğ. kullanıldı) olmasına rağmen, iç kısımdaki silindir köpüğün yüksek yoğunluklu olması nedeniyle tek tip
kompozit ile RYD yoğunluklu numunenin arasında 290 J’luk fark söz konusudur. Şekil 11 için verilen bu bilgiler
ışığı altında; eksenel ezilmeye karşı gösterilen direncin tamamen iç kısımdaki yoğunluk farkından kaynaklanmış
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
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Şekil 10. Yüksek yoğunluklu halka ve düşük yoğunluklu silindirik şekilde köpük takviyeli kompozit yapıların kuvvetdeplasman grafikleri

Şekil 12’de tek tip yüksek ile RYD yoğunlukta köpük takviyeli numunelerin deney sonuçları görülmektedir.
Burada RYD yoğunlukta köpük takviyeli numunenin diğerinden tek farkı halka köpüğün düşük yoğunlukta
olmasıdır. Dolayısıyla her iki numunede iç kısımdaki köpük yoğunluğu aynı olduğundan, eksenel kuvvete
verilecek tepkinin aynı kalması, buna karşılık halkanın (RYD köpüklü numune) düşük yoğunluklu olması
nedeniyle cidar ısırma etkileşimin oluşması beklenmelidir. Diğer bir ifadeyle, Bölüm 2.1’de değinilen 1 ve 2 nolu
etkileşimlerden kayıp, 3 nolu etkileşimden kazanç söz konusudur. Şekilden, üst kuvvet değerlerinin nispeten
yüksek olması cidar ısırma etkisinden, alt kuvvet değerlerinin nispeten düşük olması ise radyal yöndeki hareketin
kolaylaşmasından (2 nolu etki) kaynaklanmaktadır. İki etkiden (1 ve 2) kaynaklanan enerji kaybına rağmen,
toplamda elde edilen enerji değeri 1817 J olup, 3 nolu cidar ısırma etkisiyle kazanılan enerji miktarı 90J’dür.
Bunun başlıca nedeni, kat arasında sıkışan köpüğün merkeze göre daha yüksek şekil değişimlerini etkisinde
altında kalması neticesinde, köpüğün Şekil 6’da eğrinin son kısımlarında belirgin bir şekilde kendini gösteren
yoğunlaşma (densification) rejimine girmiş olmasıyla açıklanabilir. Bu rejim durumu için köpüğün ezilemeye
karşı çok daha yüksek direnç göstereceği açıktır.

(a)

(b)

Şekil 11. (a) Yüksek yoğunluklu tek tip ve RYD yoğunlukta köpük takviyeli kompozit yapıların ve (b) düşük yoğunluklu tek
tip ve RYD yoğunlukta köpük takviyeli kompozit yapıların kuvvet-deplasman eğrileri
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Şekil 12. Yüksek yoğunluklu tek tip ve RYD yoğunlukta köpük takviyeli (düşük yoğunluklu halka)

Eksenel yük altında katlanan tüplerin sergiledikleri katlanma davranışları tüp geometrisine (D/t ve D/L oranlarına)
bağlı olarak geliştiği bilinmektedir (Guillow ve arl, 2001). Bu oranların yüksek seçilmesi durumunda, katlanmanın
elmas modda oluşacağı vurgulanmaktadır. Nitekim deneylerde de bu durumu destekleyecek katlanma davranışı
gözlenmiştir (Şekil 13). Yüksek yoğunluklu tek tip köpük takviyeli kompozit numunelerin düzgün modda
(aksisimetrik) katlandığı, düşük yoğunluklu tek tip köpük takviyesinin kullanıldığı numunelerin büyük
çoğunluğunun takviyesiz tüpte olduğu gibi, elmas modda katlanarak deformasyona uğradığı görülmüştür. Bu
durum, düşük yoğunluklu PVC köpüğün, tüp cidar kararlılığını sağlama noktasında yetersiz kaldığı şeklinde
yorumlanabilir. Sırasıyla tüp, düşük yoğunluklu ve yüksek yoğunluklu tek tip köpük takviyeli kompozit yapıların
deney sonrası görüntüleri Şekil 13’te verilmiştir.

Şekil 13. Tüp, düşük ve yüksek yoğunluklu tek tip köpük takviyeli kompozit yapıların deney sonrası görüntüleri

RYD yoğunlukta köpük takviyeli kompozit numunelere ait deney sonrası görüntüler Şekil 14’te verilmiştir. Düşük
yoğunluklu halka ve yüksek yoğunluklu silindirik şekilde köpük takviyeli kompozit yapılara ait görüntüler Şekil
14a’da, yüksek yoğunluklu halka ve düşük yoğunluklu silindirik şekilde köpük takviyeli kompozit yapılara ait
görüntüler ise Şekil 14b’de verilmiştir. Deney sonrası görüntüleri verilen kompozit numunelerden yüksek
yoğunluklu halka köpük takviyeli (halka cidar kalınlığı 1,5 mm) dışındaki tüm numuneler için katlanma düzgün
modda gerçekleşmiştir. Bu numunede katlanmanın elmas modda gerçekleşmesi ise yüksek yoğunluklu halka cidar
kalınlığının tüp cidarının stabilitesinin sağlayacak kalınlığa sahip olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Şekil 15’te RYD yoğunluklu köpük takviyeli (düşük yoğ. halka) numunenin deney sonrasına ait kesit görüntüsü
verilmiştir. Deney sonrasında eksenel yükün kaldırılması ile tüp içerisindeki köpüğün eski haline dönmeye
çalıştığı bilindiğinden, numune işkence arasına alınarak deney yapılmış, buna rağmen köpükte az miktarda da olsa
geri esneme gerçekleşmiştir. Şekilde sağ tarafta cidarlar arasına sıkışan köpüğü görmek mümkündür.

(a)
(b)
Şekil 14. a) Düşük yoğunluklu halka ve yüksek yoğunluklu silindirik şekilde köpük takviyeli kompozit yapıların, b) yüksek
yoğunluklu halka ve düşük yoğunluklu silindirik şekilde köpük takviyeli kompozit yapıların
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Şekil 15. Düşük yoğunluklu halka ve yüksek yoğunluklu silindirik şekilde köpük takviyeli kompozit yapının deney sonrası
kesit görüntüsü

Yapılan çalışma sonuçlarının daha açık bir şekilde ifade edilmesi ve irdelemelerin daha kolay bir şekilde
yapılabilmesi için kombinasyonlara göre enerji değerindeki değişimler çubuk grafikle Şekil 16’da verilmiştir. 1-3
nolu çubuk grafik, köpük takviyesinin etkisinin yoğunluk değişimini (arttığını) göstermektedir. 3 ve 4 nolu
çubukların farkı ise köpükte eksenel ezilme direnç kaybını, 4 ve 5 ise cidar ısırma etkisi kazancını ifade
etmektedir.

Şekil 16. Takviyesiz tüp ve kompozit yapıların absorbe ettiği enerji değerleri.

Şekil 17. Takviyesiz tüp ve kompozit yapıların özgül enerji absorbe etme (ÖEA) değerleri

Yukarıda enerji değerlerine göre çubuk grafiği verilen aynı numunelerin ağırlıkları gözetilerek hesaplanan özgül
enerji absorbe (ÖEA) etme değerlerinin değişimi Şekil 17’de verilmiştir. Buna göre, 1-3 nolu çubuklardan,
ağırlıktaki artışın, enerjideki kazanç daha baskın olduğunu işaret etmektedir.
Mevcut kombinasyonların arasında ÖEA açısından en kötü performansı 4 nolu kombinasyonun sergilediği
görülmektedir. En iyi verimli durum Şekil 16’te de olduğu gibi, 5 nolu kombinasyonca sağlanmıştır.
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4. GENEL SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Bu çalışmada iki farklı yoğunluktaki PVC köpük malzemesi kullanılarak tek tip ve radyal yönde değişen
yoğunlukta köpük takviyeli 6063-T5 Al alaşımından üretilmiş tüpün enerji absorbe etme kabiliyeti incelenmiştir.
Tüpün içeriden takviyesinde tek tip köpük kullanılması durumunda, bu çalışmada elde edilen ve literatürde de
belirtilen sonuçlar; yüksek yoğunluklu köpük kullanılmasının uygun olduğu yönündedir. Ancak bunun ÖEA
kabiliyetine aynı oranda yansımadığı bir gerçektir. Takviye unsuru köpüğün düşük ve yüksek olmak üzere iki
farklı yoğunlukta seçilmesi ve cidara temas eden halka şeklindeki köpüğün düşük yoğunluktan işlenmesi,
numunenin hem EAK hem de özgül enerji absorbe etme değerinde kayda değer iyileşme sağlamıştır. Bu bilgilerin
ışığında, tasarlanacak ezilme kutularında radyal yönde daha fazla ve farklı yoğunlukta köpük ikamesinin ilginç
sonuçlar doğurması beklenmelidir.
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DP 800 ÇELİK SACININ CMT-LEHİMLEME YÖNTEMİ İLE FARKLI TORÇ
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ÖZET
Bu çalışmada otomotiv sektöründe kullanılan 1 mm kalınlığındaki galvaniz kaplı DP 800 çelik sacı CuAl 8 ilave
bakır tel kullanılarak CMT-lehimleme yöntemi ile birleştirilmiştir. Birleştirme işlemi 450-500-600-700-800 farklı
torç açılarında, bindirme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Birleştirme işleminden sonra mekanik özelliklerin
belirlenmesi amacı ile çekme deneyleri yapılmış ve mukavemet değerleri incelenmiştir. Numunelerin farklı
bölgelerinde sertlik değerleri alınarak ısı girdisinin sertlik üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Numunelerin birleşme
yerlerinin SEM mikroskobu ve optik mikroskop ile mikroyapı özellikleri belirlenmiş, EDS analiz sonuçları
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: CMT-Lehimleme, DP 800 (Çift Faz) Çelik,

INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF MIG-BRAZED DP 800
STEEL JOINTS USING DIFFERENT WORKING ANGLES
ABSTRACT
In this study, DP800 steel plates which used automotive industry, 1 mm thickness were joined by copper-based
(CuAl8) wire in CMT-brazing (Cold Metal Transfer) technique. Specimens were prepared in overlap joint form.
Five different working angles 450-500-600-700 ve 800 were selected for brazing operations. After the CMT-brazing
process, specimens were exposed to tensile test in order to characterize the mechanical properties. The
microstructure of the joints was investigated by scanning electron microscope (SEM) and optical microscope to
see the joinability of steel plates.
Keywords: CMT-brazing, DP 800 (Dual Phase) Steel,

1. GİRİŞ
Son yıllarda otomotiv endüstrisinde kullanılan malzemelerin seçiminde hafiflik, güvenlik, düşük yakıt tüketimi ve
düşük karbonmonoksit salınımı gibi kriterler dikkate alınmaktadır. Bu nedenlerden dolayı mukavemet bakımından
güçlü aynı zamanda istenilen kriterleri sağlayabilen yüksek mukavemetli çeliklere ilgi artmıştır (Kılıç, Öztürk,
2016, Varol vd.,2015, Şen vd.,2015, Wang vd.,2017). DP (Dual Phase) çift fazlı çelikler sünekliği sağlayan ferrit
yapı ve mukavemet artırıcı etkisi bulunan martenzit yapıdan oluşmaktadır. Ayrıca DP çeliği çekme
mukavemetinin yüksek oluşu sebebiyle otomobil tekerleklerinde, yan panellerde, aks bağlantı parçalarında ve
güçlendirme parçaları gibi çarpışmaya maruz kısımlarda kullanılmaktadır(Hayat, 2010, Farabi vd., 2011, Ulu,
2009). Otomotiv sektöründe çokça kullanılan galvaniz kaplı DP çeliklerinin birleştirilebilirliği önemli bir
durumdur. Özellikle birleştirme esnasında ortaya çıkan yüksek ısıdan dolayı çinko buharlaşması meydana
gelmektedir. Bu durum çelik sacın korozyon direncini düşürmektedir. Çinko buharlaşması riskini en aza indirmek
için yeni bir birleştirme yöntemi olan CMT (Soğuk Metal Transferi)-Lehimleme yöntemi geliştirilmiştir. Bu
yöntemde ısı girdisi diğer birleştirme yöntemlerine göre daha düşük olmasından dolayı birleştirme esnasında
galvaniz tabakasının buharlaşma oranı çok daha azdır (Varol, 2015). Varol yapmış olduğu çalışmalarda TRIP 800
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çelik sacını farklı akım şiddetlerinde birleştirmiş, aynı zamanda TRIP 800 ve DP 600 çelik saclarının farklı torç
açılarında birleşme özelliklerini incelemiştir (Varol vd., 2013, Varol vd., 2015). Ayrıca Acar DP 1000 ve gavaniz
kaplı DP 800 çelik saclarını alın birleştirme yöntemi ile farklı akım şiddetlerinde birleştirerek mekanik
özelliklerini araştırmış ve optimum akım şiddeti değerini belirlemiştir.
Bu çalışmada DP 800 çelik sacının CMT-lehimleme ile birleştirilmesinde farklı torç açılarındaki mekanik ve iç
yapı özellikleri incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1 Deneylerde Kullanılan Malzeme ve Metot
Bu çalışmada deney malzemesi olarak otomotiv sanayisinde çok fazla kulanım alanı olan DP 800 çeliği
kullanılmıştır. Çelik sac 1mm kalınlığında ve galvaniz kaplanmıştır. Tablo 1’de deney numunesinin kimyasal
bileşenleri, Tablo 2’de ise mekanik özellikleri verilmiştir.
Fe
%Kalan

Tablo1. DP 800 kimyasal bileşenleri
C
Si
Mn
P
%0,1028
%0,502
%2,32
%0,0156

Akma Gerilmesi (σAk)
477 Mpa

Tablo 2. DP 800 Mekanik özellikleri
Maksimum Gerilme (σmax)
Uzama
820 Mpa
%21

S
%0,0023

Pekleşme üsteli (n)
0,18

CMT-lehimleme yönteminde bağlantı elemanı olarak 1 mm çapında CuAl 8 bakır tel kullanılmıştır. Deney
numuneleri 200x200x1 mm kesilerek 450-500-600-700-800 farklı torç açılarında bindirme yöntemiyle lehimleme
işlemi yapılmıştır. Bu deneylerde Argon gazı kullanılmış ve 12 Lt/dk gaz akış debisi sağlanmıştır. Akım değeri
olarak 80A belirlenmiştir. Lehimleme işlemi yapılmadan önce deney numunelerinin yüzeyleri aseton ile
temizlenmiş ve birleştirme işlemine hazır hale getirilmiştir.

3.DENEYSEL SONUÇLAR
Deneyler bindirme yöntemi ile farklı torç açıları kullanılarak yapılmış ve plakalar standart çekme numunesi
ölçülerine göre lazer kesim ile kesilmiştir. Ayrıca her numunenin lehim bölgesinden başlamak üzere 0,5 mm
aralıklarla Şekil 2 de 1-11 aralığında ana malzemeye kadar sertlik değerleri ölçülmüştür.

3.1 Çekme Deney Sonuçları
Torç açısı ile mukavemet arasındaki bağıntı Şekil 1’de gösterilmiştir. Maksimum çekme gerilmesi (σ max) değerinin
500 torç açısı değerinde 766 MPa olarak ölçülmüştür. 45 0 torç açısında 760 MPa çekme gerilmesi ölçülmüştür.
Daha sonra gerilme (σ) değeri düşüş göstererek 737 MPa’a inmiştir. Torç açısı 70 0’ye çıktığında ise 10 MPa’lık
mukavemet düşüşü gözlemlenmiştir. Torç açısı 800’ye çıkarıldığında ise en düşük gerilme değeri olan 646 MPa
elde edilmiştir. Böylece en yüksek gerilme değerinin 500’lik torç açısında elde edildiği saptanmıştır.

Şekil 1. DP 800 Birleşme Bölgesinde Maksimum Çekme Mukavemeti- Torç Açısı Grafiği

1662

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Şekil 2. Sertlik Değerleri

3.2 Sertlik Test Sonuçları
Şekil 2’de farklı torç açılarında elde edilmiş sertlik değerleri grafiği gösterilmiştir. Sertlik sonuçlarının en yüksek
değeri ITAB (Isı Tesiri Altındaki Bölge) bölgesinde daha sonar ana malzemede ve en düşük ise lehim bölgesinde
olduğu görülmüştür. Lehim bölgesinde 170-190 Hv, ITAB bölgesinde 300-380 Hv arasında değişiklik göstermiş
ve ana malzemeye doğru gidildikçe sertlik değerinin düştüğü gözlemlenmiştir.

3.3 Mikroyapı
Şekil 3’te 500’lik torç açısı ile birleştirilmiş deney numunelerinin mikro yapıları ara bölge, uç bölge, ITAB ve
lehim bölgesi olarak farklı şekillerde gösterilmiştir. Atomların ana malzemeden lehim bölgesine difüzyon ile
geçişi gözlemlenmiştir. Lehim bölgesinde oluşan dentritler açıkça görülmektedir. Ana malzemede ise sıcaklık
tesiri ile tane boyutlarının büyüdüğü görülmektedir. Bu tane büyüklüğü dayanımın düşmesine neden olmaktadır.

(a)

(b)
(c)
(d)
Şekil 3. Mikro Yapı Görüntüleri, a)Ara bölge, b)ITAB, c)Lehim bölgesi, d)Uç bölge

Torç açısı 500 olan numunenin taramalı electron mikroskobu (SEM) ile alınan görüntüsü Şekil 4’te verilmiştir.
Şekil 4-a’da ana malzeme, ara bölge ve lehim bölgesi beraber gösterilmiştir. Şekil 4-b’de ise lehim bölgesinde
oluşan dentritler görülmektedir. Deney esnasında ana malzeme yüzeyinden lehim bölgesine doğru ısının etkisi ile
geçiş sağlayan demir (Fe) atomları bu dentritleri oluşturmuştur. Şekil 5’te oluşan bu dentritlerdeki kimyasal oran
değişimi açıkça görülmektedir.

(a)
(b)
Şekil 4. CuAl8 bakır tel ile CMT-lehimlemesi yapılan deney numunelerinin SEM görüntüleri,
1- Ana malzeme,
2- Ara bölge, 3- Dentrit, 4- Lehim bölgesi
Analiz
Noktaları
1
2
3
4

Tablo 3. EDS analiz sonuçları
Elementler (%)
C
Si
Mn
Fe
0,182
1,402
1,476
96,940
1,433
0,399
80,778
1,275
77,157
0,224
5,813
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Al
6,991
8,326
1,230

Cu
10,399
13,242
82,461
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4. SONUÇLAR
Otomotiv endüstrisinde çokça kullanılan DP800 çelik sacının CMT-lehimleme yöntemi ile farklı torç açıları
kullanılarak yapılan deneylerde ana malzemedeki ergime yok denilecek kadar az olduğu gözlemlenmiştir. Bu
deneylerden aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.






Torç açısı arttıkça meydana gelen ısı ana malzemeyi etkilemiştir. Böylece iç yapısında değişiklik
meydana gelen ana malzemenin mukavemeti gittikçe düştüğü gözlemlenmiştir.
Torç açısının az olması birleşmenin tam olmamasına neden olduğu gözlemlenmiştir.
Torç açı değerlerinin farklı olması mukavemet değerlerini etkilemiş ve en yüksek mukavemet değeri
500’lik torç açısında 766 MPa olarak ölçülmüştür.
Mikroyapı ve SEM analizlerinde sıcaklık etkisi ile ana malzemeden kopan Fe atomlarının lehim bölgesine
doğru geçerek dentritleri oluşturmuş ve bu oluşan dentritlerin yoğunluğu mukavemeti etkilediği
gözlemlenmiştir.
CMT-lehimleme esnasında ısı girdisi olmasından dolayı ITAB bölgesinde sertlik yüksek çıkmış ve ana
malzemeye doğru düzgün şekilde sertliğin düştüğü görülmüştür.
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ÖZET
Sıcak şekillendirme, karmaşık otomobil geometrilerinin tek operasyonda, yüksek mukavemetli özellikte
şekillenmesini sağlayan etkin bir yöntemdir. Proses özelinde üretilen parçalar genellikle, sürücü /yolcu güvenliğini
hedeflenmeyen yaşam hücresi denilen bölümde yoğunlaşmakta ve her geçen yıl kullanımı artmaktadır. Sektörde
mukavemet beklentileri devam ederken, malzemelerin kullanıldığı bölgeye göre has özellikte seçilmesi /
tasarlanması / üretilmesi son yıllarda özgün çalışma alanları arasındadır. Bu çalışmada sıcak şekillendirme
prosesinde, proses parametreleri ve tasarımı üzerinde çalışmışmış, sıcak şekillendirme literatüründe ‘Soft Zone‘
diye tabir edilen ‘Fonksiyonlu Proses Bölgeleri (FPB)’ geliştirilmiştir. Özetle, sac üzerinde bölgesel farklı
mekanik ve yapısal özellikler sergileyebilen sac malzemeler üretilebilmiş bu FPB’lerin özellikleri incelenmiş
otomotiv sektörüne katkı sağlaması amacıyla derlenmiştir.
Anahtar kelimeler: 22MnB5 çeliği, Sıcak Şekillendirme,Fonksiyonlu Proses Bölgesi

SOFT ZONE' APPLICATIONS IN HOT FORMING PROCESS
ABSTRACT
Hot forming is an effective way to forming of complex automotive parts geometries in a single operation, with
high strength properties. Process specific manufactured parts are usually concentrated in called life cage which is
intended for driver / passenger safety, and its use is increasing every year. Despite the expectation of strength in
the sector, designing / manufacturing of materials according to the region where they are used is one of the
original working areas in recent years. In this work, we have worked on process parameters and design in the hot
forming process and developed 'Functional Process Regions (FPR)' which is called 'Soft Zone' in the hot forming
literature. In summary, the properties of these FPBs, which can produce sheet metals that can exhibit different
mechanical and structural properties locally, have been compiled in order to contribute to the examined
automotive sector.
Keywords: 22MnB5 steel,Hot Forming,Soft Zone

1. GİRİŞ
Yüksek dayanımlı metallerin otomotiv endüstrisinde kullanımı her geçen gün artmaktadır. Özellikle yakıt
tüketimini düşürmek, emisyon değerlerini azaltmak için taşıt ağırlığı azaltılmalıdır. Sıcak sac şekillendirme,
özellikle hafif ve yüksek dayanımlı sac parçaların üretilmesinde etkin bir yöntemdir. 1977 yılında patenti alınan
yöntem otomotiv sektöründe ilk defa 1984 yılında SAAB araçlarında kapı barı olarak yerini almıştır (1977;
Karbasian and Tekkaya 2010). Takip eden yıllarda 1986 Jaguar XJ, 1993 Ford Mondeo modellerinde sıcak
şekillendirilmiş parçalar kullanılmaya başlanmıştır.2000’li yıllara gelindiğinde araçlarda %25 seviyelerinde
kullanım oranı, 2017’lerde %40’lara ulaşmıştır. Sıcak şekillendirilmiş parçaların kullanılması araç gövde
ağırlığında %50 ye varan bir ağırlık avantajına dönüşmüştür (Billur 2017).Günümüzde sıcak şekillendirme ( hot
forming HF, hot stamping,HS), preste sertleştirme (pres hardening steel, PHS), şeklinde anılmaktadır.
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Şekil 1. Sıcak şekillendirmenin gelişimi

Sıcak şekillendirme prosesinde ısıtılmış levhalar, sürekli soğutulan kalıplar tarafından preslenmekte eş zamanlı
olarak şekillendirilmekte ve işlem sonunda çok iyi mekanik özellikler gösteren bileşenler üretilmektedir. Hızlı
soğutma işlemi sonrasında elde edilen martenzitik mikroyapı dönüşümü sonucundaki yüksek dayanım; yeterli
şekillendirilebilirlik ve düşük geri yaylanma ile daha ince ve karmaşık parçaların iyi geometrik hassasiyette imalatı
mümkün olmaktadır. Al-Si kaplamalı 22MnB5 (Usibor1500) ve 30MnB5 sıcak şekillendirme prosesinde en çok
kullanılan malzemelerdendir. Sonuç olarak sıcak şekillendirme sonrasında 22MnB5 çeliğinde tam bir martensitik
mikroyapı elde edilebilmekte ve çekme dayanımı yaklaşık 1500 MPa civarında olabilmektedir. 2000 Mpa
mukavemet seviyelerine ulaşan sıcak şekillendirme prosesine uygun çelikler geliştirilmek sac üreticilerinin
üzerinde çalıştığı önemli konular arasındadır (Billur 2017; Hall and Fekete 2017)
Sıcak şekillendirme esnasında östenitleşme sıcaklığındaki sacın soğutulma süresi sacın mekanik ve yapısal
özelliklerini etkilemektedir. 30O C/s den yüksek soğutma hızıyla soğutularak tam martenzitik dönüşümün
sağlanması ana hedeftir. Soğutma hızının; 30O C/s den düşük olması halinde beynit, ferrit ve perlit gibi yapılar elde
edilebilir Bu açıdan değerlendirildiğinde proses genelinde değişken yapısal bölgeler oluşturma özelliği
kullanılabilmektedir. Şekil 2 (a)’ da verilen 22MnB5 çeliğine özel, zamana bağlı soğuma eğrisi, FPB oluşumu için
üzerinde optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilebilen CCT diyagramı olarak anılan hem FEM, hem de deneysel
çalışmalarda önem arz eden eğridir. Bu konu ile ilgili çalışmalar güncel olarak sürmekte ve aynı parça üzerinde
farklı özellikte fonksiyonlu proses bölgeleri (FPB) elde edilebilmektedir. Sıcak şekillendirme prosesinde FPB’leri
elde edebilmek için çeşitli yöntemlerden bahsedebiliriz; (Merklein, Wieland et al. 2016; Hall and Fekete 2017;
Mu, Wang et al. 2017; Vrolijk, Lorenz et al. 2017)
 Sac başlangıç sıcaklıklarının değiştirilmesi,
 Değişken ısıl iletkenlik özellikleri olan kalıp çeliklerinin kullanılması,
 Kalıp içerisinde seçilmiş soğutma / ısıtma bölgelerinin tasarlanması,
 Kalıp içerisinde değişken kontak alanlarının oluşturulması,
Şekil 2 (b)‘de görülen sacın farklı sıcaklıklarda ısıtılması ile preste sertleştirmede elde edilen FPB örneğidir. Bu
çalışmalar otomobil güvenlik parçalarında yoğun olarak çalışılmaktadır (Bardelcik 2013; Liang, Wang et al. 2014;
Tang, Bruschi et al. 2014; Wang, Liu et al. 2014). Yandan çarpmalarda direk yolcuyu etkileyebilecek bölgeye
mukavemetli, alt kısımlarda ise enerjiyi sönümleyecek yapıda az mukavemetli daha az sertlikte proses edilmiştir.
Hali hazırda birçok ana sanayi tarafından benzer amaç için (TWB) lazer kaynatılıp birlikte şekillendirilen farklı
iki özellikteki saclar tek parçada kullanılmaktadır.

Şekil 2. a) 22MnB5 zamana bağlı soğuma eğrisi (CCT) b) Sıcak şekillenmede farklı mekanik özellikte bölgeler
oluşturma yöntemlerine örnek – bölgesel olarak farklı ısıtma (Bardelcik 2013; Behrens, Bouguecha et al. 2014)
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Dolayısıyla kalıp içerisinde belirli bölgeleri ısıtma belirli bölgeleri soğutma çalışmaları yapılarak da farklı
özellikte fonksiyonlu proses bölgeleri elde edilebilmektedir. Şekil 3 (a) ‘da verilen çalışmada kalıp içerisinde
soğutma ısıtma alanları tasarlanmış, FPB’ler kalıp içerisinde ısıtılarak gerçekleştirilmiştir. Mekanik özellikler
açısından değerlendirilmiş Şekil 3 (a) ‘da görüldüğü üzere 2 kata yakın sertlik dağılımı elde edilmiştir.

Şekil 3. Sıcak şekillenmede farklı sertlikte bölgeler oluşturma yöntemlerine örnek- kalıp içinde ısıtma (George, Bardelcik et al.
2012)

Bu çalışma kapsamında, sıcak şekillendirme diğer bir ifade ile preste sertleştirme yönteminde (PSP), FPB’ lerin
elde edildiği kalıp sistem parametrelerinin geliştirilmesi amacı ile analiz, tasarım, prototip üretim ve doğrulama
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
PSP işlemleri için ArcelorMittal firması tarafından soğuk haddeleme yöntemiyle üretilen Al-Si kaplamalı ticari adı
USİBOR1500® (22MnB5) çelik kullanıldı. Kimyasal özellikleri Tablo 1’de verilen çelik 1mm kalınlığında 190
mm x 140 mm ebatlarında kesilerek PSP deneylerine hazır hale getirildi.
Tablo 1.

C
0,22

Çalışmada kullanılan 22MnB5 çelik sac malzemesinin kimyasal kompozisyonu (%Ağ.).

Mn
1,29

Si
0,28

P
0,018

Al
0,032

B
0,0038

Fe
Geri Kalan

PSP
siste
minde martenzitik dönüşüm sıcaklığını etkileyecek parametrelerden kalıp-sac temas yüzeyleri üzerinde
incelemeler gerçekleştrildi..Bu temasların azaltılması / değiştirilmesi ile daha düşük soğuma hızında ise beynitik,
hatta ferritik yapı oluşturulabileceği ile ilgili detaylar araştırıldı (Tekkaya, Khalifa et al. 2014; Wang, Liu et al.
2014) Bu kapsamda PSP sisteminde kullanılacak kalıp tasarımında soğuma hızının istenilen bölgelerde
yavaşlatılmasına yönelik tasarımsal geometriler geliştirildi. Bu geometriler ile ilgili PSP sistemi tasarımı
öncesinde sac malzeme üzerinde farklı mekanik özellikler oluşturulması hedeflenen FPB’lerin boyutlandırılması,
22MnB5 malzemenin östenit dönüşümünün modellenmesi, kalıp-sac levha arasındaki temasların iyileştirmesi,
içyapısal ve mekanik özellikler ile ilgili yaklaşımların belirlenebilmesi amacıyla Marc ® çözücüsü kullanılarak
prototip kalıp için preste sertleştirme prosesi iki boyutta simüle edildi. FPB ‘lerin geometrisi ve detayları patent
başvurusu dahilinde olduğundan bir nebze kapalı bırakıldı.

Şekil 4. Preste sertleştirmede FPB geliştirme sistem modeli
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Kalıp parçaları ısıl katı elemanlardan oluşmakta iken, sac parçası ısıl kabuk elemanlar şeklinde tanımlandı. İş
parçası ile kalıplar arasındaki sürtünme katsayısı; μ = 0.35 olarak kabul edildi. Proses başlangıcında kalıp
elemanlarının (alt ve üst kalıp) sıcaklığı 200C, soğutma kanallarından geçen su sıcaklığı 50C, sac malzemenin
sıcaklığı ise 8800C olarak alındı, Simülasyon işleminde sac levha alt ve üst tabla arasında 8-11-14sn soğutuldu.
Sac ve kalıp yüzeyleri arasında 4500W/m2 oK ısı taşınım katsayısı sınır koşulu olarak verildi. Prese bağlı kalıp
sistemine sabit 100kN kuvvet uygulandı. Program malzeme kütüphanesinde tanımlı 22MnB5 çeliği kullanıldı.
Proses süresinde sıcaklıklar termal kamera vasıtası ile kayıt altına alınmıştır. Optik mikroskop ile PSP öncesi ve
sonrası yapısal değişimler incelendi. İç yapı incelemeleri için standart metalografik numuneler hazırlanarak ve
%2’lik nital çözeltisinde dağlandı. Yapısal değişimlerin FPB’lerde sergilediği davranışlar incelendi. PSP de ise
farklı mekanik özellikleri ölçebilmek amacıyla, faz geçişleri dikkate alınarak Şekil 5’te belirtildiği gibi numuneler
üzerinden yapıldı. FPB’leri saptamak amacıyla iki farklı 1000 g ve 500g yük altında ve 10 saniye bekleme
sürelerinde Vikers (Hv 0,5) yöntemi sertlik deneyleri gerçekleştirildi. Bölgelerin sertlik dağılımlarını
oluşturabilmek için en az 10’ar ölçüm yapıldı ve ölçülen değerlerinden en düşük ve en yüksek olanları göz ardı
edilip kalan ölçümlerin ortalaması alındı.

Şekil 5. a) FPB bölgelerinin şematik gösterimi test numunelerinin tanımlamaları

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA
FPB; analiz çalışmalarında full martenzitik içyapıya sahip olmayan bölge olarak tanımlandı. FPB diğer kısımlar
ile karşılaştırıldı. Analiz çalışmalarında FPB’lerdeki soğuma hızına bağlı olarak martenzit dağılım oranları Şekil
6’da verilmiştir.7-8 saniye soğutma süresinde daha geniş bir FPB bölgesi izlenirken, soğuma süresi arttıkça ısı
transferinin de etkisi ile FPB alanının daraldığını gözlemlenmiştir. Soğuma süreleri dikkate alındığında, FPB
oluşumunun, FPB geometrisi ve soğuma süreleri ile birincil, soğutma kanallarının ölçüsel dağılımı ve baskı
kuvveti ile ikincil oranda etkilediği saptanmıştır.

Şekil 6. Soğutma süresine bağlı FSP bölgelerinin değişimi

Kalıp yüzey temas bölgelerinde gerçekleştirilen optimizasyon çalışmaları neticesinde sac malzeme üzerinde FPB
bölgeleri elde edilmiştir. Şekil 6 da görüldüğü gibi elde edilmiştir. Analiz girdisinde elde edilen, termal mekanik
ve yapısal özelliklerin deneysel olarak gözlemlenmesi açısından prototip kalıp imal edilmiş ve FPB bölgelere
sahip sac metal malzemeler geliştirilmiştir. Elde edilen bölgelerden Şekil 5 ‘de belirtilen biçim ve numaralara
göre sertlik ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

1668

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Şekil 7. FSP bölgelerinin sertlik ve yapısal dağımım

Sertlik dağılımları incelendiğinde literatürle uyumlu ve soğuma süreleri ile paralel değerler elde edilmiştir. Hızlı
soğumanın gerçekleştiği bölgelerde sertlik değerlerinin yüksek, daha yavaş soğuma sağlanan FPB’ lerde ise belli
oranda sertlik azalması analizlerde saptanmış ve deneysel olarak da desteklenmiştir. Yapısal olarak da 2. ve 4
numaralı ölçüm bölgelerinde martenzit oranının yüksek, 1 ve 3. FPB alanlarına denk gelen bölgelerde ise nispeten
martenzit oluşumuna ek olarak ferrit yapısı belirgindir. Yapısal bu özelliklerden elde edilen sertlik sonuçları birbiri
ile örtüşmektedir.

4. SONUÇ
Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;






Çalışma bir TÜBİTAK projesi ve özgün bir doktora tezi çıktısıdır.
Preste sertleştirme prosesinde FPB’ler elde edilmiş, analiz ve deneysel çalışmalar ile patent başvurusu
gerçekleştirilmiştir.
Prototip kalıp ile elde edilen değerler bir otomobil güvenlik parçası üzerinde denenmiş ve olumlu
sonuçlar seri parçalarda da saptanmıştır.
Konu literatürde güncel ve yeni araştırmalara katkı sağlayacak niteliktedir.
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ÖZET
Çift salıncaklı bağımsız süspansiyonlar, sağladıkları avantajlar nedeniyle, günümüz savunma sanayinde giderek
artan oranda kullanılmaktadır. Bu kapsamda, esasen sabit aksla donatılmış yerli taktik tekerlekli taşıtların bağımsız
süspansiyonla kullanılmaya uygun hale getirilmesi de önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, bir taktik
tekerlekli zırhlı taşıtın, yaprak yaylı sabit aks yerine bağımsız süspansiyonla donatılan yeni nesil tasarımına ait
çoklu cisim dinamiği (ÇCD) analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizler yardımıyla, süspansiyon tipinin taşıt
gövdesinin dinamik davranışına etkileri değerlendirilmiştir. Bu amaçla, Adams/Car™ ticari yazılımı kullanılarak,
taşıtın iki farklı süspansiyon tipi için taşıtın ayrıntılı ÇCD modelleri kurulmuştur. Bu modeller, belirli taşıt
hızlarında çeşitli sürüş manevralarına tabi tutulmuştur. Bu şekilde, süspansiyon tipinin, engel geçişi ve şerit
değişimi manevraları sırasında, taşıt gövdesinde ortaya çıkan düşey ivmeye ve yalpa açısı karakteristiğine olan
etkileri incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Taktik tekerlekli taşıt, sabit aks, çift salıncaklı bağımsız süspansiyon, taşıt dinamiği, çoklu
cisim dinamiği

INDEPENDENT SUSPENSION APPLICATION ON A TACTICAL WHEELED
ARMOURED VEHICLE
ABSTRACT
Because of their advantages, double wishbone independent suspension systems are increasingly used in modern
defence industry. In this scope, adaptation of the independent suspension systems to domestic tactical wheeled
vehicles which are originally equipped with solid axles is gaining importance. In this study, multi-body dynamics
(MBD) analyses of the new generation design of a tactical wheeled armoured vehicle equipped with independent
suspension instead of solid axle were carried out. By using these analyses, effects of the suspension type on the
dynamic behavior of the vehicle body were evaluated. For this purpose, detailed MBD models of the vehicle were
composed for two different types of suspension by using Adams/Car™ commercial software. These models were
subjected to various driving manoeuvres at specified vehicle speeds. By this way, effects of the suspension type on
vertical acceleration and roll angle characteristic of the vehicle body for speed bump pass and lane change
manoeuvres were evaluated.
Keywords: Tactical wheeled vehicle, solid axle, double wishbone independent suspension, vehicle dynamics,
multibody dynamics

1. GİRİŞ
Tekerlek ve taşıt gövdesi arasındaki irtibatı sağlama görevi nedeniyle taşıt süspansiyonları, kara taşıtlarının en
kritik yapısal alt sistemleri arasında sayılmaktadır. Özellikle askeri taşıtlarda uygulacak bir süspansiyon
sisteminin, tüm yol koşullarında taşıtın yüksek hareket kabiliyetine olanak sağlayacak yapıya sahip olması istenir
(Günal ve Şenveli, 2012). Buna ilave olarak, tekerlek-yol temasının sürekliliğinin sağlanabilmesi için taşıtın
mümkün olduğunca hafif süspansiyonlara sahip olması gerekmektedir. Tasarımlarının ve üretimlerinin görece
ucuz olması nedeniyle, geleneksel sabit akslar, uzun süreden beri taktik tekerlekli askeri taşıtlarda geniş uygulama
alanı bulmaktadır. Buna karşın yaylandırılmamış kütlesinin sabit aksa göre daha düşük olması, özellikle engebeli
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yol yüzeylerinde yüksek manevra kabiliyeti sağlaması gibi olumlu özellikleri nedeniyle çift salıncaklı bağımsız
süspansiyon sistemi, askeri taşıt uygulamalarında, giderek artan oranda, geleneksel sabit aksların yerini almaya
başlamıştır (Reimpell v.d., 2002). Bu kapsamda, BMC firması tarafından sabit aks konfigürasyonuyla üretilmekte
olan ve genel görünümü Şekil 1.a’da verilen 4x4 taktik tekerlekli taşıtın tasarımı, bağımsız süspansiyon
uygulamasına uygun olacak şekilde değiştirilmiştir (Şekil 1.b.)

a

b

Şekil 1. Taktik tekerlekli zırhlı taşıtların genel görünümleri (URL1): a. Sabit akslı b. Bağımsız süspansiyonlu

Bu çalışmada, taktik tekerlekli bir taşıtın iki farklı süspansiyon tipi için seyir dinamiği analizleri
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla ilk olarak, Adams/Car™ ticari yazılımı kullanılarak, taşıtın her iki tipi için ayrıntılı
çoklu cisim sistemleri (ÇCS) modelleri kurulmuştur. Bu modeller yardımıyla, seçilen yol koşulları için taşıtın
dinamik analizleri gerçekleştirilmiştir. Kullanılan süspansiyon tipinin, tekerleğin ve taşıtın düşey ivmesine (a v),
taşıt gövdesinin yalpa (ψ) karakteristiğine etkileri değerlendirilmiştir.

2. SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN YAPISAL KARŞILAŞTIRMASI
Taşıtın ilk tasarımında ön aks olarak kullanılan yönlendirilebilir tahrikli sabit aksın genel görünümü Şekil 2.a’da
verilmektedir. Bu süspansiyon tipinde, diferansiyeli de üzerinde taşıyan döküm aks gövdesi, taşıt gövdesine, Şekil
2.b’de görülen şekilde yaprak yaylarla bağlanmaktadır.

a
b
Şekil 2. Sabit aksın; a. genel görünümü (URL2) b. Yaprak yaylarla taşıta bağlanması

Yeni tasarımda, yaylandırılmamış kütlenin azaltılması amacıyla taşıtın ön ve arka aksına, genel yapısı örnek olarak
Şekil 3.a’da (URL3) görülen çift salıncaklı bağımsız süspansiyon sistemi monte edilmiştir. Bu süspansiyon
tipinde, tekerleği taşıyan akson (4) taşıt gövdesine iki adet salıncak (2, 3) yardımıyla asılmaktadır. Akson ve
salıncaklar arasındaki bağlantı, küresel mafsallar yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Sabit aks (A) ve bağımsız
süspansiyon (B) için karoseri bünyesinde ihtiyaç duyulan tasarım hacimleri, Şekil 3.b’de karşılaştırılmaktadır.
Diferansiyelin her iki aks konstrüksiyonunda da bulunması nedeniyle, statik durumda süspansiyon hacimlerinde
dikkate değer bir farklılık bulunmamaktadır. Ayrıca, taşıtın her iki versiyonu için de taban serbestliği (h) yaklaşık
olarak eşittir. Buna karşın, bağımsız süspansiyon uygulamasında, tekerleğin serbest yaylanması sabit aks
uygulamasına göre yaklaşık dört katına çıkarılmıştır. Dolayısıyla, yeni tasarım, engebeli arazi koşullarında
harekete daha uygundur. Diğer bir deyişle, yüksek profilli engel geçişlerinde yeni tasarım çok daha yüksek
performans göstermektedir. Buna ek olarak, yeni tasarımda yaylandırılmamış kütle tekerlek başına yaklaşık %27
oranında azaltılmıştır. Sabit ve bağımsız ön akslarda kullanılan yayların ve amortisörlerin karakteristikleri ise
örnek olarak Şekil 4’de karşılaştırılmaktadır. Diyagramların ordinatı boyutsuz olup, yay ve amortisör
kuvvetlerinin, statik durumda tekerlek temas noktasına etkiyen düşey yüküne oranı şeklinde verilmiştir.

1672

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

1

5
3

2

1: Yardımcı şasi
2: Alt salıncak
3: Üst salıncak
4: Akson
5: Helisel yay

4

a

b

Şekil 3.a. Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon sisteminin genel yapısı (URL3) b. Süspansiyon tipleri için gerekli tasarım
hacimleri

Taşıt süspansiyonlarının ilk tasarım aşamasında, sistem için ihtiyaç duyulan yay ve amortisör katsayıları, tekerlek
temas noktasına indirgenmiş değerler (cFR ve kR) üzerinden hesaplanır. Tekerlek yay katsayısının c R, taşıyıcı yaya
göre çok daha rijit olması nedeniyle, taşıt aksı basitçe tek serbestlik dereceli kütle-yay-sönümleyici modeli gibi
değerlendirilecek olursa, şasi düşey titreşim frekansı fA ve şasi sönüm (Lehr) faktörü D A, basitleştirilmiş şekilde,
aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Matschinsky, 2007):

c FR
mA

fA 

1
2

DA 

kR
2 cFR .mA

(1)
(2)

Her iki elemanın gerçek bağlantı noktasında sahip olması gereken değerlerinin bulunabilmesi için kullanılan aks
tipinin kinematik yapısından türetilen çevrim oranlarından (i F, iD) yararlanılır (Blundell ve Harty, 2006). Gerçek
yay ve amortisör katsayıları (cF ve kD) ise tekerlek temas noktasına indirgenmiş değerler (cFR ve kR) üzerinden
sırasıyla:

c F  i F2 .c FR
k D  i D2 .k R

(3)
(4)

şeklinde hesaplanır (v. Estorff, 1969). Düşey yaylanma durumunda çevrim oranı i F, yaprak yaylı sabit aks için
yaklaşık 1 değerini almaktadır. Dolayısıyla, yay tablalarına monte edilen yaprak yayların yay katsayısı, yaklaşık
olarak tekerlek temas noktasına indirgenmiş değere eşittir. Ancak çift salıncaklı bağımsız süspansiyonlarda yay
çevrim oranı, bazı istisnalar dışında genellikle 1’den büyük değerler almaktadır. Bu da aynı düşey yük altında
çalışan bağımsız süspansiyona takılması gereken helisel yayın, sabit aks uygulamasına göre i 2 oranında daha sert
olması gerektiği anlamına gelmektedir. Buna benzer bir durum, amortisör katsayıları için de söz konusudur. Şekil
4’de verilen karakteristikler incelendiğinde, bu durum açıkça görülmektedir.
Sabit aks
Bağımsız süspans.

Sabit aks
Bağımsız süspans.

a

b

Şekil 4.a. Yay karakteristikleri b. Amortisör karakteristikleri
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3. ÇOKLU CİSİM DİNAMİĞİ MODELLERİ

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen dinamik analizlerde kullanılmak amacıyla, taşıtın sabit akslı ve bağımsız
süspasiyonlu versiyonları için Adams/Car™ ticari yazılımı kullanılarak oluşturulmuş ÇCD modelleri, Şekil 5 ve
Şekil 6’da görülmektedir.

a

b

Şekil 5.a. Sabit akslı taşıt için tam taşıt modeli b. Sabit aksın ÇCD modeli

a

b

Şekil 6.a. Bağımsız süspansiyonlu taşıt için tam taşıt modeli b. Bağımsız ön süspansiyonun ÇC modeli

Modeller, pnömatik lastik tekerlekler, taşıt gövdesi, süspansiyon sistemi, direksiyon mekanizması, fren sistemi ve
güç iletim sistemi modeli olmak üzere başlıca altı adet alt sistemden oluşmaktadır. Her iki model için toplam taşıt
kütlesi ve kütle merkezi konumları aynı kabul edilmiştir. Yaprak yayın modellenmesinde, SAE üç uzuvlu yay
modeli kullanılmıştır (Blundell ve Harty, 2006) (SAE, 1990).

4. SÜRÜŞ SİMÜLASYONLARI
Oluşturulan ÇC modelleri, tümsek atlama ve şerit değiştirme simülasyonlarına tabi tutulmuştur. Simülasyon
çalışmasında, iki farklı tip süspansiyona sahip eşit kütleli taşıtların farklı boyutlara sahip standart geometrili
engellerden belirli bir sabit hız altında geçişleri incelenmiştir. Ayrıca, her iki süspansiyon konfigürasyonunun taşıt
gövdeninin yalpa eğilimine etkisini belirlemek amacıyla modeller, standart şerit değiştirme simülasyonlarına da
tabi tutulmuştur.

4.1. Tek ve Şaşırtmalı Engel Atlama Simülasyonları
Aksa bağlı her iki tekerleğin aynı anda standart geometrili engelden geçişi durumunda, gövdenin düşey ivmesinin
zamana bağlı değişimleri incelenmiştir. Taşıt modelleri bu kapsamda ilk olarak ilk olarak, ilgili NATO standardına
(NATO, 1993) uygun çeşitli geometrideki engellerden geçirilmiştir. Bu çalışmada, yarım silindirik engelden geçiş
durumu için elde edilen sonuçlar, örnek olarak sunulmaktadır. İlk durumda engelin yarıçapı R= 100 mm ve taşıtın
doğrusal sabit hızı vF= 50 km/h olarak seçilmiştir. İkinci durumda taşıtlar bu kez, R= 150 mm ve v F= 50 km/h
koşullarında simülasyona tabi tutulmuştur. Her iki koşulda, gövde düşey ivmesinin (av), yerçekimi ivmesine
oranının zamana bağlı değişimleri, Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmektedir. Simülasyon çalışmasının ikinci
bölümünde, yarım silindirik geometriye sahip engeller yol üzerine, Şekil 9’da görüldüğü gibi şaşırtmalı olarak
yerleştirilmiştir. Engeller arası mesafe, taşıtların hareket yönünde 1000 mm olarak seçilmiştir.
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Şekil 7. Gövde düşey ivmesi (R= 100 mm, vF= 50 km/h)

Şekil 8. Gövde düşey ivmesi (R= 150 mm, vF= 50 km/h)

Taşıtlar, bu engellerden, vF= 50 km/h sabit doğrusal hızlarda geçirilmiştir. Bölüm 4.1.’de açıklanan
simülasyonlardan farklı olarak bu durum incelemesinde, aynı aksa ait tekerleklerin düşey hareketleri arasında
belirli bir faz farkı meydana gelmektedir. Bunun da taşıt gövdesinde, düşey ivmenin yanı sıra yalpa açısı (ψ)
değişiminin de ortaya çıkması beklenir.

a
b
Şekil 9. Şaşırtmalı engel atlama simülasyonları: a. Sabit akslı taşıt b. Bağımsız süspansiyonlu taşıt

Şekil 10’da, taşıtın R= 100 mm yapıçaplı iki engelden şaşırtmalı olarak vF= 50 km/h sabit hızla geçişi sırasında
gövde düşey ivmesinin zamana bağlı değişimi görülmektedir. Manevra sırasında taşıt gövdesinde ortaya çıkan
yalpa açısı değişimi ise Şekil 11’de görülmektedir. Engel atlama simülasyonu, R= 150 mm ve v F= 50 km/h sabit
hız koşulları için tekrarlandığında ise düşey ivme ve yalpa açısı için Şekil 12 ve Şekil 13’de görülen sonuçlar elde
edilmiştir.

Şekil 10. Gövde düşey ivmesi (R= 100 mm, vF= 50 km/h)
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Şekil 11. Gövde yalpa açısı (R= 100 mm, vF= 50 km/h)

Yalpa açısı değerleri, BMC Otomotiv ve Sanayi Ticaret A.Ş.’nin gizlilik politikası nedeniyle verilmemiştir. Bu
diyagramlardan da açıkça görüldüğü gibi gövdenin düşey ivmesi ve yalpa açısı, beklendiği şekilde, geçilen engelin
yüksekliğine bağlı olarak artmaktadır. Sabit aks ve bağımsız süspansiyon uygulamaları arasındaki gövde düşey
ivme oranının, bu durumda 4,4 kata kadar çıkabildiği görülmektedir. R= 100 mm’lik ve R= 150 mm’lik
engellerden geçme durumunlarında, her iki modelde de belirgin bir yalpa açısı değişimi gözlenmemektedir.
Bununla birlikte sabit akslı uygulamada hesaplanan yalpa açısı değeri iki durumda da daha yüksektir. Ancak
örneğin, R= 250 mm’lik bir engelden vF= 30 km/h sabit hızla geçiş durumunda gövde yalpa açısı, sabit akslı
uygulamada, bağımsız süspansiyonlu konfigürasyona göre yaklaşık 4,5 kat artmaktadır. Bu dramatik artışın en
önemli nedeni, sabit aksta kullanılan yay takozunun, bağımsız süspansiyona göre çok daha düşük bir tekerlek
deplasmanında devreye girmesidir. Dolayısıyla, yaprak yayın yaylandırma fonksiyonu geçici bir süre için ortadan
kalkmakta, bu da gövdeye yalpa açısı şeklinde yansımaktadır. Bu durumda, bağımsız süspansiyonun, tekerleğe
düşey yaylanma açısından verdiği serbestlik nedeniyle, engel geçişlerinde ilk tasarıma göre açıkça daha avantajlı
olduğu görülmektedir.

Şekil 12. Gövde düşey ivmesi (R= 150 mm, vF= 50 km/h)

Şekil 13. Gövde yalpa açısı (R= 150 mm, vF= 50 km/h)

4.2. Parkur Geçme Simülasyonları
Tümsek geçme simülasyonlarının son bölümünde taşıtlar, 300 m uzunluğunda ve Şekil 14.a’da görülen özel
profilli tümseklere sahip bir parkur üzerinde, vF= 50 km/h sabit hız altında doğrusal olarak hareket ettirilmiştir.
Parkurun 75 m’lik bölümüne ait ayrıntı, örnek olarak Şekil 14.b’de verilmektedir. Simülasyondan elde edilen ve
Şekil 15 ile Şekil 16’da verilmiş olan sonuçlar incelendiğinde, bağımsız süspansiyonlu tasarımın, sabit akslı ilk
tasarıma göre, gövde düşey ivmesi ve yalpası açısı değişimi bakımından avantajı açık şekilde öne çıkmaktadır.
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a

b
Şekil 14.a. Parkur geçme simülasyonunda kullanılan tümseğin geometrisi b. Parkur ayrıntısı
0,75

0,0

-0.75
0,0

0,75

11,0
Zaman, t (s)

22,0

a

0,0

-0.75
0,0

11,0
22,0
Zaman, t (s)
b
Şekil 15. Parkur geçişi sırasında gövde düşey ivmesi (vF= 50 km/h): a. Sabit aks b. Bağımsız süspansiyon

0,0

11,0
Zaman, t (s)

22,0

a

0,0

11,0
22,0
Zaman, t (s)
b
Şekil 16. Parkur geçme sırasında yalpa açısı değişimleri (vF= 50 km/h): a. Sabit aks b. Bağımsız süspansiyon
(Diyagramların düşey eksenleri, aynı ölçektedir.)
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4.3. Şerit Değiştirme Simülasyonları
Sabit aks ve bağımsız süspansiyon sistemi, yalpa kinematiği açısından Şekil 17’de karşılaştırılmaktadır. Taşıtın
yalpa karakteristiğini belirleyen temel unsurlardan bir tanesi yalpa merkezi yüksekliğidir (M). Yaprak yaylı sabit
akslarda yalpa merkezinin yerden yüksekliği hM, Şekil 17.a’da görülen şekilde yaprak yay konumuna göre
yaklaşık olarak belirlenir (v. Estorff, 1969). Şekil 17.a, yayın aks üzerindeki iki alternatif montaj şeklini
göstermekte olup, M1 ve M2 bu konfigürasyonlara karşılık gelen yalpa merkezleridir. Çift salıncaklı bağımsız
süspansiyonda ise M konumunu belirleyen, süspansiyon salıncaklarının bağlantı doğrultusudur (Blundell ve Harty,
2006) (v. Estorff, 1969). İki akslı taşıtların yalpa analizinde kullanılan basit eşdeğer burulma yaylı yalpa modeli
Şekil 18’de görülmektedir (Topaç ve Kuralay, 2009). Bu modelde, taşıtın ön ve arka akslarının yalpa merkezlerini
(MV ve MH) birleştiren hayali doğru “yalpa ekseni” adını alır. S, taşıt gövdesinin kütle merkezidir. Taşıt gövdesi,
viraj hareketi sırasında yanal ivmenin ortaya çıkardığı devirme momenti (M K= FC.hz) nedeniyle, bu eksen
çevresinde, ψ açısı kadar yalpa yapar (Mitschke, 1972). Gövdenin yapısı, seyir stabilitesi, tekerlek aşınması v.b.
tasarımdan kaynaklanan nedenlerle, bağımsız süspansiyon için hM yüksekliği, sabit aks uygulamasına oranla
genellikle daha düşük tutulmaktadır. Diğer bir deyişle, M noktasının yere daha yakın olması nedeniyle yalpa
moment kolu hX, bağımsız süspansiyonlu uygulamada daha uzundur. Bu nedenle, yanal ivme etkisi altında aksa,
sabit uygulamasına göre daha yüksek yalpa momenti etkimesi beklenir. İncelenen iki aks tipinin eşit yalpa
rijitliğine sahip olması durumunda, bağımsız süspansiyonlu uygulamada, aynı yanal ivme altında daha yüksek
yalpa açısı ortaya çıkması beklenir.

a

b

Şekil 17. Yalpa merkezi yükseklikleri: a. Sabit aks (v. Estorff, 1969) b. Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon

Şekil 18. Eşdeğer burulma yaylı yalpa modeli (Topaç ve Kuralay, 2009)

Uygulanan süspansiyon konfigürasyonlarının, taşıtın yalpa eğilimine etkisinin incelenebilmesi için Çoklu Cisim
Dinamiği modelleri son olarak, şerit değiştirme simülasyonlarına tabi tutulmuştur. Manevra boyunca taşıtın v F= 50
km/h sabit hıza sahip olduğu varsayılmıştır. Manevralarda kullanılan yol geometrisi (NATO, 1991) Şekil 19’da
görüldüğü gibidir. Simülasyondan elde edilen yalpa açısı değişimi karakteristikleri, Şekil 20’de verilmektedir.
Şekil 20 incelendiğinde, bağımsız süspansiyonlu uygulamada, aynı yanal ivme değeri altında gövdenin, beklenen
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şekilde daha yüksek yalpa açıları aldığı görülmektedir. Ancak söz konusu artış, tasarım aşamasında belirlenen
güvenli limitler dahilinde kalmaktadır.

Şekil 19. Şerit değiştirme simülasyonlarında kullanılan yol geometrisi

Şekil 20. Şerit değiştirme manevrası sırasında, gövdenin yalpa açısı değişimleri (vF= 50 km/h)

4. SONUÇ
Bu çalışmada, ilk modeli sabit aks konfigürasyonuyla tasarlanan bir taktik tekerlekli zırhlı taşıtın bağımsız
süspansiyonla kullanıma uygun hale getirilen yeni tasarımı için gerçekleştirilen çoklu cisim dinamiği
analizlerinden elde edilen sonuçlar sunulmuştur.
Bu kapsamda, iki farklı süspansiyon tipi ile donatılmış eşit kütleli taşıtların engel atlama ve parkur geçişi sırasında,
gövde düşey ivmesinde ve yalpa açılarında meydana gelen değişim incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar,
aşağıda özetlenmiştir:


Taşıtın bağımsız süspansiyonla kullanıma uygun şekilde yeniden tasarlanmasıyla, engel geçişi sırasında
tekerleğin düşey eksendeki serbest yaylanması, ilk duruma göre dört katına çıkarılmıştır.



Gerçekleştirilen tek ve şaşırtmalı standart yarım silindirik engel atlama simülasyonlarında, gövde düşey
ivmesinin yeni tasarımda, ilk tasarıma göre % 50’ye varan oranda azaltılabildiği gözlenmiştir.



Şerit değiştirme simülasyonunda, gövde yalpa açısının, bağımsız süspansiyon uygulamasında sabit aksa
göre daha yüksek değerde olduğu görülmüştür. Ancak söz konusu artış, tasarım aşamasında belirlenen
limitler dahilinde kalmaktadır.
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ABSTRACT
Crash-boxes are used in vehicles for absorbing the kinetic energy of the crash and providing a sufficiently low
deceleration with the help of the crush forces. Occupants and the vehicle body itself (the components behind the
crash-box and the bumper) are protected in this way. Thin-walled steel or aluminum crash-boxes are widely used
in automotive industry. Besides, aluminum foam-filling of thin-walled structures has been investigated by
researchers. In this study, an experimental comparison was conducted to investigate the crash performance of an
Al foam-filled thermoplastic (polyamide blend) crash-box under development (UD). This crash-box was compared
with an Al foam-filled Al crash-box and a commercial thermoplastic (polycarbonate/polyester blend) crash-box.
The unreinforced (no foam-fill) version of this crash-box was also examined. According to the drop tests results, it
was observed that crash duration increased in both the Al foam-filled thermoplastic crash-box and the commercial
thermoplastic crash-box when the energy loading increased. In unreinforced thermoplastic crash-box, the situation
was opposite. To reach more stable crush forces and higher stroke efficiency, the crash-box UD should be
improved. For this purpose, the virtual model parameters will be calibrated according to the experimental results
and geometrical alterations and/or different ways of Al foam reinforcement will be designed and virtually
simulated.
Keywords: crash-box, energy absorption, thermoplastic, aluminum foam, foam-filled structures

1. INTRODUCTION
Crash-boxes (generally in the form of thin-walled tubes) exhibit progressive buckling under impact and ensure a
large energy absorption in crashes (Kuznetcov, 2016). They are located between the bumper beam and the front
rail of the vehicle structure. They protect the passengers, the other body in the crash, and the components behind
the crash-box (Zarei and Kröger, 2007). Ideal energy absorber description includes high energy absorption, a low
mass, low enough reaction forces to minimize the injury and damage of the occupants and the cargo, fairly stable
reaction forces, a long stroke (Shuo, 2014), and low enough decelerations (Heyerman, 2000). The reaction (crush)
forces are aimed to be just below a specified threshold and remain almost constant (Rao, 2016).
Energy absorption criteria to quantify the crashworthiness of thin-walled energy absorbers, especially crash-boxes,
include energy absorption, specific energy absorption (SEA), mean load, peak force, crash force efficiency (CFE)
(Kalshetti and Patil, 2016), and stroke efficiency (Hayerman, 2000).
Reinforcing crash-boxes with aluminum foam provides crash-boxes to approach the ideal description. Highly
compressible structure of aluminum foams allow a compression to plastic strains of 60% or more at nearly
constant stress, so-called “plateau stress” (Holloman, 2014). Besides, the interaction between the aluminum foam
filler and the empty box provides some desirable crash characteristics and increase the energy absorption capacity
of the crash-box. Aluminum foam-filled crash-boxes performance is better than the sum of the performances of the
foam alone and the box alone (Zarei and Kröger, 2007).
Among the topics studied by researchers on aluminum foam-filled tubes are partial foam-filling (Toksoy and
Güden, 2010; Kumar, 2014), fully foam-filled crash-boxes (Hanssen, 2005). The shape of the foam-filled crashbox (Qi, 2012; Marzbanrad, 2009), triggering mechanisms (Qureshi and Bertocchi, 2013; Kumar, 2014), various
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loading angles and geometry parameters (Li, 2012), optimization of peak force and specific energy absorption
(Djamaluddin, 2015) were also investigated.
A number of studies on crash-boxes made of plastics have been published thus far. For glass fiber reinforced
polymer (GFRP) composite crash-boxes, the highest inter-laminar fracture toughness and consequently an
improved SEA were achieved experimentally by properly adjusting the fiber orientation at interface fracture plane
(Ghasemnejad, 2009). Effects of various geometries and different types of triggers on the crash performance of
GFRP composite crash-boxes have been researched numerically as well. The results showed that when altering the
cross-section, the suitable trigger configuration to obtain better SEA values changes, too. For cylindrical crosssection, a better energy absorption performance was obtained without the use of triggers (Hussain, 2017).
Al / carbon fiber composite structures have also been tried. A 38% increase in SEA and a 30% increase in CFE
were observed experimentally with respect to an unreinforced Al box (Kim, 2014). A 3 component composite (an
aluminum tube, polyethylene terephthalate-PET foam filler, and a GFRP skeleton) has been developed and
optimized multi-objectively by using a validated numerical model (Costas, 2017). GFRP plates was reported to
enable the interaction of the Al tube with the foam, providing a good crashworthiness, and to be beneficial only in
triggering this interaction.
In this paper, experimental crash performance comparisons were performed for an Al foam-filled thermoplastic
(polyamide blend) crash-box under development. Al foam-filled Al crash-box and a commercial thermoplastic
(polycarbonate/polyester blend) crash-box were used in comparisons. Also, the unreinforced (no foam-fill) version
of the thermoplastic (polyamide blend) crash-box was examined. The tests were conducted using a drop tower.
Interpretations were made according to the force-time graphs and energy absorption criteria.

2. MATERIALS and METHOD
Quasi-static mechanical behaviors of thermoplastic material alternatives were obtained from a Turkish plastics
manufacturer. The material candidate to be used in the crash-box was determined with an aim that the crash-box
could be plastically deformed without breakage (rupture) and thus absorb energy during the crash. The mechanical
behaviors are given in Figure 1. All of the plastics in the figure are polyamide blends. The ones that include GF in
their designations are glass fiber reinforced and their strain values at break are inadequate for an energy absorber.
Plastic 5 (GFI) is also a glass fiber reinforced plastic but its blend is impact modified. Although its toughness (the
area under the stress-strain curve) is higher, it is not as high as in Plastic 5 (IMP). So, Plastic 5 (IMP) was selected
to be employed in the crash-box development.

Figure 1. Stress-strain curve of the thermoplastic material alternatives (manufacturer data)

Al foam (AC328) used for reinforcement were produced in AluPam (Turkey) facilities. Melt route was exploited
and foaming of the melt was achieved by CaCO3 foaming agent. Al foams were cut from ingots using a band saw.
The thermoplastic crash-boxes were produced via plastic injection molding. Before the manufacture of the mold,
the crash performance of the Plastic 5 (IMP) crash-box was simulated virtually using a commercial software in
order to seek a satisfactory geometry.
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To develop a material model to be used in the virtual crash simulations, quasi-static compression tests of the Al
foam were performed. Specimen dimensions and the test speed were 30*30*30 mm 3 and 20 mm/min, respectively.
This test speed is in conformity with the strain rate (
, where V is the test speed and is the original length
of the specimen) range indicated in the standards (10 -3 to 10-2 s-1). Stress-strain curve for the Al foam is depicted in
Figure 2.

Figure 2. Stress-strain curve of the Al foam used for the reinforcements

The aluminum profiles were supplied from a commercial manufacturer in the form of tubes and were cut using a
band saw. The Al and thermoplastic crash-boxes were reinforced with Al foam material. There wasn’t any binding
material applied between the crash-boxes and the aluminum foams.
Crash performance of the aluminum foam-filled thermoplastic crash-box under development (UD) and the other
crash-boxes were experimentally evaluated in two manners. Firstly (in group A), the performance of the
thermoplastic crash-box was compared with those of the aluminum foam-filled aluminum crash-box and the
commercial thermoplastic (no foam-fill) crash-box. These tests were conducted satisfying a 16 km/h crash velocity
at the beginning of the crash. Secondly (in group B), the performance of the thermoplastic crash-box UD was
examined in two crash energy levels and was compared with that of the commercial thermoplastic crash-box,
which was tested in the same way.
The properties of the crash-boxes are given in Table 1. The parameter levels used in the tests are presented in
Table 2.
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Table 1. Properties of the crash-boxes examined
Thermoplastic profile
under development (UD)
• Thermoplastic
(polyamid blend)
(Plastic 5)
• 3 mm wall thickness
• 100 x 100 mm2 section
• 100 mm height

Al foam-filled Al profile
•
•
•
•

Al 6063 – T6
2 mm wall thickness
50 x 100 mm2 section
180 mm height

Commercial thermoplastic profile
• Thermoplastic
(polycarbonate/polyester blend)
• 2 mm wall thickness
• 95 x 115 mm2 section (approx.)
• 108 mm height (approx.)

Box material and
geometry

Reinforcement

• Al foam
• Fully filled
• Divided section
(4 partitions, 3 mm walls)

• Al foam
• Fully filled

• Same as box material
• Honeycomb section
• 2 mm wall thickness

Table 2. Testing parameter levels
Group

Loading

Calculated crash
velocity (m/s)

-AComparison of the crash-boxes
under the same energy level

580 kg; 1.23 m
(7 kJ)

4.91

580 kg; 0.88 m
(5 kJ)

4.15

580 kg; 1.23 m
(7 kJ)

4.91

-BComparison of the crash-boxes
under two different energy
levels

The crash tests were performed utilizing a drop tower (Figure 3). The drop tower has a 500 kN dynamic load cell
and a linear position sensor to measure the load and the displacement during the crash, respectively. Also, a highspeed camera was placed to record the tests. The energy values were calculated by using the force and
displacement values obtained.

Figure 3. Experimental set-up
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3. RESULTS and DISCUSSION
After selecting the thermoplastic material candidate as described in the previous section, virtual crash simulations
for the Al foam-filled thermoplastic crash-box UD were conducted. The loading conditions were set to simulate a
free fall of a 580 kg rigid body from 1.23 m (the conditions used in the drop tower). This corresponds to a
mechanical energy of 7 kJ and a crash velocity of 4.91 m/s. The results are given in Figure 4. When using a higher
wall thickness, the crush forces increased, which led to a lower (more favorable) final impact force. Although the
final impact forces of both two configurations were a bit high, the crush forces and crash durations were
satisfactory. Considering the higher crush forces and lower final impact force, it was determined to use the
configuration involving the 3 mm wall thickness. It should be noted the simulation model was not a validated one
due to the lack of real test data at that time.

Figure 4. Results of the virtual crash simulations

The real crash tests were carried out on the crash-boxes produced via plastic injection molding. Figure 5 represents
the crash performances of 3 types of crash-boxes which were tested under the same energy level (7 kJ), according
to group A conditions (Table 2). The crush forces were higher (slightly higher than the threshold required by car
manufacturers) and crash duration was lower for the Al foam-filled thermoplastic crash-box UD. These two values
requires improvement. Geometrical alterations should be tried. Also, different ways of Al foam reinforcement can
be employed. That is; partially foam-filling, lower density Al foams, or a different Al alloy foam can improve the
performance. Commercial thermoplastic crash-box resulted in the most stable crush forces. Although Al foamfilled Al crash-box exhibited the maximum crash duration, such stable crush forces were not achieved in this
crash-box. As seen in Table 3 (which summarizes some energy absorption criteria), the gap between the maximum
force and the mean force is lowest for the commercial thermoplastic crash-box. Also, stroke efficiency (the ratio of
the maximum deformation length to the original length) is higher. The crash-box UD should be upgraded in this
respect.

Figure 5. Force-time graph for the comparison of the crash-boxes under the same energy level
(The photo near the graph belongs to the Al foam-filled thermoplastic crash-box UD in the deformed state.)
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Table 3. Values of the energy absorption criteria for the comparison of the crash-boxes under the same energy level
Thermoplastic
profile UD

Al foam-filled
Al profile

Commercial
thermoplastic
profile

177

112

118

Maximum stroke
(mm)

63

128

84

Mean load (kN)

119

59

89

63
(63/100)

71
(128/180)

78
(84/108)

0.034

0.051

0.044

Maximum
(kN)

force

Stroke efficiency
(%)
Crash
(s)

duration

Crash performances of thermoplastic crash-boxes (the reinforced one UD and the commercial one) under two
different energy levels (according to group B conditions given in Table 2) are presented in Figure 6. As seen from
the figure and Table 4, when the energy load increases, crash duration increases in both crash-box types. This was
not the case in unreinforced (no foam-fill) version of the thermoplastic crash-box UD (Figure 7). When the energy
load is high, due to the increased crash velocity, the crash duration decreased in unreinforced crash-box.

Figure 6. Force-time graph for the comparison of the crash-boxes under two different energy levels

Comparing the thermoplastic crash-boxes (the reinforced one UD and the commercial one), it was observed that
the crush forces (Figure 6), maximum force and the mean load values (Table 4) didn’t change substantially. So, the
changes in maximum stroke (aka dynamic crush) and stroke efficiency values were both expected results, since the
energy load changed but the crush forces remained similar.
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Table 4. Values of the energy absorption criteria for the comparison of the crash-boxes under two different energy levels
Thermoplastic profile
UD

Commercial thermoplastic
profile

5 kJ

7 kJ

5 kJ

7 kJ

Maximum force (kN)

179

177

133

118

Maximum stroke (mm)

42

63

63

84

Mean load (kN)

126

119

84

89

42
(42/100)

63
(63/100)

58
(63/108)

78
(84/108)

0.028

0.034

0.045

0.044

Stroke efficiency (%)
Crash duration (s)

Figure 7. Force-time graph for the unreinforced (no foam-fill) thermoplastic crash-box UD under two different energy levels

4. CONCLUSIONS
In this study, the crash performance of an Al foam-filled thermoplastic (polyamide blend) crash-box under
development was evaluated experimentally in a comparative manner. The compared crash-boxes were Al foamfilled Al crash-box, a commercial thermoplastic (polycarbonate/polyester blend) crash-box, and the unreinforced
(no foam-fill) version of the thermoplastic (polyamide blend) crash-box. For this purpose, drop tests were
conducted under two energy levels, namely 5 kJ and 7 kJ. Results were interpreted with regard to energy
absorption criteria and the force-time graphs. The conclusions drawn can be listed as below:
• Both the Al foam-filled thermoplastic crash-box and the commercial thermoplastic
crash-box exhibited an increased crash duration when the energy loading increased.
Unreinforced thermoplastic crash-box lacked this property and crash duration
decreased in this crash-box.
• The crash-box UD should be improved to obtain more stable crush forces.
• The stroke efficiency of the crash-box UD should be increased.
• Geometrical alterations and/or different ways of Al foam reinforcement should be
designed and virtually simulated to develop a crash-box conforming more to the ideal
energy absorber description. For this future work, the virtual model parameters will be
calibrated according to these experimental results.
•
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ABSTRACT
Sandwich panels consisting of two strong, stiff, and thin face sheets separated by a soft lightweight core are
commonly used in aerospace and automobile structures because of their specific strength, stiffness, and great
energy absorption potential. In the presented study, thermoplastic mono-filament pyramidal lattice core sandwich
structures were fabricated using extruder machine with special mold. A lattice truss unit constructed by hot melt
adhesive joining of carbon fiber reinforced thermoplastic Polypropylene (PP) matrix composite beams. These units
combined sequentially to produce core structures. The carbon fiber reinforced PP laminated thermoplastic
composite plates were used as face sheets. The combination of the lattice truss core and thermoplastic composite
layers joined by hot-melt thermoplastic adhesives. Mono-composite tensile behavior and mono-composite
pyramidal lattice compression behavior were determined. The structural response of all-composite pyramidal
lattice truss core sandwich beams was carried out by three-point bending load. The failure types debonding and
core buckling was observed in bending tests. Adhesives and adherence between lattice and face sheets have the
main influence on flexure strength of the sandwich structure.
Keywords: Thermoplastic, Pyramidal truss cores, Bending, Debonding

1. INTRODUCTION
Fiber reinforced polymer composites sandwich structures are used variety field such as aerospace, marine industry
(Sebaey, Mahdi 2014). Recently automotive industry focus on lightweight structures for low emissions and fuel
consumption. Closed-cell sandwich structures such as honeycombs cores with metal and composite face sheets
were widely studied (Xie continued 2018, Sun continued 2017, Sun continued 2018, Li continued 2018, Wang
continued 2018). However, open-cell composite structures provide multifactional applications that fluid movement
circulation, specific strength, and lightweight properties (Tian continued 2007, Lu continued 2005). In recent
studies, many lattice core types were fabricated and tested such as tetrahedral (Zhang continued 2012, Mei
continued 2017), X-type (Wang continued 2018), Kagome (Fan continued 2007), hierarchical (Fan continued
2014), pyramidal (Gao continued 2013). Different manufacturing techniques were used for obtaining lattice core
sandwich structures (George continued 2013, Xiong continued 2010, Sun continued 2013, Xiong continued 2012,
Zhang continued 2013, Liu continued 2015, Hu continued 2016). Liu et al. (Liu continued 2015) investigated the
bending behavior and failure mechanism of thermoset composite truss core sandwich structures with several
temperatures. They fabricated sandwich panels without using adhesive in the single process. They indicated that
temperature effect critical influence on bending failure and matrix-fiber interface properties. Xiong et al. (Xiong
continued 2015) studied the analytical and experimental performance of Thermoset pyramidal truss core sandwich
panel under direct shear and three-point bending load. They examined failure map of sandwich structure including
face sheet wrinkling, core member buckling, and crushing. Zeng Tao et al. (Xu continued 2016) manufactured
graded corrugated pyramidal truss core using auto-cutting and mold-press process. They also studied three-point
bending behavior of sandwich panel and mentioned that core delamination is the main failure mode of the
sandwich structure. Li et al. (Liu continued 2018) produced CFR-PLA lattice core structures using a novel freehanging 3D printing method. They investigated process parameters for printing path of CFR-PLA composite.
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Also, they determined that process parameter such as extrusion length ratio and truss angle had a major influence
on compression response.
Many investigations and application of the production method for truss core sandwich structure are available in the
literature. The different production method of truss cores was introduced here. In this paper, pyramidal lattice core
sandwich structures were produced using extrusion technique. The novel production method for thermoplastic
mono-composite indicated section 2. This technique proper for 3D continuous filament composite printing
technology. Also, Carbon fiber/Polypropylene composite prepregs were produced from mono-composites. This
production process mentioned in section 2. Tensile and compression behavior of truss cores were tested. Threepoint bending properties of lattice core sandwich structure were obtained from experiments and compared with
other studies. Failure mechanism of truss core and debonding behavior was analyzed.

2. MANUFACTURING PROCESS
Carbon fiber reinforced Polypropylene thermoplastic mono composites were manufactured by using extruder
machine with a designed special mold. Used continuous carbon fiber (1 k) was received from Toho-Tenax Co.

Figure 1. Manufacturing process of mono composites using extruder machine.

Figure 1 shows manufacturing process of mono composites. The manufactured Carbon fiber reinforced
Polypropylene thermoplastic mono composites was wrapped around the rotary device for lamina production. That
process was repeated until the rotary device was wrapped by fully mono composites. Carbon Fiber Reinforced
Polypropylene Thermoplastic laminates were transferred to resistance-heated aluminum die for obtaining CFRP
Thermoplastic laminated plates. CFRP Thermoplastic laminates were placed according to [0/90/0] position into
the die. Figure 2 illustrates CFRP Thermoplastic [0/90/0] laminated composite plates after the molding process.

Figure 2. CFRP Thermoplastic [0/90/0] laminated plate and face sheets.

Carbon Fiber Reinforced Polypropylene face sheets are obtained from [0/90/0] laminated composite plates using
water-jet cutting operation as 200 x 50 mm plates. Obtained Carbon Fiber Reinforced Polypropylene thermoplastic
composite face sheets have 1.5 mm thickness. Pyramidal lattice truss units were created by using mono-composite
filaments. Continuous mono-composite filaments were cut into 25 and 17 mm length pieces. Cross section of the
mono composite filament was around 0.784 mm2. These pieces joined by hot melt EVA adhesive as pyramidal
truss shapes. Two sizes of pyramid trusses were produced. Figure 3 represents pyramidal lattice truss units that
were constructed by hot melt adhesive joining of carbon fiber reinforced thermoplastic polypropylene matrix
composite beams.
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Figure 3. Pyramidal lattice truss units with two different sizes.

Sixteen Pyramidal Lattice truss units were used for each lattice core sandwich panels. Each pyramidal lattice
trusses were placed one after another as respectively reverse and straight. Figure 4 Technical drawing of unit cell
of pyramidal truss cores. The relative density of the pyramidal truss core depends on the diameter of truss d, length
of truss l, inclined angle ω. The relative density of the truss core is:

Figure 4. Technical drawing of unit cell of pyramidal truss cores.

In this paper, 17 mm beam length lattice cores were used for pyramidal lattice core sandwich structures and its
used for three-point bending tests. Respectively l=17 mm, d=1 mm, and ω=45◦, thus =1.5%. Adhesion process
between CFRP panel surface and pyramidal lattice truss was conducted using EVA by holt melt adhesion joining.
This process directly influences on flexure strength of the sandwich structure. For this reason, adhesion application
was applied with Bosch GKP 200 GE Professional hot glue gun pistol. Figure 5 shows pyramidal lattice truss core
carbon fiber reinforced polypropylene thermoplastic sandwich panel. The average weight of sandwich panels is 57
grams.

Figure 5. Pyramidal lattice truss core carbon fiber reinforced polypropylene thermoplastic sandwich panel.

3. EXPERIMENTS
3.1. Tensile Test of Mono-Composite
Several uniaxial tensile tests were conducted to determine the mechanical behavior of carbon fiber reinforced
thermoplastic polypropylene mono-filament composite on the Zwick Proline Z010 TH tensile machine. Figure 6
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shows uniaxial tensile test. The maximum tensile strength of the continuous carbon fiber/Polypropylene matrix
mono composite was obtained around 250 MPa.

Figure 6. Tensile test results of carbon fiber reinforced polypropylene(PP) mono composite.

3.2. Compression Response of Pyramidal Lattice
Uniaxial compression tests were performed for two different type of pyramidal lattice truss units to obtain
mechanical characteristics. Produced carbon fiber/PP thermoplastic mono composite pyramidal trusses were
subjected compression loading using Zwick Proline Z010 TH tensile compression universal machine. Two
different type of pyramidal lattice truss units (17 mm beam length and 25 mm beam length) were tested for
determining the size effect that how influence on mechanical performance. It is observed that neither truss
members nor joints were not failed catastrophically. Only buckling was seen on mono composite filament while
compression tests. As predicted, there wasn't observed debonding behavior between adhesion and mono
composite. Figure 8 shows the buckling behavior of pyramidal lattice core trusses while compression tests.
Compression tests results were given in figure 7. It is apparently seen here, the length of the truss members (also
height of the pyramids) affect the maximum compression strength of the final composite truss.

Figure 7. Buckling behavior of pyramidal lattice core trusses, a)17 mm beam length, b)25 beam length and Compression tests
results of pyramidal lattice truss cores.

3.3. Three-Point Bending Response of Sandwich Panels
Three-point bending test was implemented of several samples of lattice core sandwich panels. 17 mm beam length
of lattice cores was used for sandwich structures. Tests applied on uniaxial tensile machine. Tests were conducted
according to ASTM D7250/D7250M using standard three-point configuration. Figure 8 illustrates the three-point
bending load-displacement curves of mono-composite pyramidal lattice core sandwich structures at different
specimen and series of images of deformation for specimen 1. In three-point bending tests, the load increases
linearly until cohesive debonding occurs for specimen 1 and 2. Also for specimens 1 and 2 load suddenly drops
after non-linear stage area because of separation between a mono-composite beam and joining point. After the load
reaches the peak, curve transforms the non-linear stage because of Euler buckling of trusses. However, specimen 3
has a higher load value than other specimens. The main reason for that is good adhesion behavior between
thermoplastic face sheets and mono-composite trusses.
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Figure 8. Load-displacement curves and a series of images of tests for specimen 1.

The adhesion strength between lattice core trusses and CFRP thermoplastic face sheets has a critical importance.
According to test results, Flexure strength was higher where good adhesion behavior in lattice core and face
sheets. Table 1 displays the three-point bending performance of several thermoset carbon fiber composite
pyramidal lattice truss core sandwich structures.
Table 1. Comparison of the Three-point Bending behavior of lattice core sandwich structure.
Reference
Work
Sun Yuguo
[28]
J.Liu [22]
Tao Zeng
[27]
J.Xiong
[23]
Present
Work

Material
Thermoset(T700/Epoxy)
CFRP
Thermoset(Epoxy) CFRP
Thermoset(T700/E44
Epoxy) CFRP
Thermoset(T700/Epoxy)
CFRP
Thermoplastic CFRP

Relaticve
Density (%)

Core Type

Faliure Mode

Three-point
Bending Load
(N)

2.72

Pyramidal

Core Buckling

3890

2.24

Pyramidal
Graded
Pyramidal

Core Buckling

1800

Core Buckling

215.77

0.64

Pyramidal

Core Buckling

156.3

1.50

Mono-Filament
Pyramidal

Debonding and
Core Buckling

95

0.0157

The dominant failure mode is debonding for pyramidal sandwich structure. The littlest load capacity for threepoint bending load is 95 N due to debonding after core buckling. Other three-point bending response of pyramidal
structures response higher than present work that reason is that good adhesion behavior between truss and face
sheets. Different joining technique and adhesive should have to use to improve the mechanical response of
thermoplastic mono-composite lattice sandwich panel.

4. CONCLUSION
Thermoplastic mono-filament pyramidal lattice core sandwich structures were fabricated using extruder machine
with special mold. Also, thermoplastic face sheet was produced using mono-composites. Hot melt EVA adhesive
was used for pyramidal lattice truss shapes. Mono-composite tensile behavior and mono-composite pyramidal
lattice compression behavior were determined. For compression tests, only Euler buckling was seen for the failure
mode. Three-point bending load was applied on thermoplastic mono-composite pyramidal lattice core sandwich
structure. Debonding failure has a dominant effect on the load capacity of sandwich structures, the second failure
mode core buckling was observed. This method applicable for 3D continuous filament composite printing
technology. This technique needs to be improved for good adherence between matrix and fiber. Also, different
adhesives will have to consider for flexure strength of the sandwich structure.
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ÖZET
Bu çalışmada, çökme hızını düşüren ve çarpışma enerjisini absorbe eden araç B-sütunu için çok-amaçlı kriterleri
sağlayan hızlandırılmış tasarım yaklaşımı geliştirilmiştir. Araç yan darbe sonlu elemanlar modeli Euro NCAP test
protokolüne bağlı kalınarak simüle edilmiş ve B-sütunu analiz sonuçlarına bağlı olarak iki bölgeye ayrılmıştır.
Tailor rolled blank ve Tailor welded blank yapılı B-sütunu için çarpışma analizleri yapılarak sonuçlar çökme
hızları açısından karşılaştırılmıştır. Optimum B-sütunu yapısını tasarlamak için tek ve birden fazla malzemeden
alternatif B-sütunu tasarım çözümleri yapılmıştır. Radyal bazlı fonksiyon yöntemi ile tasarım fonksiyonları
oluşturulmuş ve analizlerde hasar kriteri tanımlanmıştır. Optimizasyon problemleri ağırlık minimizasyonu ve
maksimum enerji absorpsiyonu için kurulmuş ve meta-sezgisel yöntemlerle çözülmüştür. Bu çalışmada önerilen
yaklaşım hızlandırılmış B-sütunu tasarımlarında kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: Araç çarpışma dayanıklılığı, araç çarpışma analizi, hızlandırılmış tasarım, B-sütunu
optimizasyonu

DESIGN OF VEHICLE PARTS UNDER IMPACT USING MULTI OBJECTIVE
DESIGN APPROACH WITH ACCELERATED METHODOLOGY
ABSTRACT
In this study, a multi-objective design approach with accelerated methodology was developed for a B-pillar (side
door pillar) in which the intrusion velocity was decreased and the crash energy absorbed. The side impact finite
element simulation was conducted according to the Euro NCAP test protocol, and the B-pillar was divided into
two zones using the results obtained from the finite element analysis. Tailor rolled blank and Tailor welded blank
B-pillar finite element crash simulations were executed. The simulation results were compared to investigate the
intrusion velocity. Alternative design solutions for single and multi-material B-pillars were achieved to design an
optimum B-pillar structure. The design functions were generated using the radial basis function method, and the
failure criteria were determined for the analyses. The weight minimization and maximum energy absorption
optimization problems were constructed and solved using meta-heuristic methods. The approach suggested in this
study can be used in accelerated B-pillar designs.
Keywords: Vehicle crashworthiness, vehicle crash simulation, accelerated design, B-pillar optimization

1. GİRİŞ
Her geçen gün araç güvenliği alanındaki regülasyonlar sıkılaştırılmakta ve araç üretim maliyetleri, yakıt
tüketimleri ile emisyon değerleri bakımından araç üreticisi firmalar arasında ciddi oranda bir rekabet mevcuttur.
Bu sebeple sürücü ve yolcuların güvenliğinin sağlanması yanında araç ağırlığının azaltılması da hem otomobil
üreticisi firmalar arasında bir rekabet unsuru olarak hem de regülasyonlarla ilgili bir zorunluluk olarak karşımıza
çıkmaktadır (Öztürk ve Öztürk, 2016). Otomotiv sektöründe araç ağırlığının azaltılması, üretim zamanlarının
kısaltılması ve araç güvenlik donanımlarıyla ilgili tasarım ve malzeme iyileştirmeleri ile optimizasyon çalışmaları
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yapılmaktadır. İyi bir çarpışma dayanımına sahip hafif bir araç tasarlayabilmek araç üreticisi firmalar için satış
konusunda büyük avantaj sağlamaktadır (Yıldız ve ark., 2016).
Taşıt elemanları tasarımında özellikle de çarpışma alanında uygulanan fiziksel testler uzun zaman almakta ve son
derece maliyetli olmaktadır. Bu süreyi kısaltmak için fiziksel testlerin simülasyon çalışmaları yapılmaktadır
(Zhang ve ark., 2010; Pan ve ark., 2010; Yang ve ark., 2012; Cao ve ark., 2016). Ancak çarpışma probleminin
karmaşık ve nonlineer olmasından dolayı simülasyon çalışmaları da uzun zaman almakta ve süreyi kısaltmak için
birtakım yeni yaklaşımların uygulanmasına gereksinim olmaktadır. Model oluşturulması, malzeme kartlarının
tanımlanması, analiz ve test işlemleri çok zaman almaktadır. Bu çalışmada yan darbelerde güvenlik elemanı olan
B-sütunu tasarım sürecinde meta-model ile değerlendirilen hızlandırılmış tasarım yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu
konudaki ön çalışmada tasarımı hızlandırmak ve fiziksel test maliyetlerini düşürmek için araç çarpışma testleri
yerine bir sonlu elemanlar yazılımında düşen ağırlık darbe test simülasyonları yapılarak B-sütunu malzeme
karakteristikleri belirlenmiş ve sonuçlar fiziksel testler ile doğrulanmıştır (Öztürk ve Öztürk, 2016). Bu çalışmada
analiz ve optimizasyon çalışmaları sürecini kısaltmak için meta-model kullanılmıştır (Öztürk, 2017).
Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı (Euro NCAP) yan darbe test benzetimi için seçilen bir aracın sonlu
elemanlar (FE) modeli kurulmuş, düşen ağırlık darbe testi ile elde edilen sonuçlardan yararlanarak malzeme
özellikleri tanımlanmış ve yan darbe analizleri gerçekleştirilmiştir. Tailor rolled blank (TRB) ve Tailor welded
blank (TWB) yapılı B-sütunu için çarpışma simülasyonları yapılarak sonuçlar karşılaştırılmış; tek ve çok amaçlı
optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Tek malzemeden tasarlanan TRB yapılı B-sütunu için tek ve çok amaçlı
optimizasyon yapılmıştır. Deney tasarımı (DOE) yöntemi ile TRB yapılı B-sütunu için sac kalınlıklarının
belirlenen alt ve üst limitleri arasında belli sayıda analiz yapılarak En Küçük Kareler Regresyon (LSR),
HyperKriging (HK) ve Radyal Bazlı Fonksiyon (RBF) yöntemleri ile yanıt yüzeyler oluşturulmuştur. DOE
sonuçlarını en iyi şekilde yakalayan RBF yöntemi ile oluşturulan tasarım fonksiyonları kullanılarak B-sütunu
ağırlık minimizasyonu amacı doğrultusunda ve kısıt olarak maksimum çökme hızı için tek-amaçlı boyut
optimizasyonu problemi tanımlanmış ve farklı yöntemlerle çözülerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. En iyi sonuçlar
Sıralı Karesel Programlama (SQP) ve Genetik Algoritma (GA) yöntemleriyle bulunmuştur. Çok-amaçlı
optimizasyon çalışması minimum ağırlık ve maksimum absorbe edilen enerji amaçları doğrultusunda kısıt olarak
maksimum çökme hızı alınarak Çok-Amaçlı Genetik Algoritma (MOGA) yöntemi ile yapılmış ve Pareto sınır
eğrisi elde edilmiştir.
TWB yapılı B-sütunu için tek ve çok amaçlı optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Literatürde B-sütunu için tekmalzemeli TWB yapılar üzerine çalışmalar olmasına karşılık bu çalışmada iki-malzemeli TWB yapı kullanılmıştır.
TWB yapılı B-sütunu için çarpışma analizleri yapılarak tasarım fonksiyonları oluşturulmuştur. Analizlerde Bsütunu için hasar kriteri tanımlanmıştır. Tek-amaçlı optimizasyon problemi minimum ağırlık amacı doğrultusunda
kısıtlar olarak absorbe edilen enerji ve maksimum çökme hızı alınarak kurulmuştur. Optimizasyon problemi farklı
yöntemlerle çözülerek elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. En iyi sonucu veren SQP yönteminden elde edilen
optimum tasarım için araç sonlu elemanlar çarpışma analizi ile tasarım doğrulaması yapılmıştır. Çok-amaçlı
optimizasyon problemi minimum ağırlık ve maksimum absorbe edilen enerji amaçları için ve kısıt olarak
maksimum çökme hızı alınarak kurulmuş ve MOGA yöntemi ile çözülmüştür.
Sonuç olarak önerilen yaklaşımın kullanılması ile tek-malzemeli tek-amaçlı optimizasyon çalışması ile minimum
ağırlığa sahip ve istenilen kısıtı karşılayacak şekilde B-sütunu ağırlığı %16.7 oranında azaltılarak optimum sac
kalınlıkları bulunmuştur. Benzer şekilde iki-malzemeli tek-amaçlı optimizasyon çalışması ile B-sütunu
ağırlığından %20 oranında tasarruf edilmiştir. Çok-amaçlı optimizasyon çalışmaları ile Pareto sınır eğrisi
bulunarak tasarımcıya geniş bir çalışma alanı bırakılmıştır.
Takip eden bölümlerde yapılan çalışma ile ilgili literatür araştırması, uygulanan yaklaşım ve elde edilen sonuçlar
konusunda bilgiler verilmiştir.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Araç çarpışması ile ilgili literatürde çok sayıda çalışma yer almaktadır. Yandan çarpışma ve araç B-sütunu tasarımı
çalışmasının hedefleri içinde yer alan B-sütunu ağırlık optimizasyonu amacına yönelik olarak literatürde yer alan
bu çalışma ile ilgili yayınlardan bazılarının değerlendirilmesi aşağıda verilmiştir.
B-sütunu üzerine yapılan çalışmalar TWB-TRB yapı tipleri ve tek-amaçlı çok-amaçlı optimizasyon çalışmaları
olarak sınıflandırılabilir. Yapılan çalışmalarda genelde optimizasyon kriterleri olarak ağırlık, çökme miktarı ve
çökme hızının ve optimizasyon teknikleri olarak da genelde Yüzey Cevap Yöntemleri (RSM) ve meta-model
tekniklerinin kullanıldığı görülmektedir. Xu ve ark. (2013) tarafından yapılan çalışmada B-sütunu ve kapı panelini
içeren TWB yapının çok-amaçlı optimizasyonu yapılmıştır. TWB yapının ağırlık, B-sütunu çökme miktarı ve

1698

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

çökme hızının minimize edilmesi amacıyla RBF, Kriging ve Yapay Sinir Ağları yanıt yüzey yöntemleri ile tasarım
fonksiyonları oluşturulmuş ve en iyi sonucu veren RBF yöntemi ile GA kullanılarak çok-amaçlı optimizasyon
yapılmıştır. Simülasyon sonuçları araç çarpışma fiziksel testi sonuçları ile doğrulanmıştır. Marklund ve Nilsson
(2001) tarafından TWB yapılı B-sütunun tek amaçlı ağırlık optimizasyonu yapılmıştır. B-sütunu üzerindeki hızlar
kısıt olarak alınarak RSM ve Hareketli Asimptotlar Metodu teknikleri ile optimizasyon yapılmıştır. Pan ve ark.
(2010) TWB yapılı B-sütunun tek-amaçlı ağırlık optimizasyonu üzerine yaptıkları çalışmada RSM ve SQP
yöntemleri ile optimizasyon gerçekleştirmiştir. Kısıtlar olarak B-sütunu çökme hızı, Baş Yaralanma Kriteri (HIC),
tavan direnç kuvveti, viskoz kriteri ve kaburga sapması kriteri alınmıştır. Simülasyon sonuçları araç çarpışma
fiziksel testi sonuçları ile doğrulanmıştır. Múnera ve ark. (2006) farklı malzemelerden tasarladıkları TWB yapılı
B-sütunu modellerinin çarpışma performanslarını karşılaştırmıştır. ECE R95 test simülasyonları yaparak analiz
sonuçlarını B-sütunu kütlesi, çökme miktarı ve çökme hızı için değerlendirmişlerdir. Chen ve ark. (2012) farklı
malzeme ve kesitlerden tasarladıkları B-sütunu modelleri ile basit eğilme deneyi FE analizlerinden yararlanarak
ağırlık iyileştirme çalışmaları yapmıştır.
TRB yapılı B-sütunu üzerine yapılan çalışmada B-sütunu çökme miktarı, çökme hızı ve tavan direnç kuvveti kısıt
olarak alınarak tek-amaçlı ağırlık optimizasyonu yapılmıştır. Kriging (RSM) ve GA yöntemleri kullanılarak
optimizasyon yapılmıştır. Araç fiziksel testi ile analiz sonuçları doğrulanmıştır (Yang ve ark., 2012).
Yapılan çalışmalarda tek-amaçlı çok-amaçlı meta-sezgisel optimizasyon yöntemlerinin kullanıldığı, fiziksel testler
ile doğrulamaların yapıldığı, yanıt yüzey yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Optimizasyon kriterleri olarak
ağırlık, çökme miktarı ve çökme hızı alınmıştır.
Tüm bu çalışmalar dikkate alındığında optimizasyon çalışmalarında hasar kriterinin göz önüne alınması, malzeme
karakteristiklerinin belirlenme sürecinin hızlandırılması, TWB ve TRB yapıların birlikte değerlendirilmesi ve iki
farklı malzemeden tasarlanan B-sütunu optimizasyonu ile ilgili yeni çalışmalara gereksinim olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada literatüre katkı anlamında yan darbelerde B-sütunu tasarım sürecini hızlandırmak ve fiziksel test
maliyetlerini azaltmak için farklı yapısal B-sütunu tasarımları ve malzemeleri ele alınarak önerilen simülasyon ve
optimizasyon yaklaşımı uygulanmıştır.

3. DARBEYE MARUZ ARAÇ ELEMANLARININ HIZLANDIRILMIŞ TASARIM
YAKLAŞIMI
Tasarım doğrulaması için yapılan araç fiziksel çarpışma testleri çok maliyetli ve zaman alan testlerdir. Darbeye
maruz kalan elemanlarda malzeme karakteristiklerini belirlemek için düşen ağırlık darbe testleri yapılmaktadır. Bu
konudaki ön çalışmada tasarım sürecini hızlandırmak ve test maliyetlerini düşürmek amacıyla fiziksel çarpışma
testleri yerine düşen ağırlık darbe test benzetimleri yapılarak B-sütunu malzeme karakteristikleri belirlenmiş ve
sonuçlar fiziksel testler ile doğrulanmıştır (Öztürk ve Öztürk, 2016). Analiz aşamasında araç yan darbe test
çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar optimizasyon çalışmaları ile en iyileştirilmiştir.
Hızlandırılmış tasarım yaklaşımı için önerilen tasarım süreci adımları aşağıda verilmiştir.
Adım 1: Analiz çalışmaları öncesi malzeme karakteristiklerinin belirlenmesi
Adım 2: Araç yan darbe test simülasyonları
Adım 3: B-sütunu optimizasyon çalışmaları

Adım 1: Analiz Çalışmaları Öncesi Malzeme Karakteristiklerinin Belirlenmesi
Analiz çalışmaları öncesi malzeme karakteristiklerinin belirlenmesi için düşen ağırlık darbe testleri yapılmıştır.
Düşen ağırlık darbe testi yüksek şekil değiştirme hızlarında eğilme, çekme veya burulma yüklerine maruz kalan
bir malzemenin davranışını belirlemek için kullanılmaktadır. Bu testte bir malzemenin ne kadar miktarda enerji
altında hasara uğradığının, kırılması için ne kadar enerji gerektiğinin veya ne kadar enerji absorbe edebildiğinin
bulunması amaçlanır (http://www.instron.com.tr/tr-tr/our-company/library/glossary/i/impact-test, 2017).
DP 600 malzeme için HyperCrash yazılımında Johnson Cook malzeme kartı ve parametreleri ile düşen ağırlık
darbe test simülasyonları yapıldıktan sonra sonuçlar fiziksel testler ile doğrulanmıştır (ST Engineering-Altair
HyperWorks, Troy, Michigan, USA).
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Adım 2: Araç Yan Darbe Test Simülasyonları
Araç yan darbe testleri yolcu ve sürücü güvenliği açısından yapılmaktadır. Fiziksel test standardı olarak Euro
NCAP kullanılmaktadır. Araç yan darbe test benzetimleri Euro NCAP test standardına uygun olarak yapılmıştır.
Araç modeli olarak araştırmacıların kullanımına açık olan George Washington Üniversitesi sonlu elemanlar
modeli arşivinde yer alan çarpışma modeli kullanılmıştır (http://www.ncac.gwu.edu/vml/models.html, 2016). Araç
çarpışma modeli Euro NCAP yan darbe modeli haline getirilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Euro NCAP yan darbe modeli (http://www.ncac.gwu.edu/vml/models.html, 2016)

B-sütunu sac kalınlığı 1.1 mm ve sonlu elemanlar modelinde 13000 eleman kullanılmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. 13000 elemanlı B-sütunu ağ yapısı

Yan darbe modeli, B-sütunu üzerinde oluşan maksimum hızları bulabilmek için çözüm aralığı 20 ms alınarak
Radioss explicit yazılımı ile çözülmüştür (ST Engineering-Altair HyperWorks, Troy, Michigan, USA). Tüm taşıt
modeli 940000 eleman içermektedir. Intel i7 işlemciye sahip iş istasyonunda çözüm 3.5 saatte tamamlanmıştır. Bsütunun maksimum çökme hız dağılımı Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3. 16. ms’de mm x s-1 cinsinden B-sütunu çökme hız dağılımı (Öztürk ve Öztürk, 2016)
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B-sütunu, çökme hız dağılımı ve sürücü ile yolcuların araç içindeki konumlarına göre iki bölgeye ayrılmıştır. TRB
ve TWB yapılı B-sütunu tasarlanmıştır. TRB yapıda haddeleme benzeri bir yöntemle aynı yapıda farklı kalınlıklar
elde edilebilmektedir. TWB yapıda farklı kalınlıklardaki saclar kaynakla birleştirilmektedir. TRB ve TWB yapılı
B-sütunu tasarımı ile ağırlıktan tasarruf sağlanırken çökme hızının düşürülmesi amaçlanmıştır. Optimizasyon için
maksimum çökme hızlarının oluştuğu bölgeden iki düğüm noktası seçilmiştir (Şekil 4). Hem TRB hem de TWB
yapılı B-sütunu için Euro NCAP test şartlarına uygun olarak çarpışma analizleri yapılmış ve sonuçlar
karşılaştırılmıştır (Şekil 5).

Referans
düğüm
noktaları

a

b

Şekil 4. a) TRB yapılı B-sütunu düğüm noktaları b) TWB yapılı B-sütunu düğüm noktaları

Şekil 5. TRB ve TWB yapılı B-sütunu çökme hızı grafikleri

Çökme hızları birbirine yakın olmasına rağmen TRB yapılı B-sütunu için düğüm noktalarının maksimum
hızlarının ortalaması 13161 mm x s-1 ve TWB yapılı B-sütunu için düğüm noktalarının maksimum hızlarının
ortalaması 13208 mm x s-1 olarak bulunmuştur. TRB yapılı B-sütunun çökme hızının daha düşük olması ve
kaynaksız bir yapı olması sebebiyle tek-malzemeli optimizasyon çalışmasında bu tasarım kullanılmıştır.

Adım 3. B-sütunu Optimizasyon Çalışmaları
Literatür araştırması bölümünde belirtildiği gibi B-sütunlarla ilgili analiz ve optimizasyon çalışmaları yapılmıştır.
Yapılan çalışmalarda tek-amaçlı çok-amaçlı meta-sezgisel optimizasyon yöntemlerinin kullanıldığı, fiziksel testler
ile doğrulamaların yapıldığı, yanıt yüzey yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Optimizasyon kriterleri olarak
ağırlık, çökme miktarı ve çökme hızı alınmıştır.
Bu çalışmalar incelendiğinde optimizasyon çalışmalarında hasar kriterinin göz önüne alınması, malzeme
karakteristiklerinin belirlenme sürecinin hızlandırılması, TRB ve TWB yapıların birlikte değerlendirilmesi ve iki
farklı malzemeden tasarlanan B-sütunu optimizasyonu ile ilgili yeni çalışmalara gereksinim olduğu görülmektedir.
Bu araştırmada literatürde yeterli çalışmanın yer almadığı bu noktalarda en iyileme çalışmaları yapılmıştır.
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Optimizasyon çalışmaları olarak amaç kriterine göre tek-malzemeli tek-amaçlı, tek-malzemeli çok-amaçlı, ikimalzemeli tek-amaçlı ve iki-malzemeli çok-amaçlı en iyileme çalışmaları şeklinde yapılan çalışmalar aşağıda
verilmiştir.
Tek-malzemeli tek-amaçlı optimizasyon çalışmasında B-sütunu ağırlığını wt (kg) düşürmek amaçlanmış ve kısıt
olarak B-sütunu maksimum çökme hızı vmax (mm x s-1) seçilmiştir. İki-malzemeli tek-amaçlı optimizasyon
çalışmasında ise B-sütunu kütlesini düşürmek amaçlanmış ve kısıtlar olarak B-sütunu maksimum çökme hızı ve
absorbe ettiği enerji E (J) alınmıştır. Çok amaçlı optimizasyon için B-sütunu kütlesini düşürürken absorbe ettiği
enerjiyi artırmak amaçlanmış ve kısıt olarak B-sütunu maksimum çökme hızı seçilmiştir (Pan ve ark., 2010; Yang
ve ark., 2012; Cao ve ark., 2016; Öztürk, 2017; Xu ve ark., 2013; Marklund ve Nilsson, 2001).
TRB yapılı B-sütunu için tek-malzemeli tek-amaçlı optimizasyon problemi amaç fonksiyonu için minimum ağırlık
ve kısıt fonksiyonu olarak maksimum çökme hızı kullanılarak aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
Amaç: Min.
Kısıt: Max.
Tasarım parametreleri:

(1)
(2)

Denklem (1) ve (2)’de
ve
sırasıyla B-sütunu alt ve üst bölgelerinin sac kalınlıkları,
referans düğüm
noktalarının maksimum hızlarının ortalamasıdır. Maksimum çökme hızı için kısıt değeri Euro NCAP test
koşullarında yapılan analizden elde edilen sonuç olan 13161 mm x s-1 değerine göre en iyileştirme amaçlanarak
seçilmiştir.
Optimizasyon probleminin tanımlanmasından sonra çözümü için yanıt yüzey yöntemi ve meta-model yaklaşımı
kullanılmıştır. DOE ile tasarım değişkenlerinin alt ve üst sınırları arasında belirlenen deney sayısı kadar çarpışma
analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları kullanılarak yanıt yüzey yöntemi ile tasarım değişkenlerine bağlı olarak
tasarım modeli oluşturulmuştur. Tasarım modeli amaç ve kısıt kriterleri için uygun meta-sezgisel optimizasyon
teknikleri ile çözülmüştür.
TRB yapılı B-sütunu için tam faktöriyel metodu kullanılarak DOE uygulanmıştır. 0.9-1.3 mm sac kalınlığı
aralığında 9 deney için analiz yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. TRB yapılı B-sütunu için DOE tasarım parametreleri ve analiz sonuçları
Deney No.

(mm)

(mm)

wt (kg)

vmax (mm x s-1 )

1

0.9

0.9

2.194

13126

2

0.9

1.1

2.474

13005

3

0.9

1.3

2.755

13028

4

1.1

0.9

2.401

13306

5

1.1

1.1

2.682

13161

6

1.1

1.3

2.962

13135

7

1.3

0.9

2.609

13318

8

1.3

1.1

2.889

13195

9

1.3

1.3

3.169

13013

Literatürde farklı yanıt yüzey yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada LSR, HK ve RBF
yanıt yüzey yöntemleri kullanılmıştır (Zhang ve ark., 2010; Yang ve ark., 2012; Xu ve ark., 2013). RBF yöntemi
çarpışma gibi nonlineer problemler için uygun olduğundan B-sütunu ağırlığı ve B-sütunu max. çökme hızı için
determinasyon katsayısı R2 değeri 1 olarak bulunmuştur. Bu nedenle TRB yapılı B-sütunu için tek ve çok-amaçlı
optimizasyon çalışmasında tasarım fonksiyonlarının oluşturulmasında RBF yöntemi kullanılmıştır.
RBF yanıt yüzey yöntemi ile oluşturulan optimizasyon modellerinin çözümünde farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Çalışmada Adaptif Yanıt Yüzey Yöntemi (ARSM), SQP ve GA yöntemleri kullanılmıştır. En iyi sonuçlar bu
yöntemlerle elde edildiğinden tercih edilmişlerdir (Pan ve ark., 2010; Yang ve ark., 2012; Xu ve ark., 2013; Shi ve
ark., 2013). Bu metotlar kullanılarak elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. TRB yapılı B-sütunu için farklı optimizasyon yöntemleri ile elde edilen sonuçlar
Optimizasyon Yöntemi
ARSM
SQP
GA

(mm)
0.90
0.90
0.90

(mm)
1.04
0.94
0.94

Min. wt (kg)
2.379
2.234
2.234

vmax (mm x s-1)
13030
13100
13100

İterasyon Sayısı
5
5
11

CPU Süresi
2
1
12

En iyi sonuçlar SQP ve GA yöntemleri ile çökme hızı kısıtını sağlayacak şekilde B-sütunu alt bölgenin sac
kalınlığı 0.90 mm, üst bölgenin sac kalınlığı 0.94 mm ve B-sütunu kütlesi 2.234 kg olarak bulunmuştur. B-sütunu
ağırlığı %16.7 azaltılmıştır.
TRB yapılı B-sütunu için tek-malzemeli çok-amaçlı optimizasyon problemi aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
Amaç: Min.
Max.

Kısıt:
Tasarım parametreleri:

(3)
(4)
(5)

RBF yöntemiyle oluşturulan tasarım fonksiyonları için R2 değeri 1’dir. Optimizasyon problemi çarpışma
optimizasyon çalışmalarında kullanılan MOGA yöntemi ile çözülmüş ve Pareto sınır eğrisi elde edilmiştir (Şekil
6).

Şekil 6. TRB yapılı B-sütunu için Pareto sınır eğrisi

Tasarımcı Pareto sınır eğrisinde amaç önceliği doğrultusunda istediği optimum değerleri seçebilir.
Tek-malzemeli optimizasyon çalışması tamamlandıktan sonra iki-malzemeli optimizasyon çalışmasına geçilmiştir.
B-sütunun absorbe ettiği enerji miktarını ve B-sütunu üzerinde oluşan maksimum hızları bulabilmek için çözüm
aralığı 120 ms alınarak yan darbe analizi yapılmıştır. Analiz süresini azaltmak için model sadeleştirilmiştir. Bu
amaçla yan darbe modelinden B-sütunu analiz sonuçlarına etki etmeyeceği düşünülen bazı araç yapısal elemanları
çıkartılmış ve sonlu elemanlar modeli 630000 elemana azaltılmıştır. Bu sayede çözüm süresi 21 saatten 16 saate
azaltılmıştır. Aracın sadeleştirildiği kısımlara kütle ilavesi yapılarak analiz tekrarlanmıştır. Referans araç modeli
ve sadeleştirilmiş araç modelinin analiz sonuçları Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 7. Referans araç B-sütunu ve sadeleştirilmiş araç B-sütunu a) Enerji absorpsiyon b) Çökme hızı grafikleri

Grafiklerden görüldüğü üzere referans araç B-sütunu ve sadeleştirilmiş araç B-sütunu analiz sonuçları benzerlik
göstermektedir. Enerji absorpsiyonu ve çökme hızı grafiklerindeki korelasyon yeterli kabul edilerek iki-malzemeli
B-sütunu optimizasyon çalışmalarında sadeleştirilmiş araç modeli kullanılmıştır.
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TWIP çelikleri yüksek mukavemetleri sebebiyle otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. İkimalzemeli optimizasyon çalışmalarında B-sütunu üst bölgesi tasarımında çökme hızını düşürmek için yüksek
mukavemetli TWIP 980 çelik, B-sütunu alt bölgesi tasarımında yüksek enerji absorpsiyon yeteneğinden dolayı DP
800 çelik kullanılmıştır (Şekil 8).

Şekil 8. TWIP 980-DP 800 çelikten tasarlanan TWB yapılı B-sütunu

TWB yapılı B-sütunu için iki-malzemeli tek-amaçlı optimizasyon problemi aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
Amaç: Min.
Kısıtlar:

(6)
(7)
(8)

Tasarım parametreleri:

Denklem (7) ve (8)’ deki kısıt değerleri olarak sadeleştirilmiş araç modelinin Euro NCAP test koşullarında yapılan
analizinden elde edilen sonuçlar kullanılmıştır.
TWB yapılı B-sütunu için tam faktöriyel yöntemi kullanılarak DOE uygulanmıştır. Sac kalınlık aralığı olarak 0.81.4 mm alınarak 9 deney için analiz yapılmış ve analizlerde hasar kriteri kullanılmıştır. Analiz sonuçları Tablo
3’de verilmiştir.
Tablo 3. TWB yapılı B-sütunu için DOE tasarım parametreleri ve analiz sonuçları
Deney No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(mm)
0.8
0.8
0.8
1.1
1.1
1.1
1.4
1.4
1.4

(mm)
0.8
1.1
1.4
0.8
1.1
1.4
0.8
1.1
1.4

wt (kg)
1.960
2.381
2.801
2.275
2.695
3.116
2.589
3.010
3.430

E (J)
1398
1505
1534
1472
1659
1716
1418
1690
1869

vmax (mm x s-1 )
13212
13221
13176
13439
13351
13361
13666
13485
13300

DOE analiz sonuçları kullanılarak LSR, HK ve RBF yöntemleriyle yanıt yüzeyler oluşturulmuş ve en iyi sonuç
ağırlık, absorbe edilen enerji ve max çökme hızı için R2 değeri 1 olarak RBF yöntemiyle elde edilmiştir. Bu
nedenle TWB yapılı B-sütunu için tek ve çok-amaçlı optimizasyon probleminde tasarım fonksiyonlarının
oluşturulmasında RBF yöntemi kullanılmıştır.
TWB yapılı B-sütunu için iki-malzemeli tek-amaçlı optimizasyon probleminin ARSM, SQP ve GA yöntemleriyle
çözümünden elde edilen sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. TWB yapılı B-sütunu için farklı optimizasyon yöntemleri ile elde edilen sonuçlar
Optimizasyon
Yöntemi
ARSM
SQP
GA

(mm)
0.82
0.82
0.81

(mm)
0.94
0.94
0.96

Min. wt
(kg)
2.148
2.148
2.165
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E
(J)
1464
1464
1464

vmax (mm x s1
)
13230
13230
13222

İterasyon
Sayısı
50
7
11

CPU
Süresi
2
1
24
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En iyi sonuçlar ARSM ve SQP yöntemleriyle B-sütunu ağırlığı 2.148 kg olarak elde edilmiştir. B-sütunu ağırlığı
%20 oranında azaltılmıştır. Optimum tasarımın doğrulaması için çarpışma simülasyonu yapılarak B-sütunu
absorbe ettiği enerji 1476 J ve maksimum çökme hızı 13209 mm x s -1 olarak bulunmuştur.
TWB yapılı B-sütunu için iki-malzemeli çok-amaçlı optimizasyon problemi aşağıda verilmiştir:
Amaç: Min.
Max.

Kısıt:
Tasarım parametreleri:

(9)
(10)
(11)

Optimizasyon probleminin MOGA yöntemi ile çözülmesinden elde edilen Pareto sınır eğrisi Şekil 9’da verilmiştir.

Şekil 9. TWB yapılı B-sütunu için Pareto sınır eğrisi

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada yan darbelerde araç çökme hızını düşüren ve çarpışma enerjisini absorbe eden B-sütunu için çokamaçlı kriterleri sağlayan hızlandırılmış tasarım yaklaşımı geliştirilmiştir. Önerilen yaklaşımın kullanılması ile
tek-malzemeli tek-amaçlı optimizasyon çalışması ile minimum ağırlığa sahip ve istenilen kısıtı karşılayacak
şekilde B-sütunu ağırlığı %16.7 oranında azaltılarak optimum sac kalınlıkları bulunmuştur. Benzer şekilde ikimalzemeli tek-amaçlı optimizasyon çalışması ile B-sütunu ağırlığından %20 oranında tasarruf edilmiştir. Çokamaçlı optimizasyon çalışmaları ile Pareto sınır eğrisi bulunarak tasarımcıya geniş bir çalışma alanı bırakılmıştır.
Çalışmada bu alanda yapılan katkılar aşağıda verilmiştir:


Araç fiziksel çarpışma testleri yerine düşen ağırlık darbe testleri yapılarak tasarım sürecini hızlandırmak ve
maliyetlerin düşürülmesi konusunda katkı yapılmıştır.



Tek malzemeden tasarlanan TRB ve TWB yapılı B-sütunu için yan darbe analizleri yapılarak sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Literatürde genelde ayrık çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada TRB ve TWB yapının
birlikte değerlendirilmesi anlamında katkı yapılmıştır.



Genelde literatürde tek malzemeden tasarlanan B-sütunu için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada ise birden
fazla malzemeden tasarlanan TWB yapılar için tek ve çok-amaçlı optimizasyon çalışmaları yapılmıştır.

B-sütunu çökme hız dağılımı ve sürücü ile yolcuların araç içindeki konumlarına göre iki bölgeye ayrılmıştır. TRB
ve TWB yapılı B-sütunu analizlerinde TRB yapı için daha düşük çökme hızları elde edilmiş, kalınlığın sınırsız
sayıda değiştirilebilmesi ve kaynakla ilgili artık gerilmeler oluşmaması avantajlarından dolayı kullanımının daha
uygun olabileceği görülmüştür.

TEŞEKKÜR
Düşen ağırlık darbe testi için destek veren Prof. Dr. Ali Rıza YILDIZ (Uludağ Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi)’a ve test numuneleri için destek veren Ferdi EŞİYOK (Beyçelik-Gestamp)’a teşekkür ederiz. Altair
HyperCrash, Radioss ve HyperStudy lisansları için ST Mühendislik firmasına teşekkür ederiz.
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MİKRODENETLEYİCİ TABANLI, ENDÜSTRİYEL OTOMATİK ARAÇ
DİYAGNOSTİK VE İZLEME SİSTEMİ
Şadan DÖNMEZ
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
sadan.donmez@tofas.com.tr
ÖZET
Karayolu taşıtlarının sayısının artması ve bu araçlarda kullanılan elektronik sistemlerin gelişmesi otomotiv
alanında farklı standartlarının oluşması ve taşıtların uzaktan izlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada
ele alınan konu günümüzde yaygın biçimde kullanılmaya başlanan ve araçların “bağlanabilirliği” olarak bilinen
kavramın teknik alt yapısının ortaya konması ve uygulanmasıdır. Araçların “bağlanabilirliği” kavramı ve sunduğu
imkanlar hem taşıtların hem de sürücülerin uzaktan izlenmesi, denetlenmesi, kontrol edilmesi, sürücüye ait sürüş
ve araca ait performans ve emisyon değerlerinin analiz edilebilmesi gibi amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır.
Mikrodenetleyici tabanlı, endüstriyel otomatik araç diyagnostik ve izleme sistemi ile gerçeklenmek istenen
kullanımı kolay, ucuz, fonksiyonel, standarda uygun tüm araçlarda çalışabilecek bir araç izleme sistemi
tasarlamaktır. Tasarlanmış olan sistem ile ilk etapta, uluslararası standart olarak araç üretici firmaların vermekle
yükümlü oldukları verilerin alınabilmesi amaçlanmıştır. Sistem iki ayrı haberleşme hattına bağlanabilecek yapıda
hazırlanmıştır. Araç üreticisine ait özel verilerin bilinmesi halinde araca ait tüm bilgiler okunabilir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan izleme, diyagnostik, OBD, UDS, CAN haberleşme ağı

MICROCONTROLLER BASED, INDUSTRIAL AUTOMATIC VEHICLE
DIAGNOSTIC AND MONITORING SYSTEM
ABSTRACT
The increase in the number of road vehicles and the development of electronic systems used in these vehicles have
revealed the need for different standards in the automotive field and remote monitoring of vehicles. The subject
covered in this study is the introduction and application of the technical infrastructure of the concept which is
known as "connectivity" of the vehicles. The concept of ‘connectivity’ of the vehicles and its possibilities offered
are used for both driver and vehicle remote monitoring, inspection, checking, analysing of driving style of the
driver and performance of the vehicle and emission values.
The goal of realizing a microcontroller based, industrial automatic vehicle diagnostic and monitoring system is to
design an easy to use, inexpensive and functional vehicle monitoring system which can work on all conformant
vehicles. With the designed system, it is aimed at the first stage to be able to obtain the data that vehicle
manufacturer manufacturers are obliged to give as international standards. The system is designed to be connected
to two separate vehicle communication network. If the specific data belonging to the vehicle manufacturer is
known, all information about the vehicle can be read.
Keywords: Remote monitoring, diagnostics, OBD, UDS, CAN vehicle network

1. GİRİŞ
Dünya üzerinde kullanımda olan motorlu araç sayısı 1.2 milyar adedi aşmıştır. Birçok otomotiv üreticisi her yıl
üretim kapasitelerini arttırmayı hedeflemekte, kullanımda olan araç sayısı da her geçen gün yükselmektedir. Araç
takip sistemlerinin de günümüzde kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Özellikle fazla sayıda aracı olan firmalar,
araçlarını ve çalışanlarını kontrol etmek amaçlı olarak bu sistemleri tercih etmektedirler. Bu tür sistemlerin
kullanım amacı geniş olup bireysel araçlarda, taksilerde, uluslararası taşımacılık yapan şirketlerde
kullanılmaktadır. Araçların pozisyonu, hızı, duraksamaları, hata bilgileri ve araç CAN haberleşme ağı (ISO 118982, 2003) (Bosch, 1991) üzerinden anlamlandırılabilen verileri okumak ve izlemek mümkün hale gelmektedir.
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Bunların haricinde seyahat geçmişi, trafikte geçirilen süre, sürüş istatistikleri izlenebilir hale gelmektedir.
Sürücüler araçlarının sağlık durumu ve hataları hakkında zamanında bilgi sahibi olabilirler. Bu sistemlerin bir
diğer faydası da en son park edilen noktanın hatırlatılması veya aracın çekilip çekilmediği ya da herhangi bir
darbeye maruz kalma durumunda kullanıcıya bilgi aktarabilme özellikleri sunuyor olmalarıdır. Bireysel ve
kurumsal takip amacı dışında, sigorta şirketleri de farklı sürücülere farklı fiyatlandırmalar yapabilmek için bu tür
takip sistemlerini kullanmaya başlamışlardır. Sürücülerin aracı kullanma alışkanlıklarını ölçmeye dayalı bu sistem
ile farklı ödeme seçenekleri kullanıcılara sunulmaktadır.
Bu tür takip sistemleri araca OBD konnektörü üzerinden bağlanır. CAN haberleşme ağına dâhil olarak ağdaki
CAN mesajlarını pasif olarak dinleme yoluyla ya da diyagnostik protokollerini kullanarak aktif diyagnostik
sorgulama yöntemi ile gerekli bilgileri alır. Bu veriler, GPS bilgisi ve harici sensörlerden alınabilecek bilgilerle
beraber GSM üzerinden internet ortamına aktarılır.
Geçmiş yıllarda otomotiv dünyasında yaşanan “araç hackleme” olayları nedeniyle araç üreticileri artık üretilen
araçlarında “Güvenlik Ağı Geçidi” olarak bilinen elektronik kontrol üniteleri kullanmaya başlamışlardır. Bu
üniteler, araçlarda yine son yıllarda yoğun olarak kullanılmaya başlanan ve internete erişebilen radyo benzeri
multimedya üniteleri üzerinden, araç haberleşme ağına dışarıdan gelebilecek erişimleri filtreleyerek diğer ünitelere
iletmekte kullanılmaktadırlar. Ancak bu “Güvenlik Ağı Geçidi” üniteleri, güvenlik adımları işletilip koruma
fonksiyonu devre dışı bırakılmadığı sürece OBD konnektöründen pasif olarak CAN mesajlarının dinlenmesini de
engellemekte, sadece aktif olarak yapılabilecek bazı diyagnostik veri okuma fonksiyonlarına geçit vermektedir. Bu
yeni “Güvenlik Ağı Geçidi” ünitelerin yaygınlaşması ile beraber sadece pasif CAN mesajı dinleme yolu ile araçtan
veri almak mümkün olamayacaktır. Bu durumda tek yöntem, OBD standartları ile belirlenmiş fonksiyonlar ile
diyagnostik sorgulama yapmak olacaktır.

2. TASARIM AMACI
1970’li yıllardan sonra uygulanmaya başlayan ve günümüzde bir zorunluluk haline gelmiş olan OBD standardının
tüm alt servis ve fonksiyonları ile beraber kullanımını göstererek, CAN haberleşme ağından aktif diyagnostik
sorgu yöntemi ile araçtan bilgi okuyacak ve aldığı bu verileri GPS üzerinden alınan pozisyon bilgisi ile beraber
GSM üzerinden internet ortamına aktarabilecek ve böylece araçların uzaktan, ayrıntılı şekilde izlenebilirliğinin
sağlanmasında kullanılabilecek bir sistem tasarımı yapmaktır.
Tasarlanacak sistem prototip bir ürün olacağı için çalışmanın amacı performans, güvenlik ve kararlılık değil,
tamamen fonksiyonellik anlamında çalışır bir sistem ortaya çıkarmaktır.
Günümüzde kullanımda bulunan cihazlar, standart verileri okuyabildikleri için sadece tek CAN hattı üzerinden
kısıtlı verileri okumaktadır. Ancak gelişen teknoloji ile beraber araçlardaki elektronik kontrol ünitesi sayısı ve
buna bağlı olarak artan hat yoğunluğunu dengelemek için CAN hattı sayısı da artmaktadır. Tasarlanacak sistemin
sağlayacağı fayda, donanımsal olarak birden fazla CAN hattından aktif diyagnostik sorgulama ve pasif dinleme
yapabilecek yapıya sahip olmasıdır. Ancak pasif dinleme yöntemi ile okunacak CAN mesajlarını anlamlandırmak
mümkün olmamaktadır. Çünkü araçların CAN hattında akan mesajlar ve UDS protokolü ile yapılabilecek
diyagnostik sorgular araç üreticisi firmalar tarafından belirlenir ve paylaşılmaz. Bu nedenle çalışmanın uygulama
kısmında sadece standart verilerin okunması için OBD protokolü kullanılacaktır.

3. ARAÇ DİYAGNOSTİK STANDART VE PROTOKOLLERİ
Diyagnostik İngilizce kökenli bir kelime olup, tanı koyma, teşhis etme, hatayı bulma anlamına gelmektedir. Araç
üzerinde bulunan elektronik kontrol üniteleri ve bu üniteler üzerinde çalışan fonksiyonların artması, oluşabilecek
hataların tespitini de daha karmaşık hale getirmektedir. Bu probleme çözüm olarak, araç ağına bağlı olan ünitelere
ulaşarak teşhis anlamında gerekli verilerin okunması, yazılması ve tanımlı hata kodlarının okunmasına olanak
sağlayan diyagnostik yönetimi geliştirilmiştir.
Diyagnostik sistemi, araç üzerinde “kendi kendine teşhis” fonksiyonunu yerine getirir ve servis teknisyenlerine
araç durumu ve hatalar hakkında ayrıntılı bilgi sunar.
Diyagnostik cihazlarla yapılabilen işlemler genel olarak şunlardır:
 Komponentlerin donanım ve yazılım özelliklerini okuma
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Hata kodlarını okuma, hataları silme
Sensörlerden bilgi okuma
Fan, lamba gibi komponentleri çalıştırma
Sensör veya sistemlerin kalibrasyonu

Yıllar içinde ortaya çıkan diyagnostik haberleşme protokollerin ardından günümüzde OBD2 ve UDS protokolleri
kullanımdadır. Araçlar üzerinde farklı diyagnostik haberleşme protokolüne sahip üniteler olabilmektedir. Bu
durum, elektronik kontrol ünitelerinin kapsamına ve sağlamak zorunda olduğu kanuni gerekliklere bağlı olarak
değişkenlik gösterir. Emisyon değerleri üzerinde etkili olan Powertrain grubu ECU’lar OBD2 sistemini zorunluk
olarak desteklemek durumundadır. OBD2 sistemi ISO 15031 normları ile tanımlanmıştır ve 5 farklı sinyal
protokolü ile kullanılabilmektedir. 2008 yılı sonrasında ISO 15765-4 normu ile belirlenen CAN haberleşme sinyal
protokolünün kullanımı zorunlu olmuştur.
Araç üzerindeki diyagnostik konnektörlerinin yapısı ISO15031-3 teknik şartnamesi tarafından belirlenir. İki farklı
tip bağlantı konnektör yapısı bulunmaktadır. Her iki tip de dişi konnektör yapısında olup iki sıra halinde toplam 16
uca sahiptir.

Şekil 1. OBD bağlantı konnektörü

3.1. OBD 2 Protokolü Diyagnostik Servisleri

OBD 2 protokolü üzerinde ISO 15031-5 normu ile belirlenmiş standart servis modları tanımlıdır. Bu servisler
çeşitli diyagnostik işlemleri yapmak üzere özelleştirilmiştir. Tablo 1’de ayrıntılı olarak modların kullanım amaçları
belirtilmiştir.
Tablo 1. OBD 2 diyagnostik servisleri
İstek
Servis ID

Yanıt
Servis ID

$01

$41

$02

$42

$03

$43

$04

$44

$05

$45

$06

$46

$07

$47

$08

$48

Özel teşhis edilen sistem test sonuçlarının sorgulanması için kullanılır
İçinde bulunulan veya bir önceki sürüş çevriminde emisyon ile ilgili oluşan hata
kodlarının okunması
Sistem etkinleştirme testleri için kullanılır

$09

$49

Araç bilgilerinin sorgulanması için kullanılır

$0A

$50

Kalıcı durumdaki emisyon ile ilgili hata kodlarının sorgulanması için kullanılır

Servis Açıklaması
Anlık verilerin sorgulanması için kullanılır
Sistem hazırlığı test durum göstergesi
MIL (arıza gösterge lambası) durum ve kontrolü
Emisyon üzerinde etkili ünitelerden anlık teşhis verilerinin izlenmesi
Emisyon ile ilgili hata kodlarına ait kaydedilmiş verilerin sorgulanması için
kullanılır.
Diyagnostik Hata Kodlarının sorgulanması için kullanılır
Emisyon ile ilgili hata kodlarının okunması
Emisyon ile ilgili hata kodlarının temizlenmesi/resetlenmesi ve MIL arıza gösterge
lambasının söndürülmesi için kullanılır
Oksijen sensörü izleme test sonuçlarının sorgulanması için kullanılır

Sistemin uygulama kısmında, Tablo 1’de verilen $01 ve $09 servisleri kullanılarak Tablo 2’de verilen bilgiler
araçtan okunmuştur.
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Tablo 2. Araçtan okunan verilerin dönüşüm tablosu

01

05

Cevap
Açıklama
Byte Sayısı
1 (A)
Motor Suyu Sıcaklığı

01

0C

2 (A,B)

Motor Devri

0

16,383.75 rpm

((A*256)+B)/4

01

0D

1 (A)

Araç Hızı

0

255

km/h

A

01

2F

1 (A)

Yakıt Seviyesi

0

100

%

100*A/255

09

02

5x5

Araç Şasi Numara Bilgisi -

-

-

-

Mod PID

Min
Maks
Değer
Değer
-40
215

Birim
°C

Dönüşüm
Formulü
A-40

3.2. Diyagnostik Haberleşme Yapısı
Araç üzerindeki ECU’lar ile diyagnostik test cihazı arasındaki veri iletimi Şekil 2’de görüldüğü gibi gerçekleşir.
OBD protokolüne göre tanımlanan ve yönetilen OSI katmanları arasında iletim gerçekleşir.
Diyagnostik test cihazından CAN mesajı formatında gönderilen diyagnostik sorgular sırayla uygulama katmanı,
transfer katmanı ve fiziksel katman olan CAN hattından ECU’ya ulaştırılır. ECU aldığı diyagnostik sorguyu işler
ve yanıtını yine CAN mesajı formatına uygun olarak diyagnostik test cihazına gönderir. Bu yapıda diyagnostik test
cihazı “Client” modunda, ECU ise “Server” modunda çalışmaktadır.

Şekil 2. Haberleşme yapısı

3.3. Diyagnostik Adresleme Formatı
Ağ katmanında 3 farklı adresleme tipi desteklenir: Normal, Extended ve Fixed Adressing. Her üç adresleme
yönteminde de adres bilgisi için farklı sayıda CAN mesaj verisi kullanılır. Bu nedenle, iletilebilecek veri bayt
sayısı adresleme tipine bağlıdır.
Diyagnostik test cihazları ve ECU’lar diyagnostik veri iletişimi için 11 bit CAN ID’leri ile “normal addressing”
veya 29 bit CAN ID’leri ile “normal fixed addressing” olarak bilinen adresleme biçimini kullanmaktadır.
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Tablo 3. 29 bit için fiziksel ve fonksiyonel adresleme

Şekil 3. Fiziksel ve fonksiyonel diyagnostik sorgu/yanıt akışı ve yapı örneği

4. SİSTEMİN DONANIMI
Bu çalışmada tasarlanan donanım ile araca OBD konnektörü üzerinden bağlanıp, CAN hattından diyagnostik veri
okuma servis komutu ile araç üzerinden verileri okuyacak ve GPS modülden seri arayüz ile okunan pozisyon
bilgisi ile beraber GSM modül üzerinden bulut ortamına veri aktarımı gerçekleştirilmiştir.
Sistemin yöneticisi olarak Şekil 4’te gösterilen şekilde, üzerinde STM32F407VGT6 mikrodenetleyici bulunan
STM32F4 Discovery geliştirme (URL 1) kartı kullanılmıştır. Sistemde GPS sistemi üzerinden pozisyon bilgisini
almak üzere üzerinde Ublox LEA-6S-0-000 modülü bulunan MikroElektronika firması ürünü olan GPS Click kartı
(URL 2), GSM haberleşmesini sağlamak üzere de üzerinde Telit GL865 GSM modülü bulunan yine aynı firmanın
ürünü olan GSM Click kartı (URL 3) kullanılmıştır. GSM modül UART üzerinden, GPS modül ise UART veya
I2C üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Şekil 4. Donanım Genel Blok Diyagramı
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GPS modül ile 9600 Kbps, GSM modül ile 38400 Kbps baudrate hızında UART üzerinden bağlantı kurulmuştur.
Mikrodenetleyici, GPS modül uydu bağlantısını sağladıktan sonra modülden gönderilen verileri UART üzerinden
almaya başlar. Pozisyon bilgileri ile araçtan CAN Bus protokolü ile OBD üzerinden yapılan diyagnostik sorgular
sayesinde okunan veriler, GSM modülüne AT komutları şekilde UART üzerinden iletilen komutlar ile GPRS
bağlantısı üzerinde web sunucusuna iletir. Web sayfasında yer alan harita üzerinden de aracın konumunun ve
durumunun anlık olarak izlenmesi sağlanmıştır.
CAN haberleşmesi için 2 adet SN65HVD230 CAN Bus alıcı verici tümleşik devresi sisteme eklenmiştir.
STM32F407VGT6 mikrodenetleyici içinde dâhili olarak CAN denetleyiciler olduğu için harici CAN denetleyici
tümleşik devrelerine gereksinim ortadan kalmaktadır. Bu sayede devre de daha az yer kaplayacak şekilde
tasarlanabilmektedir.

Şekil 5. Sistemin donanım blok diyagramı

STM32F4 Discovery geliştirme kartı, Gsm Click ve Gps Click kartları baskılı devre halinde oldukları için sistem
bir ana kart şeklinde tasarlanmıştır. Voltaj regülatörleri ve CAN alıcı verici tümleşik devrelerine ait kısımlar
STM32F4 kartının altında olacak şekilde tasarlanmıştır. (Donmez, 2017)

Şekil 6. Sistemin fiziksel görünümü

4. SİSTEMİN YAZILIMI
Sisteminin yazılımı ((Donmez, 2017) oldukça modüler bir yapıda oluşturulmuştur. Sistemin başlangıç ayarları
kısmında GSM modül, GPS modül, bilgisayardan izleme yapabilmek için seri bağlantı, CAN haberleşme
denetleyici ve dahili zamanlayıcıların ayarları gerçekleştirilir. Evrensel senkron asenkron alıcı verici (USART)
üzerinden haberleşme sağlanan GSM ve GPS modüller için mikrodenetleyici port tanımları yapılır ve veri iletim
hızı belirtilir.
Sistemde kullanılan STM32F407 mikrodenetleyiciye ait GPIO uçlarının işlevleri, GPIOx_AFRH ve
GPIOx_AFRL isimli alternatif fonksiyon (AF) kaydedicileri ile değiştirilebilir ve farklı çevresel birimler için
ayarlanabilirler. GSM, GPS ve PC ile olan USART bağlantısı için mikrodenetleyicinin ilgili uçları için alternatif
fonksiyon ile Şekil 7’te verilen uçlar yazılımda tanımlanmış ve kullanılmıştır.
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STM32F4 mikrodenetleyici üzerinde dâhili olarak 2 adet CAN denetleyicisi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen
sistemde sadece OBD 2 protokolü ile araçtan veri okuma işlemi yapılacağı için sadece bir CAN denetleyicine ait
port ve veri iletim hızı tanımlamaları yapılır. CAN veri yolundan gelen cevapları da kaçırmamak için USART
bağlantısında olduğu gibi kesme kullanılmaktadır.

Şekil 7. AF ile ataması yapılan mikrodenetleyici uç tanımlamaları

Ancak diyagnostik sorgulamaların yapıldığı CAN hattı aynı zamanda aracın kendi iç mesajlarını da barındırdığı
için sürekli kesmeye girmesinin de engellenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, CAN denetleyicisinin CAN mesajı ID
bilgisine göre mesaj filtreleme özelliği de bu adımda tanımlanmaktadır. Şekil 8’de görülen kod ile diyagnostik
yanıt mesajlarına ait CAN mesaj ID’si olan 0x18DAF1zz için filtreleme aktifleştirilmiştir. “zz” ifadesi 0x00’dan
0xFF’e kadar olan aralığı temsil etmektedir. Bu aralıktaki tüm mesajlar filtreden geçebilecektir.

Şekil 8. CAN mesajı filtreleme için kod örneği

Araçtan diyagnostik verilerin, GPS’ten pozisyon verisinin okunması ve GSM üzerinden web sunucusuna iletilmesi
periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Mikrodenetleyicinin dâhili zamanlayıcısı dakikada bir kez kesme
oluşturacak şekilde kurulmuştur. Sistemin ana çevrim modülünde mikrodenetleyicinin çalışması için gerekli
ilklendirmeler, sistemin yazılımında kullanılan değişkenlerin ilklendirilmesi, GSM ve GPS modüller için gerekli
ilklendirme ve port tanımlamalarının yapılması fonksiyonları bulunmaktadır. Sistem sonsuz döngü halinde
çalışmaya başladığında ise periyodik olarak GPS ünitesinin bağlı olduğu seri porttan gelen NMEA mesajları
okunmakta, CAN Bus veri yolu ile OBD bağlantısı üzerinden diyagnostik sorgulamalar yapılmaktadır. Araçtan
dönen verilerin anlamlandırılmasının ardından tüm veriler GSM modülü ile sağlanan GPRS bağlantısı üzerinden
web sunucusuna HTTP GET yöntemi ile iletilmektedir.
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Şekil 9. Sistemin ana çevrim modülü

GSM modül alt programında GSM modülün veri iletişim hızı, veri iletişiminde kullanılacak yapı ayarları, mobil
operatöre ait internet bağlantı tanımlamaları, cihaza ait IMEI numarasının okunması, GSM şebekesine bağlantı
işlemleri bu kısımda cihaza özel tanımlı AT komutları (URL 4) ile gerçekleştirilir.
AT Komutu

Tablo 4. AT Komutları

AT
AT+IPR=38400
ATE0
AT&K0
AT+CGMR
AT+CMEE=1
AT+CSQ
AT+CGSN
AT+CREG?
AT#GPRS=0
AT+CGDCONT=1,IP,internet,0.0.0.0
AT#SCFG=2,1,300,90,600,50
AT#USERID=
AT#PASSW=
AT#GPRS=1

Açıklama
Başlangıç komutu
İletişim hızını 38400 Kbps ayarlama
AT komutları için eko kapatma
UART haberleşme akış-kontrol kapatma
GSM modülün yazılım versiyonunu okuma
Hata kodlarını nümerik formatta verdirme
Şebeke sinyal kalitesi okuma
IMEI numarası okuma
Şebeke bağlantı durumu okuma
GPRS bağlantısı kapatma (IP iptali)
Paket Data Protokol tanımları
Soket konfigürasyon ayarları
Kullanıcı adı
Kullanıcı şifresi
GPRS bağlantısı kapatma (IP alma)
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GPS modül ise enerjilendirildikten sonra uydu aramaya başlar. Yeterli sayıca uydu ile bağlantı kurduğu anda
periyodik olarak verileri USART 1 seri port üzerinden göndermeye başlar. GPS modülden gelen veriler
mikrodenetleyicinin kesme özelliği ile alınır ve bir ara tampon bölgesinde saklanır. Gönderilen veriler 768 byte
uzunluğundadır. Bu sayıya ulaşıldığında verilerin tamamının alındığı ve işlenmeye hazır olduğu varsayılır. Gelen
verilerin içinden “$GPGLL” kelimesinin geçtiği kısım ayrıştırılır ve kalan verinin ilgili karakterleri arasındaki
enlem ve boylam bilgileri çıkartılır.
Örneğin “$GPGLL,3927.34722,N,02651.47393,E,140156.00,A,A*6B” şeklindeki verinin 7. ve 16. karakterleri
arasındaki karakterler enlem verisini, 20. ile 30. karakterler ise boylam bilgisini oluşturmakta kullanılır. Karakter
türündeki bu verileri sayısal değerlere çevirmek ve sonrasında matematiksel işlemlerden geçirmek gerekmektedir.
Araçtan diyagnostik verilerin okunduğu OBD sorgu alt programda Tablo 1’de ayrıntıları verilmiş olan $01 ve $09
numaralı diyagnostik servis kullanılmıştır. $01 servisi ile motor devir bilgisi, araç hızı bilgisi, motor suyu sıcaklık
bilgisi ve yakıt seviye bilgisi okunurken $09 servisi ile de araca ait şasi numarası (VIN) okunmuştur.

Şekil 10. OBD sorgu yapma ve yanıtları okuma için akış diyagramı
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GSM Modülü Üzerinden Verilerin Gönderildiği alt programda, AT komutları ile başlangıç ayarları ve GPRS ile
web sayfasına bağlantı işlemleri yapılmış olan GSM modül üzerinden HTTP GET sorgu yöntemi kullanılarak
pozisyon ve araç bilgileri sunucuya gönderilir. Web sunucusu aldığı verileri veri tabanına kaydeder ve kayıt durum
bilgisini içerecek bir cevap gönderir. Mikrodenetleyici tarafında web sunucudan gelen durum bilgisi
değerlendirilerek kaydın başarılı olup olmadığı değerlendirilir.
Gerçekleştirilen işlem, web tarayıcı üzerinden web sayfasına
http://www.....com/....aspx?long=1234&lat=1234&veri1=1&veri2=1&veri3=1&veri4=1&veri5=1&veri6=1&veri7
=1&veri8=1&veri9=1&veri10=1 şeklinde veri girmekle aynıdır.

5. SONUÇ
Bu çalışmada günümüz otomotiv dünyasının gözde konularından olan “araçların bağlanabilirliği” sistemlerinin
yapısı, teknik özellikleri, örnek uygulamaları araştırılmış ve mikrodenetleyici tabanlı, endüstriyel otomatik araç
diyagnostik ve izleme sistemi tasarlanmıştır.
Araçtan gönderilen pozisyon bilgileri web sayfasında harita üzerinde gösterilmektedir. Şekil 11’de görülen
güzergah, cihaz bir binek araç araca takılı iken Bursa ili çevresinde yapılmış bir denemeye aittir.

Şekil 11. Harita üzerinden alınan yolun gösterilmesi

Sistemin çalışma anında araçtan okunan ve sunucuya gönderilerek kaydedilen veriler Şekil 12’deki gibi web
sayfasından görülebilmektedir. Verinin gönderilme anı, pozisyon bilgileri, cihazın IP bilgisi, VERI1 altında aracın
şasi numarasının son 8 karakteri, VERI2 altında motor devir bilgisi, VERI3 altında aracın hız bilgisi, VERI4
altında motor suyu sıcaklık bilgisi, VERI5 altında da yakıt seviye bilgisi saklanmıştır.

Şekil 12. Tablo üzerinden araca ait bilgilerin gösterimi

Bu sistemle, araç üreticilerinin uluslararası standartlar ile belirlenmiş şekilde sağlamakla yükümlü oldukları veriler
okunabilir, izlenebilir ve farklı amaçlarla kullanılmak üzere analize edilebilir. Bu sistemle yazılıma eklemeler
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yapılarak, araç üreticilerinin kendilerine özel, CAN veri yolunda kullandıkları tüm mesaj içerikleri de okunabilir.
Böylece araç hakkında çok daha ayrıntılı bilgiler elde etmek mümkün hale gelebilir. Bu verilerin sürücü temel
alınarak analizi yapılabilir, sürücünün aracı nasıl kullandığı belirlenebilir ve araca ve/veya sürücüye özel
sigorta/kasko ücreti belirmemek için dahi kullanılabilir.
Sistem çalışma anında maksimum 2 A akım çekmektedir. En yüksek akımın çekildiği an, GSM modülün
şebekeye bağlanmaya çalıştığı durumda oluşmaktadır. Sistem OBD konnektöründe yer alan 16. uç üzerinden 12 V
ile beslenmektedir. Bu hat tüm üreticilerde yaklaşık 5 A sigorta üzerinden direkt araç aküsüne bağlıdır. Yani araç
kontağı kapalı da olsa bu hatta enerji vardır. Dolayısı ile sistem sürekli enerji altından kalmaktadır. Sistemde
kullanılan mikrodenetleyici, GSM ve GPS modüllerin uyku modu özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerden
faydalanarak, cihaz araca takılı durumda olduğu fakat aracın çalışmadığı ya da hareket etmediği zamanlarda araç
aküsünü bitirmemek için sisteme yazılımsal ilaveler yapmak ve örneğin araç hız bilgisine göre sistemi uyku
moduna alarak düşük akım tüketilmesini sağlamak gerçekleştirilebilir.
GSM altyapısı kullanılarak belirlenen sınır şartların karşılanması durumlarında kısa mesaj servisleri ile
bilgilendirme yapılabilir. Geo-fence olarak bilinen bu özellik için harita üzerinden alan sınırlaması tanımlanarak
aracın belirlenen sınır dışına çıkıp çıkmadığı izlenebilir.
Tasarlanan cihaz temel anlamda araç diyagnostik ve izleme sistemi fonksiyonlarını yerine getirecek özelliğe
sahiptir. Tasarlanan cihazda yer vermediğimiz özellikler temel ihtiyaç değildir. Örneğin uzaktan yazılım
güncelleme, çok yüksek sayıda ürün dolaşıma çıktığında karşılaşılabilecek bir yazılım hatasını gidermek veya
cihaza yazılımsal yeni özellikler kazandırmak için son zamanlarda kullanımı artmış bir özelliktir. Bu özellik cihaz
üzerindeki GSM modül ve GSM altyapısı ile yapılmaktadır fakat hem web tarafında hem de cihaz tarafında
geliştirilmesi gerekir.
Sisteme eklenebilecek açık kollektör yapısı gibi dijital çıkışlar ile araçların elektriksel sistemine müdahale edilerek
yapılacak basit röleli kumanda işlemleri veya aracın direkt CAN veri yoluna mesaj gönderimine kadar işlemler
yapılabilir. Basitçe bir kısa mesaj içeriği ile veya GSM modülün “soket dinleme” özelliği kullanılarak,
mikrodenetleyici ile araca müdahale edilebilir. Yazılım ile periyodik olarak okunmayan ancak gerekli durumlarda
kontrol edilmek istenen parametreler veya gerçekleştirilmek istenen diyagnostik işlemler uzaktan erişim ile
yapılabilir.
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ÖZET
Bu çalışmada, otomotiv endüstrisinde kullanılan 1 mm kalınlığındaki Al5754 alüminyum sac malzemeye farklı
kaynak parametreleri ile punta kaynağı uygulanmıştır. Kaynak işlemi uygulanmış sac parçaların mekanik
özelliklerini incelemek amacıyla çekme deneyi yapılıp, kaynak sonrası kopan numune yüzeyleri
fotoğraflandırılmıştır. Gerçekleştirilen deney sonuçlarına göre, farklı kaynak parametrelerinin kaynak mukavemeti
üzerinde etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Punta kaynağı, çekme mukavemeti, hasar tipi, uzama miktarı.
ABSTRACT
In this study, different spot welding parameters and spot welds were applied to 1 mm thick Al5754 aluminum
sheet material used in the automotive industry. Tensile tests were carried out to examine the mechanical properties
of the sheet metal parts subjected to the welding process, and the surface of the fractured specimen was
photographed after welding. According to the results of the experiments, it is concluded that different welding
parameters have an effect on the welding strength.
Keywords: Spot welding, tensile strength, fracture mode, elongation.

1. GİRİŞ
Otomotiv endüstrisinde en çok kullanılan kaynak yöntemlerinden olan punta kaynağı, özellikle seri üretime
uygulanabilir olması, hızlı uygulanabilmesi ve ek metal gerektirmemesi gibi nedenlerden dolayı endüstride farklı
alanlarda da kullanılmaya devam etmektedir (Akkaş, 2018).
Diğer kaynak yöntemlerinde olduğu gibi punta kaynağında kullanılan giriş parametrelerinin değiştirilmesiyle
farklı dayanım özelliklerinin elde edildiği ve bu parametrelerin kaynak akım şiddeti, kaynak çevrim süresi ve
elektrot baskı yükü gibi değerler olduğu bugüne kadar ki yapılan çalışmalar sonucunda bilinmektedir.
Punta kaynağının hem aynı malzemelerin hem de farklı malzemelerin kaynağında kolaylıkla uygulanabilir olması
sebebiyle literatürde pek çok çalışmaya rastlanmaktadır.
Karbon alaşımlı 0,8 mm kalınlığındaki çelik malzemenin punta kaynağı ile ilgili bir çalışmada (Al-Mukhtar ve
Doos, 2013) düşük kaynak akımının kaynak çapında oluşturduğu gevreklik nedeniyle düşük kaynak
mukavemetine sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kaynak parametrelerinin etkisini inceleyen bir başka çalışma
da, (Pereira ve diğ., 2010) kaynak akımı ve süresindeki artışın kaynak mukavemeti ve kaynak çekirdek çapını
arttırdığı sonucu elde edilmiştir.
Farklı kaynak parametreleri üzerine bir başka çalışmada (Pouranvari ve diğ., 2007) düşük karbonlu çeliklere
uygulanan punta kaynağında aşırı elektrot basıncının kaynak mukavemetini ve maksimum enerji miktarını
düşürdüğü ve tutma süresinin ise bu değerleri çok fazla etkilemediği sonuçlarına varılmıştır.
Diğer bir çalışmada (Chen ve diğ., 2016) farklı malzemelerin punta kaynağı gerçekleştirilerek, Al5052
alüminyum ve DP600 çelik malzemelerin punta kaynağındaki optimum mekanik özelliklerin hangi kaynak
parametrelerinde gerçekleştirildiği araştırılmıştır. Östenitik paslanmaz çeliklerin (Özyürek, 2008) ve Astm grade 2
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titanyum malzemelerin punta kaynağında kullanılan farklı parametrelerin etkisi de (Kaya ve Kahraman, 2011)
literatürde incelenmiştir.
Literatür taramasından görülmektedir ki farklı malzemeler ve farklı kaynak parametreleri, punta kaynağı üzerinde
önemli etkiye sahiptir ve malzemeler kaynak işleminin etkileri açısından çok farklı reaksiyonlar göstermektedir.
Bu nedenlerden dolayı bu çalışmada, 1 mm kalınlığındaki Al 5754 malzemenin sabit bir kaynak çevrim süresi,
sabit bir elektrot baskı yükü ve üç farklı kaynak akımı kullanılarak farklı parametrelerdeki davranışı incelenmiştir.

2. KAYNAK PARAMETRELERİ VE DENEYLER
Deney malzemesi olarak 1 mm kalınlığındaki Al5754 malzeme kullanılmıştır. Bu malzemenin kimyasal bileşimi
ve mekanik özellikleri sırasıyla Tablo 1’de ve Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Deney malzemelerinin kimyasal bileşimi (%) (Özgül ve Arslan, 2018)

Kimyasal
Bileşim
(%)

Mg

Fe

Mn

Si

Zn

Cr

Cu

Ti

Al

2,834

0,251

0,19

0,071

0,05

0,02

0,022

0,003

Kalan

Tablo 2. Deney malzemelerinin mekanik özellikleri (Özgül ve Arslan, 2018)

(Malzeme
Al 5754

Akma
Mukavemeti
117 MPa

Çekme
Mukavemeti
207 MPa

Uzama
% 21

Deney parçaları, (55x22) mm boyutlarında kesildikten sonar üst üste bindirilerek kaynak edilmiştir. Elektrot baskı
yükü tüm deney boyunca 180 kg değerinde ve kaynak çevrimi de 5 olacak şekilde sabit tutulmuştur. Kaynak akım
şiddeti 8 kA’ den 14 kA’ e kadar 3 kA artırılarak değiştirilmiştir. Kaynak işlemi gerçekleştirilen numunelerin
dayanımları, çekme hızı 2 mm/ dk. olacak şekilde çekme deneyi uygulanarak tespit edilmiştir. Kaynak sonrası
kopan numunelerin çekirdek çapları dijital kumpas yardımıyla ölçülmüş ve elde edilen çaplar
fotoğraflandırılmıştır.

3. DENEYSEL SONUÇLAR
3.1. Hasar Tipi
Punta kaynağında oluşan hasar tipleri kaynak mukavemeti hakkında önemli bilgiler vermektedir. Genel olarak
punta kaynağı ile birleştirilmiş numunelerin çekme deneyi sonrası; ayrılma, düğmelenme ve yırtılma şeklinde 3 tip
hasar bulunmaktadır (Akkaş, 2018). Çalışmada çekme deneyi sonrası incelenen tüm numunelerde ayrılma tipi
hasar oluştuğu gözlemlenmiştir (Şekil 1). Ayrılma tipi hasarın, birleşme bölgesi boyunca çatlak yayılımı yoluyla
oluştuğu bilinmektedir (Pouranvari ve Ranjbarnoode, 2013).

Şekil 1. Ayrılma tipi hasara örnek

3.2. Kaynak Parametrelerinin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi
Çalışmada uygulanan punta kaynağı parametreleri olarak; sabit elektrot baskı yükü (180 kg) ve sabit kaynak
çevrimi (5 çevrim) ile 3 farklı kaynak akımı (8 kA, 11kA ve 14kA) kullanılmıştır. Buna göre elde edilen
maksimum çekme kuvveti değerleri Şekil 2’ de görülmektedir. Genel olarak, sabit baskı yükü ve kaynak
çevriminde kaynak akımı arttırıldığında kaynak dayanımının da arttığı sonucuna varılmıştır. Bu durumun sebebi,

1719

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

kaynak akımı arttıkça kaynak bölgesindeki ısı miktarının artması ve daha büyük kaynak çapı oluşmasıdır (Kaya ve
Kahraman, 2011, Şafak, 2011).
5.çevrim süresi için; akım 8 kA’ den 11 kA’ e arttırıldığında kaynak mukavemeti 1,89 kat artarken, akım değeri
11 kA’ den 14 kA’ e çıkarıldığında bu artış azalarak devam etmiş ve 1,26 kat olmuştur. Aynı durum 6 çevrim
süresi için değerlendirildiğinde ise, akım 8 kA’ den 11 kA’ e arttırıldığında kaynak mukavemetindeki artış 2,06 kat
ile en büyük artışı oluşturmuş ve yine diğer çevrim süresinde olduğu gibi kaynak akımı 11 kA’ den 14 kA’ e
çıkarıldığında kaynak dayanımındaki artış 1,73 kat olmuştur. En büyük kaynak mukavemeti değerine ise; en
yüksek çevrim süresi ve en yüksek kaynak akımı kombinasyonu (6 çevrim ve 14 kA kaynak akımı) ile ulaşılarak
1340 N değeri olarak elde edilmiştir.

Şekil 2. Farklı kaynak parametrelerine bağlı olarak elde edilen çekme dayanımı değerleri

Bilindiği üzere, maksimum çekme dayanımının elde edildiği noktada oluşan uzama miktarı kaynağın sünekliği
hakkında bilgi vermektedir (Pouranvari ve Marashi, 2013). Bu durumdan dolayı çalışmada Şekil 3’te verilen
maksimum mukavemet değerinde elde edilen uzama miktarları da karşılaştırılmıştır. Verilere göre, kaynak
akımındaki değişim uzama miktarlarında önemli derecede bir fark oluşturmamıştır. Özellikle, düşük kaynak akımı
için çevrim süresi değişimi uzama değişimine neden olmamıştır. Diğer taraftan kaynak akımı 11 kA’ e
yükseldiğinde 6 çevrim süresinde, 14 kA’ e yükseldiğinde ise 5 çevrim süresinde daha düşük bir uzama değeri
gözlemlenmiştir. Bu durum ayrıca Şekil 2 ve Şekil 3 karşılaştırılması yapıldığında maksimum çekme kuvveti ve
uzama miktarları arasında benzer bir davranış elde edildiği sonucunu göstermektedir ki punta kaynağı uygulanan
sac malzemelerde dayanım ve uzama arasındaki doğru orantı beklenen bir durumdur (Sun ve diğ., 2015).

Şekil 3. Farklı kaynak parametrelerine bağlı olarak elde edilen uzama değerleri

Çalışmada kaynak işlemi sonrası kopan yüzeylerdeki çekirdek çapları karşılaştırılması da incelenmiştir. 8 kA’ lik
kaynak akımında elde edilen kaynak dayanım değerleri çok düşük olduğundan çekirdek çapları da oldukça küçük
kalmıştır. Ancak kaynak akımı arttırılınca daha belirgin çekirdek çapları elde edilmiştir. Şekil 4’ e göre, kaynak
akımı 11 kA iken 5 çevrim süresinde ve 14 kA kaynak akımında ise 6 çevrim süresinde daha yüksek çekirdek çapı
değerleri elde edilmiştir. Örnek çekirdek çapları Şekil 5’de görülmektedir ve tüm numunelerde ayrılma hasar tipi
gözlemlendiğinden dolayı kaynak bölgesine giren ısı girdisi değeri düşük olduğu ve bu nedenle çekirdek

1720

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

boyutlarının da küçük olduğu sonucuna varılabilir (Akkaş, 2018). Ayrıca, Şekil 4 ve Şekil 5 beraber
değerlendirildiğinde, çekirdek çapı ölçümleri ve çekirdek çapı fotoğraflarının birbirleri ile uyumlu ve orantılı
olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 4. Farklı kaynak parametrelerine bağlı olarak elde edilen çekirdek çapı değerleri

Şekil 5. Farklı kaynak parametrelerine bağlı olarak elde edilen çekirdek çapı fotoğrafları

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, farklı punta kaynağı uygulanan 1 mm kalınlığındaki Al5754 alüminyum alaşım malzemenin
mekanik özellikleri karşılaştırılmış ve sonuç olarak sabit çevrim süresi ve sabit elektrot sıkıştırma yükü için en
uygun kaynak akım şiddeti değeri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır:
-Elde edilen kaynaklı bağlantıların hasar türü olarak ayrılma tipi hasar elde edilmiştir.
-Aynı çevrim süresi ve aynı elektrot yükü için kaynak akımı arttıkça kaynak dayanımı da artmıştır.
-Çekirdek çapı ve uzama miktarı değerleri, kaynak dayanımı ile doğru orantılı bir davranış sergilemişler ve yüksek
mukavemet elde edilen parametrelerde daha yüksek uzama ve daha büyük çekirdek çapı değerlerine ulaşılmıştır.
-Optimum çekme dayanımı değeri, 180 kg lık elektrot baskı yükü için 6 çevrim süresi ve 14 kA kaynak akımı
kombinasyonu ile elde edilmiştir.
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ABSTRACT
In this study, the present approach is used through the experimental test results to enhance the validity of FEA
performances for understanding of the automotive clutch thermal characteristics. The thermal characteristics of the
clutch are investigated by finite element analysis (FEA). Thermal experimental validation test outputs are used to
improve inputs for finite element analysis to identify the temperature distribution at the clutch. FEA results are
compared with experimental validation test results. Both results are then compared for better justification of the
finite element analysis results. The experimental test results provide better FEA process for understanding of the
automotive clutch thermal characteristics. The results show that the present approach helps in developing more
efficient, effective clutch system.
Keywords: Clutch thermal tests, Finite element analysis, Thermal strength of clutch plate

1. INTRODUCTION
Clutch provides the connection between the engine and the transmission as being mechanical coupling among
them. It is subjected to frictional heat on contact surfaces due to sleeping between surfaces. Thermal distortions of
friction discs are caused by generated heat and pressure distribution on friction surfaces. If high temperatures
occur on frictional clutch surfaces, temperature distribution can cause deformations, wear and surface cracks on
contact surfaces. In this case, early failure of clutch system can be faced in case of working conditions due to high
surface temperatures. Therefore, temperature distribution on contact surfaces must be known to prevent early
failure of clutch system. Clutch failure and damage due to excessive frictional heat and heat fluctuations to the
clutch pressure plate and flywheel often happens to any type of automotive clutches. Failure mode due to pressure
and thermal distributions are determined by several researchers in literature (Abdullah ve ark, 2018, Abdullah ve
Schlattmann, 2016, Fu ve ark., 2010, Zhao ve ark., 2016, Wang ve ark. 2014).
In literature, an estimation of temperature distribution is considered necessary to avoid the premature failure of
friction clutches. A method which can be used to calculate the heat flux and the heat transfer coefficient is
proposed. A simulation analysis of thermal stress coupling of the pressure plate is made in order to calculate
temperature distribution and the stress level of the pressure plate (Wang ve ark., 2014). FEA is used to determine
temperature distribution, heat generation and the contact pressure distribution on frictional surfaces using 3D
model to simulate the thermo structural coupling in automotive clutches. (Abdullah ve Schlattmann, 2014).
Different materials are chosen to evaluate the suitability of two conventional and one non-conventional material
used in clutches. It is shown that the non-conventional material (composite of aluminum matrix and ceramic
particles) may be used for the clutch parts for better mechanical and thermal properties (Glodová ve ark., 2014).
Clutch assembly is designed and finite element analysis was performed for a clutch assembly. The plots for
equivalent stress, total deformation and factor of safety are obtained and the design is optimized to reach a safe
clutch design (Purohit ve ark., 2014). A thermal model of clutch is converted into C-code for Engine Control Unit
(ECU) implementation. It is presented that clutch thermal overload protection enables longer service life of the
powertrain and especially for dry clutch disc without modifying mechanical parts in the powertrain. (Güneş,
2015). FEA is used to model frictional heating process and simulate thermal analyses in disc brakes and clutches
to study the temperature and stress distributions during operation (Adamowicz ve Grzes, 2013).
Although there are several papers in literature, in here, only some of the related ones which are traced through the
literature survey are given. It is seen that FEA is mostly used to model and simulate the thermal distributions in
clutch system to determine failure mode cases. It is also seen that there is a need to enhance simulation
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performance and validation of thermal analysis of clutches. In this study, the thermal characteristics of the clutch
are inspected. Thermal experimental validation test outputs from experimental phase are used to improve the
inputs for finite element analysis to identify the temperature distribution at the clutch. The thermal analysis is done
using ANSYS finite element software. Later, results compared with experimental validation test results. Both
results are then compared for better justification of the finite element analysis results.

2. THE APPROACH AND METHODOLOGY
In this study, the thermal characteristics of the clutch system are determined. Outputs obtained from the
experimental test work are compared with the inputs obtained by theoretical calculation method during the
analysis to reveal the differences. Based on the experimental studies, a more accurate simulation of the
temperature distribution is provided by FEA through improved inputs. The present approach will provide better
understanding of the thermal properties of the clutch system (Figure 1).
3D CAD Data preparation of
Pressure Plate
Heat Flux surface area (friction) and heat transfer surface area (other than
friction surface) calculated by using CAD Data
Creating the mesh structure of the CAD model in
the Ansys Work bench
Thermal analysis inputs are determined by theoretical calculations and starting
finite element analysis with theoretical calculated inputs

The temperature distribution on the pressure plate is obtained as the
analysis output. Risky zones which reaching the maximum temperature
are visualized on the pressure plate surface
Compare the experimental
outputs with FEA inputs and
define what are differences
and suggest corrective factors
for FEA inputs based on
No
experimental outputs
later
repeat the FEA

Is the FEA result consistent with the
fracture / crack region and the similar
maximum temperature in the previous
experimental study?

Yes

FEA inputs are in line with experimental outputs
and verify experimental results
Figure 1. The flow chart of present approach

Most of failures in automotive friction clutches occur due to the excessive heat generated between the contact
surfaces during the slipping period. Heat flux and convection heat transfer coefficients must be known to
investigate the clutch system performance. Heat generated on the pressure plate is the result of friction work
through the sliding friction in the clutch engagement, heat flux of the friction surface is as follows (Wang ve ark,
2014):
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Where (t) is the per unit time by the heat of the heat transfer area; S is the thermal area; q(t) is the unit area per
unit time heat flow through.
The relationship between sliding friction power and heat flux density at a point on the friction plate is as follows
(Wang ve ark., 2014):

Where
are the inner and outer diameters of platen; are the inner and outer diameters of platen; r is the radius
of the study points; N(t) is the sliding friction power in a function of time.
The heat flux depends on the slippery ground power with the transmission torque of the transmission system and
the rotational speed difference (Wang ve ark., 2014).

Where
(t) is the torque by transmission system;
transmission system

(t) is the engine speed;

(t) is the rotate speed of

In the process of clutch engagement, assuming that the heat generated by the friction all absorbed by the pressure
plate friction, plate (flywheel); and facing with the below the ratio of the absorption of heat (Minereau, 1988):
Total dissipated power N(t) = (t): Total heat flow within the clutch (Figure 2),

Figure 2. Usual assumption for heat distribution (Minereau, 1988)

90% within the pressure plate and flywheel (45% each) and 10% within both facings (thermal insulator)
Energy provided by the engine=Useful energy to move the vehicle+Energy dissipated by friction within the clutch
(4)
Convective heat transfer coefficient is changing by the speed of the pressure plate and the surrounding
temperature. In this study, pressure plate clutch engagement process speed and convection heat transfer coefficient
is taken from the works of Wang ve ark. (2014) to achieve enhancements for better simulation results. They are
given in Figure 3 and Table 1.

Figure 3. Pressure plate speed (Wang ve ark. 2014)
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Table 1. Convective heat transfer coefficient of pressure plate (Wang ve ark. 2014)

Experimental study is carried out to be used for theoretical calculations which these values are used as the inputs
for analysis (Wang ve ark. 2014). The analysis is repeated by changing the plate design and the improvement
between the two designs is shown according to the analysis result. The analysis results are not compared through
the test study. In the present approach, the analysis is done according to the theoretical calculation as described in
the following sections. The output of analysis (the temperature of the plate surface) is compared with the test
results obtained from thermal testing machine. It is found that there is a large difference between the temperature
values recorded compared with the test and the FEA results. Subsequently, the analysis inputs are improved (by
setting the corrective factor) with the values obtained in the experimental test, and the FEA is repeated to achive
better correlation.
The different approaches are being considered to estimate the convection coefficients. In CFD calculation, total
dissipated heat from pressure plate to clutch house air includes radiation and convection and convective heat
transfer coefficient can be computed as follows:
Qconv= h A DT

(5)

Where, Qconv is the convective heat transfer rate, A is the surface area and the DT is the temperature difference.
The convective heat transfer coefficient can also be predicted by using experimental test outputs. In this study, the
later one, experimental test outputs, is used for the estimation of convective heat transfer coefficients. Estimation
using the test outputs for the value of h  S where H: convection coefficient and S: surface of the plate. (Valeo
Test Method used to calculate thermal exchange coefficient hS). S: Obtained removing friction area from total
p.plate area by using CAD data as seen Figure 5.

Figure 4. Convection Heat Transfer area calculation. Total Surface Area - Friction Area (Heat Flux area)

After definition of S [mm2] as above, convection coefficient is calculated with below formula;
(6)
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h: Convection Coefficient
h.S: Value obtained from experimental study
S: Surface area for convection heat transfer
Finite Element Model of Pressure Plate:
Main parts of clutch system are flywheel, pressure plate cover assembly (PPCA) and disc assembly as given in
Figure 5.

Figure 5. Major components of a clutch system (Valeo Training Presentation Document)

The CAD file designed in the Catia V5 R20 as seen in Figure 6 and saved with the .stp extension and imported
into the Ansys Workbench as seen in Figure 7. The thermal analysis is done using ANSYS finite element software.

Figure 6. Pressure plate Cad Design in the Catia V5 R20

Figure 7. Creating a mesh structure in Ansys Workbench

Assuming temperature is 25 degree centigrade before the clutch is engaged. Importing the calculated heat flux into
the friction surface of pressure plate through the programming; there is some convection heat transfer between the
rest surface of pressure plate and air, applying the function written corresponding to time piecewise linear
interpolation the convective heat transfer coefficient at each feature speeds to the platen surface [5]
Results of Simulation Analysis:
The peak moment cloud of pressure plate temperature seen from Figure 7. As can be seen in Figure 8, the pressure
plate, the peak temperature reach 203, 08 °C.
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Figure 8. Creating a mesh structure in ANSYS Workbench

In the bonding process and the high-temperature region focused on non-continuous area as seen in Figure 9. Since
the speed of outer edge of the slippery grows faster, therefore the temperature of the region is highest at outer
diameter and concentrated non-continuous radius area.

Figure 9. Peak Temperature area close view

3. EXPERIMENTAL STUDY
Thermal bench test aims at highlighting the cases when the dimensioning, the geometry and the material choice
could give some bursts on vehicle. Thermal bench test (clutch full-size tester) is verifying the mechanical strength
of a PPCA, pressure plate and flywheel under extreme repeated thermal shocks. Clutch full-size bench and bench
diagram seen in Figures 10 and 11.

Figure 10. Clutch full-size bench

Figure 11. Schematic diagram of the clutch full-size bench
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The starting rotation speed is defined by the following formula (Valeo Thermal Test Procedure)
N

60
2

2000 E
I

E: Energy [KJ]
I: Inertia of bench during braking [kg m 2]
N: Rotation speed [rpm]
A standard test is carried out. During this test, the maxi power is calculated as below
P max bench = max  C (t )  N (t )  2  with (t) needed to dissipate “E”



60




(7)

(8)

The assembling is representative of complete clutch system and flywheel. In case pressure plate validation,
flywheel could be chosen as fake for simulating original flywheel conditions. The components to be tested
(pressure plate, flywheel) will be equipped with a probe to able to save temperature records during test. In this
study, FEA is done, flywheel chosen as fake one and PPCA and disc assembly are used as original. Torsional
kinetic energy calculated with above formulas and inputs defined for test bench recording parameters such as
temperature, speed and torque each cycle and results are visualised as given in Figure 12.

Figure 12. Visualized curve of experimental study

After tests, parts are checked against to crack or breakage on the pressure plate and/or the flywheel as seen Figure
13. If there isn’t any crack case, then rotational test must also be applied to the parts after thermal test, which the
parts rotate at least higher than max engine rpm to obtain more robust test result.

Figure 13. Test Part picture after thermal test

4. RESULT AND DISCUSSIONS
As mentioned in previous sections experimental case studies are carried out using test rigs described above.
Experimental results of the clutch part show that crack location is defined as a risky area for possible crack
deformations. It is also seen at the same area by FEA result. The comparison of experimental and FEA results are
given in Figure 14.
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Figure 14. Comparison output of FEA and experimental study

Despite the crack, location of experimental part is same with simulation result, maximum temperature results
obtained FEA and experimental study have significant difference as seen Figure 15.

Figure 15. Comparison of maximum temperature generated from FEA and experimental study

As seen above figures, maximum temperature during experimental study is 414, 6°C but FEA result is 203,08°C.
Gap between two study is 211.52°C and not acceptable. It must be achieved that FEA result have to be safer than
experimental study to provide best estimation for design, material etc. Experimental outputs and FEA inputs are
determined to be able to find reason of difference of high temperature, difference detected at slippage time. While
slippage time is output of experimental study, it is input of FEA with below theoretical calculation
(9)

=(
I: Inertia of bench during braking [kg m 2]
w: Angular velocity [rad / sn]
µ: Friction coefficient
Faxial: Clamp Load [N]
R: Mean contact radius

According to theoretical calculation Tp found as 9,3 sn and accepted constant during FEA but Tp is not constant
output of experimental test. It’s average is 13,3 sn during test and has tendency to increase during test as seen in
Figure 16.
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Figure 16. Slipping time comparison between FEA and experimental study

There are mainly two reasons, which are decreasing and reason to slipping time (Tp) increase during experimental
study; Friction coefficient: It is not constant during test. It is has tendency to decrease under temperature and
Clamp Load: Hysteresis between clamp load curves are increase due to wear at inner components and reason the
decrease nominal clamp load.
Slipping time evaluation to improve FEA process results:
Slipping time (Tp) does not considered as constant during FEA analysis because dynamic conditions have effect
on friction coefficient, clamp load etc. Assumption must be done by using experimental studies to increase
slipping time for each cycles. Increase at slipping time is the reason for the high temperature distribution on
friction surfaces. In this study, correction factor which is calculated by experimental and theoretical slipping time
ratios is given in Table 2. They are used to apply each cycle of FEA.
Table 2. Correction Factor Table for slipping time
Cycle
Teoritical
Number Slipping Time
1
9.30
2
9.30
3
9.30
4
9.30
5
9.30
6
9.30
7
9.30
8
9.30
9
9.30
10

Experimental
Slipping Time
10.19
10.55
11.29
11.31
12.49
13.78
14.545
15.94
16.19

Correction
Factor
1.10
1.13
1.21
1.22
1.34
1.48
1.56
1.71
1.74

17.22

1.85

9.30

FEA is updated and re-run by using above factors for each cycles and result found as shown in Figure 17.

Figure 17. FEA analysis with updated slipping time using correction factors
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Maximum temperature at friction surface compared with updated FEA result and max temperature outputs are
close the each other as seen in Figure 18.

Figure 18. Comparison of maximum temperature generated from updated FEA and experimental study

It is seen that maximum temperature during experimental study is 414, 6°C and updated FEA result is 411,7°C.
Correlation between experimental and FEA results is very low as being a difference of 2,9 °C, it means that 99
percent is a good value for correlation and it is negligible by using correction factor.

4. CONCLUSION
In this study, outputs obtained from the experimental test work are compared with the inputs obtained by
theoretical calculation method during the analysis to reveal the differences. Based on the experimental studies, a
more accurate simulation of the temperature distribution is provided by the finite element analysis through
improved inputs. Analysis with the experimental test results provides better understanding of the thermal
properties of the clutch.
The thermal analysis is presented through the experimental test results to provide better FEA process for
understanding of the automotive clutch thermal characteristics. The present approach can be applied only to have
an initial knowledge about the clutch system design in short time. This will help to apply more efficient design
procedure for clutch systems. After the initial design stage results, more complicated modelling and analysis
(assembled model parts together with their strict boundary conditions and restrictions) must be carried out to
achieve final outlines of the clutch system based on initial analysis results. The designer can get benefits by
utilising the results obtained from the initial study which is presented in this study. This will prevent costly
experimental and computational studies during the clutch design.
It can be concluded that thermal validation of clutch frictional parts for both experimental analysis and FEA is
essential to determine thermal capacity and make design actions in the early stage of clutch design process. This
will help to reduce experimental work cost and time in design validation process. It is seen that FEA must have
feed back from experimental approach to determine thermal capacity and make design actions in the early stage of
clutch design process to achieve reduced cost and time.
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ÖZET
Motorların temel performans parametrelerinden biri de volumetrik verimdir ve volumetrik verim taze dolgunun
silindirlere girme ve egzoz gazlarının silindirlerden atılmasını tanzim eden supapların açılma - kapanma
zamanlaması ile kalkma miktarlarına yüksek düzeyde bağlıdır. Ancak mümkün olan en iyi dolgu verimini sağlama
bakımından tek bir açılma ve tek bir kapanma zamanı yoktur ve bu zamanlar motorun devrine şiddetle bağlıdır. Bu
çalışmanın amacı; piezo-elektrik malzemelerinin yüksek frekans ve elektriksel yükleme altında uzama
özelliğinden istifade ederek, elektronik olarak kumanda edilen ve çok yüksek motor hızları da dahil olmak üzere
yüksek performans sağlayabilen sürekli değişken motor supabı tahrik mekanizması geliştirmektir. Bu hedefler
kapsamında; geliştirilecek olan yüksek basınç enjektörü benzeri bir mekanizma supaba entegre vaziyette motor
kafasına yerleştirilecek ve kafa motora monte edilmeden önce, özellikle yüksek hızlar için olmak üzere, soğuk
fonksiyonellik testleri yapılacaktır. Daha sonra tek silindirli buji ateşlemeli bir motora monte edilerek normal
motor çalışma şartlarında elektronik kontrol ünitesine gömülü muhtelif supap açma kapama açısı değerleri
uygulanarak dolgu verimindeki değişim gözlenecektir. Bu yeni teknoloji sadece motorun hava kapasitesini
artırmakla kalmayıp dolaylı yoldan motorun verimini de artıracaktır.
Anahtar Kelimeler: İçten yanmalı motorlar, volumetrik verim, supap zamanlaması, piezo-elektrik tahrik
mekanizması, hidrolik büyütücü

DESIGN OF A PIEZO-INDUCED VALVE ACTUATION MECHANISM FOR
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
ABSTRACT
One of the main performance parameters of internal combustion engines is volumetric efficiency and it is a strong
function of timing and lifting of the engine valves which control the inlet of fresh charge (air or fuel-air mixture)
into and exit of exhaust gases from the cylinders. However, there are no specific opening and closing times of
valves valid for the best volumetric efficiency at the entire engine speed range, i.e. best timings are strongly
dependent on engine speed. The main goal of this study is to share the idea of a valve actuation system which
ensures continuously variable valve timing by using elongation under electrical loading and high frequency
response characteristics of piezoelectric materials, which avoids low response performance of some other novel
systems at very high engine speeds. This high pressure injector-like mechanism to be developed will be assembled
on the engine head as integrated with one of the valves and first functionality tests, specifically for high engine
speeds, will be carried out as the engine head, as it is isolated from the engine. Then it will be used as actuation
mechanism for one of the valves for a single cylinder spark ignition engine and will be tested under real engine
operational conditions by applying various embedded valve timings in the memory of an electronic control unit to
observe the change in volumetric efficiency. This new technology will not only increase air induction capacity of
the engine but also contribute to the engine overall efficiency.
Keywords: Internal combustion engines, volumetric efficiency, valve timing, piezoelectric valve actuation,
hydraulic multiplier.
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1. GİRİŞ
İçten yanmalı motorlarda emme ve egzoz supaplarının ayrı ayrı açma ve kapanma zamanları ile maksimum
kalkma miktarları (max. lift) ve supap hareket eğrisinin şekli (supapları iten kamların profilleri) olmak üzere 8
önemli değişken vardır ki motorun dolgu verimini ve dolayısıyla belli bir motordan aynı devirde elde edilebilecek
gücü az veya çok etkiler. Onun için teorik olarak mükemmel bir optimizasyonun bu 8 parametre üzerinden
yapılması gerekir. Bu pratik olarak çok zordur. Ancak daha zor olan şudur ki, bu optimizasyon tüm motor devirleri
için geçerli olmaz. Yani dolgu verimi motor devri ile de değişir. O halde motorun her devri için bu 8 değeri farklı
yapabilen sürekli (sınırsız) değişken supap hareketi sağlayan sistemler gerekir. Kavramsal olarak böyle bir sistem
geliştirilse bile fonksiyon görmesi için hangi devirde hangi açma kapama açılarını sağlaması gerektiği önceden
bilinmelidir. 8 farklı parametre için bu değerleri ön deneylerle belirlemek pratik olarak neredeyse imkansızdır.
Ama bu proje kapsamında önerilen sistem bu değişkenliği sağlayabileceği gibi, buna benzer geliştirilecek diğer
bazı sürekli değişken zamanlama sistemlerinde hangi devirde hangi değerlerin kullanılacağının tespitini de makul
deney sürelerinde tespit edebilme yeteneğine sahip bir sistem olacaktır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1.

Supap Tahrik Mekanizmaları

Literatürde yer alan çalışmalar, güç yoğunluğu, volumetrik verim, emisyonlar ve yakıt tasarrufu gibi konularda
değişken supap zamanlaması sistemleri kullanılarak pek çok iyileştirmenin yapıldığını göstermektedir (Allen ve
Law, 2002). Bu konuda, yüzlerce patent ve prototip uygulamaları olmasına rağmen bunların az bir kısmı
uygulamaya konulabilmiş diğerleri ise araştırma aşamasının ötesine geçememiştir. Yapılan bu çalışmalar kamlı ve
kamsız supap mekanizmaları olarak iki ana kategoride incelenebilir (Aygül ve Özsezen, 2012);
Kamlı supap tahrik sistemlerinde, kamların çevre profilinin bir kısmı dairesel, bir kısmı ise eksantriktir. Kamların
söz konusu profillere sahip itici yüzeyleri bir valf veya supabı ittiğinde, kamın dönme konumuna göre valf ya da
supap belli bir maksimum konuma kadar açılır (Şekil 1). Dolayısıyla supapların ne zaman açılmaya başlayacağı,
ne kadar açık kalacağı ve ne zaman kapanacağı tamamen kamın eksantrik profilinin bir fonksiyonudur.

Şekil 1: Kam mili profilleri ve supap kalkma miktarı ilişkisi

Bu sistemler, krank milinin hareketine bağlı olarak çalıştığından dolayı kamsız sistemlerin aksine yüksek
doğruluğa, tekrarlanabilirliğe, sağlamlığa sahiptir. Ancak değişken zamanlama sağlama esneklikleri sınırlıdır.
Ayrıca mekanizmanın çok kompleks olması, bu sistemlerin diğer bir dezavantajıdır.
Kam miline krank dönmesine kıyasla faz değiştiren, farklı kam profillerinin birinden diğerine geçiş (kademeli kam
profili), 3 boyutlu (sürekli değişken yüzeyli) kam mekanizması, elektro-hidrolik kayıp hareket teknikleri
volumetrik verimi artırmak için değişik araştırmacılar tarafından önerilmiş olan tekniklerdir.
Kam miline krank dönmesine kıyasla faz değiştiren sistemler, supap zamanlaması için standart mekanizmalardır
ve bu mekanizmalar kullanılarak krank miline bağlı olarak açısal konumu, dolayısıyla da supap açılıp kapanma
hareketini eşzamanlı olarak değiştirmek mümkün olmaktadır. Ama bu sistemlerde toplam supap açıklığı ve açılma
süresi sabit kalmaktadır (Schafer ve Balko, 2007; URL 1, 2018).
Kademeli kam tekniğinde yan yana iki veya üç ayrı kam lobu kullanılır. Her bir lob belli bir devir aralığı için
uygundur ve motor çalışma devri hangi aralığa düşüyorsa, kamın eksenel hareketini mümkün kılan uygun bir
mekanizma ile devre bağlı olarak uygun olan kam lobu devreye girer (URL 2, 2018). Böylece sürekli değilse bile
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devir kademeli bir volumetrik verim optimizasyonu sağlanabilir, Şekil 2. Bu şekilde görüldüğü gibi temsili bu
uygulamada M devrine kadar 1 nolu kam, M ve N devirleri arasında 2 nolu kam, N devrinden sonra ise 3 nolu kam
en yüksek verimleri sağlamaktadır.
3 boyutlu kam lobu olan kam mekanizması tekniği motora, supap zamanlaması ve kalkma miktarını motorun tüm
devir aralığı boyunca sürekli olarak değiştirme imkân vermektedir. Bu mekanizmada kam ekseni boyunca kam
profili sürekli olarak değişmekte ve kam milinin izleyiciye göre eksenel hareketi supap açılma zamanında ve
miktarında değişikliğe sebep olmaktadır. Bu tekniğin tipik uygulamaları Nagaya ve diğ. (2005) ile Sürmen ve diğ.
(2016) tarafından çalışılmıştır.
Elektro-hidrolik kayıp hareket tekniğinde ise temel prensip; kam hareketinin, kam ve izleyici ikilisi ile eksenel
konumdaki hidrolik pompaya aktarılmasıdır.
Kam mili kullanan değişken supap zamanlama sistemleri, motor performansında önemli iyileşmeler sağlasalar da
Sürmen ve diğ. (2016) tarafından önerilen mekanik kam hariç hem sonsuz değişim hem de aynı zamanda her
devirde olabilecek en yüksek verimi sağlayamazlar. Dolayısı ile mekanik sistemler, supap zamanlamasının motor
performansını artırıcı yöndeki potansiyelini her bir motor devri için yüzde yüz kullanamazlar. Sonsuz
değişkenlikte bir supap zamanlaması sağlamak için kam milinin kullanılmadığı ve kamsız motorlar olarak
adlandırılan, elektromekanik, elektro-hidrolik, elektro-pnömatik supap sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Aygül
ve Özsezen, 2012).

Şekil 2. (a) Üç kademeli kam lobu uygulamasında volumetrik verimin optimizasyonuna ait temsili bir örnek, (b) Sürekli
(sonsuz) değişken zamanlamalı ve her devirde volumetrik verim optimizasyonlu kam lobu (Sürmen ve diğ., 2016)

Kamsız sistemlerde; krank mili ve supap mekanizması arasında mekanik bir bağlantı yoktur. Supap hareketinin ve
supap zamanlamasının esnekliği bu sistemlerin en büyük avantajıdır. Bu kategori içerisindeki elektro-mekanik,
elektro-hidrolik, elektro-pnömatik supap mekanizması gibi sistemler en esnek supap tahrik mekanizmaları
arasındadır. Ancak, yüksek maliyet düşük güvenilirlik, yüksek güç tüketimi (>2.2kW - 16 supaplı motor ve 5000
rpm motor hızı için-), kompleks kontrol mekanizmaları gibi faktörler bu sistemlerin motor uygulamalarını
kısıtlamaktadır. Kamsız sistemler, elektro-mekanik, elektro-hidrolik, elektro-pnömatik olarak prensipte üç genel
başlık altında toplanmakla birlikte her biri içerisinde birçok farklı teknik denenmiş ve bunların bir kısmı
uygulamaya konmuştur.
Elektromanyetik supap tahrik sistemleri elektro-mekanik tahrik sistemleri grubunda incelenebilir. Bu sistemlerin
ortak özelliği supap sapının bir solenoid valfin armatürü gibi çalışması esasına dayalı olmalarıdır (Giglio ve diğ.,
2002; Wang ve diğ., 2002). Elektro-pnömatik tahrik sistemlerinde kullanılan hidrolik ve pnömatik mekanizmalar
sıkıştırılmış hava akışından azami işi elde etmeye imkân tanır ve dolayısıyla düşük hava basıncı altında
çalışılabilir (Wang ve diğ., 2002; Trajkovic ve diğ., 2007; Ma ve diğ., 2007). Ancak sistemin, silindir içi gaz
basıncına yüksek ölçüde bağlı olması en temel problemidir. Bununla birlikte selonoidlerin yüksek motor hızlarına
nispetle uzun cevap süreleri de bu sistemlerin uygulamadaki motor devri bandını sınırlar. Keza elektro-hidrolik
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tahrik sistemlerinde servo-valf cevap süresi de bu değişken supap zamanlaması sisteminin önemli
problemlerindendir (Anderson ve diğ., 1998). Bu nedenle sistem yüksek motor hızlarında çok düşük performans
gösterir.
Bütün bu tasarımlar supap açma kapanma zamanlaması, supap açık kalma süresi, supap kalkma miktarı ve kalkma
seyri profili üzerinde değişiklik yaparak volumetrik verimde ciddi kazançlar sağlayabilirler. Bu parametrelerin
sağladığı volumetrik verim ve dolayısıyla güç artışı ile ilgili geniş bir literatür vardır. Ancak Heywood (1989) bu
kazanımları çok açık bir şekilde özetleyerek vurgulamıştır.
Piezo-elektrik malzemelerin özellikle yüksek hız gerektiren mühendislik çözümlerinde kullanılmaları özellikle son
çeyrek asırda oldukça yaygınlaşmıştır. Bunun en yaygın olan örneği yüksek basınçlı (> 200 bar) yakıt
enjektörleridir. Aynı teknolojinin supapların-açma kapama mekanizmasında tahrik unsuru olarak kullanılmalarına
dair de bazı çalışmalar vardır. Torsten ve arkadaşlarına ait DE10358818B3 kodlu patent (Torsten ve diğ., 2004),
Anmelder ve arkadaşları tarafından alınan DE102012022295A1 kodlu patent (Anmelder ve diğ., 2014) ve yine
aynı yıl alınmış olan CN 103953415 A kodlu patent (Mingfa ve diğ., 2014) piezo-tetiklemeli supap tahrik
mekanizması geliştirilmesi üzerine alınan patentlerden bazılarıdır. Bu bildirinin yazarlarından Ali Sürmen’in de bu
konuda bir patent girişimi söz konusudur.

2.2.

Geliştirilecek Sistemin Üstünlükleri

Belli hacimdeki bir içten yanmalı motorun güç kapasitesi supapların açma ve kapanma zamanlaması ile çok
yakından ilişkilidir. Ancak bu ilişki motorun devrine göre de değişir. Sürekli devir değişikliğine kendini adapte
edebilecek sürekli değişken ve dolayısıyla her devirde olabilecek en yüksek dolgu verimini mümkün kılacak supap
zamanlamalarını sağlayabilecek, problemsiz çalışabilecek ve yaygın uygulanabilir nitelikte bir supap tahrik
mekanizması henüz yoktur. Şöyle ki:
 Sürekli değişkenlik sağlayabilen elektro-hidrolik ve elektro-pnömatik sistemler yine mekanik unsurlar
içermekte ve yüksek motor devirlerinde cevap verme süreleri yetersiz kalmaktadır.
 Sürekli değişkenlik sağlayan bazı mekanik sistemler değişen motor devri ile sistematik bir supap zamanlaması
değişimi sağlamaktadır. Yani artan motor devri ile açılma sürekli erkene alınır ve kapanma sürekli geciktirilir.
Hâlbuki en yüksek verim için gerekli açılma ve kapanma zamanlaması böyle sistematik bir görünüm arz
etmez, karmaşıktır. Yani her devirde kendine özgü açma-kapanma zamanlaması gerekir ve değişen devirle
aynı yönde ve/veya düzgün değişen bir zamanlama görülmez.
 Sürekli olmayan (kademeli) sistemler ise en düşük performanslı sürekli değişkenlikten bile daha kötü
volumetrik verim verir.
Bu çalışmada bütün bu olumsuzlukları bertaraf eden bir teknoloji önerilmektedir. Bu teknoloji; günümüzde
“common rail” dizel enjektörlerde veya yüksek basınçlı benzin enjektörlerinde çok yaygın olarak kullanılan
“piezo-elektrik eyleyici (piezo-electric actuator)” mekanizması bir hidrolik modül ile entegre edilerek sıra dışı bir
supap açma mekanizması geliştirilecek ve motor uygulaması yapılacaktır. Bu sistemle daha önce sözü edilen
motorun dolgu verimini etkileyen en önemli 8 parametrenin özellikle çok etkin olan ilk dördünün (her iki supabın
açma ve kapama zamanları) değişimi mümkündür. Üstelik bu değişimin çok yüksek motor hızlarında bile
problemsiz sağlanabilmesi beklenmektedir. Bu teknolojiyle; herhangi bir devirde gerekli olan tamamen o devre
özgü açma-kapama açısı kombinasyonları rahatlıkla sağlanabileceği gibi, hangi devirde hangi açıların gerekli
olduğunun önceden tespiti de kolaylıkla yapabilir. Yani; bu teknoloji kendisinden önce bilinen sürekli supap
zamanlaması değişkenliği sağlayan tekniklere veya kendisinden sonra geliştirilecek tekniklere hangi devirde hangi
açıları uygulamaları gerektiğine dair (EKÜ için gömülü değerler) alt yapı sağlayabilecek bir sistem ortaya
koymaktadır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında, günümüzde dizel enjektörlerde kullanılan piezo-elektrik enjektör açma mekanizmasında
kullanılan enjektör iğnesi itme tekniklerinden biri aynen supap sapının itilmesi için kullanılacaktır. Ancak
enjektörlerde bu itme çok küçüktür ve günümüzün yaygın yol vasıtalarında kullanılan supaplardaki yaygın kalkma
değeri olan 5-12 mm seviyelerine büyütülmelidir. Bu proje kapsamında, piezo-elektrik malzemedeki öngörülen
takriben100 mikronluk uzama miktarı, geliştirilen hidro-mekanik büyütücü modül (hydraulic multiplier) sayesinde
8 mm’lik supap kalkma uzunluğuna büyütülecektir. Elde edilecek enjektör boyutlarından biraz daha büyük bu yeni
motor alt sisteminin en alttaki elemanı supap sapı olacaktır. Daha sonra uygulama test ve deneyleri
gerçekleştirilecektir. Bu test ve deneylerin kapsamı şöyledir;
 Motorunun orijinal performans ve volumetrik verim tespit deneyleri,
 Geliştirilen piezo tahrik sisteminin motordan izole motor kafasında fonksiyonellik testleri,
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Piezo tahrik sisteminin gerçek bir motor üzerinde devir-supap zamanlaması varyasyonu ile volumetrik
verim performans deneyleri.
Tasarlanan ve bu proje çerçevesinde uygulanması beklenen sistemin şematik görünümü Şekil 3’de verilmiştir.
Şekil 3’deki tasarlanan supap tahrik sisteminde; 21 numaralı piezo-elektrik bloğa elektrik verildiğinde bu blok
yaklaşık 100 mikrometre kadar uzar ama bu uzama aradaki iki kademeli hidrolik büyütücü sayesinde 71 numaralı
supaba yaklaşık 8 mm’lik bir hareket olarak aktarılır. Bunu çok yüksek hızlarda tekrarlamak mümkündür.


Çalışmanın en önemli problemlerinden biri kullanılacak piezo blokun (stack) motor çalışma şartlarında kendisine
gelebilecek maksimum kuvvet altında çalışabilmesidir. Bu çalışmada olabilecek diğer riskleri de düşünerek bu
bakımdan maksimum yüklemenin daha az olacağı emme supabı üzerinde çalışılacak, egzoz supabı orijinal
mekanizması ile çalışır halde bırakılacaktır. Emme supabına gelecek olan yüklerin en yüksek olduğu anlar,
supabın ilk açılmaya başladığı anda milisaniyeler mertebesinde çok kısa bir süre ve supap yayının maksimum
deplasmanı anlarıdır. Her ikisinde de deney motorumuz için tahmin edilen ve hesaplanan kuvvetler yaklaşık olarak
eşit ve 16 kN mertebelerindedir. Günümüzde 70 kN mertebesinde basınçlara dayanabilen piezolar ticari olarak
bulunabilmektedir.
Piezo enjektörlerde kullanılan piezo malzemelerin garantisiz ömürlerinin 1,2 milyar çevrim olduğu anonim
kaynaklarda mevcuttur (Yalnızcan, 2012). Ama piezonun kesit alanını enjektörlerdekinden (0,25 cm2) daha büyük
yaptığımız zaman (1 cm2 ) dayanım ömrünü çok daha yüksek çevrim sayılarına çıkarabiliriz.

Şekil 3: Piezo tetiklemeli supap tahrik mekanizmasının
şematik gösterimi

Şekil 4: Piezo tetiklemeli supap tahrik mekanizmasının üç
boyutlu gösterimi; a)Tahrik makanizmasının gövdeye montaj
resmi, b) Tahrik mekanizması (piezo-elektrik malzeme,
hidrolik ünite+,süpap)

Hidro-mekanik ünitenin üretimi aşamasında; mevcut piezo bloğu ile imal edilecek olan hidrolik büyütücülerin
bütünleştirilmesi şeklinde projelendirilecek olan tahrik düzeneğinden biri yedek olmak üzere iki adet üretilmesi
aşamasına geçilecektir. Burada 4 ve 5 numaralı pistonların ve içinde hareket ettikleri silindir kısımlarının yüksek
basınçlı yakıt pompalarının hassasiyetinde üretilmesi gerekmektedir. Sistemimizde oluşacak maksimum basıncın
80 bar mertebelerinde olabileceği hesaplanmıştır.
Üçüncü aşamada bu tahrik mekanizması supapla entegre edilmiş şekilde motordan sökülmüş bir motor kafasına
uygun pozisyonda monte edilecektir. Böylece sistem uygun zamanlama senaryoları ile elektronik olarak
tetiklemeye hazır hale gelecektir. Piezo blok kapalı bir mekanik yapı içerisinde olduğundan piezonun uzaması tam
olarak bilinemeyecektir. Ancak teorik olarak supabın kalkma miktarı piezonun uzaması ve hidrolik büyütücüdeki
maksimum-minimum çap oranlarına bağlı olduğundan ve bunlar bilindiğinden, supap kalkma miktarların bir lazer
ölçme tekniği kullanılarak hassas bir şekilde ölçülmesinden geriye giderek, piezonun uzaması belirlenebilir. Bu
şekilde piezonun elektriksel parametrelere bağlı olarak uzama karakteristikleri de belirlenebilir. Bu testler
fonksiyonellik testleri olarak adlandırılmaktadır. Piezo blokun uzaması motor kafası ile yapılacak açık testlerde
önemli değildir, supap serbest uzunlukta bir kalkma yapabilir. Ancak motora uygulandığında yaya hareket veren
itme miktarı supap orijinal kalkma miktarını aşmaması için tam olarak bilinmelidir. Deneylerin bu bölümünde
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7000-8000 d/dak’lık motor devirlerine karşılık gelen tetiklemeler yapılarak sistemin yüksek frekans
performansının beklendiği gibi olup olmadığı gözlenecektir.
Bu çalışmalara paralel olarak deney motorunun performans özellikleri ve belli motor yük-devir
kombinasyonlarındaki volumetrik verim değerleri kendi orijinal hali ile belirlenecektir. Düşünülen en basit
senaryo belli bir gaz konumunda motoru yükleyerek orijinal volumetrik verim değerlerini elde etmektir. En fazla 5
yükleme noktası dolayısıyla 5 farklı devir düşünülmektedir.
Daha sonra yeni piezo tahrik sistemi monte edilmiş kafa motorun kafasıyla değiştirilecek ve yeni düzenek gerçek
motor şartlarında denenecektir. Bu son aşamada iki şeye dikkat edilecektir: 1) Volumetrik verim performansı
dikkate alınmaksızın yeni sistemin gerçek motor üzerinde problemsiz çalışması, 2) Motorun kendi kam mili ile
sağladığı supap açma-kapama açıları ve kalkma miktarı geliştirilen düzenek ile verildiğinde, aynı motor çalışma
şartlarında aynı volumetrik verimin elde edilmesi. Bu tam olarak gerçekleşmeyebilir. Çünkü açılma-kapanma
zamanları ve kalkma miktarları aynı olsa bile, normal mekanizmalı supabın açılma seyri, orijinal kamın sağladığı
Şekil 1’de sağdaki normal kam eğrisininkine benzerken, piezolar çok yüksek tepki veren malzemeler olduğundan
yeni teknikte elde edilen aynı şekilde performans kamınınkine benzeyecektir. Bu yeni sistemin aynı açma-kapama
zamanları ve kalkma miktarlarında yüksek devirlerde daha yüksek ama muhtemelen düşük devirlerde daha düşük
volumetrik verim oluşturmasına neden olabilir (çünkü performans ya da beklemeli kam yüksek devirler için uygun
bir kamdır).
Son aşamada ise bu yeni sistemin volumetrik verim bakımından avantajını göstermeye yönelik olarak, motora
kendi orijinal supap zamanlama ve kalkma değerleri ile uygulanan test senaryosu yeniden uygulanacaktır. Ama bu
kez 5 farklı deney noktasında supap açılma-kapanma değerleri üzerinde oldukça kapsamlı bir tarama yapılarak
volumetrik verim için mevcutlar içerisinde en iyi olanları tespit edilecektir.
Motor dinamometresi ile yapılacak performans testlerinin bir başka amacı ise projenin verimliliğe yönelik hedefini
sadece gaz kelebeğinin verime olan olumsuz etkisi yönünden incelemektir. Burada yapılacak olan testlerde gaz
kelebeği tam açık konumda sabitlenerek, kısmı yük hava girişi yeni sistemde emme supabının erken kapatılması
ile sağlanacaktır. Böylece kısılma etkilerinin (throttling) sebep olduğu verim düşüşünün olmaması beklenmektedir.
Yukarıda 5 farklı deney noktasında motora sevk edilen havanın aynısı sevk edilecek şekilde piezo sistemle emme
supabı erken kapatılacak ve bu durumda aynı olması beklenen güç ve moment değerlerine karşılık verimde olması
beklenen iyileşme gözlenecektir.

4. SONUÇ VE TAVSİYELER
Bu sunum resmi olarak henüz başlamış olan bir proje fikrinin paylaşımı niteliğinde olduğundan, doğal olarak
sunulacak bir veri ve yorumlaması söz konusu değildir.
Gerçekleştirilmesi planlanan çalışmada; günümüzde dizel enjektörlerde kullanılan enjektör iğnesi piezo-elektrik
tetikleme tekniği supap sapının itilmesi için kullanılacaktır. Ancak nu kez, daha önce de bahsedildiği gibi hareket
miktarı artırımı yapılacaktır. Bu artırımı yapacak bir hidro-mekanik modül basit bir geometriye sahip olmakla
birlikte özellikle sızdırmazlık sağlaması amacıyla oldukça hassas imal yöntemleriyle üretilmelidir, bu durum
çalışma açısından hem maliyet, hem de risk taşımaktadır. Yurtiçinde bu konuda oldukça tecrübe sahibi firmalar
bulunmasına rağmen beklenen destek bulunamamıştır. Proje yürütülürken, yapılacak deneylere en uygun
özelliklere sahip üsten kam milli (OHC-Overhead Cam), buji ateşlemeli tek silindir içten yanmalı motor bulma
konusunda da sorunlar yaşanmıştır. Bu sebeple, piyasada daha kolay bulunabilen üstten supaplı gövdeden kamlı
bir motor ( OHV – Overhead Valve) tercih edilmek durumunda kalınmıştır. Karşılaşılan bir diğer sıkıntı ise daha
öncede bahsedildiği gibi piezo-elektrik malzeme teminiyle ilgilidir. Türkiye’de ise bu konuda üretim yapan yerli
bir firma bulunmadığından yurtdışından ithal edilmesi söz konusu olmuştur. Ancak fiyatlar beklenen proje
maliyetlerinin çok üstünde olduğundan yerli kaynaklar zorlanmış ve Anadolu Üniversitesinde bu konuda üretim
yapabilen bir akademisyen ekibinden hizmet alımı planlanmıştır.
Projelendirme aşamasında oldukça olağan sıkıntılar aşılarak sistem tamamlandığında motorun her devri için
sürekli (sınırsız) değişken supap hareketi elde edilebilecektir. Yani; devre göre değişimin sonsuz bir serbestlikle ve
yüksek hızda sağlanabilmesi mümkün olabilecektir ve bu değişimin en iyi dolgu verimi için optimizasyon
çalışmaları yapılacaktır. Bunun yanı sıra motorun yük kontrolü dizel motorlardaki gibi kelebeksiz
sağlanabilecektir kelebeğin olumsuz etkileri bertaraf edilecek ve aynı güç daha düşük devirde elde edileceği için
özellikle efektif verim iyileştirilmiş olacaktır. Tüm bu iyileştirmelerin toplam verim üzerinde de iyileştirici etkileri
olacağı öngörülmektedir.
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ABSTRACT
Cavitation occurred near the metal surfaces can cause damage of components in many engineering applications
such as pumps, turbines, propellers etc. These damages strongly depend on factors such as pressure and
temperature in cavitation field. So the minimizing the effect of the cavitation on these components is very crucial
for life cycle time of these components. Acoustic cavitation is another important process which enables to
investigate cavitation bubble effects on the metal surfaces in a laboratory environment. In this paper, we aimed to
simulate acoustic cavitation in a water tank by using Computational Fluid Dynamics (CFD) method. In the
numerical simulation, dynamic mesh was used to simulate cavitation field in transient conditions. As a result of
CFD simulation, we can easily say that higher values of pressure were computed in cavitation field and conical
flow area was obtained below the sonotrode.
Keywords: Acoustic Cavitation, CFD, Sonotrode

1. INTRODUCTION
Cavitation describes a particular phenomenon which occurs inside a liquid when subjected to changes in the
pressure field over time and distance. These changes depend on the liquid rarefying to a sufficiently low critical
pressure, causing the formation of cavities, filled with vapour from the liquid, as well as dissolved gases in the
liquid (Ozonek, 2012). Cavitation can occur with just low pressure under constant temperature condition as shown
in Figure 1. Cavitation can also occur in a static or nearly static liquid. When an oscillating pressure field is
applied over the free surface of a liquid contained in a reservoir, cavitation bubbles may appear within the liquid
bulk if the oscillation amplitude is large enough. This type of cavitation is known as acoustic cavitation (Franc and
Michel, 2004).

Figure 1. Phase diagram of a cavitating fluid

Ultrasonic sonotrode generates cavitation bubbles and this bubbles grows and this growth continues until the
bubble reaches an unstable stage where it implodes. The implosion of a cavitation bubble produces extreme
conditions like high temperature and pressure (Merouani, 2015). Temperatures up to 5000 K and pressures
around 1000 atmospheres were reported, however, these hotspots are short lived as they have rapid cooling rates,
usually above 1010 K/s (Suslick, 1999). Pasumarthi (2016) numerically modelled acoustic cavitation on
sonotrode and investigate sonotrode geometry’s effect on bubble formation with a commercial CFD tool and used
variable pressure amplitude to simulate sonotrode movement in his work. Vanhille et al. (2012) proposed a
numerical model for the simulation of the acoustic cavitation mechanism and showed the bubble creation and how
these bubbles generate nonlinearity which affects the ultrasonic field. They used continuous acoustic pressure
source boundary condition for simulate sonotrode movement. Laborde JL. (2000) performed a mathematical
modeling as a new method for predicting of active bubbles location by using CFD code to calculate fluid dynamic

1741

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

equations that provided pressure, velocity and temperature fields. Dehbani et.al. (2014) investigated the effects of
using high frequency ultrasonic waves on the convective heat transfer from thin platinum wire.
In this numerical study, we modelled the acoustic cavitation field induced by sonotrode device in a water tank. We
selected two dimensional approach to evaluate the numerical results in view of reducing computational time and
the number of mesh elements. In this CFD model, multiphase models which enable to evaluate interactions
between different phases of materials and bubble formation in an acoustic field was considered to get volume
fraction of vapor in a liquid.

2. MATERIALS AND METHODS
In this study acoustic cavitation numerically modelled with Fluent which is a commercial CFD software package.
CFD model used in this study was generated considering other studies available in the literature. The sample
experimental set-up used in this reference study is shown in Figure 2. In the experiments, acoustic waves were
produces by ultrasonic horn (sonotrode). Slightly penetrated horn vibrates at constant frequency and generates
cavitation bubbles in liquid.

Figure 2. Experimantal Setup from Literature (Schenker, 2013)

2.1 Computational Domain
We defined an axisymmetric geometric section of the ultrasonic sonotrode device and the model include two
regions which were air and water zones (Figure 3). A metal horn which diameter was about 20 mm induced by
sonotrode device. The height and the diameter of the water tank is about 150 mm and 150 mm, respectively. The
mesh structure of CFD models is very crucial for getting precise results. In the computational domain, the total
elements were about 9000 and the element type was selected as quadratic (Figure 4).

Figure 3. Computational domains of the geometry
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Figure 4. Mesh structre of the geometry

2.2. Dynamic Mesh and Boundary Conditions
For modelling cavitaton induced by horn, dynamic mesh property was used to simulate the oscillation of the horn
immersed in a liquid tank. The boundary conditions used in this numerical simulation was obtained from
experimental studies discribed in available literature and ASTM G32-10 standard. The horn oscillates with a 20
kHz frequency. Sonotrode tip of the horn’s displacement – time profile used in the CFD model can be seen in
figure 5.

Figure 5. Sonotrode tip displacement with time

2.3 Numerical Solution Scheme
In the numerical solutions, mixture model was used which solves for the mixture momentum equation and
prescribes relative velocities to describe the dispersed phases (Fluent Theoy Guide). In the numerical calculations,
the tiime step was chosen as a value of 1.25 x 10 -6 which also stands for 1/40 of sonotrode period to obtain a
realistic pressure field, water vapour phase and velocity profile. The k-ε Realizable turbulent model was chosen for
the turbulent modeling in numerical calculations. The convergence is assumed when the normalized residuals of
ﬂow equations are less than 10-4 . In the numerical solution, the second order discretization method was used for
convection terms and SIMPLE algorithm was chosen for pressure velocity coupling.
Table 1. Solution control parameters and selected turbulence model used in the numerical calculations.
Turbulance Model
Multiphase Model
Cavitation Sub-model
Pressure-Velocity Coupling Algorithm
Time
Time Step
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k-ε Realizable
Mixture Model
Schnerr - Sauer
SIMPLE
Transient Conditions
1.25 e-6 [s]
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3. RESULTS AND DISCUSSIONS
All numerical results were examined at time from 1 s to 1.0004s due to get cavitation bubble density in
nanoseconds during oscillation of sonotrode. The predicted pressure and velocity fields had taken at middle of
sonotrode stroke are shown in Figure 6 and Figure 7, respectively. The maximum pressure drop which leads to
formation of vapor bubbles were obtained below the horn and we can easily say that horn acts as a vapor bubble
generator. In this region, we also obtained the maximum volume fraction of vapor bubble and this value was
calculated as a value of 0.03.

Figure 6. Static pressure contours

The maximum velocity was achived behind the horn and its value was about 3m/s. In the available literature,
different types of buuble structure can be observed in the acoustic field (Dubus B. et.al, 2010). From the numerical
data, we can say that cone-like bubble structure was obtained below the horn surface and this structure can be
controlled via pressure field (Bai L. et. al., 2014).

Figure 7. Velocity magnitude contours

Volume fraction of all phases assumed to be continuous functions of space and time and their sum is equal to one.
The vapor volume fraction computed from numerical computations were shown in Figure 8. From these results we
can say that bubble formation starts from corners of sonotrode as can be seen in figure 8a and this formation
progress to center of horn tip and that pattern repeats with approximate 3 kHz frequency (figure 8b). The
maximum value of the volume fraction of vapor was computed about 3 % close to the horn surface.

a)

b)

Figure 8. a) Start of bubble formation around the sonotrode tip b-) Progress of bubble formation around the sonotrode tip
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4. CONCLUSIONS
In this study two dimensional numerical model of acoustic cavitation induced by sonotrode device was achieved
by using CFD method. The main results obtained from this numerical study and further investigations were
described below:
 The maximum pressure drop which leads to formation of vapor bubbles were obtained below the horn.
 Oscillating horn acts as a vapor bubble generator.
 Vapor bubble formation starts from corners of sonotrode and this formation progress to the center of horn
tip and that pattern repeats with approximate 3 kHz frequency.
 The maximum value of the volume fraction of vapor was computed about 3 % close to the horn surface.
 Cone-like bubble structure was obtained below the horn surface at 20kHz frequency.
In the further studies, we planned to investigate the effects of different parameters such as liquid type, the
immersion depth of sonotrode, different oscillating frequencies, the geometrical properties of sonotrode etc. on the
pressure and velocity distribution of cavitation field. We will also employ three dimensional CFD model to get
the more detailed reasons for conical bubble structure formation in the cavitation field induced by sonotrode
device.
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ABSTRACT
The purpose of the study is to present a three dimensional steady state cooling analysis of a railway vehicle cabin
which had five modules and 54 seats. In the numerical simulation, the air velocity and temperature distributions in
the railway vehicle cabin were obtained by using three dimensional Computational Fluid Dynamics (CFD)
method. The supply air had constant velocity and temperature average values as 2.5 m/s and 20°C during all
simulations. The results of the numerical study indicate that nonhomogeneous temperature distribution was
obtained for all defined planes. Mean air temperature inside the cabin was computed about 25°C. The maximum
air velocity values were observed at inlet vents and outlet vents. The numerical data obtained from this study will
be used to get knowledge about thermal comfort in railway vehicles in our future studies. In addition, we will plan
to perform a transient analysis with sitting and standing manikins considering solar radiation to get full thermal
model of a railway vehicle and to obtain more detailed information about thermal comfort parameters in railway
vehicles.
Keywords: Thermal comfort, railway vehicle, temperature distribution, CFD

1. INTRODUCTION
Thermal comfort was defined as condition of mind that expresses satisfaction with the thermal environment by
ASHRAE (ASHRAE, 1997). Desired thermal comfort conditions that are considerably important for the
occupants, are obtained by using HVAC (Heating, ventilation, and air conditioning) units (ASHRAE, 1997, Kilic
and Sevilgen, 2009). The parameters affect to the thermal comfort can be investigated under two main groups and
these are personal factors and environmental factors. The main personal factors are metabolic rate and clothing
level. Air velocity, air temperature stratification, radiant temperature, radiant temperature asymmetry, relative
humidity, or turbulence intensity in the occupied zone etc. can also be listed for environmental factors (Yiğit and
Atmaca, 2007). There are also different used model for investigate the thermal interaction between the body of
occupants and the surrounding environmental (Kaynaklı et al., 2003, Cheng et al., 2012). In the available
literature, there are experimental and numerical studies to investigate the thermal comfort for not only buildings
but also different types of vehicles such as car, railway vehicles, and aircraft under different environmental
conditions. Sevilgen and Kilic were investigated air flow, temperature and moisture distribution for a room by
heated two panel radiators and in the room there were also a sitting position manikin (Sevilgen and Kilic, 2011).
In another study, Sevilgen and Kilic, heating period of a vehicle cabin was investigated by transient three
dimensional CFD analyses. In this vehicle, there was a manikin and its surfaces were subjected to either constant
heat flux or temperature during the study (Kilic and Sevilgen, 2009). The cooling period of an automobile cabin
was investigated in another study by Sevilgen and Kilic. Solar radiation effects were also added to the study and
validated the numerical study with the results of performed experimental study (Sevilgen and Kilic, 2013).
Obtaining the thermal comfort for the occupants is more important due to tendency of using more glasses in the
new generation vehicles thus the aim for reducing vehicle weights, developed new refrigerants and also
environmental concerns etc. Delphi was developed VTCE (Virtual Thermal Comfort Engineering) processing and
this process can allow to determine the thermal comfort for occupants with low cost and quickly. Han and Huang
validated the VTCE process for thermal comfort for occupants on SUV (Sport Utility Vehicle) considering breath
level, discharge temperature, air velocity, solar intensity and angles (Han and Huang, 2005). In another thermal
comfort study about the automobiles, a cross-vehicle was experimentally and numerically investigated under hot
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weather conditions including effects of solar load of climatic wind tunnel (Chen et al., 2012). Efficiency of
ventilation systems of public transportation systems vehicles such as bus, aircraft was experimentally and
numerically investigated due to not only obtaining the thermal comfort conditions for the occupants but also
prevent the risk for the airborne transmitted diseases (Zhu et al., 2010, Bianco et al., 2010). Thermal comfort of
passengers in a train was numerically investigated and the passengers have various layers with different heat
transport characteristics considering effects of blood flow, heat transfer through the skin and the clothing, as well
as activity levels and ambient humidity (Konstantinov and Wagner, 2015). In another study about the thermal
comfort of occupants in a train cabin, the effects of aerodynamic parameters were included in the study. There are
also studies include technical features such as location, velocity, direction of the air supplied to the compartment
was employed (Berlitz and Matschke, 2002). Suárez et al. were performed CFD analysis of air distributions
considering summer and winter conditions in a railway vehicle with total 220 passengers. According to the
numerical simulations, temperature values were predicted at different locations of the train cabin (Suárez et al.,
2017). Air velocity and temperature values inside the tunnels have also great importance for thermal comfort of
occupants in trains. In the literature, there are also several studies about the effects of tunnel to the thermal comfort
inside the train cabins (Thompson et al., 2006, Kayılı et al., 2010, Özbakır, 2007).
In this paper, cooling period of a railway vehicle was numerically investigated with using three dimensional CFD
methods. In this study, we didn’t consider solar radiation and total heat loss from the human body, the purpose of
the CFD analysis was to obtain air velocity and temperature distribution inside the empty vehicle cabin.

2. MATERIALS AND METHODS
In the numerical simulations, we planned to investigate the effects of the location of seats and interior design on
the air flow and temperature distributions inside the cabin. The railway vehicle cabin was modelled with CAD
(Computer Aided Design) software Catia V5R21 for the CFD analysis. The used railway vehicle cabin had 54
seats and both of outside and inside views of the cabin can be shown in Figure 1. The vehicle cabin was also
divided into five modules to better understanding the numerical results. Module-I and module-V were similar and
Module-II and Module-IV were also similar in view of design properties.

(a)

(b)
Figure 1. The railway vehicle cabin (a) outside and (b) inside views used in the numerical simulations

In the numerical simulations, the mesh structure of the railway vehicle cabin surfaces can be shown in Figure 2.
The mesh generation process and flow and heat transfer field analysis were performed by using ANSYS-Fluent
software. This software solves continuum, energy, and transport equations numerically (Fluent 6 User’s Guide).
These governing equations can be shown in Equations 1-3 (Sevilgen and Kilic, 2011).
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Figure 2. Sectional view of the used mesh structure in the numerical simulations

(1)
(2)
(3)

In mass conservation equation (Equation 1), S is the source, the mass added to the continuous phase from the
dispersed second phase and from any defined sources. In momentum conservation equation (Equation 2), p is the
static pressure,
is the stress tensor, and ρ are the gravitational body force and external body forces, respectively. In energy
conservation equation (Equation 3), keff is effective conductivity (k+kt), kt is the turbulent thermal conductivity, J j
is the diffusion flux of species j. Sh shows the defined volumetric heat sources. For detailed information about the
solution of these equations can be found in references 2 and 6. Steady state conditions were selected for all the
performed numerical calculations. The initial temperature value of vehicle cabin was set to about 35°C for both
cases. The window material of the railway vehicle was selected as glass from Fluent material database. At the
glass and outer surfaces of the vehicle wall we adjusted a convection boundary condition with 10 W/m 2K heat
transfer coefficient at 35°C. A constant air velocity was applied at inlet vents of a value of average 2.5 m/s and the
inlet air temperature value was fixed as average 20°C during all numerical calculations. The maximum air velocity
was defined in Module-III. The velocity values of other modules were defined lower velocity magnitudes due to
effects of pressure drop. The minimum air inlet temperature was also defined in Module-III. The seat surfaces of
the vehicle in contact with the environment were assumed as adiabatic. There were also six rail motors under the
seats and constant temperature value was applied to these surfaces. The solver settings and boundary conditions
used in the numerical study can also be shown in Table 1.
Table 1. The solver settings and the boundary conditions used in the numerical study

Solver settings
Pressure-based
Steady-state conditions
Combined simulation of flow and energy
k-omega standard
Boundary conditions
The initial cabin temperature
35°C
The external cabin temperature
35°C
Glass, motor and other surfaces of the cabin
Convection boundary
Seats
Adiabatic boundary
Velocity of supply air
2.5 m/s
Temperature of supply air
20°C
Solver
Time
Equations
Turbulence model

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
The calculated temperature distributions at surfaces of the railway vehicle cabin are shown in Figure 3 and Figure
4, respectively. The maximum temperature was obtained for side surfaces of the cabin interior. The predicted
temperature values for window surfaces were lower than the other outer walls.

1748

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Figure 3. The temperature distribution at the outer surfaces of the railway vehicle cabin (°C)

According to the temperature distribution results at inside surfaces, the effects of the motors can be clearly seen in
Module-I, III and V.

Figure 4. The temperature distribution at the inner surfaces of the railway vehicle cabin (°C)

Figure 5. The defined planes at the middle section of all modules

In Figure 5, five planes were defined at middle section of each module and air temperature values at these defined
planes were shown in Figure 6.

Figure 6. The air temperature values at each module

1749

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

Figure 7. The defined planes at y=0.1 m, 1.1 m and 1.7 m

There were also defined three planes at y=0.1 m, 1.1 m and 1.7 m throughout the entire vehicle cabin (Figure 7).
The locations of these defined planes were selected according to the standards of TS- EN 14750-1/2 (TS- EN
14750-1/2, 2006). The maximum temperature values were obtained at y=1.7 m plane. The predicted temperature
values for these planes were ranged from 20.5°C to 24.4°C (Figure 8).

Figure 8. The air temperature distributions at y=0.1 m, 1.1 m and 1.7 m planes

Figure 9. The pathlines of the air flow inside the railway vehicle cabin (m/s)

The air flow inside the vehicle cabin is shown in Figure 9. As it can be seen in Figure 9, the higher velocity was
observed at the inlet and outlet sections of the cabin. The velocity distributions at different planes are shown in
Figure 10. The minimum air velocity was occurred at the y= 0.1 m plane. As it was expected, the maximum air
velocity was occurred at y=1.7 m which was close to the inlet vents.

Figure 10. The air velocity distributions at y=0.1 m, 1.1 m and 1.7 m defined planes
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4. CONCLUSIONS
In this study, a steady state three dimensional CFD analysis were carried out for prediction of air velocity and
temperate distribution during cooling period of a railway vehicle cabin. In the numerical simulation, the supply air
temperature and velocity values were fixed as about 20°C and 2.5 m/s during all simulation. The results of the
numerical study indicate that the maximum temperature was obtained for side surfaces of the cabin interior. The
predicted temperature values for window surfaces were lower than the other outer walls. The mean air temperature
inside the cabin was computed about 25°C.The maximum temperature values were obtained at y=1.7 m plane. The
predicted temperature values for these planes were ranged from 20.5°C to 24.4°C. The maximum air velocity was
occurred at y=1.7 m and higher air velocity values were calculated close to the inlet vents. In our future work, we
will plan to perform a transient analysis with sitting and standing manikins consider solar radiation effects to get
full thermal model of a railway vehicle and to obtain more detailed information about thermal comfort parameters
in railway vehicles.
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ÖZET
Arka aks süspansiyon sistemleri performansı, düşük maliyetli ve paketleme avantajı gibi olumlu yönleri nedeniyle
önden çekişli araçların arka süspansiyonlarında tercih edilmektedir. Bu süspansiyon sistemleri genellikle binek ve
hafif ticari araçlarda kullanılmaktadır. Çalışmada yaygın olarak kullanılan arka aks süspansiyon sisteminin temel
parçası olan burulma kirişinin etkileri incelenmiştir. Burulma kirişinin etkilerini incelemek amacıyla; Adams/Car
programında zıt tekerler hareketi simülasyonları yapılmıştır. Adams/car programında burulma kirişinin kesiti,
kalınlığı, yönelim açısı, X eksenindeki konumu ve Z eksenindeki konumu değiştirilerek simülasyonlar yapılarak
toe açısı, kamber açısı ve burulma rijitliği sonuçları incelenmiştir. Bu çalışma arka aks süspansiyon sisteminin
iyileştirilmesi için yapılan tez çalışmasının başlangıç adımlarını içermektedir ve üzerinde çalışmalar devam
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Burulma kirişi, Arka Aks, Adams/Car, Toe açısı, Kamber açısı

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF TWIST BEAM ON THE REAR AXLE
SUSPENSION SYSTEMS
ABSTRACT
Twist beam suspension systems are preferred for rear suspension of front-wheel drive vehicles due to their
performance, low cost and positive aspects such as packaging advantage. These suspension systems are generally
used in passenger cars and light commercial vehicles. The study examined the effects of the torsion beam, which is
the basic part of the widely used rear axle suspension system. In order to study the effects of the twist beam,
opposite wheel travel analysis are carried out in the Adams / Car programme. In the Adams/Car programme, the
results of toe angle, camber angle and torsional stiffness are investigated by changing the section, thickness,
orientation angle, X axis position and Z axis position of the twist beam. This study covers the initial steps of the
thesis study for the improvement of the rear axle suspension system and continues to work on it.
Keywords: Twist beam, Rear suspension system, Adams/car, Toe angle, Camber angle

1. GİRİŞ
Otomotiv sanayisi en önemli sanayilerin başında gelmektedir. Bu nedenle otomotiv sanayisi araştırma geliştirme
ve yeniliklere büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımlar neticesinde daha gelişmiş ürünler ortaya çıkmaktadır.
Burulma kirişli süspansiyon sistemleri de ekonomiklik ve performansı bir arada sunan ve şuanda orta sınıf
araçların arka süspansiyon sistemlerinde en fazla kullanılan süspansiyon sistemidir.
Burulma kirişli süspansiyon sistemi ilk olarak 1974 yılında ilk olarak VW Golf ve Audi 50 araçlarında
kullanılmıştır. Daha sonra bu süspansiyon geliştirilerek önden çekişli orta sınıf araçlarda yaygın olarak
kullanılmaktadır (Held ve ark., 2014). Ersoy kitabında burulma kirişli süspansiyon sisteminin avantajları ve
dezavantajlarını göz önünde bulundurarak yaptığı incelemede, önümüzdeki 20 yıl boyunca çerçevesinde arkadan
itişli olmayan araçlarda büyük oranda kullanılacağını öngörmektedir (Heibing, Ersoy,2011).
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Burulma kirişli süspansiyon sisteminin bu kadar yaygın kullanılması sebebiyle bu sistem üzerine birçok çalışma
yapılmıştır. Çalışmalarda çok farklı yaklaşımlar ve paket programlar kullanılmıştır. Analitik olarak yapılan
yaklaşımda burulma kirişinin konumu, kirişin geometrisi, anlık değişim gibi parametrelerden oluşan formüller
yardımıyla, toe açısı, kamber açısı ve burulma rijitlikleri hesaplanmaktadır (Lee, Yang,2013). Sonlu elemanlar
modelleriyle tasarlanan burulma kirişi süspansiyon sistemlerinde süspansiyon sisteminin sanal analizi yapılarak
tekerlek hareketine bağlı olarak açıların ve yüklerin değişimi hesaplanmıştır (Fichera ve ark., 2004). Silveria ve
ark. (2012) sonlu elemalar analizleri yaparak burulma kirişinin yönelim açısını ve aracın boylamsal eksenindeki
konumunu değiştirerek toe açısındaki ve kamber açısındaki değişimleri incelemiştir. Analitik ve sonlu elemanlar
analizlerinin dışında arka aks çalışmalarında çoklu sistem dinamiği modelleri de sıklıkla kullanılmaktadır. Sista,
Kang (2010) çoklu sistem modelini de kullnarak kurdukları optimizasyon modelinde, toe açısı, kamber açısı ve
burulma rijitliği değerlerini incelemiştir. Benzer şekilde Jeong ve ark. (2018) burulma kirişinin geometrik
parametrelerini optimize ederek yol tutuş performansını iyileştirmiştir.
Bu çalışmada da MSC Adams Car paket programı ile ±60 mm zıt tekerlek hareketi simülasyonu yapılarak
literatürde bulunan formüller ile karşılaştırılmıştır (Adams, 2018). Burulma kirişinin geometrisi, kalınlığı, yönelim
açısı ve konumu değiştirilerek toe açısı, kamber açısı ve burulma rijitliği üzerindeki etkileri incelenmiştir.

2. ÇOKLU SİSTEM DİNAMİĞİ MODELİ
Arka aks süspansiyon sistemi, çoklu sistem dinamiği modeli Adams/Car programında kurulmuştur (Şekil 1).
Süspansiyon modeli sadece arka aksı kapsamakta ve her tekerlerk ayrı bir sanal piston ile hareket ettirilmektedir.
Arka aks süspansiyon sistemi modeli burulma kirişi, taşıyıcı kollar, yay, damper ve süspansiyon sistemini şasiye
bağlayana burçlardan oluşmaktadır.
Burulma kirişi üzerinde yapılacka değişikliklerin arka aks süspansiyon sistemi üzerinde etkilerini görmek için ±60
mm zıt tekerlerk hareketi simülasyonu yapılmıştır. Bu simülasyonda bir tekerlek ilk halinden +Z yönünde 60 mm
konumda başlayarak –Z yönünde 60 mm konuma gelmektedir. Benzer şekilde diğer tekerlekte aynı hareketi zıt
yönlü olarak yapmaktadır.

Şekil 1. Arka aks süspansiyon sistemi Adams/Car modeli

3. ADAMS/CAR ZIT TEKERLEK HAREKETİ ANALİZİ SONUÇLARI
Burulma kirişinin arka aks süspansiyonu üzerindeki etkilerini görmek için aşağıdaki sanal analizler yapılarak toe
açısı, kamber açısı ve burulma rijitliği sonuçları incelenmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.

Burulma kirişi kesit analizi
Burulma kirişi kalınlık analizi
Burulma kirişi yönelim analizi
Burulma kirişi X ekseni konum analizi
Burulma kirişi Z ekseni konum analizi

Burulma kirişi analizlerinde sadece ilk analizde farklı kesitler kullanılmıştır. İlk sanal analiz hariç diğer tüm
analizlerde şekil 2 gösterilen kesitlerden 1 numaralı kesit kullanılmıştır.
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3.1. Burulma Kirişi Kesit Analizi
Burulma kirişi analizinde Şekil 2’de gösterilen 5 farklı kesit incelenmiştir. Bu kesitler literatürde incelenen kesitler
ve araçlarda kullanılan kesitlerden esinlenilerek oluşturulmuştur. Kesitlerin etkisini daha net bir şekilde
anlayabilmek için benzer kesitler üzerinden değişiklik yapılmış ve burulma kirişlerinin ağırlıkları aynı tutulmuştur.

Şekil 2. Burulma Kirişi Kesitleri (1.Default, 2. U Profile 3.Inner Radius, 4. Outer Radius, 5. Tube Profile (Boru profil))

Aynı şartlarda analiz yapılan burulma kirişlerinin toe açısı, kamber açısı ve burulma rijitliği sonuçları Şekil 3.’de
verilmiştir. Sonuçlara göre boru profil geometrili kesit haricindeki kesitlerin benzer toe ve kamber açıları
oluşturduğu buna karşın boru profil geometrisinin ise biraz daha farklı olduğu görülmektedir. Toe açısında diğer
kesitlere göre boru profil geometrisinin daha düşük toe değerleri vermesinin nedeni kayma merkezi yüksekliğinin
diğer kesitlere oranla daha alçak olmasıdır. Burulma rijitliği sonuçları incelendiğinde ise benzer şekilde boru profil
geometrili kesit diğer kesitlere göre daha büyük burulma sabitine sahip olduğu için daha büyük değerler elde
edilmiştir.

Şekil 3. Burulma kirişi kesit analizi sonuçları

3.2. Burulma Kirişi Kalınlık Analizi
Burulma kirişinin kalınlığının etkisini incelemek için burulma kirişi 3mm, 4mm, 5mm, 6mm ve 7mm olarak
değiştirilmiş ve sonuçları incelenmiştir. Şekil 4.’de ki sonuçlar incelendiğinde kalınlık değişiminin toe açısı ve
kamber açısı üzerinde önemsenmeyecek oranda bir değişiklik oluşturduğu görülürken burulma rijitliği açısından
ise önemli oranlarda değişikliğe neden olmaktadır. Kalınlık artışı burulma sabitini arttırdığı için burulma rijitliği
kalınlık artışıyla artmakta olduğu görülmektedir.

Şekil 4. Burulma kirişi kalınlık analizi sonuçları
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3.3. Burulma Kirişi Yönelim Açısı Analizi
Burulma kirişinin yönelimini incelemek amacıyla kiriş 45 derece aralıklarla döndürülerek sonuçları incelenmiştir.
Şekil 5.’de verilen sonuçlara göre bütün parametrelerin kiriş yöneliminden etkilendiği görülmektedir. Toe açısı ve
kamber açısının değişiminin nedeni toe ve kamberi etkileyen kayma merkezinin dikey ve boylamsal konumunun
kiriş yönelimiyle değişiyor olmasıdır. Benzer şekilde kirişin yönelimi farklı kiriş kesitinin burulma yönündeki
burulma sabitini de değiştirdiği için burulma rijitliğinde de %10 luk oranlarda değişikliğe neden olmaktadır.

Şekil 5. Burulma kirişi yönelim açısı analizi sonuçları

3.4. Burulma Kirişi X Ekseni (Boylamsal) Konum Analizi
Burulma kirişinin X eksenindeki konumunun etkisini incelemek amacıyla başlangıçtaki X koordinatı 2250 olan
kiriş aracın önüne doğru 2200 ve 2150 koordinatlarına arksına doğru ise 2300 ve 2350 koordinatlarında analiz
yapılmış ve sonuçları Şekil 6.’da gösterilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde toe açısında bir değişme olmadığı fakat
kamber açısının ve burulma rijitliğinin burulma kirşinin X eksenindeki hareketinden büyük oranda etkilendiği
görülmektedir.

Şekil 6. Burulma kirişi X ekseni konum analizi sonuçları

1756

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

3.5. Burulma kirişi Z ekseni konum analizi
Burulma kirişinin Z ekseninin ±10 mm hareketi ettirilmesiyle elde edilen toe açısı, kamber ve burulma rijitliği
sonuçları Şekil 7.’de görülmektedir. Sonuçlara göre Z eksenindeki değişimin kamber açısı ve burulma rijitliğine
bir etkisi olmamıştır. Z ekseni değişiminin etkisi sadece toe açısında oluşmaktadır.

Şekil 7. Burulma kirişi Z ekseni konum analizi sonuçları

4. SONUÇLAR
Burulma kirişi ile ilgili yapılan değişikler ve sonuçları Tablo 1’de toplu olarak gösterilmiştir. Burulma rijitliğini,
burulma kirişinin Z eksenindeki konumu hariç bütün değişimlerden büyük oranda etkilendiği gözlemlenmiştir.
Toe ve kamber açıları ise değişimlerden farklı oranlarda etkilenmektedir. Bu sonuçlar incelendiğinde en etkili
değişikliklerin burulma kirişinin yönelim açısı, X eksenindeki konumu ve kesiti olduğu görülmektedir.
Burulma kirişinin kesitinin etkisinin arka aks süspansiyon sistemine etkisi fazla olmasından dolayı ilk başlarda
açık geometrili yapılar kullanılırken son zamanlarda araçlarda daha çok formlu boru kesite sahip yapılar
kullanılmaktadır.
Tablo 1. Burulma kirişi analizi sonuçları karşılaştırma

Burulma kirişi kesiti
Burulma kirişi kalınlığı
Burulma Kirişi Yönelim açısı
Burulma kirişi X ekseni konumu
Burulma kirişi Z ekseni konumu

Toe açısı
++
0
+++
+
++

Kamber açısı
+
0
+++
+++
0

Burulma rijitliği
+++
+++
+++
+++
0

Çalışma arka aks süspansiyon sistemi tez çalışmasının temel aşamaları olup üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Bu çalışma ile burulma kirişinin arka aks süspansiyon sistemindeki etkileri incelenmiş olup sonuçları tartışılmıştır.
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ÖZET
Formula SAE yarışmaları üniversite öğrencilerinin tek kişilik yarış aracı tasarlayarak katıldıkları uluslararası bir
organizasyondur. Darbe sönümleyiciler Formula SAE araçlarında kaza anında oluşan darbeleri sönümlemek için
kullanılırlar. Yarışma komitesi Formula SAE araçlarında kullanılabilecek darbe sönümleyiciler için boyut ve
dayanım şartları belirlemiştir. Bu çalışmada Uludağ Racing Takımı için tasarlanan Formula SAE aracının darbe
sönümleyicisinin parametrik optimizasyon süreci anlatılmıştır. Parametrik optimizasyon modeli beş farklı
geometrik tasarım değişkeni, iki kısıt fonksiyonu ve bir amaç fonksiyonu içermektedir. Optimizasyon
çalışmasında iki farklı DOE (Design of Experiments) çalışması yapılmış ve bu çalışmalar HyperKriging yaklaşım
metod ile birleştirilmiştir. Optimizasyon modelinde GRSM (Global Response Search Method) yöntemi
kullanılmıştır. Yapılan çalışma ile optimum boyutlara sahip bir darbe sönümleyici tasarlanmıştır. Bu çalışmanın
devamında sanal olarak tasarlanan modelin fiziksel olarak testleri yapılarak kurallara uygunluğu test edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Formula SAE, Optimizasyon, DOE, HyperStudy, GRSM

OPTIMIZATION OF IMPACT ATTENUATOR OF FORMULA SAE CAR

ABSTRACT
The Formula SAE series competitions challenge teams of university undergraduate and graduate students to
conceive, design, fabricate, develop, and compete with small, formula-style vehicles. Impact attenuators are used
to absorb collision in Formula SAE vehicles. The competition committee decided the size and strength
requirements for impact attenuators that could be used in Formula SAE vehicles. In this study, the parametric
optimization process of the impact attenuator of Formula SAE vehicle designed for Uludağ Racing Team is
explained. The parametric optimization model includes five different geometric design variables, two constraint
functions, and a objective function. In the optimization study, two different Design of Experiments (DOE) studies
are conducted and these studies are combined with the HyperKriging approach method. GRSM (Global Response
Search Method) method is used in the optimization model. With the work done, a impact attenuator with optimum
dimensions is designed. In the course of this work, the model will be tested physically and tested for conformity
with the rules.
Keywords: Formula SAE, Optimization, DOE, HyperStudy, GRSM

1. GİRİŞ
Formula Student yarışmaları dünyada 13 den fazla ülkede düzenlenen ve 500 den fazla üniversite takımının
katıldığı en önemli mühendislik yarışmalarından birisidir. Bu yarışmalarda öğrenciler tasarım aşamasından
başlayarak projelendirdikleri araç ile ilgili değerlendirme sürecinde puan alırlar. Puanlama fiyat analizi,
mühendislik dizaynı, performans gibi birçok kategoriden oluşmaktadır.
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Formula SAE araçları öğrenciler tarafından tasarlanır yine pilotları öğrenciler olmaktadır. Bu nedenle binek
araçlarda olduğu gibi yarış aracı tasarımında da birçok kriter göz önüne alınmalıdır. Bir yarış otomobilinin
tasarımı sırasında en önemli güvenlik kriterlerinden birisi de çarpışma durumunda aracın davranışıdır (Boria,
2014). Kaza anında güvenlik sadece Formula 1 araçlarında değil aynı zamanda Formula SAE araçları içinde
önemlidir (Belingardi ve ark., 2010). Yüksek hızlı çarpışmalarda insan vücuduna etki edecek kinetik enerji ve
yavaşlama ivmesini sönümlemek için özel yapılar tasarlanır (Obradoviç ve ark., 2012). Bu yapılar Formula SAE
araçlarında darbe sönümleyici olarak adlandırılırlar. Formula SAE araçlarında darbe sönümleyici olarak birçok
malzeme kullanılmaktadır. Bu malzemelerden bazıları köpükler, alüminyum malzemeler, alüminyum sandviç
yapılar, kompozit yapılardır.
Köpük malzemeler ucuzluğu, karmaşık modellerde kolay modellenbilirliği, tasarım esnekliği, yüksek darbe
sönümleme gibi özellikleri nedeniyle otomotiv sanayisinde yüksek miktarda kullanılmaktadır (Avelle ve ark.,
2001). Köpük malzemeler otomotiv sektöründe darbe sönümleyici olarak araçların önünde ve kapılarda yan darbe
sönümleyici padler olarak kullanılmaktadır (Yıldızhan ve ark., 2016).
Parametrik optimizasyon yöntemi en uygun boyutları belirlemek için boyutların tasarım değişkeni olarak
tasalanarak amaç fonksiyonuna göre en iyi modeli elde etmek için kullanılır. Zhang, Zhnag, 2013, köpükler
üzerine yaptığı çalışmada parametrik optimizasyon yöntemini kullanarak darbe yükleme şartları altında en uygun
köpük boyutlarını ve en uygun köpük yoğunluklarını bulmak için kullanmıştır.
DOE (Design of Experiments) çalışmaları örnekleme uzayı oluşturarak bu uzayda sonuçlar elde etmek için
kullanılır. Kriging yaklaşım modeli ise tasarım değişkenleri ile cevaplar arasında bir yaklaşım oluşturur. Suh,
Yoon, 2018 hafif taktik araçların arka süspansiyon sisteminin optimizasyonu probleminde Kriging yöntemini
kullanarak tasarım değişkenleri ile cevaplar arasında yaklaşım kurmuştur.
Bu çalışmada Formula SAE aracın için köpük malzeme ile yarışma komitesinin koyduğu şartlara uygun olarak en
hafif darbe sönümleyicisinin tasarımı için parametrik optimizasyon çalışılmıştır. Parametrik optimizasyon
modelinde 3 tane öteleme ve 2 tane açısal geometrik tasarım değişkeni tanımlanmıştır. Optimizasyon probleminin
amacı ağırlık azaltma kısıtları ise yarışma şartlarında belirtilen ivme değerleri ve sönümlenen enerji miktarıdır.
Optimizasyon aşamasında iki farklı DOE çalışması ve HyperKriging yaklaşım metodu uygulanmıştır. GRSM
(Global Response Search Method) optimizasyon yöntemi ile parametrik optimizasyon uygulanarak en uygun
tasarım modeli oluşturulmuştur.

2. ULUDAĞ RACING TAKIMI VE DARBE SÖNÜMLEYİCİ
Uludağ Racing takımı, 2010 yılında Uludağ Üniversitesi Otomotiv Topluluğu altında Formula SAE yarışlarına
araç üretmek için kurulmuştur. Takımı son olarak UR04 isimli dördüncü aracını üretmiştir (Şekil 1). İlk olarak
2011 yılında İngiltere’de düzenlenen yarışmaya katılan takım, daha sonra İtalya ve Rusya da yarışmalara katılmış
ve 2 dalda ödüle sahiptir.

Şekil 1. Uludağ Racing takımı UR04 isimli aracı

Darbe sönümleyici Formula SAE araçlarındaki güvenlik açısından en önemli parçadır. Olası bir kaza anında araca
gelecek kuvvetleri sönümlemek darbe sönümleyicinin görevidir. Bu nedenle yarışma komitesince darbe
sönümleyicinin sağlaması gereken dayanım ve boyut şartları istenmektedir. Formula SAE araçlarında kullanılacak
darbe sönümleyicilerinde yarışma komitesi boyut ve dayanım şartlarına bakmaktadır.
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Formula SAE araçlarında kullanılacak darbe sönümleyici boyutları:
 Aracın ön arka eksenin boyunca uzanan en 200 mm uzunluk,
 Aracın önünden en az 200 mm uzunlukta 100 mm yüksekliğe ve 200 mm genişlik değerlerini
sağlamalıdır (SAE, 2017).
Formula SAE araçlarında kullanılacak darbe sönümleyici toplam ağırlığı 300 kg olan bir aracın önüne monte
edilerek 7m/s lik ilk hızla rijit bir duvara çarptırılır. Bu çarpma sonucundan ortaya çıkan yavaşlama ivmesinin
ortalama değerinin 20 g’den ve maksimum değerinin 40 g’den küçük olması ve en az 7350 J’luk enerjiyi
sönümlemesi istenir. Bu şartlar darbe sönümleyiciden beklenen dayanım şartlarıdır, verilen kriterleri sağlayacak
şekilde yapılan sabit hızda basma testi, sarkaç testi, düşme testi gibi testlerde kabul edilmektedir (SAE, 2017).

3. DARBE SÖNÜMLEYİCİ DÜŞME TESTİ ve OPTİMİZASYONU
Formula SAE kurallarına uygun olarak bu çalışmada düşme analizi yapılmıştır. Düşme analizinde 7 m/s lik ilk hız
ile bir rijit duvar, tabanı sabitlenmiş köpük darbe sönümleyiciye çarpmaktadır (Şekil 2). Köpük darbe sönümleyici
3 boyutlu hex8 isimli elemanlar modellenmiş ve 288 elemandan oluşmaktadır. Köpük malzeme tanımlaması için
visco-elastik malzemeler için kullanılan MLAW70 isimli malzeme kartı seçilmiştir. Bu analiz sonucunda
kurallarda belirtilen yavaşlama ivmesi ve enerji sönümleme miktarı incelenmiştir.
Düşme analizi HyperWorks paket programıyla yapılmıştır. Sonlu elemanlar modeli oluşturma işlemleri için
HyperMesh, sonuç görüntüleme için HyperView, çözücü olarak Radioss ve parametrik optimizasyon aşamasında
ise HyperStudy programı kullanılmıştır (HyperWorks, 2018, s-t Mühendislik, 2018).

Şekil 2. Köpük darbe sönümleyici düşme analizi

Darbe sönümleyici optimizasyonu düşme analizi üzerinden yapılmıştır. Düşme analizinde 5 farklı tasarım
değişkeni tanımlanarak parametrik olarak HyperStudy programında optimizasyon geçekleştirilmiştir. Tasarım
değişkenlerinin 3 tanesi öteleme ve 2 tanesi eksenler etrafında taban açısının değişimi olarak tanımlanmıştır (Tablo
1).
Tablo 1. Optimizasyon modeli tasarım değişkenleri
Y ekseninde
öteleme

X ekseninde
öteleme

Z ekseninde
öteleme

Z ekseni etrafında
taban açısı
değiştirme

X ekseni etrafında
taban açısı
değiştirme

Başlangıç
değeri
(0)

250 mm

150 mm

150 mm

0o

0o

Alt limit (-1)

200 mm

100 mm

100 mm

0o

0o

Üst limit (+1)

300 mm

200 mm

200 mm

30o

30o

Tasarım
değişkeni

Tasarım
değişkeni
görseli
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Parametrik optimizasyon modelimizde amaç fonksiyonu ağırlık, kısıtlar; ortalama ivme değeri, maksimum ivme
değeri ve sönümlenen enerji değeri; tasarım değişkenleri ise Y ekseninde öteleme, X ekseninde öteleme, Z
ekseninde öteleme, Z ekseni etrafında taban açısı değiştirme ve X ekseni etrafında taban açısı değiştirme olarak
belirlenmiştir.
Parametrik optimizasyon için öncelikle iki farklı DOE (Design of Experiments) çalışması yapılmıştır. İlk olarak
tasarım değişkenlerinin sınır değerlerindeki sonuçlarını görebilmek için Full Factorial (Tablo 2) tipinde DOE
çalışması sonrasında ise ara değerlerde sonuçları görebilmek için Latin HyperCube (Tablo 3) DOE çalışması
yapılmıştır. Tasarım değişkenlerinin ilk değerleri için ‘0’, alt limit değerleri için ‘-1’ ve üst limit değerleri içinde
‘+1’ değerleri atanır ve bu değerler üzerinden tasarım değişkenleri belirlenir.
Tablo 2. Full Factorial DOE tasarım değişkeni değerleri

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

Y ekseninde
öteleme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

X ekseninde
öteleme
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Z ekseninde
öteleme
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Z ekseni etrafında taban
açısı değiştirme
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
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X ekseni etrafında taban
açısı değiştirme
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
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Tablo 3. Latin HyperCube DOE tasarım değişkeni değerleri
Y ekseninde
öteleme

X ekseninde
öteleme

Z ekseninde
öteleme

Z ekseni etrafında taban
açısı değiştirme

X ekseni etrafında taban
açısı değiştirme

1

0,69

-0,99

0,31

0,04

0,81

2

0,56

-0,84

0,15

0,08

0,30

3

0,44

0,03

-0,13

0,06

0,46

4

0,99

-0,55

0,48

0,37

0,40

5

0,27

0,28

-0,20

0,72

0,73

6

0,63

-0,45

0,94

0,98

0,43

7

0,48

0,72

-0,41

0,22

0,28

8

0,75

-0,77

0,41

0,87

0,22

9

0,41

0,97

0,86

0,61

0,96

10

0,30

-0,32

0,81

0,40

0,20

11

0,21

0,13

-0,29

0,49

0,01

12

0,81

-0,02

-0,08

0,44

0,54

13

0,84

0,39

0,58

0,75

0,10

14

0,94

-0,40

-0,47

0,57

0,90

15

0,12

0,21

-0,59

0,66

0,61

16

0,21

0,58

-0,93

0,20

0,65

17

0,88

-0,64

-0,88

0,94

0,70

18

0,52

0,82

0,08

0,26

0,57

19

0,59

0,65

0,55

0,68

0,13

20

0,06

-0,14

0,70

0,33

0,34

21

0,03

0,90

-0,72

0,90

0,84

22

0,36

-0,22

0,19

0,83

0,96

23

0,16

0,48

-0,75

0,51

0,04

24

0,77

-0,70

-0,58

0,13

0,79

İki farklı DOE çalışmasından elde edilen verileri birleştirmek ve tasarım değişkenlerinin ara değerlerindeki
sonuçları da bulabilmek için HyperStudy programında HyperKriging yöntemi ile yaklaşım modeli kurulur. Bu
model ile tasarım değişkenlerinin DOE çalışmalarında bulunmayan ara değerlerinin sonuçları çözüm yapılmadan
bulanarak zaman tasarrufu sağlamaktadır.
Formula SAE aracı darbe sönümleyici parametrik optimizasyon problemi için GRSM (Global Response Search
Method) yöntemi seçilmiştir. Bu yöntem için girdiler HyperKriging ile oluşturulan yaklaşım modelinden alınır.
GRSM ile kurulan optimizasyon modelinde amaç fonksiyonumuz ağırlık, kısıt fonksiyonları ise minimum ve
ortalama yavaşlama ivme değerleridir.
GRSM optimizasyonu sonucunda tasarım değişkenleri, amaç fonksiyonu, kısıt fonksiyonları için elde edilen
sonuçlar ve oluşan optimizasyon sonrası darbe sönümleyici modeli Tablo 4 de verilmiştir.
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Tablo 4. Parametrik optimizasyon sonuçları

Unsurlar

Değerler

Y ekseninde öteleme

0.99

X ekseninde öteleme

0.44

Z ekseninde öteleme

-0.84

Z ekseni etrafında taban açısı değiştirme

0.06

X ekseni etrafında taban açısı değiştirme

0.87

Maksimum ivme değeri

39.79 g

Minimum ivme değeri

14.20 g

Minimum ağırlık

366 gr

Optimizasyon sonrası model

Optimizasyon sonucu oluşan tasarım değişkenleri değerlerine göre darbe sönümleyici oluşturulduğunda ve
geometrik şartları sağlayacak şekilde model tekrar oluşturulduktan sonra düşme analizi yapılmıştır. Yapılan analiz
sonuçları şekil 3 de verilmiştir. Şekil 3’de sol üstte oluşturulan darbe sönümleyici modeli, sol altta darbe
sönümleyicisi düşme analizi sonuç görseli, sağ üstte ivme-zaman grafiği sağ altta ise enerji-zaman grafiği
gösterilmiştir. Sönümlenen enerjinin maksimum (7350 J) olduğu andan sonra darbe sönümleme işlemi
tamamlanarak geri tepme safhasına geçiş olmaktadır ve bu nedenle sönümlenen enerjide ve yavaşlama ivmesinde
düşüş başlamaktadır.

Şekil 3. Optimizasyon sonrası düzenlenmiş darbe sönümleyici düşme analizi sonuçları

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada Formula SAE aracı darbe sönümleyicisi için düşme analizi ile parametrik optimizasyon
uygulanmıştır. Parametrik optimizasyon modeli için 3 tanesi öteleme ve 2 tanesi de açısal olmak üzere 5 farklı
tasarım değişkeni tasarlanmıştır. Tasarım değişkenlerinin düşme analizinde yavaşlama ivmesi ve sönümlenen
enerji değerlerini görmek amacıyla iki farklı DOE çalışması yapılmış ve bu DOE çalışmaları HyperKriging
yaklaşım modeli ile birleştirilmiştir. Oluşturulan yaklaşım modeli üzerinden GRSM optimizasyon yöntemi ile
parametrik optimizasyon yapılmıştır. Optimizasyon sonucu oluşan darbe sönümleyici sanal olarak yarışma
komitesinin belirlediği fiziksel ve dayanım şartlarını sağlamaktadır. Çalışmanın bundan sonraki aşamasında
tasarlanan darbe sönümleyici fiziksel olarak test edilerek gerçek sonuçları incelenecektir.
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ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYA SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ
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ÖZET
Son yıllarda, içten yanmalı motorlardan kaynaklanan kirletici emisyonların insan sağlığına ve çevreye olan
zararlarından dolayı taşıt üreticileri elektrikli araçların geliştirilmesi üzerine ciddi yatırımlar yapmaktadır.
Elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların menzil, maliyet ve şarj süreleri gibi problemlere çözüm getirildikçe
elektrikli araç kullanımı daha da artacaktır. Bataryaların geliştirilmesi ve yönetilmesinde önemli bir konu da
bataryanın termal yönetimidir. Batarya performansı, çok yüksek veya çok düşük ortam ve çalışma sıcaklıklarına
karşı duyarlıdır. -10 ºC batarya sıcaklığının altında performans ciddi bir şekilde düşmektedir. 50 ºC üstü
sıcaklıklarda ise batarya içi reaksiyonların kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmesi sonucu thermal runaway olarak
bilinen olayın gerçekleşmesi riski artmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar bataryanın sürekli yüksek sıcaklıklarda
çalışmasının batarya ömrünü hızlı bir şekilde azalttığını göstermektedir. Batarya paketi içerisindeki hücreler
arasındaki sıcaklık dağılımları mümkün olduğu kadar birbirlerine yakın olmalıdır. Hücreler arasındaki büyük
sıcaklık farkları farklı hücre ömürlerine ve farklı şarj – deşarj davranışlarına sebep olabilmektedir. Bu çalışmada
bataryanın optimum ve güvenli sıcaklıklarda çalışabilmesi için batarya termal yönetimi üzerine son yıllarda
yapılan çalışmalar derlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Batarya termal yönetim sistemleri, elektrikli araçlar, bataryalar

INVESTIGATION OF BATTERY COOLING SYSTEMS OF ELECTRIC VEHICLES
ABSTRACT
In recent years, automobile manufacturers are making serious investments in the development of electric vehicles
due to harmful effects of the pollution emissions from internal combustion engines to human health and the
environment. The usage of electric vehicles will increase as the problems of the batteries such as range, cost and
charging time are solved. An important issue in the development and management of batteries is the battery
thermal management. Battery performance is sensitive to very high or very low ambient and operating
temperatures. Performance of the battery drops seriously below -10 ºC temperature. At temperatures above 50 ºC,
the chemical reactions in battery cells go beyond control and increases the risk of a very fast and uncontrolled
increase in temperature, which is known as the thermal runaway. Some studies show that operating the battery at
constantly high temperatures reduces the battery life. The temperature gradients between the cells in the battery
pack should be as close as possible to each other. Wide temperature gradients between cells can lead to different
cell lifetimes and different charge - discharge behaviors. In this study, recent studies on battery thermal
management in order to enable the battery to operate at optimum and safe temperature ranges are compiled.
Keywords: Battery thermal management systems, electric vehicles, batteries

1. GİRİŞ
21. Yüzyılda, taşıtlardan kaynaklanan kirletici emisyonlardan kaynaklanan hava kirliliğini, küresel ısınmaya sebep
olan sera gazlarını ve çoğu ülkenin ithal ettiği petrole olan bağımlılığı azaltmak için elektrikli araçlar büyük
potansiyel taşımaktadırlar (Corrigan ve Masias, 2011). Elektrikli araçların Bataryalar genellikle birden fazla
elektrokimyasal hücrelerden oluşan, depolanan kimyasal enerjiyi yüksek verimle elektrik enerjisine dönüştürebilen
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portatif depolama aygıtlarıdır (Whittingham, 2012). Bu dönüşüm elektrokimyasal redoks reaksiyonları ile
gerçekleşir. Şarj edilebilir bataryalarda ise bu prosesin tersi gerçekleşerek batarya şarj edilir. Bu tarz reaksiyon bir
materyalden başka bir materyale, bir elektrik devresi üzerinden elektron transferi ile gerçekleşir. Paslanma veya
yanmanın olmadığı elektrokimyasal redoks reaksiyonunda direkt elektron transferi olur ve sadece ısı açığa çıkar
(Reddy ve Linden,2011).
Elektrikli ve hibrit araçlarda kurşun-asit, nikel-metal-hidrid, metal-hava ve lityum-iyon gibi birden fazla batarya
tipi kullanılmaktadır (Chau vd., 1999). Lityum-iyon bataryalar nikel-metal-hidrid ve kurşun-asit bataryalara göre
daha yüksek çevrim ömrü, enerji, güç ve voltaj sağlamaktadır (Rao ve Wang, 2011). Bu üç batarya tipinin de 25
ºC ile 40 ºC çalışma sıcaklığı aralığında bulunması verim ve batarya ömrü açısından faydalıdır. Hücreden hücreye
5 ºC’den az fark olması arzu edilmektedir. Bir elektrikli araçta bataryadan optimum performansı yakalamak için
batarya sıcaklığını istenilen aralıkta tutacak ve hücreler arasındaki dengesiz sıcaklık dağılımını azaltacak bir
batarya termal yönetim sistemine ihtiyaç vardır (Pesaran, 2002).
Saw vd. (2013, 2015) lityum-iyon batarya hücresinin ısı üretimini şarj ve deşarj şartlarında nümerik olarak
incelemişlerdir. Deneysel sonuçlara yakın veriler elde etmişlerdir. Hücrede üretilen ısının reaksiyon ve iç dirençten
kaynaklandığını ve ana ısı üretiminin reaksiyon ısısı olduğunu tespit etmişlerdir. Hiçbir soğutma sistemi
kullanılmadan yapılan analizlerde hücre yüzeyinde minimum ve maksimum sıcaklık arasındaki fark yaklaşık 10 ºC
olarak tespit edilmiş ve yazarlar tarafından bu farkı giderecek soğutma sistemi tasarlanması önerilmiştir.
Bir bataryanın termal yönetim sisteminden beklenenler aşağıdaki gibidir (Pesaran, 2001):
 Batarya hücreleri arasında ve batarya paketinin genelinde sıcaklık farkı çok büyük olmamalıdır.
 Bütün hücreler optimum çalışma sıcaklığı aralığında (25 ºC – 40 ºC) bulunmalıdır.
 Sistem kompakt, hafif ve montajı kolay olmalıdır.
 Güvenilir ve dayanıklı olmalıdır.
 Düşük maliyetli ve bakımı kolay olmalıdır.
 Düşük enerji tüketimine sahip olmalıdır.

2. BATARYA SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Bir batarya termal yönetim sisteminde ısıtma ve soğutma sistemleri gereklidir. Bu çalışmada soğutma sistemleri
incelenmiştir. Genellikle batarya soğutma sistemi olarak hava soğutma, sıvı soğutma, ısı borusu ile soğutma, faz
değiştiren malzemelerle soğutma sistemleri ve bunların kombinasyonları kullanılmaktadır. Bu sistemlerin
birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları vardır (Yang vd. 2016).

2.1. Hava ile Soğutma Sistemleri
Hava ile soğutma sistemleri düşük maliyetli ve hafiftir. Montajı ve bakımı kolaydır. Ancak havanın düşük özgül
ısı sığası sebebiyle hibrit araç bataryaları gibi ısı üretiminin düşük olduğu batarya sistemleri için daha uygundur
(Peseran, 2001).
Chen vd. (2017) bir hibrit araç bataryası hava ile soğutma sisteminde giriş hava hızını ve soğutma kanallarını
optimize ederek soğutma performansını iyileştirmişlerdir. Optimazsyon yapılan parametreler şekil 1’de
görülmektedir. Yapılan optimizasyon çalışmasıyla batarya yüzeyindeki maksimum sıcaklık farkını %45
azaltmışlardır.
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Şekil 1. Bir hibrit araç bataryasının hava ile soğutma sistemi

Liu vd. (2014) 20 hücreden oluşan bir lityum-iyon batarya paketinde hava, su ve PCM ile soğutma sistemlerinin
performanslarını hızlı deşarj koşulunda karşılaştırmışlardır. Normal atmosfer sıcaklığı şartlarında su ile soğutmada
en düşük sıcaklıklara ulaşılmış, PCM ile soğutmanın da yeterli soğumayı sağladığı ve en iyi batarya yüzeyi
sıcaklık dağılımı değerlerini verdiğini tespit etmişlerdir. Düşük ve sıfırın altı atmosfer sıcaklıklarında hava ile
soğutmanın bataryanın ısınmasında faydalı olduğu ve deşarjın bitimine kadar istenilen sıcaklığı sağladığı
görülmüştür. Artan Reynolds sayısı sıvı ile soğutma sisteminde faydalı olurken hava ile soğutmada pek fazla
etkisinin olmadığı görmüşlerdir.
Tran vd. (2014) lityum-iyon batarya paketinin soğutma sisteminin ısı borusu olduğu durumda yüksek yük altında
tek başına yeterli olmadığını, ısı borusunun kondenser kısmının doğal taşınım ile soğuduğu durumda batarya
paketini yeteri kadar soğutamadığını görmüşlerdir. Isı borusunun kondenser kısmını hava ile soğutarak bataryayı
istenilen sıcaklık aralıklarında tutabilmişlerdir. Artan hava hızının bir yerden sonra soğutmaya olumlu etkisinin
olmadığını görmüşlerdir. Sistemden çekilen enerjiyi, ses seviyelerini ve en iyi soğutma performansını
sağlayabilmek için hava hızının ve hava kanallarının geometrisinin optimizasyonunu yapmışlardır.
Wang vd. (2016) lityum-iyon batarya hücresinin hava ile soğutma performansını düşük yükte çalışma şartlarında
ve farklı ortam sıcaklıklarında kesikli soğutma ile sürekli soğutmanın şartlarında incelemişlerdir. Maksimum
sıcaklıkta 1.1 – 1.3 ºC artışla sistemden çekilen enerjinin %83 ile %92 arasında azaldığını görmüşlerdir.
Chen vd. (2016) tek bir lityum-iyon batarya hücresini 4 farklı soğutma sistemiyle soğutarak sistemlerin
performanslarını karşılaştırmışlardır. Simülasyonu yapılan soğutma sistemleri Şekil 2’de gösterilmiştir. Soğutma
plakası (b) ile soğutmanın diğerlerine göre daha fazla ağırlık getirmekte olduğunu ve soğutma performansının
diğerlerine göre daha kötü olduğunu tespit etmişlerdir. İndirekt sıvı soğutma sisteminde, özellikle düşük soğutucu
akışkan debilerinde bölgesel sıcaklık farklarının çok fazla olduğunu görmüşlerdir. Hava soğutma sisteminde
bataryadan çekilen parazitik gücün en fazla olduğunu tespit etmişlerdir.

Şekil 2. 4 farklı batarya hücresi soğutma sistemi
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2.2. Faz Değiştiren Materyallerle Soğutma Sistemleri
Faz değiştiren materyeller (PCM) yüksek ısı enerjisi depolama kapasitesine sahip materyallerdir. Erime noktasına
kadar bataryayı sabit sıcaklıkta tutabilirler. Pasif bir soğutma yöntemidir ve hava veya sıvı soğutma sistemleri ile
birlikte kullanılmaya uygundur. Ancak uzun vadede ısıl stabilitesi düşüktür. Diğer soğutma sistemlerine adapte
olabilmesi ve sistem çekilen gücü azaltması gibi pozitif özelliklerden dolayı bilim adamlarını bu alanda araştırma
yapmaya yöneltmiştir.
Alipanah ve Li (2016) çalışmalarında octadecane, galyum ve octadecane-aluminyum köpük kompozit PCM ile
batarya soğutma sisteminde deneyler yapmışlardır. Daha yüksek ısıl yayınım daha iyi soğutma performansı
gösterdiğini ve batarya yüzeyindeki sıcaklık gradyenleri arasındaki farkın daha az olduğunu görmüşlerdir. Metal
köpük ile oluşturulan kompozit yapının daha yüksek ısıl iletimi ve ısı sığası sayesinde daha iyi soğutma
performansı sergilediğini görmüşlerdir.
Wu vd. (2016) lityum-iyon batarya hücresinin soğutulmasında hava ile soğutma ile birlikte PCM ve bakır plaka
takviyeli PCM ile soğutma performansında iyileştirmeyi hedeflemişlerdir. Tasarladıkları soğutma sistemi Şekil
3’te görülmektedir.Bakır plaka takviyeli PCM ile normal PCM’e göre %6-7, hava soğutmaya göre %15-16
iyileşme sağlamışlardır.

.
Şekil 3. Bakır plaka takviyeli PCM ile tasarlanan soğutma sistemi

Wu vd. (2017) lityum-iyon bataryada PCM ile soğutmanın ve ısı borusu destekli PCM ile soğutmanın
performanslarını karşılaştırmışlardır. Isı borusu takviyeli sistem ile normal PCM sistemine göre hem batarya
yüzeyinde hem de batarya paketinin genelinde daha uniform bir sıcaklık dağılımı elde etmişlerdir. Bataryadan bir
çevrime göre enerji çekildiğinde sadece PCM ile olan soğutma sisteminde çevrim sayısı arttıkça sıcaklıkta sürekli
artış görülürken ısı borusu ile takviyeli sistemde ilk çevrimden sonra sıcaklık sabit tutulabilmiştir.
Lv vd. (2016) ve lityum-iyon batarya paketini soğutmada PCM malzemenin alüminyum kanatçıklar ekleyerek
yüzeyden olan ısı transferini arttırarak maksimum sıcaklığı %4, batarya hücresi yüzeyindeki sıcaklık farkını da
%12 azaltmışlardır.
Ianniciello vd. (2018) batarya soğutma sistemi olarak PCM üzerine yapılan çalışmaları inceleyerek sistem
performansının geliştirilmesi için yöntemler önermişlerdir. Sayısal yada deneysel yöntemlerle sistem için en
uygun PCM’i bulmayı, metal köpüğü veya grafit matris ile PCM’i birleştirmeyi, metal kanatçıklar gibi ısıl iletimi
yüksek malzemeleri PCM yüzeyine eklemeyi, farklı erime sıcaklılarına sahip PCM katmanlarını birleştirmeyi,
sistemin geometrisini optimize etmeyi ve PCM yüzey alanını ve kütlesini arttırmayı tavsiye etmişlerdir. Ancak
sadece PCM’in yeterli olmayacağı durumlarda hava ile soğutma ve PCM’i beraber kullanmayı tavsiye etmişlerdir.
Zou vd. (2018), lityum-iyon batarya paketini soğutmada PCM malzemenin içine grafen ve çok çeperli karbon nano
tüpler (MWCNT) ekleyerek ısıl iletimi arttırmayı ve sıvı PCM’de ki hızlı sıcaklık yükselmesini kısıtlamayı
hedeflemişlerdir. MWCNT ilavesinin grafen ilavesine göre ısıl iletimi daha çok arttırdığını tespit etmişlerdir.
Grafen-MWCNT kütlesel oranları 3-7 olduğunda en iyi ısıl iletim ve soğutma performansının sağlandığını
görmüşlerdir. Bu orandaki ilave sıvı fazındaki PCM’in ani sıcaklık yükselmesini kısıtladığından dolayı GrafenMWCNT ilaveli PCM ile soğutma sisteminin batarya ısıl yönetiminde kullanılmasında büyük potansiyel
görmüşlerdir.
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2.3. Sıvı Soğutma Sistemleri
Sıvı soğutma sistemleri elektrikli araçlar için hızlı şarj-deşarj, yüksek ivmelenme ve yüksek fren enerjisi geri
kazanımı oranlarında en iyi performansı gösterebilen soğutma sistemleridir. Hava soğutma sistemlerine göre daha
yüksek soğutma kapasitelerine sahiptir. Ancak hava soğutma sistemlerine göre pompa, soğutma sıvısı deposu,
eşanjör gibi elemanlar sebebiyle daha ağır ve masraflıdır. Bakım ve tamir gereksinimleri de diğer sistemlere göre
daha zor ve masraflıdır. Pasif sıvı soğutma sistemi olarak ısı boruları da sayılabilir. Isı borularının yüksel ısıl
iletim, evaporator yüzeyinde neredeyse sabit sıcaklık, esnek geometriye sahip olabileceği için değişik boyutlardaki
boşluklara uygulanabilmesi ve diğer soğutma sistemleriyle birlikte kullanılabilmesi gibi avantajları vardır. Ancak
yüksek maliyet ve zor üretilebilirlik gibi dezavantajları vardır. Son yıllarda aktif ve pasif sıvı soğutma
sistemlerinde batarya ömrü, batarya performansı, sistemden çekilen güç ve maliyet konularında iyileştirmeler
yapmak üzerine nümerik ve deneysel çok sayıda çalışmalar yapıldığı görülmüştür.
Mondal vd. (2017) lityum-iyon bataryada sıvı soğutma sisteminde farklı soğutucu akışkan olarak saf su ve etilen
glikol karşılaştırmış ve bu akışkanlara nanopartiküller ilave ederek elde edilen akışkanların soğutma
performansları üzerine etkilerini nümerik incelemişlerdir. Saf suyun ısıl iletkenliğinin etilen glikole göre daha
yüksek olması sebebiyle bütün durumlarda saf suyun soğutma performansının daha iyi olduğu görülmüştür.
Nanopartikül ilavesi ısıl iletkenliği arttırmasına rağmen soğutma performansı üzerine önemli bir etkisinin olmadığı
görülmüştür. Bunun sebebinin de nanopartiküllerin akışkanın ısı sığasını düşürmesi ve akışkana aktarılan ısının
azalması olduğu tespit edilmiştir.
Yang vd. (2015) lityum-iyon bataryada elektromanyetik pompayla soğutma ve su yerine sıvı metal (galyum)
kullanmışlardır. Su ile soğutmayla kıyaslandığında, sıvı metal daha yüksek soğutma kapasitesi sayesinde daha eşit
sıcaklık dağılımı sağladığını ve hızlı şarj gibi zorlayıcı durumlarda suya göre çok daha iyi soğuma sağladığını
tespit etmişlerdir. Ayrıca sıvı metal kullanımıyla birlikte yüksek soğutma performansı sayesinde elektromanyetik
pompanın bataryadan daha az enerji çektiği görülmüştür.
Ye vd. (2015) lityum-iyon bataryada yüksek hızlı şarj ve sert ivmelenme koşulları gibi yüksek ısı üretimi
durumunda sıcaklık dağılımlarını ve en iyi soğutmayı sağlamak için optimizasyon çalışması yapmışlardır.
Soğutmayı kondenser kısmı su ile soğutulan ısı borusu sistemiyle sağlamışlardır. Çalışmada hücre başına ısı
borusu sayısının ve kondenser kısmına eklenen bakır kanatçıkların sayısının eşit sıcaklık dağılımı sağlamaya ve
soğutma performanslarına etkileri incelenmiştir. Isı borusunun sayısının yükseltilmesinin bir noktadan sonra eşit
sıcaklık dağılımını iyileştirmediği görülmüştür. Bakır kanatçıkların eklenmesi soğutma kapasitesini arttırdığından
dolayı soğutma performansını arttırmış ve eşit sıcaklık dağılımını sağlamaya pozitif etki göstermiştir. Şekil 4’te
tek batarya hücresinin ısı borusu ve kanatçıklarla soğutma sistemi gösterilmektedir.

Şekil 4. Isı borusu ve bakır kanatçıklı batarya soğutma sistemi

Liang vd. (2018) lityum-iyon batarya paketini soğutmada ısı borularını kullanmışlardır. Isı borularının kondenser
kısımlarını su ile soğutmuşlardır. Farklı ortam sıcaklıklarının, soğutma suyu sıcaklıklarının ve debilerinin soğutma
performansı üzerine etkilerini incelemişlerdir. Soğutucu sıcaklığı ile soğutma suyu sıcaklığının aynı olduğu
durumda soğutma suyu debisinin artmasıyla soğutma performansı artmış ancak debi artışının bir noktadan sonra
performansa çok fazla etkisi olmadığı görülmüştür. Düşük soğutma suyu sıcaklığının soğutma performansına
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etkisi en fazla yüksek ortam sıcaklığı şartında sağlandığı görülmüştür. Kesikli soğutma suyu çevrimi ile de
bataryanın istenilen sıcaklık aralığında tutulabileceğini de gözlemlemişlerdir. Kesikli soğutma ile de bataryadan
çekilen parazitik güç miktarı azalmıştır.
Qian vd. (2016) lityum-iyon batarya paketini soğutmada içerisinden soğutucu akışkan geçen mini kanallı soğutma
plakalarını kullanmışlardır. Bu nümerik çalışmada mini kanal sayısının ve akışkan debisinin batarya soğutma
performansına ve batarya hücreleri yüzeyindeki sıcaklık dağılımlarına etkilerini incelemişlerdir. Mini 2 mini
kanaldan 7 mini kanala soğutma performansı incelenmiş, kanal sayısı 5’e kadar soğutma performansında artış ve
yüzey sıcaklık dağılımlarında istenilen şekilde iyileşme sağlanmış ancak kanal sayısı 5’i geçtikçe çok fazla
iyileşme olmadığı tespit edilmiştir.
E vd. (2018) lityum-iyon batarya paketini soğutmada soğutma plakalarıyla sıvı soğutma ile sağlamışlardır.
Tasarlanan sıvı soğutma Şekil 5’te görülmektedir. Soğutma kanalının yüksekliği, genişliği, adedi ve soğutma
sıvısının debisinin soğutma performansına etkilerini incelemişlerdir. Soğutma performansına en büyük etkiyi kanal
sayısının ve soğutucu akışkan debisinin sağladığını, kanal yüksekliğinin ve genişliğinin etkisinin ikinci planda
kaldığını görmüşlerdir. 4 parametrenin optimizasyonuyla soğutma performasında büyük ölçüde iyileştirme
sağlamışlardır.

Şekil 5. Soğutma plakaları ile sıvı soğutma sistemi

Ren vd. (2017) lityum-iyon batarya paketini soğutmada su filmi kullanarak PCM ile kıyaslamışlardır. Batarya
paketinin etrafına monte edilen su filminde suyun buharlaşması ile soğutma sağlanmaktadır. NEDC çevrimine
göre çalışmada batarya sıcaklığını sabit tutabilmeşlerdir. Isı boruları kadar yüksek soğutma kapasitesine sahip
olmasa da PCM ile soğutmaya göre biraz daha iyi sonuçlar almışlardır. Üretilen su filmi maliyetinin batarya
başına 0,1$ olduğu belirtilmiştir.

3. SONUÇ
Elektrikli araçlar her geçen gün daha yaygın hale gelmektedir. Batarya ömrü, batarya şarj süresi ve bataryanın
sağlayacağı menzil konularında iyileştirmeler sağlandıkça petrole bağımlılık azalacak ve elektrikli araçlar daha da
yaygınlaşacaktır. Bu çalışmada son yıllarda, bataryaların ömrüne, performansına ve menziline etki eden batarya
soğutma sistemleri üzerine yapılan çalışmalardan dikkat çekici olanları derlenmiştir.
Hava ile soğutma sistemleri, tüm çalışma koşulları göze alındığında, hibrit araçlar için daha uygun olacağı,
elektrikli araçların hızlı şarj- deşarj koşullarında yeterli soğutmayı sağlayamayacağı görülmüştür. Diğer soğutma
sistemleriyle birleştirildiğinde elektrikli araçlarda da kullanılabilme ihtimali olabileceği tespit edilmiştir.
Faz değiştiren materyaller ile soğutma sistemleri elektrikli araç bataryalarının soğutulmasında tek başına olmasa
da diğer sistemlerle birlikte kullanıldığında büyük faydalar sağlayan pasif soğutma sistemleridir. Sıvı ile soğutma
sistemi ile birlikte kullanıldığında pompadan çekilen parazitik gücü azaltabilecektir. Faz değiştiren materyallerle
soğutma sistemleri üzerine çok sayıda çalışma yapıldığı görülmüştür. Maliyetler azaldıkça ve sistemi geliştirme
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çalışmaları arttıkça tek başına pasif olarak da elektrikli araçların batarya soğutma sistemi ihtiyacını
karşılayabilecek konuma gelmesi olasıdır.
Sıvı ile soğutma sistemleri diğer sistemlere göre daha yüksek soğutma kapasitelerine sahiptir. Ancak aktif
soğutma sistemlerinde pompanın çekeceği güç, sistemin elemanlarının getirdiği ekstra ağırlık ve bakım maliyeti
gibi negatif yönleri vardır. Pasif sıvı ile soğutma sistemi olarak ısı boruları üzerine son yıllarda yapılan
çalışmaların arttığı tespit edilmiştir. Isı boruları bazı durumlarda tek başına tüm soğutma ihtiyaçlarını
karşılayamasa da diğer sistemler ile birlikte kullanıldığında etkili bir batarya soğutma sistemi olarak önümüzdeki
yıllarda karşımıza çıkması olağandır.
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ÖZET
Bu bildiride, binek araçların bagaj hacimlerinin uluslararası standartlara göre hesaplanabilmesi için bilgisayar
destekli tasarım (CAD) yazılımı içerisinde çalışan bir yerleşim algoritması geliştirilmiş, algoritma kodlanarak
örnek modeller üzerinde uygulanmıştır. Dış yüzeyleri verilen bagaj geometrik modeli üzerinde, ISO ve DIN
standartlarında yer alan yöntem referans alarak bagaj içine konulan hacimsel blokların dik yerleşim düzenlerine
göre dizilmesi gerçekleştirilmiş, maksimum sayıda bloğun sığdığı durum bagaj hacmi olarak belirlenmiştir. Bu
sayede, yeni araç tasarım sürecinde zaman ve maliyet açısından önemli kazanımlar söz konusu olacak, mevcut
durumda fiziksel ortamda manuel olarak yapılan ve zaman alan testler, araç tasarım sürecinde CAD ortamında
daha kısa sürede gerçekleştirilebilecektir.
Anahtar Kelimler: Araç bagaj hacmi, DIN 70020, ISO 3832.

DEVELOPING AN ALGORITHM FOR CALCULATING VEHICLE TRUNK
VOLUME

ABSTRACT
In this study, an algorithm was developed in order to calculate the trunk volumes of vehicles according to
international standards. The algorithm was coded inside the CAD model and applied on the example models.
Standard blocks are arranged orthogonally inside a given outer surface of trunk volume according to ISO and DIN
standards. The maximum number of blocks is set as trunk volume. Therefore, there will be significant gains in
terms of time and cost in the new vehicle design process. In the current situation, the manual and time-consuming
tests in the physical environment can be performed in the CAD environment in the vehicle design process in a
shorter time.
Keywords: Trunk volume, DIN 70020, ISO 3832.

1. GİRİŞ
Müşterilerin araç alımında önemli seçim kriterlerinden birisi olan bagaj hacmi, hacmi çevreleyen yüzeylerden
oluşan kapalı geometrik hacimden değil, uluslararası standartlarda tanımlanan yöntemler ile hesaplanıp araç
kataloglarında litre biriminde belirtilmektedir. Bu standart yöntemler temelde bagaj içine belli büyüklüklerde blok
yapıların yerleştirilmesi esasına dayanmaktadır. Mevcut durumda araç üreticileri bu işlemi fiziksel bagaj üzerinde,
standart blokları bagaj içine el ile sığdırmak suretiyle ya da CAD modeli üzerinde operatör tarafından bloklar
montaj ortamında tek tek yerleştirilmektedir. Bu çalışmalar için fiziksel prototipe, ortalama 3-4 günlük zamana ve
bu alanda deneyimli operatöre ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca araç tasarım sürecinde bagaj hacmini etkileyen
tasarım değişikleri sonucu yeni bagaj hacmi, her defasında CAD modeli üzerinde operatör tarafından manuel
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olarak blokların tekrar teker teker yerleştirilmesi ile hesaplanmakta ve bu işlem zaman almaktadır. Fiziksel bir
bagaj modeli üzerinde bagaj içine doldurulmuş blokların resmi Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Bagaj içine yerleştirilmiş bloklar

Bu çalışmada operatörün deneyiminden bağımsız, dik yerleştirme kurallarına göre maksimum sayıda standart blok
sığdırılacak şekilde CAD modeli üzerinde çalışan bir yerleşim algoritması geliştirilmiş ve kodlanarak örnek bagaj
modellerine uygulanmıştır.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Literatürde, kapalı bir hacim içine geometrilerin yerleştirilmesi ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Lojistik
sektöründe tır taşımacılığında da benzer bir ihtiyaç söz konusudur. Farklı ebatlardaki taşınacak ürünlerin, tır içine
en az boşluk kalacak şekilde yerleştirilerek en az sayıda tır ile taşıma yapılması istenmektedir. Böylece taşıma
maliyetleri en aza indirgenip zaman ve maliyetten tasarruf edilmek istenir. Aynı şekilde araç bagaj hacminin
hesaplanması içinde benzer bir durum söz konusudur. Maksimum sayıda blok yerleşimi için optimizasyon
algoritmalarını kullanan çalışmalarda mevcuttur.
Tiwari ve ark. (2010), ISO standardı çerçevesinde örnek bir bagaj modeli içerisine blokları verimli ve hızlı
yerleştirme çalışmasını yapmışlardır. Yapmış oldukları çalışmada optimizasyon algoritması ve yerleşim
algoritmasını birbiri ile bağlantılı bir şekilde çalıştıracak bir yöntem ile örnek bagaj hacmi için en yüksek verim
sonucunu çözümlemişlerdir. Domingo ve ark. (2013), konteynır yükleme problemini ele alarak diferansiyel
gelişim algoritması ve yerleşim algoritmasını kullanarak konteynır içerisine üç farklı tip blokları yerleştirmişlerdir.
Joung ve Noh (2014) araç yükleme problemi için gruplama algoritması tabanlı bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.
Yapmış oldukları çalışma da bir birleriyle etkileşimli dört adet algoritma kullanmışlardır. Bunlar gruplama
algoritması, sıralama algoritması, yönelim algoritması ve yükleme algoritmasıdır. Shellshear ve ark. (2012)
yaptıkları çalışmada tersine çevrilmiş doldurma yöntemi isimli yeni bir yöntem ile yükleme problemine çözüm
aramışlardır. Hedef olarak herhangi bir bloğun herhangi bir açı ve yönelim pozisyonu şeklinde bagaj içerisine
yerleşimini seçmişlerdir. Shellshear ve ark. (2015) bagaj yükleme çalışmalarında genetik algoritma ve yerel
optimizasyonunu birbiri ile etkileşimli şekilde programlayarak blokları bagaj içerisine yerleştirmişlerdir.
Optimizasyon çalışmaları her blok için 24 farklı yönelimden birini seçerek uygun olan yönelimi genetik
algoritmanın seçmesiyle yükleme yapılmış ve en verimli sonuç bulunarak bagaj hacmi belirlenmiştir. Dereli ve
Daş (2011) konteyner yükleme problemleri için karınca kolonisi optimizasyonu yaklaşımını temel alan iki yeni
algoritma önermiştir. Parametreleri faktöriyel tasarım ile belirlenen bu algoritmaların performansları literatürde
verilen standart problemler için test edilmiş ve sonuçlar literatürdeki diğer çalışmalar ile mukayese edilerek
irdelenmiştir.
Bu çalışmada, başlangıç olarak örnek bir bagaj modeli referans alınmış, bagaj yüzeyleri düzlemsel olarak
modellenmiştir. Bagaj modeli içerisine DIN standardında yer alan blokları, bagaj içinde en az boşluk kalacak
şekilde bagaj içerisine yerleştiren algoritma geliştirilmiştir. Blokların bagaj içerisine doldurulması işlemi için
Visual Basic programlama dili kullanılarak NX CAD yazılımı ortamında işlemler gerçekleştirilmiştir. Blokların
bagaj içine yerleştirilmesi sırasında iki kısıt tanımlanmıştır. Birinci kısıt bloğun bagaj dışına taşmaması, ikinci kısıt
ise blokların birbiri ile kesişmemesidir. Bagaj doldurma işleminde geliştirilen algoritma çerçevesinde bagajın en
alt köşesinden başlayarak bloklar tek tek yerleştirilmiş ve bagaj içi katmanlar şeklinde otomatik olarak
doldurulmuştur. Bagaj yükleme işlemi blokların 6 farklı yönelimi için ayrı ayrı gerçekleştirilerek her sonuç birbiri
ile karşılaştırılmıştır. En fazla bloğun sığdırıldığı sonuç bagajın hacmi olarak hesaplanmıştır.
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3. ULUSLARARASI STANDARTLARDA BAGAJ HACMİ HESAPLAMA
YÖNTEMLERİ
Binek araçların bagaj hacimleri, kapladıkları sürekli geometrik hacme göre değil, uluslararası standartlarda
tanımlanmış yöntemlere göre hesaplanmaktadır. Araç üreticileri de araç bilgilerini içeren kataloglara bu
standartlara göre hesaplanmış değerleri yazmaktadırlar, ancak bu değerlerin standartlara göre hesaplanıp
hesaplanmadığı kontrol eden bir mekanizma da henüz bulunmamaktadır.
Bagaj hacmi hesaplanması ile ilgili 3 standart yayınlanmıştır. Bunlar DIN 70020, ISO3832 ve SAE J1100
standartlarıdır. Avrupa'da üretilen araçlar için DIN ve ISO standartları, A.B.D'de üretilen araçlar ise SAE
standardına göre bagaj hacimleri hesaplanmaktadır. DIN70020 ve ISO3832 satndartları içerik olarak aynıdır. Bu
standartta yer alan metod Alman VDA kurumu tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra DIN ve ISO standardı olarak
kabul edilmiştir.
Bu çalışmada ISO ve DIN standartlarında yer alan 1 litrelik bloklar referans alınarak bagaj hesaplamaları
yapılmıştır. Mevcut durumda Avrupa'da imal edilen araçlar için ISO ve DIN standardı tercih edilmektedir. ISO ve
DIN standardında kullanılan 1 litrelik dikdörtgenler prizması şeklindeki bloğun ölçüleri 200 mm, 100 mm ve 50
mm’dir. Bu blok, geometride küboid (cuboid) olarak isimlendirilmektedir. SAE J1100 standardında ise birden
fazla blok geometrisi kullanılmaktadır. Standartta tanımlanmış yedi farklı blok tipi vardır. Her blok tipi genellikle
2 veya 4 kez kullanılabilmektedir. Bu standartta yer alan blok boyutları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. SAE standardı blok ölçüleri
Blok tipi
A
B
C
D
E
F
G
H

Maksimum
Adet
4
4
2
2
2
2
2
20

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

610
457
660
553
381
533
1143
325

483
330
406
457
229
356
204
152

229
159
229
216
203
178
204
114

SAE standardında kullanılan blok tipleri günlük yaşantımızda kullanılan bavul tip ve ölçülerine yakındır. Bu
standart, kullanılan bavul boyutlarında bloklar içerdiğinden günlük kullanıma daha uygun bir hacim hesabı
yapmaktadır. Bloklar yerleştirilirken her blok maksimum sayıda izin verilen adet kadar kullanılabilir.

4. BAGAJ HACMİ DOLDURMA ALGORİTMASI
Dış yüzeyleri verilen bir bagaj içine ISO ve DIN standardında yer alan blok geometrisinin seçilen yerleşim
algoritmasına göre otomatik olarak dolduran ve CAD yazılımı içinde çalışan bir algoritma geliştirilmiştir.
Doldurma sırasında blokların bagaj yüzeyi ile kesişmemesi ve blokların birbirleri içine girişim yapmaması kısıtları
dikkate alınmıştır. Literatürde blokların bagaj içine yerleştirilmeye başlanacağı yer ve sonraki blokların
yerleştirme sırası ve yönleri için farklı yerleştirme algoritmaları geliştirilmiştir. Bunlar arasında en yaygın olanı
alt-arka-doldurma algoritmasıdır. Alt-arka-doldurma algoritması, bloğun bagajın sol alt arka köşesinden başlatarak
sonraki eklenen her bloğun aynı düzlemde sıra ile doldurulur. İlk katman doldurulunca bir üst katmana geçilir.
Tüm bloklar sıra ile yerleştirilerek dolum işlemi tamamlanır.
Bu çalışmada bagaj doldurma algoritması olarak yapılan çalışmalara benzer olarak sağ-alt-ön yerleştirme yöntemi
seçilmiştir. Şekil 2’ de örnek bir bagaj boşluğu içerisine sağ-alt-ön yöntemine göre eklenen ilk blok görülmektedir.
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Şekil 2. Örnek bagaj modeli içerisine ilk eklenen blok

Bagajın içinin tamamen doldurulması için taban vektörel öncelik doldurma (TVÖD) adını verdiğimiz bir yaklaşım
ile çalışma yapılmıştır. Bu algoritma blokların öncelikle bagaj tabanında X vektörü yönünde eklenmesi, ilk katman
dolunca devamında Y vektörü yönünde bir blok eklenerek yeniden X vektörü yönünde eklenmesidir. Her katman
dolunca bir üst katmana geçilir. Şekil 3’ te X ve Y yönünde doldurulmakta olan bloklar gösterilmiştir. Bagaj
tabanın doldurulduktan sonra Z vektörü yönünde yeni bir blok eklenerek tekrar X ve sonra Y vektörleri yönünde
bloklar eklenmeye devam eder. Şekil 4’te ilk katmanın tamamen dolduğu durum gösterilmiştir.

Şekil 3. X ve Y vektörü yönünde doldurulmakta
olan bagaj

Şekil 4. İlk katmanı dolmuş ve bir üst katmana
geçilmiş aşama

Doldurma sırasında eklenen blok başka bir blok ile kesişiyorsa eklendiği vektör yönünde kesişmeyinceye hareket
ettirilerek blokların birbirleri ile kesişmesi engellenmiştir. Benzer şekilde blok geometrisinin bagaj yüzeyi ile
kesişim yapması da engellenmiştir. Bu çalışmada geliştirilmiş olan algoritmanın akış diyagramı Şekil 5’te
verilmiştir.
Bu algoritma referans alınarak verilen bagaj yüzey geometrisi için NX CAD yazılımı içinde çalışan bir yazılım
geliştirilmiştir. Birçok CAD yazılımı, kullanıcı arayüzü ile interaktif çalışma imkânı vermesinin yanında,
programlama ile kullanıcıların kendi komutlarını geliştirebilme ve rutin yapılan işlemleri programlayarak çalışma
verimini artırıcı yönde özellikler sunmaktadırlar. Bu yazılımlardan NX yazılımı da kullanıcılara NX Open adında
API denilen arayüz içinde çalışarak kendi komutlarını geliştirebilme imkânı vermektedir. Böylece kullanıcılar
rutin yapılan ve uzun zaman alan CAD işlemlerini programlamak sureti ile kısa zamanda
gerçekleştirebilmektedirler. Bu çalışmada, NX ortamında NX Open yapısı kullanılarak Visual Basic dilinde
program yazılmış ve örnek bagaj modeli üzerinde ISO ve DIN standartlarında bagaj hacim hesaplaması
yapılmıştır.
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Şekil 5. Bagaj hacmi hesaplaması için geliştirilen algoritmanın akış diyagramı

5. ÖRNEK BİR MODEL İÇİN BAGAJ HACMİNİN HESAPLANMASI
ISO ve DIN standardına göre basitleştirilmiş örnek bir bagaj hacmi üzerinde hacim hesaplaması yapılmıştır. Şekil
5’te verilen algoritmaya göre hesaplama için dış yüzeyleri düzlemsel olarak kabul edilmiş gerçek ölçülere yakın
örnek bir bagaj modeli ele alınmıştır. Blokların bagaj içine yerleştirilmesi sırasında konumu 6 farklı şekilde
olabilir. Bu konumlar Şekil 6’da görülebilir.

1.yön

2.yön

3.yön

4.yön

5.yön

6.yön

Şekil 6. Blok yerleştirme için 6 farklı yönelim

Bir bloğun bagaj içine 6 farklı yönelime göre yerleştirilmesi durumları için örnek bagaj modeli üzerinde uygulama
yapılmıştır. Blokların yerleştirilmesinde ana hedef, dolum işleminden sonra bagaj içinde en az boşluk kalacak
şekilde blokların yerleştirilmesidir.
Örnek bagaj modeli için 1. yön ve 6. yön referans alınarak doldurulmuş bagaj görüntüleri Şekil 7 ve Şekil 8’de
görülmektedir. 1. yön için toplam 536 ve 2. yön için toplam 540 blok bagaj içine yerleştirilmiştir.
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Şekil 7. 1. Yöne göre doldurulmuş bagaj

Şekil 8. 6. Yöne göre doldurulmuş bagaj

Diğer yönler içinde algoritma çalıştırılmış ve her yön için elde edilen blok sayıları Tablo 2’de verilmiştir. Her
yönde farklı blok sayıları elde edilmiştir. Bu sayılar değerlendirildiğinde en fazla blok yerleştirilen yön 6. yön
olmuştur. Blokların hepsi bu yönde yerleştirildiğinde maksimum hacim değeri elde edilebilmektedir. Buna göre
bu çalışmada kullanılan basit araç geometrisinin bagaj hacmi 540 litre olarak hesaplanmıştır.
Tablo 2. Tüm yönler için blok sayıları
Yön
1.Yön
2.Yön
3.Yön
4.Yön
5.Yön
6.Yön

Maksimum yerleştirilen
blok sayısı
536
488
534
522
502
540

Her bir yön için algoritma çalışma süresi ortalama özelliklerde kişisel bir bilgisayar üzerinde 350 saniye civarında
sürmektedir. Zaman olarak en fazla zamanı kesişme algoritması almaktadır.

6. SONUÇ
Araç üreticileri için önemli bir süreç olan bagaj hacimlerinin belirlenmesi için bu çalışmada geliştirilen bir
algoritma ve bir uygulama sunulmuştur. Bu işlemin CAD ortamında elle yapılması hatalara, eksik bagaj hacmi
hesaplanmasına ve sürecin uzun zaman almasına neden olabilmektedir. Bu çalışma sonucunda bagaj hacminin
belirlenmesinde standartlarda yer alan kurallara göre doldurma algoritmasının araç üreticilerine zaman ve maliyet
açısından faydalı olacağı aşikârdır. Çalışmanın devamında bagaj yüzeyleri formlu yüzeyler olacak şekilde çalışma
genişletilecektir. Ayrıca bloğun bagaj içinde yerleştirilmesi sırasında mümkün olan 6 farklı yöneliminin dışında
bunların karışık durumlarının da bir optimizasyon algoritması kullanılarak hesaplanması öngörülmektedir.
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ÖZET
Çok noktalı sac şekillendirme tekniği, metal sac parçaların şekillendirilmesi için geliştirilmiş esnek bir
şekillendirme yöntemidir. Bu yöntem sayesinde farklı formlardaki sac metaller tek bir kalıp sisteminde
şekillendirilebilmektedir. Bu yöntem ile havacılık, uzay, gemi ve otomotiv endüstrilerinde yüzey panellerinin
şekillendirilmesi söz konusudur. Çok noktalı şekillendirmede geleneksel kalıpların yerini alt ve üst olmak üzere
bir çift pim matrisi alır. Bu pimlerin bağıl pozisyonu hedeflenen forma göre düzenlenebilmektedir. Her bir pimin
eksenel yöndeki bağımsız hareketi ile pim matrisi çok noktalı kalıba dönüşür. Bu bildiride, çok noktalı formlama
kalıp sisteminde formlama yüzeyini belirleyen pimlerin düşey yüksekliklerinin elle pozisyonlanması yerine bir
CNC tezgah tarafından otomatik olarak konumlandırılması sağlayan bir sistemin tasarımı ve prototip üretimi
açıklanmıştır.
Anahtar Kelimler: Sac şekillendirme, Çok noktalı formlama

DIE DESIGN AND PROTOTYPE PRUDUCTION OF MULTI-POINT SHEET METAL
FORMING
ABSTRACT
Multi-point sheet metal forming technique is a flexible forming method developed for forming sheet metal parts.
Sheet metals in different shapes can be formed in a single die system. With this method, surface panels can be
formed in aviation, space, ship and automotive industries. Instead of traditional dies, two pin matrices are used in
multi-point forming. The relative position of these pins can be adjusted to the targeted form. With the independent
movement of each pin in the axial direction, the pin matrix turns into a multi-point forming die. This article
describes the design and prototype production of a CNC machine tool that allows automatic positioning of the
vertical heights of the pins defining the forming surface in a multi-point forming die system, rather than manual
positioning of the pins.
Keywords: sheet metal forming, multi-point forming

1. GİRİŞ
Çok noktalı formlama (MPF) tekniği, metal sac parçaların şekillendirilmesi için geliştirilmiş esnek bir
şekillendirme yöntemidir. Bu yöntem ile farklı formlardaki sac metallerin tek bir kalıp sistemi kullanılarak
şekillendirilmesi mümkün olmaktadır. Havacılık, uzay, gemi ve otomotiv endüstrileri gibi modern endüstrilerde
yüzey panellerinin şekillendirilmesi önemli rol oynamaktadır. Çok noktalı şekillendirmede geleneksel kalıplar
yerine pimlerden oluşan ve pimlerin bir yüzey formu oluşturduğu alt ve üst pim matrisleri kullanılır. Bu pimlerin
eksenel yönde bağıl pozisyonları ayarlanarak şekillendirilecek yüzey geometrisi oluşturulur. Şekillendirilecek
yüzeyin formunu oluşturacak olan pimlerin temas yüzeyleri küresel olduğu için temas noktasal olmaktadır. Bu
nedenle bu yönteme çok noktalı kalıp adı verilmiştir. Bu yöntem ile ilgili şekillendirilecek sac parçaların yüzey
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geometrileri derin çekme yöntemi ile şekillendirilen parçalara göre daha basit yapıdadır. Şekil 1’de örnek çok
noktalı kalıp görülmektedir.

Şekil 1. Çok noktalı kalıp örneği

Bu çok noktalı kalıp sayesinde, kalıp değiştirilmeden sadece pim yükseklikleri ayarlanarak farklı şekillerdeki üç
boyutlu sac metal parçaların şekillendirilmesi yapılabilmektedir. Form verilecek parça büyüklüğüne göre pimlerin
sayısı değişmektedir. Klasik üretim tekniğinde bu pimlerin yükseklikleri manuel olarak ayarlanmakta ve bu süreç
günler alabilmektedir. Ayrıca manuel olarak ayarlanan yükseklikler istenen konum toleranslarının dışında
olabilmektedir. Pimlerin yüksekliklerinin ayarlanması için pimlerin gövdesine vida açılmakta ve pimler kalıp
içinde eksenel yönde hareket etmektedir. Pim uçları genellikle küresel formda olup kalıp içinde pimlerin küresel
uçlarının birbirleri ile temas etmesi söz konusudur. İstenilen yüzey formu için pim yüksekliklerinin ayarlanması
sırasında her bir pim anahtar yardımıyla çevrilmekte ve istenilen yüksekliğe getirilmektedir. Bu süreçte temas
nedeniyle sürtünme etkisinden dolayı bu işlemin elle yapılması operatörü yorabilmektedir. Ayrıca vida açılmış
deliklerde ilerleyen pimler, deliklerin eksenlerindeki paralellik toleranslarının uygun olmaması durumunda
pimlerin hareketleri mümkün olmamaktadır. Bu çalışmada tüm bu olumsuzlukları giderecek yapıda yeni bir kalıp
sistemi ve CNC tezgâhı geliştirilerek pimlerin ayarlanması otomatik hale getirilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, çok noktalı formlama kalıp sisteminde formlama yüzeyini belirleyen pimlerin düşey
yüksekliklerinin elle pozisyonlanması yerine otomatik olarak belirleyen bir sistemin tasarımı ve prototip
üretimidir. Yapılan çalışmada pim yerleşim düzeni belirlenmiş, her bir pimin yüksekliğinin form verilmek istenen
sac parça yüzeyine değecek şekilde CAD yazılımı içinde düşey mesafesini hesaplayan bir algoritma ve yazılım
geliştirilmiş, bu yükseklikleri otomatik olarak ayarlayabilecek ve pimleri konumlandırabilecek bir mekanizma ve
otomasyon sistemi tasarlanmış, sistemin prototipinin yapılmış ve çalışması test edilmiştir. Kalıp ile örnek parça
basım işlemleri devam etmektedir.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Çok noktalı formlama ile ilgili literatürde birçok yayın mevcuttur. Çalışmaların çoğu formlama işleminin sonlu
elemanlar yöntemi ile modellenmesi ve proseste oluşan yüzey izleri ve geri esneme miktarının belirlenmesi ile
ilgilidir. Ayrıca ele alınan örnek parçalar düzleme çok yakın, kıvrımları az ve basit yüzeylerden oluşmaktadır. Çok
noktalı formlama işleminde, bu bildirinin konusunu teşkil eden pimlerin kalıp üzerinde otomatik
konumlandırılması ile ilgili donanım ve otomasyon konusunda yayına rastlanmamıştır. Literatürde yapılan
çalışmaların öne çıkan özellikleri şu şekilde gruplanabilir:
1. Yüzey formu üçgen sonlu elemanlar ile tanımlanmış [Cai ve Li, (2006), Zhongyi ve Mingzhe, (2001)],
2. Form verilen yüzeydeki geri yaylanma sonlu elemanlar yöntemi ile çalışılmış, yüzey ile pimler arasında
kauçuk tabaka kullanılmış [Davoodi ve Zareh-Desari, (2014), Quan ve ark., (2011), Liua ve ark., (2012),
Kadhim ve Abbas, (2013)],
3. Sonlu elemanlar yöntemi ile çok noktalı formlama incelenmiş [Liyong ve Le, (2010), Cai ve Li, (2005),
Păunoiu ve ark., (2011), Caia ve ark., (2009)],
4. Sonlu elemanlar yöntemi ile düzleme yakın örnek parçaların şekillendirme analizleri yapılmış, form izleri
oluşumu ve geri yaylanma özellikleri incelenmiş [Chunguo ve ark., (2010), Fuxing ve ark., (2009), Quan ve
ark., (2011), Cai ve ark., (2008), Li ve ark., (2010), Paunoiu ve ark., (2009), Hwang ve ark., (2010)],
5. Çok noktalı formlama yöntemi ve problemleri genel olarak incelenmiş [Durgun ve Doruk, (2014), Li ve ark.,
(1999), Li ve ark., (2002)],
6. Yüzey formu CAD ortamında polinomlar ile ifade edilmiştir. [Hwang ve ark., (2011)],
7. Sac üzerinde kırışıklığın önlenmesi için pot çemberi kullanımının gerekliliği tartışılmıştır [Zhang ve ark.,
(2007), Liu ve ark., (2008)].
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Şekillendirilen sac yüzeyine pimlerin eksenleri doğrultusunda hareket ederek temas edecek şekilde gerekli öteleme
mesafesini hesaplayan algoritmalar ise literatürde şu şekilde yer almıştır:
1. Sac parça yüzeyinin üçgen ve/veya dikdörtgen sonlu elemanlar ile tanımlanması ve teğet sınır şartlarının
kullanılması ile denklemlerin çözümü [Cai ve Li, (2006), Zhongyi ve Mingzhe, (2001)],
2. Küresel yüzey gibi basit sac parça yüzeyinin parametrik yüzey tanımı yapılıp doğrusal olmayan denklemlerin
çözülmesi [Liyong, W., Le, (2010), Păunoiu ve ark., (2011), Hwang ve ark. (2010)],
3. Sac parça yüzeyinin Bezier yüzey tanımı ile tanımlanması [Kadhim ve Abbas, (2013)].
Bu çalışmada, literatürden farklı olarak CAD ortamında her bir pimin yüzeye otomatik olarak teğetlik sınırlaması
ile temas ettirilmesi sonucu hesaplanan mesafelerin bir text dosyasına standart bir formatta her bir pimin
koordinatı (x,y) ve hareket etmesi gereken z mesafesi yazdırılarak dosyanın tezgahın kontrol ünitesine yüklenmesi
şeklinde bir yol izlenmiştir.

3. PİM YERLEŞİM DÜZENİ
Klasik sac kalıpçılığında sac parça iki kalıbın tüm yüzeyleri ile temas ederken, çok noktalı kalıp ile sac
şekillendirmede ise sac parça pim yüzeyleri ile temas ederek şekil almaktadır. Bu nedenle sabit bir kalıp alanı
içinde pim sayısının maksimum tutulması, sac şekillendirmede istenilen yüzey formunun yakalanması için
önemlidir. Bu amaçla matris formunda ve hegzagonal formda iki yerleşim düzeni belirlenerek birbirleri ile
karşılaştırılmıştır. Örnek bir kalıp alanı için her iki pim yerleşim düzeni Şekil 2’de verilmiştir.

a) Matris formu

b) Hegzagonal form
Şekil 2. Pim yerleşim düzenleri

Şekil 2.a’da yer alan yerleşim düzeninde pimler matris formunda satır ve sütün şeklinde yerleştirilmiş ve toplam
900 pim kullanılmıştır. Bu yerleşim planı için boşluk oranı %21.5 olarak bulunmuştur. Şekil 2.b’deki yerleşim
planı ise hegzagonal yerleşimdir. Aynı kalıp alanına altıgen formunda yerleştirilen pim sayısı 1003 olup, boşluk
oranı %12.5 olarak bulunmuştur. Birim alanda daha fazla pim yerleştirilen form hegzagonal form olduğundan
kalıplar bu yerleşim planına göre tasarlanmıştır.

4. PİM EKSENEL HAREKET MİKTARLARININ HESAPLANMASI
Kalıp içinde hegzagonal formda yerleştirilen pimlerin sac parçanın formunu oluşturması için istenilen yüzey
formunda eksenel yönde ilerletilmesi gerekmektedir. Geliştirilen CNC tezgâhın her bir pimi eksenel yönde
ilerletmesi için pimin diğer ucunda yer alan allen başlı cıvatayı döndürmesi gerekecektir. Bu amaçla her bir pimin,
şekillendirilecek olan yüzeye olan mesafesinin hesaplanması için CAD ortamında bir algoritma geliştirilmiştir.
Siemens NX yazılımı içinde Visual Basic programlama dili kullanılarak kod yazılmış ve her pimin x,y ve yüzeye
olan z mesafesi hesaplanmış ve bir text dosyasına yazdırılmıştır. Şekil 3’te algoritma geliştirme aşamasında
kullanılan örnek kalıp modeli görülmektedir.
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Şekil 3. Pimlerin şekillendirilecek yüzeye olan mesafeleri

Şekil 3’te verilen resimlerde pimler ve şekillendirilecek yüzey geometrisi görülmektedir. Her bir pim, yüzeye teğet
olarak temas edecek şekilde z yönünde kaydırılmakta ve bu mesafe bir text dosyasına yazdırılmaktadır. Pimlerin
yüzey formunu aldığı durum şekil 4’te görülmektedir.

Şekil 4. Geliştirilen algoritmanın çalışması sonucunda ötelenmiş pimler

Her bir pimin x,y ve z koordinatlarının yazdırıldığı text dosyası prototip üretimi yapılan tezgahın bilgisayarına
yüklenerek pimlerin konumlandırılması yapılmıştır.

5. ÇOK NOKTALI FORMLAMA SİSTEMİ TASARIMI
Kalıp içine yerleştirilen pimlerin yüzey formunu oluşturacak şekilde döndürülerek eksenel yönde hareket etmesi
için bir CNC tezgâh tasarlanmıştır. Tezgâh üzerinde bulunan sıkma kafası, text dosyasında yer alan pim x, y
koordinatlarına gitmekte ve z ekseninde ilerlemesi için pimi döndürerek ilgili mesafeye ulaşmasını sağlamaktadır.
Hedeflenen fonksiyonlara sahip olacak şekilde CAD ortamında tezgâh tasarlanmış ve CAD modeli modeli Şekil
5’te verilmiştir. Tezgâhta 3 eksende doğrusal hareket ve 1 eksende dönme hareketi mevcuttur. Kalıp tezgâh
tablasında bulunan yere yerleştirilmekte ve tezgâhın sıkma kafası kalıp içinde bulunan pimleri döndürerek
istenilen mesafeye konumlandırmaktadır.

Şekil 5. Çok noktalı formlama kalıbı pim ayar CNC tezgâh tasarımı

Üç doğrusal hareket ve bir dönme hareketi yapan tezgâhın çalışma prensibi şu şekilde kurgulanmıştır:
1. İlk kalıp tezgâhın tablasına ters şekilde dikdörtgen formda boşluk olan yere yerleştirilir. Kalıp yüzeyini
oluşturacak küresel pim yüzeyleri aşağıda kalır.
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2. CAD yazılımından alınan dosya koordinatları tezgâhın bilgisayarına yüklenir.
3. Kontrol ünitesinden alınan sinyal ile sıkma kafası ilk pimin hizasına gelerek allen başlı cıvata kavranır ve
ilgili mesafe kadar döndürülür.
4. Bu işlem sıra ile tüm pimler için gerçekleştirilir.
5. İlk kalıp tezgâh tablasından alınarak tablaya ikinci kalıp yerleştirilir.
6. 3. ve 4. adımlar bu kalıp içinde tekrarlanır.
7. Böylece her iki kalıpta bulunan pimler istenilen yüzey formuna getirilmiş olur.
Tüm süreci açıklayan akış diyagramı Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Çok noktalı sac şekillendirme işlem adımları

CAD ortamında oluşturulan koordinat dosyası CNC tezgâha taşınır, tezgâh burada pim yüksekliklerini otomatik
olarak ayarlar, son olarak kalıplar prese taşınarak burada sac parça şekillendirme işlemi ile istenilen formda parça
elde edilmiş olur.

6. ÇOK NOKTALI FORMLAMA SİSTEMİ PROTOTİP ÜRETİMİ
Tasarımı yapılan tezgahın prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu tezgâhta kullanılacak kalıp tasarımı Şekil 7’de
görülmektedir. Pimlerin yerleştirildiği alanın ölçüleri 340 x 216 mm olarak belirlenmiştir. Tezgah prototip amaçlı
olarak üretildiği için nispeten küçük ebatlı parçalar şekillendirilebilecektir. Kalıpta pot çemberi de bulunmaktadır.

Şekil 7. Çok noktalı formlama kalıp tasarımı

Örnek bir parça için pim yüksekliklerinin değiştirildiği erkek kalıptaki pimlerin konumları Şekil 8’de görülebilir.
Dişi kalıpta ise pimler kalıp içine doğru yerdeğiştirmiş olacaktır. Erkek ve dişi kalıp pim yüksekliklerinin
hesaplanmasında sac parça kalınlığı da dikkate alınmaktadır.
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Şekil 8. Örnek yüzey için pim konumları

Bu çalışmada üretilen kalıp resimleri Şekil 9’da verilmiştir. Erkek ve dişi kalıp olmak üzere 2 kalıp üretilmiştir.
Kalıbın şekillendirme yüzeyi olan üst yüzeyi Şekil 9.a’da, pimlerin sıkıldığı alt yüzeyden bir görüntü ise Şekil
9.b’de görülmektedir.

a)Kalıp üst şekillendirme yüzeyi

b) Pim sıkma kalıp alt yüzeyi

Şekil 9. Çok noktalı formlama kalıp görüntüleri

Çok noktalı formlama kalıbı pim ayar CNC tezgahı prototip olarak üretilmiş ve Şekil 10’da görülmektedir. Tezgâh
pim sıkma kafası x,y ve z eksenlerinde doğrusal hareket, z ekseninde ise dönme hareketi olmak üzere toplam 4
eksende hareket edebilmektedir. Eksenler Şekil 10’da görülebilir. Dönme hareketi ile sıkma kafası pimleri
döndürerek mesafelerini ayarlamaktadır.

Şekil 10. Çok noktalı formlama kalıbı pim ayar CNC tezgâhı ve kontrol ünitesi

Bu çalışmada, pimlerin eksenel hareketi sırasında sıkışmaması için yeni bir pim tasarımı ve imalatı
gerçekleştirilmiştir. Birbirlerine küresel yüzeylerden temas eden pimlerin bir uçları dönme yapmazken, diğer ucu
dönme hareketi yaparak ilerlemekte daha az moment ile eksenel yönde hareket edebilmektedirler.
Pimlerin sıkılması için geliştirilen sıkma kafası tasarımı Şekil 11’de görülebilir. Kontrol ünitesi sıkma kafasını
ilgili pimin üzerine getirmekte ve z ekseninde düşey hareket ile altıgen sıkma ucu, pimin allen yuvasına
oturmaktadır. Yuvaya oturan uç pimi döndürerek istenilen konuma getirmekte ve bu işlem tüm pimler için
gerçekleştirilmektedir. Örnek kalıp tasarımında alt kalıpta 578 pim, üst kalıpta da yine 578 pim mevcut olup
yapılan testlerde Şekil 8’de verilen örnek bir sac yüzeyi için toplam pim ayar zamanı 3.5 saat almaktadır.
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Şekil 11. Çok noktalı formlama kalıbı pim sıkma kafası

Tezgahın prototip üretimi tamamlanmış olup kalıplarda örnek parça basımları devam etmektedir. Parça basım
sürecinde parça yüzeylerinde oluşabilecek pim izlerine karşı kauçuk plakaların kullanılması düşünülmektedir. 2
mm’lik kauçuk plakalar her erkek hem de dişi kalıp üzerine konularak formlama sırasında yüzeyde oluşabilecek
bölgesel izlerin oluşmaması sağlanacaktır.

7. SONUÇ
Tek kalıpla farklı formdaki parçaların şekillendirilmesi için kullanılan çok noktalı formlama prosesi otomotiv,
havacılık ve uzay gibi sektörlerde geniş ebatlı panel sac parçaların şekillendirilmesinde kullanılmaktadır. Sac
parça değiştiğinde formuna bağlı olarak kalıp pimlerinin yüksekliklerinin de değiştirilmesi gerekmektedir. Bu
işlemin elle yapılması durumunda süreç hem günler sürebilmekte hem de istenen toleransların dışına
çıkılabilmektedir. Binlerce pimin tek tek pozisyonlanması için insan gücüne de ihtiyaç vardır. Bu çalışmada bu
dezavantajları ortadan kaldıracak bir CNC tezgâh geliştirilmiştir. Literatürde benzeri olmayan sistem için, pim
yerleşim düzeni belirlenmiş ve CAD ortamında pim yüksekliklerini belirleyen bir algoritma ve yazılım
geliştirilmiştir. Ayrıca tezgah üzerinde özel bir sıkma kafası ve pim tasarımı gerçekleştirilerek tezgahın prototip
imalatı tamamlanmıştır. Farklı formlarda parça basım işlemleri devam etmektedir.
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ABSTRACT
In this study, the suitability and comparison of four different types and thickness of materials (2 mm thick dual
phase DP 600 steel, 5 mm thick Al5754 H22, 1 mm thick Titanium Grade 2 and 1 mm thick Titanium Grade 5) as
a seat leg material of a commercial vehicle passenger was investigated. Strength assessment was performed using
finite element analysis in the virtual environment. In analyzes, the vehicle seat model was established and the
strength values were determined according to the safety belt pulling regulations. The results showed that DP 600
steel and 5754 Aluminum alloy materials were appropriate based on regulatory forces in the case of use as seat
legs but the seat legs produced from Titanium Grade 2 and Titanium Grade 5 materials was exhibited great
deformation and fracture. From this analysis it is predicted that the aluminum alloy with 5 mm thickness, which is
known to be more advantageous in terms of lightness, can be replaced by steel with 2 mm thickness to provide the
better performance.

Keywords: Vehicle, seating, DP 600, Al5754, Titanium alloy.

1. INTRODUCTION
Today, the automotive sector is transferring a significant portion of its investments to research into ways to
improve energy efficiency by reducing fuel consumption in vehicles. From this point of view, the work on new
motor technologies and lightweight materials has become important. One of the most important ways to reduce
vehicle fuel consumption and CO2 emissions is to reduce vehicle weight. So without compromising safety in the
automotive industry, producing lightweight parts without sacrificing comfort it has been the most important goal.
Car seats are one of the most important aspects of travel in comfort, easing the use of new materials and
optimization techniques have gained importance in recent years. This has become a necessity, especially in public
transport. Literature studies on the reduction of seat weights can achieve a reduction of 13-40% by optimizing new
materials and topology (Polavarapu, 2008), (Chelikani, 2007), (Bartus vd., 2006). While it is aimed to reduce cost,
weight and fuel consumption in the vehicle, it is also desirable to increase passenger safety and comfort for
different types of accidents. Although light weight is one of the most important criteria, reducing production cost
is an indispensable criterion. The structure and function of the passenger's seat depending on the vehicle class used
must satisfy safety criteria specified by international standards. The physical tests made for this purpose are the
most important step in the development of the seat and the test results must provide the legal regulations and
legislation of the motor vehicles (Economic Commission for Europe (ECE) regulations). Preparation of prototypes
for each seat in terms of compliance with the Regulation and physical testing process must be carried out. This
increases costs considerably. It is a significant cost and time loss especially for a design or material change that
does not pass the test. In solution, the system using the finite element method are simulated. If appropriate, a
physical test is performed. Finite element analysis reduces the cost of the prototype and it is possible to avoid time
loss caused by test repetitions.
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Öztürk and Şendeniz (2014) has examined the forces coming into the legs of a M3 category commercial vehicle
passenger seat using the finite element analysis according to the ECE R14 (2006) (safety belt pull) regulation tests.
With topology optimization, a seat foot is designed 20.5% lighter and suitable for the regulations. Polavarapu et al.
(2009) have used the finite element analysis, topology and dimensional design optimization to lightweight the
design of the front seat backframe from casting materials. The design was improved by topology optimization and
a reduction of 13% was achieved in the seat. Yüce et al. (2013) examined the performance of the passenger seat
frame when using high strength steel material (S420MC). Finite element analysis and physical tests of the seat
frame have been identified and 20% lightening was provided according to the ECE R14 safety criteria.
In this study, the safety belt tension test (ECE R14) simulation analysis, which was determined by regulation of a
commercial vehicle (M2 category) for the passenger seat legs, was performed by the finite element method. The
suitability of DP 600 (dual phase steel), Al 5754 H22 (aluminum alloy) and Ti Gr2 (Titanium Grade 2) and Ti Gr5
(Titanium Grade 5) materials was investigated for vehicle passenger seat leg using the finite element analysis
program. For each material, analyzes were made to simulate seat regulation. Based on the stresses (Von-Mises)
and displacements obtained as a result of analyzes, it was decided to make the material suitable for physical tests.

2. EXPERİMENTAL AND ANALYSE PROCEDURE

2.1. Materials Properties
In this study, the performance of different materials, such as high strength DP 600 steel, Al5754 H22 aluminum
alloy, Ti Gr2 and Ti Gr5 titanium alloys from light alloys, was compared in terms of suitability for vehicle
passenger seat leg using the finite element analysis. The materials used in this study were at different thicknesses;
DP 600 steel 2 mm, Titanium alloys 1 mm (Ti Gr2 and Ti Gr5) and Al5754 H22 aluminum alloy 5 mm. Table 1
shows the chemical composition of the materials and Table 2 shows the mechanical properties. For the
determination of mechanical properties, samples were prepared according to ASTM-E8 standard and tensile test
was performed. Tensile tests were carried out on a Shimadzu 50 kN universal tester at room temperature and at 10
mm/min speeds. The test for each material was repeated three times.

Table 1. Chemical compositions of DP 600, Al 5754 H22, Ti Gr2 ve Ti Gr5 alloys (weight%) (Bai et al., 2016; Cverna, 2001).

Material

C

Mn

Mo

Cr

Si

Fe

DP 600

0,1

1,4

≤1

≤1

0,15

96,4

0,3

0,4

0,4

Al 5754 H22

0,5

Ti Gr2

0,1

Ti Gr5

0,08

Cu

Zn

Al

Mg

0,1

0,2

95

2,6

0,3
0,2

0,4
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N

V

0,03
5,5

0,05

Ti

99,57
3,5

90,27
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Table 2. Mechanical properties of DP 600, Al 5754 H22, Ti Gr2 ve Ti Gr5 alloys.

Yield
Strength
(MPa)

Tensile
Strength
(MPa)

Elongation

Al 5754 H22

185

245

Ti Gr2

350

Ti Gr5
DP 600

Material

Density
(gr/cm3)

Young’s
Modulus
(MPa)

Poisson
Ratio

22

2,76

70,3

0,33

420

18

4,51

105

0,32

980

1200

8

4,51

105

0,32

430

680

20

7,80

207

0,30

(%)

2.2. Finite Element Analysis
The vehicle passenger seat model was drawn using the Hypermesh program. The mesh element size is 5 mm. The
total number of nodes and the number of elements are 42477 and 44218, respectively. Thickness and material
information are defined for each part and weld zones are established as rigid elements. One dimensional spring
element is used for modeling bolts which are connection elements. The Hypercrash program is used to describe the
contacts between the parts and their contacts with other parts. The contact definitions were made with / INTER /
TYPE 7 and / INTER / TYPE 11 cards. The material model used in the analyzes is the Johnson-Cook material
model, which exhibits elastic-plastic behavior.

2.3. ECE R14 Regulation Test
Seat belt tension test is an important test that measures the strength of seat-to-vehicle links. This test applies to seat
belt fittings designed for adult persons in seats belonging to category M and N vehicles. In addition, the forces
coming into the seat belt connection points by the passenger during the crash of the vehicle are examined.
Regulation loads are applied by blocks at a 10 ° angle from the horizontal plane of the vehicle (Figure 1). The
blocks representing the weight of the passenger are positioned on the seat cushion and the seat belt is passed over.
The blocks should be positioned close to the midpoint of the seat (H point). For vehicles of the class M2, M3 and
N, the seat must pass the plane formed by the 10o angle out of the H point so that the seat can pass the ECE R14
test. This permits a maximum displacement of 432 mm at the upper safety belt connection point. In addition, there
is no permanent deformation, tear or break during the force application so that the seat can pass through the test.

Figure 1. ECE R14 safety belt tension test application.
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Table 3. Pull test force values according to ECE R14 regulation (ECE R14 UNECE, 2006:85).

Belt Type - Vehicle Class

Anchorage Point

Applied Pulling Force

2 Nokta Emniyet Kemeri-M2

Lower belt

F = 11000 N + (10 x Seat weight x 9,81 m/s2)

3 Nokta Emniyet Kemeri-M2

Lower belt

F = 6750 N + (10 x Seat weight x 9,81 m/s2)

3 Nokta Emniyet Kemeri-M2

Upper belt

F = 6750 N

In this study, the ECE R14 safety belt traction simulation was simulated for four different materials used in a dual
passenger seat foot. A single seat weight is 12,5 kg. The pulling force applied to the upper block belt for the threepoint seat belt connection by adding a safety margin of 200 N to this force is 6950 N according to Table 3.
Similarly, using Table 3, the lower block belt pulling force for the three-point seat belt connection is calculated as
8176.25 N.

3. RESULTS AND DISCUSSION
In this study, the performance of an M2 class vehicle seat leg manufactured from Al 5754 H22 alloy, DP 600 steel,
Ti Gr2 and Ti Gr5 alloys was investigated by finite element analysis. The stress distribution and displacement of
the seat foot, which has resolvable connection with the vehicle floor, has been carried out in accordance with the
ECE R14 simulations of three-point seat belt testing.
The finite element analyzes results for four different materials are given in Figure 2. From results it is clearly seen
that in the case of using Al alloy and DP 600 steel as the seat leg material, a higher resistance against the pulling
forces applied to the seat during testing has been achieved. In titanium alloys, deformation was found to occur at
the initial stage of the test. In particular, a larger deformation has occurred in the Ti Gr2 alloy. It is believed that
this deformation, which occurs more intensely in titanium alloys, depends on the thickness of the material.
Although titanium alloys have high yield and tensile strength values, 1 mm thickness is not enough to meet the
forces of the seat.
The Von Mises tensile strain (in GPa) obtained as a result of the finite element analysis of the three-point seat belt
test of the seat leg is given in Figure 2. The places where the stresses are most intense are the front surface portion
of the seat leg and the surfaces that are connected to the vehicle floor. The maximum stress to the 5 mm Al alloy
seat foot is 119 MPa, 460 MPa in 2 mm DP 600 steel seat foot, 414 MPa in 1 mm Ti Gr2 alloy and 1148 MPa in
Ti Gr5 alloy. When these values are compared with the yield stresses of the materials given in Table 2, it is found
that the Al alloy having a yield stress of 185 MPa will exhibit the maximum strength (Figure 4(a)). The DP 600
steel has passed through the plastic deformation zone with a yield strength of 430 MPa (Figure 4(b)). It is seen
from Figure 4 (c) that TiGr2 alloy with a 414 MPa maximum stress is above the yield limit (350 MPa). A similar
situation exists in the Ti Gr5 alloy (Figure 4(d)). Al alloys exhibit higher strength in comparison to other materials
with higher strength, which clearly shows the effect of thickness. In particular, although the Ti Gr5 material has a
high yield strength (980 MPa), the maximum stress obtained during the test reached to 1148 MP due to the low
elongation and the inability to absorb the energy. Since titanium alloys exhibit high deformation and insufficient in
strength, their analysis has not been continued
The time-dependent force and displacement changes that occurred as a result of the safety belt pull tests for the Al
alloy and DP 600 steel were compared for both materials in Figure 3. The maximum load was reached at the end
of 125 ms in the lower block and 250 ms in the upper block in the case with Al alloy leg (Figure 3(a)). In DP 600
legs, the maximum load was reached at 255 ms at the upper block and 115 ms at the lower block (Figure 3(b)).
Figure 3 (c) and (d) shows the time-dependent change of displacement of the upper arch connection point. One of
the test pass criteria was the maximum displacement of the seat belt upper anchorage point must be under 432 mm.
The applied displacement of the seat belt upper anchorage point is 265 mm in Al alloy and 274 mm in DP 600
steel. Although aluminum alloys have more ductility and deformable properties, a lower deformation and
displacement is achieved in this work compared to DP 600 when 5 mm Al alloy seat legs are used. As a result of
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this analysis, it was found that the Al alloy and the DP 600 steel as a seat legs are suitable for ECE R14 regulation
because of the fact that the obtained displacements are lower than the limit value

Figure 2. Von Mises stress distribution on the seat foot after testing. (a) Al 5754 H22, (b) DP 600, (c)Ti Gr2 and (d) Ti Gr5.

4.CONCLUSIONS
In this study, finite element analysis of the safety belt pull test determined by ECE-R14 regulation for the M2
category commercial vehicle passenger seat legs was made. Different materials suitability was investigated. The
boundary conditions have been determined with analyzes made in accordance with the test described in the
regulations. The strain and deformations were identified by finite element method.

-

In analyzes, high stress values were obtained on the frontal part of the seat leg and on the surfaces with base
connections. These values were found to be lower than the yield point of the Al 5754 H22 alloy and provide
the required strength. DP 600 was obtained at 30 MPa above the yield point of the steel.
When considered from the point of maximum displacement, Al alloy and DP 600 steel exhibited a low
displacement of 38% and 36.5%, respectively, from the limit value, and it was found that it is suitable for the
regulation of ECE R14.
Al 5754 H22 is lightweight with 17,17% compared to steel even with 5 mm thickness due to low density.
Due to their thin thickness (1 mm), Ti Gr2 and Gr5 alloys were damaged in analyzes despite the high yield
strengths and it was found that ECE R14 regulation was not achieved.

Based on the analysis results, it was determined that Al 5754 H22 alloy provided ECE R14 regulation conditions.
Due to its light weight, it also has the highest performance among alternative materials.
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Figure 3. (a) Time-dependent force change of Al 5754 H22 leg, (b) time-dependent force change of DP 600 leg, (c) timedependent displacement change of Al 5754 H22 leg, (d) time-dependent displacement change of DP 600 leg in lower and upper
drawing blocks.
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ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı içten yanmalı motorlarda kullanılmak üzere, krank mekanizmasının dezavantajlarını
azaltabilecek, alternatif bir hareket mekanizmasının tasarım ve analizlerinin yapılmasıdır. Daha önce Stirling
motorlarında yaygın bir şekilde kullanılan rhombic mekanizmasının içten yanmalı motorlar için ideal bir hareket
ve güç iletim mekanizması olabileceği düşünülmektedir. Rhombic mekanizmasının en büyük avantajı yanal
kuvvetleri asgari düzeye indirerek yatay ve açısal blok titreşimlerini azaltmasıdır. Bu amaç doğrultusunda tek
silindirli dört zamanlı buji ile ateşlemeli rhombic hareket iletim mekanizmalı bir içten yanmalı motor tasarlanıp,
termodinamik ve dinamik analizlerinin gerçekleştirilmesi ayrıca dinamik kuvvetler kullanılarak rhombic hareket
mekanizmasının dayanım analizlerinin yapılarak gerçek boyutlandırma işleminin tamamlanması planlanmıştır.
Krank mekanizmasındaki en büyük kayıplardan biri piston yan yüzey yaslanma kuvvetinden kaynaklanan
sürtünme kayıplarıdır. Bu kayıplar motordaki toplam sürtünme kayıplarının yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır.
Yapılan çalışma sonucunda Rhombic mekanizmalı motorda yaslanma kuvvetleri ortadan kalktığı için sürtünme
kayıplarında yaklaşık %20’lik bir azalma görülebilir.
Anahtar Kelimeler: Rhombic mekanizması, içten yanmalı motor, Wiebe fonksiyonu, ısı taşınımı, termodinamik
analiz.
ABSTRACT
The main purpose of this work is to design and analyze an alternative motion mechanism that can reduce the
disadvantages of the crank mechanism of internal combustion engines. The rhombic mechanism, which is used
commonly in Stirling engines, is thought to be an ideal movement and power transmission mechanism for internal
combustion engines. The main advantage of the Rhombic mechanism is that it reduces horizontal and angular
block vibrations by minimizing lateral forces. In accordance with this purpose, an single-cylinder four-stroke
internal combustion engine with Rhombic mechanism was designed, thermodynamic and dynamic analyzes were
carried out, and dimensioning of the engine is done by performing strength analyzes of the rhombic motion
mechanism. The friction losses due to the piston side surface force is one of the major reasons of losses in the
crank mechanism. These losses account for about 20% of the total friction losses of the engine. As a result of this
study, due to lack of the piston side surface of the engine with Rhombic mechanism, a reduction of about 20% in
the friction losses of the engine can be seen.
Keywords: Rhombic mechanism, internal combustion engine, Wiebe function, heat convection, thermodynamic
analysis.

1. GİRİŞ
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Var olan sistemlerin çağa ayak uydurabilir hale getirilmesinin tek yolu, gelişen teknoloji ile birlikte mevcut bilgi
kaynakları ve donanımlardan faydalanılmasıdır. Günümüzde insan ihtiyaçlarının sürekli artması ve her zaman
daha iyinin hedeflenmesi gelişim zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır (Polat, 2010).
Otomotiv sektöründe geçmişten günümüze kadar olan gelişmelerin temelinde insan ihtiyaçlarını ön planda tutarak
hep daha ekonomik, daha konforlu, daha güvenilir ve daha yüksek performanslı araçların üretilmesi amaçlamıştır.
Günümüzde oluşan rekabet ortamında üretici firmaların en büyük hedefi müşteriyi en üst düzeyde tatmin
edebilmektir. Bunun için en uygun fiyatla en donanımlı araçların üretilmesi firmalar için bir zorunluluk haline
gelmiştir. Ayrıca otomotiv sektörü için en büyük problemlerden biri de otomobiller için gerekli olan enerjiyi
sağlayan fosil kökenli yakıt kaynaklarının günden güne azalması ve yakın bir gelecekte bitecek olmasıdır.
Bununla birlikte artan ihtiyaca rağmen azalan yakıt rezervleri, yakıtın birim fiyatının yükselmesine sebep
olmaktadır. Bundan dolayı üreticiler mümkün olan minimum yakıtla, maksimum performansı elde edebileceği
araçlar üretmek zorunda kalmaktadırlar. Üreticiler performans geliştirme çalışmalarının yanı sıra, fosil kökenli
yakıtların doğası gereği ve motorların yapısından dolayı oluşan çevre kirliliğinin etkilerini de en aza indirgemek
zorunda kalmaktadırlar. Bu sebeple üreticiler emisyon azaltıcı ek sistemler, alternatif yakıt ve alternatif motorlar
üzerindeki çalışmalar gerçekleştirmektedirler (Polat, 2010).
Bilgi teknolojilerinin ve elektronik gelişmelerinin hızla ilerlemesi otomotiv sektörünü önemli derece etkilemiştir.
Araştırmacılar motorların performanslarını kolaylıkla karşılaştırabilmek amacı ile çevrim analizlerini yazılıma
dönüştürmek için birçok paket program geliştirmişlerdir. Bu paket programlar sayesinde motorlar bilgisayar
ortamında tasarlanıp simule edilmiş ve tasarlanan motorun boyutları, yakıtın cinsi, sıkıştırma oranı, supap
zamanlaması, püskürtme zamanı vb. parametreler bu simülasyonlar da değiştirilerek motorun veriminin ve
performansının nasıl etkilendiği kolaylıkla incelenebilmektedir. Teorik olarak yapılan hesaplamalar çoğu zaman
gerçekte gerçekleşen olaylardan çok hatalı sonuçlar vermektedirler. Geçmişten günümüze bilim insanları ve
araştırmacılar bir motor da gerçekleşen olayların gerçekte nasıl değiştiği üzerine birçok çalışma yapmışlardır ve
yapmaya devam edeceklerdir. Gerçeğe en yakın değerlere ulaşabilmek için çok farklı paket programlar, matematik
modeller ve yöntemler kullanmışlardır (Polat, 2010). 1962 yılında Patterson 4 zamanlı, buji ile ateşlemeli bir
motorun termik verim ve indike ortalama efektif basınç üzerinde ısı transferi, alev gelişimi ve ayrışma olaylarının
etkilerini matematik model oluşturarak hazırladığı simülasyon programında incelenmiştir. Elde edilen verilerin
gerçek değerlerle uyumlu olduğu yapılan karşılaştırmalar ile kanıtlanmıştır (Patterson, 1962). Benson ve diğerleri
tarafından 1975 yapılan çalışmada ise FORTRAN dilinde yazılmış kod ile dört zamanlı, buji ile ateşlemeli bir
motorun egzoz kanalında reaksiyonlara imkan sağlayan, silindir ve manifold için kapsamlı bir gaz dinamiği
modeli ile NO emisyonlarının da belirlendiği tam bir güç çevrimi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Farklı eşdeğerlik
oranlarında gerçek NO değerlerini elde etmişlerdir (Benson, 1975). Yine Benson ve Baruah 1976 yılında yakıt
olarak izooktan kullandıkları ve değişken özgül ısılar kabulüne göre HC-hava karışımlı bir ideal yakıt-hava
çevriminin teorik simülasyonunda hava-yakıt oranı ve sıkıştırma oranının egzoz emisyonlarına, maksimum silindir
basınç ve sıcaklıklarına, indike ortalama efektif basınç ve termik verime etkilerini incelemişlerdir (Benson ve
Baruah,1976). Nişli tarafından yapılan bir çalışmada, buji ile ateşlemeli bir motor için tüm çevrim simülasyon ile
modellenmiş ve çeşitli motor hızları için çalıştırılarak indike ortalama efektif basınç, indike ve efektif moment,
sürtünme gücü, indike ve efektif güç, indike ve efektif verim, volümetrik verim, mekanik verim gibi performans
parametreleri hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda elde edilen veriler laboratuvar sonuçları ile karşılaştırılarak
modelin uygun olduğu tespit edilmiştir (Nişli, 1982). Bekcen ise Renault 12 GTS binek taşıtında motorun değişik
gaz kelebeği konumları için güç, moment, özgül yakıt tüketimi değişim eğrilerini tespit edilmiştir. Uygulanan
bilgisayar programı ile mümkün olan hız kademesindeki gaz kelebeği konumları belirlenmiştir (Bekcen, 1985).
Dört zamanlı, direkt püskürtmeli, turboşarjlı bir dizel motorunun performansı ve teorik çevrimi ile simülasyonu
GW Basic dilinde yazılmış olan bir bilgisayar programında yapılmıştır. Çevrim öncelikle teorik yakıt-hava
çevriminde, ardından gerçek yakıt-hava çevriminde modellenmiştir. Gerçek yakıt-hava çevriminde yanma ürünleri
arasında kimyasal dengenin varlığı kabul edilerek, yüksek basınç ve sıcaklıklarda yanma ürünlerinin ayrışma olayı
da programa dahil edilmiştir. Programda farklı sıkıştırma oranı aralığı, hız aralığı, silindir giriş sıcaklıkları, havayakıt oranları ve 5o, 15o, 20o’lik ateşleme avans değerleri için motor performans parametreleri 1986 yılında Balcı
tarafından hesaplanmıştır. Gerçek motor değerleri ile karşılaştırıldığında, hazırlanan model simülasyonunun
pratiğe uygun olarak çalıştığı sonucuna varılmıştır (Balcı, 1986). Çetinkaya 1987’ de, dört zamanlı, buji ile
ateşlemeli bir motorun tam yük, çeşitli motor hızları ve çeşitli sıkıştırma oranları için bilgisayar destekli bir model
kullanarak indike ortalama efektif basınç, indike moment, özgül yakıt tüketimi, yakıt ve hava tüketimleri, efektif
termik verim, vb motor performans değerleri hesaplamıştır (Çetinkaya, 1987). Özaktaş 1988 yılında farklı hava
fazlalık katsayısı aralığında izooktan yaktığı kabul edilen doğal emişli, dört zamanlı, buji ile ateşlemeli bir motora
ait tam bir çevrim modellenmiştir. Daha sonra aynı programı doğal gaza göre çalıştırılmış ve hava fazlalık
katsayısının motor performans parametrelerine etkileri hem benzin hem de doğal gaz motoru için elde etmiştir
(Özaktaş, 1988). Morgül bilgisayar yardımı ile benzin motorlarında nitrik oksit emisyonlarının tahmini ile birlikte

1797

9th International Automotive Technologies Congress, OTEKON 2018

tüm çevrim termodinamik olarak modellenmiş ve bir bilgisayar programında simüle etmiş ve ayrıca tüm çevrim
boyunca krank açısına karşılık silindirdeki emme ve egzoz boru uçlarındaki teorik basınç ve sıcaklık değerleri de
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçların güvenilirliği deney sonuçları ile de test edilmiştir (Morgül, 1989). Etiz
kirletici gazların oluşumda dahil olmak üzere buji ile ateşlemeli motorların tam termodinamik çevrimi
modellenmiş ve gerçekleştirilen modelde yanma hızının, küresel biçimli bir alev yüzeyinin türbülanslı hızla
ilerlediği kabul edilmiştir (Etiz, 1994). Şahin benzin motoru çevrimlerini hesaplayan bir bilgisayar programı
geliştirilmiştir (Şahin, 1996). Akay altı silindirli, su soğutmalı, direkt püskürtmeli, normal emişli bir dizel
motorunun teorik olarak simülasyonu yapılmıştır (Akay, 1996). Bayraktar ise buji ile ateşlemeli motorlar için
çeşitli benzin-etanol karışımlarının yanma işlemi ve motor çevrimi karakteristikleri üzerindeki etkileri
incelemiştir. Bu amaçla Termodinamiğin I. Kanuna dayalı olarak yanma modeli içeren buji ile ateşlemeli motor
çevrim modeli geliştirilmiş, modelde emme ve egzoz işlemleri basit bir yöntemle hesaplanmıştır. Ayrıca, benzin,
etanol ve çeşitli benzin etanol karışımlarının yakıt olarak kullanıldığı biri tek silindirli deney motoru diğeri 4
silindirli bir benzin motoru olmak üzere iki motorun yanma ve performans parametreleri teorik olarak incelenmiş,
belirli oranlarda etanol içeren benzin-etanol karışımlarının motor performansını iyileştirdiği belirlenmiştir
(Bayraktar, 1997). Öğüçlü egzoz gazındaki NO yüzdesini azaltmak amacı ile Egzoz Geri Resirkülasyonu (EGR)
yöntemini de içerecek şekilde buji ile ateşlemeli motora ait tam bir termodinamik çevrim simüle etmiştir. Modelde
emme ve egzoz basıncı sabit tutulmuş, yanma işlemi Wiebe yanma modeli ile ve iki bölgeli yanma modeli
şeklinde modellenmiştir. Yanma ürünleri, ısıl ayrışma ve su-gazı denge reaksiyonlarından faydalanılarak
hesaplanmış, egzoz gazları içindeki NO yüzdesi de bulunmuştur (Öğüçlü, 1998). Kodah ve arkadaşları buji ile
ateşlemeli motorların silindir içi basınçlarının tahmin edilmesine yönelik basit bir analiz modeli geliştirmişlerdir
(Kodah vd.,2000). Horstman sıkıştırma oranı ve ateşleme zamanlamasının motor gücü ve maksimum silindir
basıncı şeklindeki motor performansına etkileri hem gerçek hem de bir bilgisayar programında simüle edip
karşılaştırmış ve gerçekleştirilen modelin pratiğe uygun olduğu görülmüştür (Horstman, 2001). Abd Alla ısı,
sürtünme ve pompalama kayıplarını dikkate alarak dört zamanlı, buji ile ateşlemeli bir motor çevriminin teorik
olarak modellemesi yapmış ve gerçek değerlerle karşılaştırıldığında teorik modelin uygunluğunu gözlemlemiştir
(Alla, 2002). Bayraktar ve Durgun buji ile ateşlemeli bir motor çevrimi boyutsal bir yolla teorik olarak
geliştirilmiştir. Bu bilgisayar programı sayesinde farklı çalışma koşullarında, farklı geometrilere sahip birkaç
motor için motor performansını belirleyen parametreler teorik olarak pratik bir şekilde hesaplanmış ve
literatürdeki deneysel verilerle karşılaştırılmıştır (Bayraktar ve Durgun, 2003). Erduranlı dört zamanlı, tek
silindirli, normal emişli buji ile ateşlemeli bir motorun tam yükte birer derecelik (KA) adımlar halinde farklı
sıkıştırma oranları, motor hızları ve hava fazlalık katsayıları için tüm termodinamik çevrim ve performans
analizleri FORTRAN programı yardımı ile simüle edilmiştir. Hazırlanan program ile indike ve fren ortalama
efektif basınç ve güç değerleri, fren momenti, indike verim, volümetrik verim, özgül yakıt tüketimi gibi
performans parametreleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlarla bu parametrelerin KA, sıkıştırma oranı, motor
hızı ve hava fazlalık katsayısı ile değişimleri grafikler halinde sunulmuştur. Sonuç olarak, grafikler literatürü
destekleyen eğilimler göstermiştir (Erduranlı, 2003). Öztürk iki zamanlı, direk püskürtmeli bir dizel motorunun
çevrim analizi için MATLAB programında bir simülasyon programı geliştirilmiştir (Öztürk, 2003). Lansky tek
silindirli bir dizel motorunun MALAB-Simulink programında termodinamiksel modellemesi ve motor
kontrolünün modellemesi yapılmıştır. Temel termodinamik kanunları ve basit diferansiyel denklemleri
kullanılarak tüm çevrim modellenmiştir. Isı transferi ve özgül ısı değişimleri göz önünde bulundurulmuştur.
Programın geliştirilmesinden sonra motor performans eğrileri elde edilmiştir. Elde edilen grafiklerin literatürle
uyumlu olduğu görülmüştür (Lansky, 2008).

1.1.

Rhombic Hareket İletim Mekanizması

Rhombic hareket iletim mekanizması; motor boyutlarını küçültmek, mekanik bağlantıları azaltmak, dolayısıyla
sürtünme ve mekanik kayıplardan doğan verim kaybını ortadan kaldırmak amacıyla kullanılmaktadır. Rhombic
hareket iletim mekanizması; iki senkronize dişli tarafından birleştirilen ve karşıt yönlerde dönen rot mekanizması
ile dengeli dönen krank milinden oluşur. Güç pistonu bağlantı parçaları, biyel kolları ve zaman ayar dişlileri ile
birbirine 90° faz farkı ile çalışacak şekilde bağlanmıştır. Bu tip mekanizmada yanal kuvvetler karşılıklı olarak
dengelendiğinden piston ve silindir ve güç piston rodu arasında yanal sürtünme ortadan kaldırılmaktadır ve motor
parçalarındaki aşıntı miktarı azaltılmaktadır. Titreşim ve sessizlik yönünden diğer mekanizmalardan daha iyi
performansa sahiptirler [Johansson, 2007; Stone, 2000; Zhao vd., 2002].
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2. MATERYAL VE METOT
Rhombic hareket iletim mekanizması karşıt yönlerde dönen iki senkronize dişli, rhombic kolları, bağlantı parçası
ve piston elemanlarından oluşmaktadır [Şekil 1]. Piston bağlantı parçaları, biyel kolları ve zaman ayar dişlileri
ile birbirine 90° faz farkı ile çalışacak şekilde bağlanmıştır. Bundan dolayı piston sadece dikey eksende hareket
edecektir. Ayrıca, genel koordinat sistemini ve modelde kullanılan bazı isimlendirmeleri göstermektedir [Şekil
1]. Koordinat merkezi sağdaki dönen dişliye yerleştirilmiş ve pozitif moment ve dönüş yönü saat yönünün tersi
olarak kabul edilmiştir. Mekanizma hareketinin  açısından başladığı kabul edilmiştir. Sol dişlinin dönüş açısı
 1 olarak tanımlanmıştır. Denklemlerin türetilmesi esnasında bir uyum sağlamak için ana dönüş açısı  olarak
belirlenmiştir.

Şekil 1. Rhombic hareket iletim mekanizmalı motorun şematik görünümü

Bu çalışmada yapılan bazı ihmal ve kabuller;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.1.

Sistemdeki sürtünme kuvvet ve momentleri ihmal edilmiştir.
Pistonun ikincil hareketleri ihmal edilmiştir.
Volümetrik verimin %100 olduğu kabul edilmiştir.
Volümetrik verimin devire bağlı değişmediği kabul edilmiştir.
Krank milinin burulmasından kaynaklanan açısal değişimlerin göz ardı edilmiştir.
Özgül ısıların sıcaklıkla değişmediği kabul edilmiştir.
Yanma veriminin %100 olduğu kabul edilmiştir.
Piston silindir arasındaki kaçaklar ihmal edilmiştir.

Kinematik Bağıntılar

Kinematik bağıntılar Şekil 1'e göre belirlendi ve rhombic kollarının dikey eksenle arasındaki açıları, rhombic
kollarının yatay ve dikey eksendeki yer değişimleri ve ayrıca pistonun yer değişiminin denklemlerini elde etmek
için kullanılmıştır. Şekil 1’de gösterilen semboller aşağıda açıklanmıştır.
L: Dişli çarkların merkezleri arasındaki mesafe.
1,

2

: Rhombic kol merkezleri arasındaki mesafe.

L3: Bağlantı parçasının pim merkezleri arasındaki mesafe.
hc: Dişli merkezi ile ÜÖN arasındaki mesafe.
hp: Pistonun boyu.
p:

Biyel boyu.

R: Krank yarıçapı.

 : Krank açısı.

 1 : Sol dişli açısı.
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1 : Sağ rhombic kolu açısı
 2 : Sol rhombic kolu açısı
Sağ ve sol rhombic kollarının düşey eksen ile yaptıkları açılar aşağıda gösterilmiştir.

 L  L3 R

1    arcsin 
 sin( ) 
 2 1
1


(1)

 L  L3 R

 2    arcsin 
 sin  
2

2
2


(2)

Pistonun dikey eksendeki yer değiştirme, hız ve ivmesi aşağıda gösterilmiştir.
y p  hp 

p



1

cos  1     r cos

y p   11 sin  1     r sin 

y p   11 sin  1     112 cos  1     r sin   r 2 cos

(3)
(4)

(5)

Rhombic kollarının dikey ve yatay eksendeki yer değiştirme denklemleri aşağıda gösterilmiştir. Rhombic
kollarının ağırlık merkezleri uzunluklarının orta noktası olarak kabul edilmiştir.

y 1  R cos  
y 2  R cos  

x 1   R sin  

x 2  R sin  

2.2.

2

2

cos  1   

(6)

2

cos    2 

(7)

1

sin  1   

(8)

1

2

2

2

sin    2   L

(9)

Hareket Denklemleri

Rhombic mekanizmasındaki pistona, bağlantı parçasındaki pimlere gelen kuvvetler aşağıdaki serbest gövde
diyagramında gösterilmiştir [Şekil 2].
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Şekil 2. Gövde diyagramı

Şekil 2’de gösterilen gövde diyagramından kuvvet eşitliği yazılarak bağlantı parçasında bulunan pimlere gelen
kuvvetlerin eşit olduğu belirlenmiştir.
Frpy  Flpy 

m p y p  Fch  Fg
2

(10)

Sağ ve sol dişliler için kuvvet eşitlikleri aşağıdaki diyagrama göre türetilmiştir [Şekil 3]

Şekil 3. Gövde diyagramı

Krank milinin sağ rhombic koluna uyguladığı yatay ve dikey kuvvet aşağıda gösterilmiştir.

Fcrx 

Fcry 1 sin  1     I r 1
1

Fcry  mr y 1 

cos  1   

m p y p  Fch  Fg
2

(11)

(12)

Sağ Rhombic kolunun krank miline uyguladığı kuvvet vektörü aşağıda gösterilmiştir.

Frc  Fcrxi  Fcry j
F
sin  1     I r 1  
m p y p  Fch  Fg 
Frc   cry 1
 i   mr y 1 
j
2

1 cos  1   

 

Krank kolunun vektörel ifadesi aşağıda gösterilmiştir.
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Rr   R sin  i  R cos j

(15)

Eşitlik (13) ve eşitlik (14) kullanılarak krank milinin sağ rhombic koluna uyguladığı moment aşağıda
gösterilmiştir.

m y  F  Fg 
Fcry 1 sin  1     I r 1

M cr  R sin   mr y 1  p p ch
  R cos 
2


1 cos  1   

(16)

Yukarıdaki kinematik ilişkiler ve hareket denklemleri sağ rhombic kolu için türetilmiştir. Aynı denklemler sol
rhombic kolu içinde yapılmıştır.

Şekil 4. Solidworks programında tasarlanan motorun genel görünümü

2.3.

Dinamik ve Termodinamik Analizler

Rhombic hareket iletim mekanizmasına ve bileşenlerine bağlı olarak elde edilen matematik model Fortran
programlama dilinde yazılmıştır. Motorun çalışma parametreleri ve sınır şartları göz önünde bulundurularak
Fortran programlama dilinde matematik modelin çözümü yaptırılmıştır. Elde edilen veriler Origin programına
aktarılarak termodinamik ve dinamik analizlerde kullanılacak grafikler oluşturulmuştur. Grafiklerden elde edilen
sonuçlar yorumlanmış ve değerlendirilmiştir.

Şekil 5. Krank mili açısına bağlı olarak pistonun yer değiştirmesi ve silindir hacmi

Rhombic mekanizmasında pistonun AÖN’ye ulaşması için 206o’lik bir krank hareketi gerekmektedir. Bu durum
emme zamanının krank mekanizmalı motora göre en az 26 o daha fazla olması anlamına gelmektedir. Emme
zamanının daha geniş bir krank açısına yayılması bu zamanda pistonun ortalama hızının krank mekanizmalı
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motora göre düşük seyretmesine neden olacaktır. Bu sırada emme portundan silindir içerisine girmekte olan
dolguda meydana gelen akış kayıpları ortalama piston hızının düşmesi ile azalacaktır. Bu durum pistona üst
taraftan etki eden vakumun ve dolayısıyla pompalama kayıplarının azalması anlamına gelmektedir. Bu durumda
rhombic mekanizması kullanılmasının motorun volümetrik verimini arttıracağı da ifade edilebilir.

Şekil 6. Krank açısına bağlı olarak kümülatif ısı ve ısı dağılımı değişimleri

Şekil 6’da krank açısına bağlı olarak kümülatif ve ısı dağılımı değişimleri Wiebe fonksiyonundan elden edilmiştir.
Isı dağılım analizinin amacı, yanma süresince krank açısına bağlı olarak silindir içerisindeki basınç değişiminin
nasıl gerçekleştiğini analiz edebilmektir. Derece başına açığa çıkan ısı miktarı içten yanmalı motorlarda yanma
mekanizması ve motorun vuruntulu çalışması hakkında önemli bilgiler içermektedir. Derece başına açığa çıkan ısı
miktarının çok yüksek olması yanma işleminin çok hızlı gerçekleşmesine neden olmaktadır. Bu durum ideal
çevrim şartlarına yaklaşılması anlamına gelmesine rağmen pratikte böylesine yüksek bir ısı açığa çıkışı basıncın
da hızla yükselmesine neden olarak ve vuruntu oluşumuna sebebiyet verecektir.

Şekil 7. Motor devrine bağlı ısı kaybı ve tork grafiği

Motor devrine bağlı olarak torkun artmasının sebebi motor devri artıkça silindir duvarlarından kaybedilen ısı
miktarının azalmasıdır. Geleneksel içten yanmalı motorlarda motor torku motor devri ile artmakta ve belirli bir
devirden sonra tekrar azalmaktadır. u çalışmada, motorun volümetrik veriminin %100 olduğu ve motor devrine
bağlı değişmediği kabul edilmiştir. Ayrıca piston silindir arasındaki kaçaklar ve sürtünme kayıpları ihmal
edilmiştir. Silindire verilen ısı miktarı da her çevrim ve motor devri için sabit tutulmuştur. Tüm bu kabuller
dikkate alındığında motor momentinin motor devrine bağlı olarak değişmemesi gerekmektedir. Şekil 7’de
görüldüğü üzere motor momentinin motor devri ile artmasının nedeni silindir duvarından kaybedilen ısı miktarının
dikkate alınmış olmasıdır. Şekil 7’de görüldüğü üzere motor devri artıkça silindirden soğutma suyuna gecen ısı
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miktarı azalmaktadır. Isı taşınım katsayısının motor devri ile artmasına rağmen ısı kaybındaki bu düşüşün nedeni
yüksek devirlerde ısı transferi için gerekli sürenin kalmamasıdır. Yüksek devirlere çıkıldıkça işe dönüşmesi
gereken enerjinin daha düşük miktarı silindir duvarından kaybedildiği için motor torku artmaktadır.

2.4.

Yapısal Analizler

Solidworks programında tasarlanan Rhombic hareket iletim mekanizması ANSYS 18.1 programına aktarılmıştır.
Yapısal analiz modülü kullanılarak basma ve çekme analizleri yapılmıştır.
2.5. Basma Analizi
ANSYS’e aktarılan parçalarda, pistona alüminyum alaşım diğer parçalara ise AISI 1040 çelik malzemesi
atanmıştır. Mesh uygulamasında, mesh metodu olarak “tetrahedrons” seçilip ve mesh boyutu 3 mm olarak
uygulanmıştır. Yapısal analizde sınır şartı olarak sistem krank millerinden sabitlenmiştir. Piston tepesine bir
çevrimdeki maksimum gaz basıncı uygulanmış ve aşağıdaki sonuç elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçta çıkan
maksimum değer malzemelerin akma sınırının altında kaldığı görülmüştür.

Şekil 8. Basma analizi sonucu

2.6.

Çekme Analizi

Basma analizindeki tüm aşamalar çekme analizine de uygulanmıştır. Farklı olarak pimlere gelen kuvvet piston,
biyel ve bağlantı parçasının ağırlık merkezinden uygulamıştır ve analiz sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Elde
edilen bu sonuçta çıkan maksimum değer malzemelerin akma sınırının altında kaldığı görülmüştür.

Şekil 9. Çekme analizi sonucu
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Rhombic hareket iletim mekanizmalı içten yanmalı bir motorun belirli parçaları hazır kullanılarak
Solidworks programında tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan motorun özellik ve parametreleri kullanılarak kinematik
ilişkileri çıkarılmış ve Fortran programlama dilinde yazılarak dinamik ve termodinamik sonuçları elde edilip,
grafikleri çizilerek yorumlanmıştır. Gerçekleştirilen termodinamik analiz neticesinde elde edilen veriler
incelendiğinde Rhombic mekanizmalı motorun krank mekanizmasına göre termodinamik olarak bir üstünlüğünün
olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte Rhombic motorun krank mekanizmalı motora göre büyük bir dezavantajı
da bulunmamaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta emme zamanında basıncın atmosferik basınca
eşitlenmesidir. Rhombic mekanizmalı motorda emme sürecinin daha geniş bir krank açısı aralığına yayılması
gerçekte bu motorda elde edilecek volümetrik verimin daha yüksek olmasına imkân verecektir. Ayrıca bu analiz
kapsamında piston sürtünme kayıpları dikkate alınmamıştır. Krank mekanizmasındaki en büyük kayıplardan biri
piston yan yüzey yaslanma kuvvetinden kaynaklanan sürtünme kayıplarıdır. Bu kayıplar motordaki toplam
sürtünme kayıplarının yaklaşık %20 sini oluşturmaktadır. Rhombic mekanizmalı motorda yaslanma kuvvetleri
ortadan kalktığı için sürtünme kayıplarında yaklaşık %20’lik bir azalma görülebilir.
ANSYS programında elde edilen dinamik analiz verilerine göre sistemin yapısal analizi yapılmıştır. Malzeme
olarak AISI 1040 Çelik seçilmiş ve malzemenin dayanıklılığı incelenmiştir. Bu malzeme yerine farklı malzemeler
seçilip, farklı analizler yapılabilir. Analizi yapılan bu malzemeler imalata geçirilip, analizde kullanılan yakıt ile
çalıştırıldığında elde edilen verilerin ne kadar sağlıklı olduğu değerlendirilebilir. Bu sayede motor hakkında daha
sağlıklı bilgi elde edilebilir.
Aynı teknik özelliklere sahip içten yanmalı krank mekanizmalı bir motor için de analizler yapılıp Rhombic hareket
iletim mekanizmalı ile karşılaştırıldığında, mekanizmaların birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları görülebilir.
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BİNEK ARAÇ AMORTİSÖRLERİNDE HIZLANDIRILMIŞ ÖMÜR TESTİ VE BİR
UYGULAMA

Abdurrahim ARKAN

Maysan Mando, Bursa
aarkan@maysanmando.com
ÖZET
Bu çalışma kapsamında, araç süspansiyon sisteminin bir parçası olan amortisörün ömür testlerinin hızlandırılması
için uygulanan bir yönteme değinilmiş ve laboratuvar ortamında hızlandırılmış ömür testi gerçekleştirilerek gerçek
yol koşullarındaki yorulması ile kıyaslanmıştır. Amortisörün Türkiye yol koşullarında kullanım profili belirlenmiş
ve bu yollardan veriler toplanmıştır. Elde edilen ham sinyaller analiz edilerek anomaliden ve gürültülerden
temizlenmiştir. Daha sonra ömür testi için hızlandırılmış yol sinyali oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yol sinyalleri
servo hidrolik test makinaları ile amortisörün yorulmasında kullanılarak laboratuvar ortamında ömür etkisi analiz
edilmiştir. Çalışma sonunda gerçek yol koşullarında kullanılan amortisör ile laboratuvar koşullarında test edilen
amortisör performansları karşılaştırılmıştır.
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BİR KAYAR KAPI MERKEZLEYİCİSİNDEKİ SES VE TİTREŞİM ÖNLEME

Neslihan PARILDAR

Rollmech Automotive San. ve Tic. A.S., Bursa
neslihan.parildar@rollmech.com
ÖZET
Bu çalışma bir kayar kapı merkezleyicisinde yaşanabilecek ses ve titreşimi önleme üzerine geliştirilen
yöntemlerden birini içermekte ve karşılaşılacak bu tarz problemlere yönelik bir metot geliştirmek üzere
sunulmaktadır.
Bir kayar kapı merkezleyicisindeki ses ve titreşim problemlerini önleme çalışmasında, kayar kapı
merkezleyicilerinde kapının gövdeye göre gerçekleştirdiği göreceli hareketi sebebiyle yaşanan ses ve titreşim
probleminin çözümüne yönelik kayar kapı merkezleyicilerinden dişi merkezleyicilerinin içerisine yerleştirilen
kauçuk malzemeli parçalar tasarlanmış ve bu tasarlanan ürünler doğrulanmıştır. Öncelikle çözülmeye çalışılan ses
ve titreşim probleminin tanımı yapılmış, kayar kapı merkezleyicilerinin ve kayar kapıların nasıl çalıştığı
açıklanmış, problem çözümünde kauçuk malzeme parçaların tasarımının ne şekilde yapıldığı ve kauçuk
malzemenin nasıl seçildiği açıklanmıştır. Daha sonrasında yapılan tasarım, müşteri ile anlaşılmış olan ve bu
gerekliliklerde belirtilen test metot ve koşullarına göre doğrulama testlerine tabi tutulmuş ve bu testlerin sonuçları
paylaşılmıştır. Testlerden elde edilen veriler ve ürünün geçişi yapıldıktan sonra müşteriden gelen geri bildirimler
doğrultusunda problem çözülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kauçuk Malzeme, Kayar Kapı Merkezleyicisi, Ses ve Titreşim

SQUEAK AND RATTLE PREVENT ON THE SLIDING DOOR CENTRAL WEDGE
ABSTRACT
This study describes one of the methods developed for preventing squeak and rattle in a sliding door central wedge
and is presented to develop a method for such problems to be encountered.
In the study of squeak and rattle prevent on the sliding door central wedge, a rubber material part was designed in
the female wedge which is the sliding door center wedge and its was verified for the solution of the squeak and
rattle problem in the sliding door center wedge. This observed problem is caused by the movement of the sliding
door center wedge. Firstly, it is explained the description of the squeak and rattle problem, how the sliding door
central wedge works, rubber parts design requirements for this product, how the rubber material choices. And
then, the created design has been subjected to validation tests according to the test methods and conditions for
which the customer requirements have been specified. Also this test results were shared in this study. Mentioned
problem has been solved according to result gained from validation test and feedback from customer.

Keywords: Rubber Material, Sliding Door Center Wedge, Squeak and Rattle
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MATERIAL CHARACTERIZATION AND SPRINGBACK ANALYSIS UNDER
U-BENDING OPERATION OF Q&P1180 AND TWIP980 MATERIALS

Eren BILLUR¹ , Ersel ÖZDEN², R.Güçlü ARIKAN³
¹ Atilim University-The Metal Forming Center of Excellence, Ankara, Turkey
² ³ TOYOTETSU Otomotiv, Kocaeli, Turkey
Correponding Author: Ersel Özden, ozdene@toyotetsu.com.tr
ABSTRACT
In the automotive industry, one of the most common methods to reduce the weight of the car body is to decrease
the thickness of the sheets by using higher strength steels. As the strength level of steel is increased, typically its
formability is lowered and the tendency of springback is increased. With conventional methods, car body parts can
be formed using Dual Phase (DP) steels with 980 MPa ultimate tensile strength (UTS). Steelmakers are
continuously developing and marketing higher strength-higher elongation materials. In this study, TWIP 980 steel
– a grade with very high formability - and Q&P 1180 - an improved formability, ultrahigh strength - steel are
studied experimentally and numerically for design and manufacturability.
Keywords: Advanced High Strength Steels, Material Characterization, Q&P, TWIP.
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YAKIT TRANSFER SİSTEMLERİNDE BUHARLAŞMA VE GAZ DİFÜZYONU
KAYNAKLI OLUŞAN HC EMİSYON DEĞERLERİNİN ÖLÇÜMÜ

Serhat DINÇEL, Mehtap HIDIROĞLU, Hüseyin KARABULUT
1,2,,3
2

ORAU Orhan Otomotiv Kontrol Sistemleri, Ar-Ge Merkezi, Bursa, TÜRKİYE
Sorumlu Yazar: Mehtap HIDIROĞLU, mehtaphidiroglu@orhanautomotive.com

ÖZET
Bu çalışmada, araç yakıt sistemine ait bileşenlerde gerçekleşen buharlaşma, gaz difüzyonu kaynaklı emisyonların
ölçümü için sabit hacimli mini SHED (Sealed Housing for Evaporative Determination) test metodu incelenmiştir.
Her yenilenen emisyon regülasyonu ile katılaşan emisyon standartları nedeniyle, bileşen seviyesinde emisyon
testleri için daha katı şartlar getirilmektedir. Yakıt transfer sistemi üreticileri için, doğru ve tekrarlanabilir emisyon
test verileri sağlamak otomotiv ana sanayinin gereksinimlerine uygun üretim yaptığını gösterebilmek adına
önemlidir. Bu nedenle bileşen emisyon testleri için doğruluğu artırmak ve maliyetleri azaltmak daha da önem
kazanmaktadır. Bu çalışmada, otomobil bileşenlerinin emisyon testleri için sabit hacimli bir mini SHED sistemi
tanıtılmış ve örnek ölçüm işlemi adımları anlatılmıştır. Bu kapsamda örnekleme amacıyla yakıt transfer borusu
örnek olarak ele alınmış olup, mini SHED cihazı yardımıyla emisyon sonuçları elde edilerek yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mini SHED (Sealed Housing for Evaporative Determination), Yakıt Transfer Sistemi,
Emisyon Testleri

EVALUATION OF HC EMISSION VALUES GENERATED BY EVAPORATION AND
GAS DIFFUSION IN FUEL TRANSFER SYSTEMS

ABSTRACT
In this study, a constant volume Mini Sealed Housing for Evaporative Determination (Mini SHED) test method
was used to measure evaporation and gas diffusion emissions from components of the vehicle fuel system. With
every renewed emission regulation, emission standards get stricter and as a result of this component-level emission
levels gets higher importance. For manufacturers of fuel transfer systems, it is important to ensure that their
products are suitable to requirements of car manufacturers. For this reason, it is necessary to increase accuracy of
measurements and reduce costs for component emission tests. In this article, a mini-SHED system with a fixed
volume for automotive component emission tests is introduced and emission measurement applied on a sample
part. In this paper, the fuel transfer pipe is taken as sample product and the emission tests are performed with miniSHED device and both measurement method and results are presented.
Keywords: Mini SHED (Sealed Housing for Evaporative Determination), Fuel Transfer System, Emission Tests
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SERT LEHİMLİ PASLANMAZ ÇELİK EGZOZ GAZI GERİ DÖNÜŞ BORU
BAĞLANTILARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Nigâr ÖZEY 1, Hüseyin KARABULUT 2, Mehtap HIDIROĞLU 3, Bünyamin ÇİÇEK 4
1,2,3

4

ORAU Orhan Otomotiv Kontrol Sistemleri, Ar-Ge Merkezi, Bursa, TÜRKİYE.
Hitit Üniversitesi, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu, Kaynak Teknolojisi, Çorum, TÜRKİYE.
3
Sorumlu Yazar: Mehtap HIDIROĞLU, mehtaphidiroglu@orhanautomotive.com

ÖZET
Bu çalışmada, gelişen dünyada kullanım alanı her geçen gün artan, otomobillerde ve bağlı sistemlerinde açığa
çıkan ve egzoz tertibatı ile atmosfere verilen çeşitli gazların taşınması aşamasında kullanılan borulama sisteminin
malzeme seçimi ve mekanik davranışı incelenmiştir. Bu borulama sisteminin belirli bir bölümü, bu çalışma
uygulanmış ve egzoz gazı devridaim (EGR) çalışma prensibi kullanılmıştır. Bu bölgede malzeme kalitesi olarak
östenitik faz yapısına sahip, korozyon direnci yüksek ve yüksek sıcaklıkta çalışma kabiliyeti bilinen 321 L kalite
paslanmaz çelik malzeme kullanılmıştır. Östenitik faz yapısında bulunan paslanmaz çelik malzemenin bağlantı
kısımlarının birleştirilmesi ve boru-flanş bağlantı aşamalarında sert lehimleme tekniği kullanılmış ve birleştirme
sağlanmıştır. Sert lehim işlemi kambur lehim fırınında lehim solüsyonu (pastası) ile gerçekleştirilmiştir. Boru
sisteminin mekanik inceleme gerektiren bağlantı kısımlarında çekme ve sızdırmazlık testleri ile tane boyutu
ölçümleri yapılmıştır. Paslanmaz boru içerisinden geçen gazların kimyasal etkilerini ve malzemenin korozif ortam
tepkisini ölçmek adına numuneler korozyon davranış testine tabii tutulmuştur. Bütün testler ilgili ASTM
standartlarına bağlı kalarak ve kalibrasyon periyodu takip edilen mtest cihazlarında gerçekleştirilmiştir. Bu testler
sonucunda ortaya çıkan verilere dayanarak çekme dayanımı, sızdırmazlık durumu, korozif hasar analizi ve tane
büyüklük numarası değerleri tespit edilmiştir. Bu veriler literatürde bulunan çalışmalarla karşılaştırılmış ve
paslanmaz çelik malzemeden imal edilen ve oksijen, azot gibi gazlara maruz kalan egzoz sistemlerinin farklı
malzemeler üretilebilirliği incelenmiştir. Sonuç olarak otomobillerde egzoz sisteminde EGR yöntemi ile kullanılan
321L kalite paslanmaz çelik malzemenin bu sistemde kullanılabilirliği araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Östenitik paslanmaz çelik, EGR sistemi, Sert lehim.
ABSTRACT
In this study, material selection and mechanical behavior of the piping system which is used in the automobile and
connected systems, which are increasingly used in the developing world, and which are used during the transport
of the various gases given to the exhaust system and the atmospheric environment are investigated. This work was
carried out in a certain part of this piping system and the working principle of exhaust gas recirculation (EGR) was
used. This part is made of 321 L quality stainless steel material with austenitic phase structure, high corrosion
resistance and high working ability at high temperature. The joints of the stainless steel material in the austenitic
phase structure are joined and the brazing technique is used in the pipe-flange connection stages and the joint is
provided. The brazing process was performed with a solder solution (paste) in a humpback brazing furnace.
Tension and tightness tests and grain enlargement annealing were applied at the connection parts of the pipe
system which require mechanical inspection. In order to measure the chemical effects of the gases passing through
the stainless pipe and the corrosive environment reaction of the material, the specimens were subjected to the
corrosion behavior test. All tests were carried out in accordance with the relevant ASTM standards and on
calibrated machines. Tensile strength, sealability (condition), corrosive damage analysis and grain size were
determined based on the results obtained from these tests. These data are compared with those in the literature and
the possibility of producing different materials for exhaust systems manufactured from stainless steel and exposed
to gases such as oxygen and nitrogen has been investigated. As a result, 321L quality stainless steel material used
in EGR system in automotive exhaust system has been investigated in this system.
Keywords: Austenitic stainless steel, EGR system, Braizing,
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OPTIMIZATION OF COACH LID FRAMES TO MINIMIZE SURFACE WAVINESS

Yasin Alper KILINÇ1, Ali MALKOÇ1, Mostafa RANJBAR1, Fatih GÖNCÜ1, Umut AKTAS2,
Zeki Mert BARUT2, Seyyid Ali OZCELIK1
1

Ankara Yildirim Beyazit University, Department of Mechanical Engineering, Ankara, Turkey
2
MAN Turkey, Technology and Method Engineering, Ankara, Turkey
3
Corresponding Author: Mostafa Ranjbar, mranjbar@ybu.edu.tr

ABSTRACT
The main purpose of the new carcass system is to solve the problem of deformation of the MAN buses in the
luggage lids. This deformation on the outer sheet of the lids was determined as the scientifically defined
undulation deformation.
The analysis variables required to analyze this deformation in computer environment are shown in the report. In
the first term project report there are variance-dependent analyzes of the undulation deformation. The undulation
deformation is measured according to the variables to solve the problem. As the first problem, the outer sheet
deformation of the lids, which is the main problem, is described, how it should be modeled, and variable analysis
are made. As a result, the type of deformation can be modeled in the computer environment.
Keywords: waviness, shell, frame, optimization, MAN-Turkey, coach, bus,
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THE EFFECT OF La AND Y ADDITION ON MICROSTRUCTURE AND
MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH PRESSURE DIE CAST Mg-3Al-3Sn-1Sr
ALLOY

İsmail AKYÜZ, Güven YARKADAŞ, Güher TAN, Hüseyin ŞEVİK
Mersin University, Engineering Faculty, Metallurgy and Materials Engineering, Mersin, Turkey
Corresponding Author: Güven Yarkadaş, guvenyarkadas@mersin.edu.tr

ABSTRACT
This article reports effects of adding Lanthanum (La) and Yttrium (Y) into a magnesium-aluminium-tin-strontium
alloy on its mechanical properties. The whole alloys were produced using cold chamber high-pressure die-casting
machine. Analyses of the alloy microstructures were carried out by XRD and Scanning Electron Microscopy
(SEM). Hardness, room and elevated temperature tensile strength were examined. The hardness and the room
temperature tensile properties of main alloy increased with the addition of alloying elements. Also, the elevated
temperature tensile strength of modified alloys was obtained higher then the main alloy.
Keywords: Mg alloys, Rare earth elements, high-pressure die-casting, tensile properties
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AIR DUCTING MATERIAL INVESTIGATION ON PEDESTRIAN PROTECTION
LOWER LEG IMPACTS

Samet SERTKAYA, Sertan AŞKAN
Ford Otosan, Product Development, Istanbul, Turkey
Corresponding Author: Samet Sertkaya, ssertka2@ford.com
ABSTRACT
Front end design is the key member of overall vehicle design to prevent pedestrian injuries/fatalities in traffic
accidents. Automotive industry is always looking for more effective energy absorber components at front end
designs with including high energy absorbable materials to meet legislation and public domain pedestrian
protection targets. Even non-energy absorbing parts, primary design target is not energy absorption, play a a role
on pedestrian protection lower leg impacts. In this paper, different material alternatives are investigated for the air
ducts design to maintain deceleration values during lower leg impacts. For this purpose, two kind of different
materials are investigated with Pedestrian Protection CAE(Computer Aided Engineering) and verified by
TRL(Pedestrian Legform Impactor) form by physical test studies.
Keywords: Front end design, Air duct component, Material comparison
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8X8 BİR ASKERİ ARACIN TİTREŞİM PROBLEMİNİN KAYNAĞININ TESPİTİ

Ece ŞENVELİ, Murat TALAY
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayii AŞ, Bilgisayar Destekli Mühendislik; Test ve Simülasyon, Sakarya,
Türkiye
Sorumlu Yazar: Ece Şenveli, emutlu@otokar.com.tr
ÖZET
Bu çalışmada, Otokar tarafından üretilen 8x8 bir askeri aracın gövdesinde oluşan bir titreşim problemin kaynağı
tespit edilmiştir. Kaynak tespiti yapılırken Bilgisayar Destekli Mühendislik – Gürültü Titreşim biriminde motor
bölmesi ve bağlantıları için modal analizler ve frekans cevap analizleri yapılmış, Test ve Simülasyon birimi
tarafından da aracın belirlenen noktalarından ivme dataları toplanmıştır. Gerçekleştirilen analizler ve testler
ışığında, titreşim kaynağının güç paketi bağlantı bölgesindeki rezonans olduğu; ve bu rezonansı tetikleyenin de
şanzımanla transfer kutusu arasındaki kardan şaftının olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Araç titreşimi, modal analiz, ivme ölçümü, rezonans

ABSTRACT
In this article, it is detected the source of the vibration problem of an 8x8 military vehicle that was produced by
Otokar. When finding the root cause of vibration, modal analysis and frequency response analysises, for engine
bay and connections, have been done by CAE - NVH department. Also, test and simulation departmant has
collect the acceleration datas from some places on the vehicle. The analysises and the test results have showed that
source of the vibration is resonance of the power pack connection area. And also, it has been determined that the
resonance is driven by cardan shaft between the transmission and the transfer case.
Keywords: Vibration of vehicle, modal analysis, acceleration measurement, resonance
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ANALYSING CATAPLAZMA EFFECT WITH TEMPORARILY VEHICLE’S
EXTERIOR SURFACE PROTECTION FILM’S ON DIFFERENT GENERATION
CLEAR COATS

Ercüment Şakir GÜREL1a, Faruk YıLMAZ2, Halil İbrahim OKAR3
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., R&D Directorate, Materials Engineering Administiration, Bursa, Turkey
1a
Corresponding Author: Ercüment Şakir Gürel, ercument.gurel@tofas.com.tr
ABSTRACT
In automotive painting market, there are new developments about resistance of paint layers. Clear coats that have
more resistanced againist athmospheric effect, are one of these developments. Generally clearcoats are using for
protection againist rain, dirts, sunshine, UV rays, humidity & aesthetical duration as paint’s last layer. Long time
effect of Temporarily Vehicle’s Exterior Surface Protection Film on vehicle bodies were obtained in this study.
Vehicle body surface performance after cataplazma test were examined visually as aesthetical assessment. Surface
photograps shows effect of adhesive Temporarily Vehicle’s Exterior Surface Protection Film’s interaction of
painted vehicle body. Cataplazma test is basically made for a covered film’s surface relation between organic
surface. For this study this cover is temporarily vehicle’s exterior surface protection film. In this test, below the
cover, there should be a liquid that vaporize during test and penetrates organic surfaces. Also this test defines
which paint cycle has better resistance to whitening effect. So, optimum paint cycle for painting vehicle outer
surface to obtain visually optimum surface after temporarily vehicle’s exterior surface protection film usage period
finish.
Keywords: Paint, Aesthetical Performance, Temporary vehicle body protection, Cataplazma Test, Whitening
Effect, Clear Coat
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DETERMINATION OF ENTHALPY PROFILE-CURE STATE RELATIONS IN
DIFFERENT ELASTROMER TYPES BY USING DIFFERANTIAL SCANNING
CALORIMETRY
1

Seda BALABAN, 1Elif Burcu YALÇINKAYA, 2Muhammet KARA

1
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TOFAŞ / Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., R&D Directorate, Materials Engineering Administration, Bursa, Turkey
ELATEK Kauçuk Sanayi Ticaret A.Ş., Rubber Compound Development and Production Manager , Bursa, Turkey
Corresponding Author: Seda Balaban, Seda.Balaban@tofas.com.tr

ABSTRACT
Natural Rubber (NR), ethylene propylene diene monomer (EPDM), AEM and acrylonıtrıle-butadıene rubber
(NBR) are some rubber components types used for automotive applications. Ethylene Acrylic Rubber (AEM) is
prefered to use engine box because of high temprerature resistance. On the other hand, Ethylene Propylene Diene
Monomer (EPDM) is preferred to use gasket in that this part do not need high temperature resistance. Moreover,
EPDM is cheaper than other elastomer types. Acrylonıtrıle-Butadıene Rubber (NBR) is used to area that needs
high temperature and oil resistance. Natural Rubber is used to engine mount due to need of high mechanical
strength. By using Differential Scanning Calorimetry (DSC) analysis method for failure analysis, we want to
show if there is a problem with curing in a short period. In this study, the relationship between enthalpy change
and curing state were analyzed with DSC method.
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BOYALI KIRMALARIN, GERİ DÖNÜŞÜMLÜ PLASTİKLERİN ÖZELLİKLERİNE
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Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi, Teknoloji Geliştirme Bölümü, DOSAB Orkide Sok No:15 16369, Osmangazi/BURSA
Sorumlu Yazar: Yasemin Gündoğdu Ceylan, yaseminc@bplas.com.tr

ÖZET
Otomotiv endüstrisinde birçok termoplastik malzeme kullanılmaktadır. Termoplastikler grubunda olan
Polipropilen (PP) başta otomotiv olmak üzere, elektrik, paketleme, tekstil gibi çeşitli sektörlerde sıklıkla kullanılan
termoplastiklerin başında gelmekte olup, gelişmiş mekanik özellikleri, yüksek kimyasal direnci, proses edilme
kolaylığı, geri dönüştürülebilir, hafif ve düşük maliyetli olması gibi sebeplerle yaygın olarak kullanılmaktadır.
Otomotiv firmalarının uymakla yükümlü oldukları ELV 2000/53/EC direktifi kapsamında araçların, yıllara göre
artan oranda geri dönüşebilir olma zorunluluğu nedeniyle plastiklerin geri dönüşümleri ile ilgili çalışmalar
yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Termoplastik, Polipropilen, geri dönüşüm, ELV direktifi.
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CHARACTERISATION STUDIES OF AN AUTOMOTIVE PLASTICS FOR FAILURE
ANALYSIS
Aylin KAYA, A.Melek KÖSTEM
TÜBİTAK-BUTAL Bursa-TURKEY
Corresponding Author: Aylin Kaya, aylin.celikbilek@tubitak.gov.tr
INTRODUCTION:
Automotive industry uses various plastics in different parts. Each automotive plastic has to meet different spectrum
of performance requirements. Heat, vibration, UV, impact, chemicals, weathering etc. are some of the deformative
factors effecting automotive plastics. Located in Bursa, heart of the Turkish automotive industry, working together
with automotive manufacturers for problem solving and material characterisation is one of the working areas of
TÜBİTAK-BUTAL.
PURPOSE: Characterisation studies of an automotive plastic part of ABS to find the reason of failure during
assembly.
METHOD: Material characterisation using FT-IR, DSC, TGA, SEM-EDX.
CONCLUSION: It was concluded that:
1. According to approved and easily-broken parts’ FT-IR spectrums; they are both ABS, but there are some
compositional differences (Figures 1,2),
2. Both approved and easily-broken parts had similar DSC thermograms (Figures 5,6) and therefore both materials
had similar thermal behaviours,
3. TGA thermograms (Figures 3, 4) of two parts showed differences as the first weight loss region was 9%higher in
the approved part and the second weight loss region was noticeably higher in the easily-broken part, mentioning
different inorganic components,
4- SEM and SEM-EDX analysis of two parts revealed that there were both structural and elemental differences
between the pieces. In x250 magnification, easily-broken part had distinctively big-sized and more amount of
additives than the approved part (Figures 7,8) while elemental analysis with EDX showed reasonable difference as
the approved part had less carbon and approximately 7% nitrogen in its structure.
DISCUSSION:
Relatively small changes in automotive plastics may have big impacts on the final performance of the product.
Regular characterisation studies may show small differences that effect the final product’s performance.
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DEVELOPMENT OF TRIM PARTS INTEGRATED WITH NOVEL HIGH ACOUSTIC
PERFORMANCE NONWOVEN FABRICS

Serdar GÜNDÜZ1, Burcu GİRGİNER2, Yavuz Emre YAĞCI 2 Umut YERLEŞEN2
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ABSTRACT
High acoustic performance has been one of the major expectations for automotive trim parts. Due to meet
multifunctional demands such as lightweight, cost efficiency, sustainability and acoustic performance of the part;
there are growing appeals for application of nonwoven in automotive industry. This study aimed to replace
existing thermoset resin impregnated cotton felts with nonwoven fabrics developed by multi cross-sectional PET
fiber and to investigate acoustic comparison of them. The work comprised measurement of acoustic behavior of
nonwoven fabrics developed by multi cross-sectional PET fiber with different surface area, development of trim
part prototypes and integration into a vehicle part for measurement of the effect on total acoustic performance. The
results shown in the paper promise 2dBl acoustic improvement per vehicle.
Keywords: NVH, acoustic insulation, nonwoven felt, interior, exterior
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ÖNDEN ÇARPIŞMAYA KARŞI PASİF EMNİYET SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLMİŞ
OTOBÜS TASARIMI
Selen SAĞSÖZ1, Barış ÖZBEK1, Ahmet Salih YILMAZ1, Ata MUGAN2
1
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ÖZET
Otobüslerde önden çarpma anında sürücünün can güvenliğini korumaya yönelik herhangi bir regülatif zorunluluk
yoktur. Bu nedenle otobüs üreticileri tarafından ön çarpışma koruyucu donanımı öncelik verilen konulardan biri
değildir. Ancak önden çarpmalı otobüs kazalarında yaşanan can kayıpları düşünüldüğünde bu konunun göz ardı
edilmemesi gerektiği açıkça görülmektedir. Otobüs ön çarpışma alanı çok küçük olduğundan, çarpışma enerjisi
sürücü yaşam alanını da geçerek, yolcu yaşam alanına kadar ilerlemektedir. Bu amaçla, yapısal modifikasyonlar ve
enerji sönümleyici elemanlar kullanılarak çarpışma bölgesinde enerji sönümleme kapasitesi artırılmış, pasif
emniyet sistemleri ile sürücü yaşam alanının çarpışma sırasında korunması hedeflenmiştir. Yapılan çalışma ile
farklı pasif koruyucu sistemler geliştirilmiş ve araca uygulanmıştır. Uygulama sonucunda araçta ilerleyen hasar
kriteri (progressive damage criteria) sağlanmış ve sürücü yaşam alanında meydana gelen deformasyonlar
azaltılmıştır. Pasif koruyucu sistemlerin tasarımı aşamasında sonlu elemanlar metodu kullanılmıştır. 30 km/h hız
ile yapılan çarpışma testi ile sanal analizler doğrulanmıştır ve tasarımların doğru çalıştığı ve sürü yaşam alanını
koruduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otobüslerde güvenlik, önden çarpma, pasif koruyucu donanım, çarpışma enerjisini
sönümleme, sonlu elemanlar metodu, HyperMesh, RADIOSS

ABSTRACT
There is no regulatory obligation to protect the safety of the driver during the busses frontal impact. For this
reason, frontal collision equipment design is not one of the most important issue for bus manufacturer. However, it
is clear that this issue should not be ignored when considering the loss of life in the frontal crash bus accidents.
Since the front collision area of the bus is very small, the collision energy passes through the driver's living area to
the passenger living area. For this purpose, the energy absorption capacity in the collision area is increased by
using structural modifications and energy absorbing elements, passive safety systems are aimed to protect the
driver's living area during the collision. Different passive protective systems have been developed and applied. As
a result of the application, progressive damage criteria are provided and deformations in the driver's living area are
reduced. In the design phase of passive protective systems, the finite element method is used. With a collision test
at a speed of 30 km/h, finite element analysis were validated and it was observed that the designs worked correctly
and protected the driver living area.
Keywords: Safety of buses, frontal collision, passive protective guard, damping of crash energy, finite element
methods, HyperMesh, RADIOSS
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PELTİER MODÜL İLE TAŞIT KLİMA TASARIMI
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ÖZET
Standart araç klimaları hem yakıt tüketimini arttırmakta, hem de motor performansını düşürmektedir.
Termoelektrik modüller yarıiletken malzeme tabanlı yapılar olup, jeneratör ve soğutucu tipinde olmak üzere iki
gruba ayrılırlar. Her iki modül tipinde de n ve p tipi yarıiletken malzemeler kullanılır. Bir n-tipi ve bir p-tipi
yarıiletken bir araya gelerek yarıiletken çifti oluştururlar. Bu çiftler seri olarak birbirine bağlanır ve termoelektrik
modülü meydana getirirler.
Bu çalışmada klasik klima sistemine alternatif olarak termoelektrik malzeme olan peltier modülü kullanılarak araç
içi havanın soğutulması hedeflenmiştir. Termoelektrik modül çeşitli tasarımlarda kullanılarak hava soğutma
deneyleri gerçekleştirilmiştir. 6 adet peltier ile 0,25 m3 hava 20 dakika içerisinde yaklaşık 27 °C’den 12°C’ye
kadar düşürülmüştür. Sonuç olarak peltier malzeme kullanılarak taşıt klima tasarımının mümkün olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Peltier, Soğutma Sistemleri, Taşıt Klima, İklimlendirme, Termoelektrik Modül.

VEHICLE AIR CONDITIONING DESIGN WITH PELTYER MODULE

ABSTRACT
Standard vehicle air conditioners increase both fuel consumption and engine performance. The thermoelectric
modules are semi-conductor material-based structures and are divided into two groups, one of which is generator
and the other is of cooler type. Both module type n and p type semiconducting materials are used. An n-type and a
p-type semiconductor combine to form a semiconductor pair. These couples are connected in series and bring the
thermoelectric module to the square.
In this study, it was aimed to cool the air of the vehicle by using peltier module which is thermoelectric material as
an alternative to conventional air conditioning system. The thermoelectric module was used in various designs to
perform air cooling tests. With 6 pellets, 0.25 m3 of air was reduced from about 27 ° C to 12 ° C in 20 minutes. As
a result, vehicle air conditioning design using peltier material seems possible.
Keywords: Peltier, Cooling Systems, Vehicle Air Conditioning, Air Conditioning, Thermoelectric Modules.
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ÖZET
Günümüzde, otomobillerde iklimlendirme sistemi akla gelen ilk konfor fonksiyonlarından birisidir. Klima sistemi
araçlarda 1940'lı yıllardan beri çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Asıl manada klima sisteminin kullanımı 1990
yılında başlamıştır. Sürücüler ve yolcular klima sisteminin sağladığı konfor ile seyahat etmek için içeriğinde klima
sistemi bulunan araçlara ciddi talep göstermektedir. Üreticileri müşterilerinin beklentilerinin karşılamak için klima
sistemi teknolojileri üzerinde sürekli çalışarak klimanın sağladığı faydaları arttırırken, araçta maliyet oluşturan
etkenleri de en aza indirmek için yoğun gayret içindedirler. Klimalar araçların yakıt tüketiminde de ciddi bir artış
göstermektedir.
Bu çalışmada 250 cm3 hacminde özel soğutma kabini tasarlanmıştır. Sistemde soğutucu akışkan olarak R134a
kullanılarak, farklı kompresör devirlerinin (1200-2800 dev/dak) klima performansına etkisi ölçülmüştür. Buhar
sıkıştırmalı soğutma çevrimine göre çalışan taşıt klima sisteminin zamana göre sıcaklık değişiminin deneysel
olarak analizi gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Klima sistemi, soğutma çevrimi, performans, ısıl konfor, iklimlendirme
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ÇOK EKSENLİ YÜK HESAPLAMASINDA YÜK YAPILANDIRMASININ AĞIR
TİCARİ ARAÇ UYGULAMASI
Mesut GÖRÜRGÖZ, Mustafa BAŞARAN, Kağan KOZAN, Volkan AYIK, Orçun ÇAKIR
Ford Otosan, Şasi Mühendisliği, Sancaktepe, İstanbul
Sorumlu Yazar: Mesut Görürgöz, mgorurgo@ford.com.tr

ÖZET
Güvenilir ve uygun maliyetli tasarımlar yapabilmek için tasarım aşamasının ilk adımlarından olan analiz
aşamasında, parça ve sistemin maruz kaldığı statik ve dinamik yükleri doğru belirleyebilmek çok önemlidir.
Belirlenen yüklere göre parça yapısal dayanım analizi, yorulma analizi, titreşim analizi yapılmaktadır. Parçada
oluşan gerilmeler ve birim uzamalar parçanın maruz kaldığı yüklerin fonksiyonudur. Yüklerin, tasarımın ilk
aşamalarında bilinmesi tasarım en iyilemesi için hayati önem taşır, parçanın ve sistemin kullanım ömrü boyunca
hasarlanmamasını temin eder. Bu yükleri belirlemenin en iyi yolu, fiziksel olarak yük hücresi ile direk ölçmektir.
Yük hücresinin montajı her durumda mümkün olmayabilir, yeterli paket alanı olmaması, uygulamaya özel raf
ürünü yük hücresi bulunmaması gibi. Ayrıca yük hücresini sisteme takabilmek için parçaların montajını
değiştirmek veya ek parça yapmak gerekebilir. Bu durumda sistemin davranışındaoluşacak değişim güvenilirlik
oranını düşürür. Bu çalışmada, sisteme yeni bir yük hücresi ilave etmeden, parçayı kendi yük hücresi olarak
kullanabilmek için gerinim ölçer (strain-gage) adedinin ve uygulanacağı bölgelerin belirlenmesini sağlayan bir
yöntem olan D-Optimal deneysel tasarım uygulaması yapılmıştır. Bu yönteme ihtiyaç duyulmasının sebebi, ölçüm
alınmak istenen parçanın bağlantı bölgelerinin parçanın dinamik karakterine etkisi olması sebebiyle yük hücresi
montajı etmenin doğru sonuç vermeyeceğidir. Uygulanan yöntem sayesinde, büyük bir parça olan parabolik makas
parçasında, yeterli gerinim ölçer sayısı ve yapıştırılacağı bölgeler belirlenmiştir.
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ÖZET
Bu çalışmada, ticari araçların hidrolik destekli direksiyon dişli kutularında kullanılan burulma mili ve giriş mili
komplesinin tekerden gelerek iletilen burulma titreşimlerine etkisi incelenmiş ve bu sistemin doğal frekansını
değiştirmek için bir yöntem teklif edilmiştir. Burulma mili direksiyon kutusu giriş miline mekanik olarak bağlıdır
ve bu şekilde en basit haliyle ele alınmıştır. Teker kaynaklı burulma titreşimlerinin direksiyon giriş miline hangi
genlikte ve frekansta aktarıldığı, sistemin bu noktadan sonra direksiyon kolonu vasıtasıyla direksiyon simidine
direkt olarak bağlı olduğu düşünüldüğünde çok önemlidir. Direksiyon simidi aracı kullanan kişinin direkt olarak
temas ettiği ve titreşimleri hissedebileceği bir parçadır.
Anahtar Kelimeler: Kutu tipi direksiyon, burulma titreşimi, dinamik model
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DESIGN OF CONTROL ARM BASED ON FINITE ELEMENT ANALYSIS AND
TOPOLOGY OPTIMIZATION
Alimurtaza RUTCI, Soner KARAMERT
Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Düzce/Türkiye
Corresponding Author: Alimurtaza Rutci, alimurtaza.rutci@teknorot.com

ABSTRACT
The suspension system is one of the most important components of vehicle, which directly affects the safety,
performance and NVH characteristic of it. So design of control arm is the one of the main stages of the
development the suspension system like as other vehicle systems. The suspension system reliability and its
components’ quality are too crucial. The most effective way to improve product quality and reliability is to
integrate them in the design and manufacturing process. Finite element methodology (FEM) and topology
optimization are useful techniques that can be integrated into the early stages of the prototype development cycle.
This paper describes the design of control arm with finite element method and optimal shape with topology
optimization. One of the basic tasks in the finite element analysis of suspension control arm is to evaluate the
displacements, the strain and the equivalent stress values of 3D cad model. Then modal analysis is done for
figured out natural frequencies and mode shapes of control arm. According to all results, materials of control arm
has been selected. Topology optimization identified stress distribution region throughout the control arm and
removed the material to redesign component that provided to reduction of the weight and hence the fuel
consumption. All results will be substantially reduce the cost and time to market, enhance product and customer
reliability. The main goal of all these studies to use all result as guideline for design control arm before developing
the prototype.

Keywords: Control Arm, Finite Element Analysis, Modal Analysis, Topology Optimization
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ÖZET
En eski imalat yöntemlerinden biri olan döküm yöntemi, sıvı metale doğrudan şekil verilebilmesinin sağlamış
olduğu avantajlar sayesinde birçok endüstri alanında halen en çok kullanılan imalat yöntemleri arasındadır. Ancak
kalıplama tasarımında yoğun mühendislik bilgi ve tecrübesi gerekmekte, hata yapıldığında ciddi maddi kayıplar
ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmelere bağlı olarak döküm proseslerinin
modellenmesi ve döküm parça tasarımının, yoğun mühendislik becerilerine ve deneme yanılma yöntemine gerek
kalmadan yapılması mümkün hale gelmiştir. Döküm simülasyon programları; herhangi bir alaşımın; kum, kabuk
veya kokil kalıplara dökümünü ve sonraki soğuma-katılaşma aşamalarını sayısal olarak yapan yazılımlarıdır. Bu
yöntemle, tasarım ve analizlerin bilgisayar ortamında yapılması ile hatalı model-kalıp hazırlama, deneme
yanılmaya gerek kalmaksızın ilk defada sağlam parça imalatı mümkün hale gelmiştir. Ayrıca parçayı sağlam imal
etmenin yanısıra yüksek kaliteli döküm parça üreten yoğun rekabet ortamındaki dökümhanelere kaliteli ve
ekonomik parça üretme konusunda kolaylık sağlamaktadır. Özellikle üretim adetlerinin çok fazla olduğu otomotiv
endüstrisinde de dökümhaneler için bu yazılımlar başarının anahtarı haline gelmiştir. Bu çalışmada SOLIDCast
döküm simülasyon programına entegre olarak çalışan OPTICast modülü ile besleyici optimizasyonu uygulamalı
olarak örnek bir parça üzerinde açıklanarak, optimizasyon tekniğinin sağladığı avantajlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kalıplama tasarımı, Döküm Simülasyonu, OPTICAST, Besleyici Optimizasyonu.

OPTIMIZATION OF FEEDER DESIGN WITH OPTICast SOFTWARE IN CAST
PART PRODUCTION
ABSTRACT
The casting method is one of the earliest and most widely used manufacturing methods in many industries, thanks
to the advantages of the direct shaping of liquid metal. However, intensive engineering knowledge and experience
are required in molding design and there are serious financial losses in misapplications. Today, due to rapid
developments in computer technology, modeling of casting processes and casting parts design has become
possible without the need for intensive engineering skills and trial and error methods. Casting simulation
programs; is software for making any alloy sand, shell or mold casting and subsequent cooling-solidification
phases numerically. With this method, it is possible to manufacture solid parts for the first time without designing
and erroneous model-pattern preparation by making design and analysis in a computer environment. In addition to
producing solid parts, it also provides high-quality cast parts and high quality and economical parts to castings in
an intensive competition environment. Especially in the automotive industry where the production customs are
very high, this software has become the keys to success for foundries. In this study, the OPTICast module, which
is integrated into the SOLIDCast casting simulation program, explains the advantages of the optimization
technique by explaining the feeder optimization in a practical way.
Keywords: Mold Design, Casting Simulation, OptiCAST, Feeder Optimization.
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İKİ FARKLI CAM SİLECEK MEKANİZMASININ BİR TABLO PROGRAMI İLE
ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
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ABSTRACT
In this study, the position analysis of two different types of windscreen wiper mechanism for windscreen geometry
of a passenger car is discussed. For the analysis of mechanisms, Microsoft Excel program has been chosen as the
most widely used spreadsheet program. With the prepared interface, the working spaces of the wiper mechanisms
were determined and simulations were made.
Keywords: Windshield wiper mechanism, four-bar mechanism, position analysis, Microsoft Excel.
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ABSTRACT
Today, air intake systems are used for increasing air rate which goes to cylinders on mostly diesel engines.
Various hose types are used in air intake systems as connection element for the purpose of air transmission.
Dispalying behaviour of hoses exposed to specific loads under working conditions affects on veichle performance
and safety directly. In this study,behaviour of air intake hose used between intercoolar and intake manifold on
FIAT 1.3 E6D engine under some loads was examined. Required static load conditions for structural analysis were
used as depending on FIAT SSTS (Subsystem Technical Specifications). In this study,stress and total
displacement values on plastic pipe,flange and bracket were obtained bu usuing load forces and directions
specified in FIAT standarts by using ANSYS.
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ABSTRACT
Resistance spot welding is the most preferred welding method in the automobile industry. Therefore, many studies
have been made about the optimization of welding parameters. In this study, the welding parameters of the robot
and hanging welding machine used in the auto body department were optimized by preserving the available
welding quality related to the weld nugget diameter. 2,7 mm thick steel sheets were used in experiments. Firstly,
controllable parameters were determined and sets of experiments were created in minitab software. For each
experimental sets, parameters were repeated in 3 spot welds. According to the calculated nugget diameters,
factorial regression analysis was performed in Minitab software and the effects of binary and triple interactions
on the nugget diameter were interpreted with the graphs obtained. At the end of the study, 31% energy was saved
per spot by preserving the available welding qualities.
Keywords: Resistance spot welding, welding nugget diameter, welding parameters
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ABSTRACT
The use of high strength steels in the automotive sector is becoming increasingly widespread due to its superior
properties such as fuel economy, carbon dioxide emissions, crash resistance and weldability. The new generation
of steels has the ability to optimize the damage that can occur in the automotive industry due to accidents in the
vehicle body where safety is very important. Most of investigations shows that clearly steel is the most durable
and cheapest material in the automotive industry. The strength properties of the steels as well as their ability to
form have great importance. In these materials there are big springback problems and this problem significantly
limits the use of steels. As the strength of the steel increases, the amount of elongation decreases, which causes
tearing and distortion. Geometries with vertical walls in high strength steel sheets can be curved. in simulations
and feasibility reports, and the results could not provide desired geometry. In this study, it is aimed to determine
the parameters of the curvature of the vertical walls and to standardize them accordingly.
Keywords: High strength steels, HSS, Springback variation, Variation analysis
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BIOMATERIAL USAGE FOR BODY INTERIOR TRIM PARTS
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ABSTRACT
Biomaterials that contain naturel fiber
become attractive to automotive industry as an alternative
Felt,PU,thermoplastics as substrate. Biomaterials can have a benign function, such as being used for a interior
trim part ,Exterior trim part used for a more interactive purpose such as nonbiomaterial (PP ,Felt ,PU etc.)While a
definition for the term 'biomaterial' has been difficult to formulate, more widely accepted working definitions
include: "A biomaterial is any material, natural or man‐made, that comprises whole or part of a living structure.
Kenaf fiber is biomaterial that has been used for automotive industry.If this material can be used in Automotive
industry ,there will me more advantages when ıt is compared with another alternative nonbiomaterial such as fuel
economy,eco-friendly ,recycbility,stifness,sound absorbation or some barrier Kenaf fiber had been explored to
enhance desired mechanical properties as automotive structural components bonding.
A biomaterial is essentially a material that is used and adapted for a automotive applications
.In this project ,Kenaf material will be investigated comperatively with Felt material .Minitab and Hypermesh
CAE tools will be used to analyze parameters and difference.

Keywords:Biomaterial,Kenaf,Composite,Natural fiber
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ÖZET
Trafik dışı kullanım amacıyla dar, kapalı ortamlar ve fabrika içi kullanım şartlarına uygun yük ve personel taşıma
aracının emniyetli bir şekilde fonksiyonunu yerine getirebilmesi için, endüstriyel tip araçların sahip olduğu önden
ve arkadan görüş alanın sürüş emniyeti açısından önemli bir rolü vardır. Endüstriyel tip araçlar için görüş alanı
emniyeti, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği temel gereklerine uyumu sağlamak için yayınlanan
uluslararası standartlar kapsamında yer alan "ön görülen görüş alanı doğrulaması testi" standardı referans alınarak
yapılmaktadır.
Bu çalışma kapsamında EN ISO 13564-1: 2012 standardı içerisinde tanımlanan değerler göz önünde
bulundurularak bir deney düzeneği tasarlanmıştır. Test düzeneği üretimi yapılmış olup, bir sonraki aşamada,
üretilen test düzeneği ile geliştirilen fabrika içi kullanıma uygun endüstriyel tip yük ve personel taşıyıcı araç
üzerinde görüş alanı testi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çalışma sonucunda ilgili uluslararası standartlara uygun sonuçlar alınarak görüş açıklığı testi
raporlanmıştır. Görüş alanı testine uygun olarak kabin tasarımında arka görüş camı ve aynanın kabin içindeki
konumu iyileştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Endüstriyel araçlar, görüş açıklığı, araç emniyeti, araç tasarım, yük ve personel taşıyıcı

THE VALIDATION TEST OF VISIBILITY FOR INDUSTRIAL TYPE VEHICLES
ABSTRACT
The front and rear visibility areas of industrial vehicles are suitable for narrow, enclosed environments and nontraffic use, have an important role in driving safety in order to fulfill their functions in the case of plant operating
conditions safely. Field of view safety for industrial vehicles is being tested with reference to the prevailing fieldof-view verification test standard covered by published international standards to ensure compliance with the
essential requirements of the 2006/42 / EC Machinery Safety Directive.
In the scope of this study, experimental setup was designed considering the values defined in EN ISO 13564-1:
2012 standard. Test apparatus production was made according to related setup design. In the next stage, the
visibility test was carried out on the industrial type burden and personnel carrier vehicle suitable for in-plant use
developed by means of produced test bench.
As a result of the work done, a test of data has been reported in order to meet the acceptance criteria within the
relevant international standards. The rearview glass and mirror position have been improved in the cab design
according to the field of view test.
Keywords: Industrial Truck, visibility of truck, vehicle safety, vehicle design, burden and personnel carrier
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OVALAMA PROSESİ VE TALAŞ KALDIRMA PROSESİ KULLANILARAK
OLUŞTURULAN M8x1,25 VİDA DİŞLERİNİN MEKANİK VE METALURJİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Alper BAYGUT1, Alperen SAKİN2, Seher YAZICI3, Tamariye BAĞCI4, Osman ÇULHA5
1,2,3,4

5

BOLT AR-GE (BOLT Bağlantı Elamanları San. Tic.A.Ş), Bursa, Türkiye
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Müh., Manisa, Türkiye
Sorumlu Yazar: Alper Baygut, alper.baygut@bolt.com.tr

ÖZET
Bu bildiride; ovalama yöntemiyle ve talaş kaldırma yöntemiyle elde edilen Metrik vida dişleri analiz edilmiştir.
Çalışmada, BOLT Bağlantı Elemanları San. Tic. A.Ş ‘de, ovalama yöntemi kullanılarak plastik şekil verme
mekanizması ile elde edilen metrik vida diş formu ve talaşlı imalat yöntemi kullanılarak talaş kaldırma prosesi ile
oluşturulan metrik vida diş formları mikroyapı, mekanik ve metalurjik özellikleri karşılaştırılmalı olarak
incelenmiştir. Bağlantı elemanlarında diş dipleri en hassas bölgeler olarak tanımlanmaktadır. Bu bölgelerdeki
herhangi bir üretim hatası, çatlak, artık gerilme ve yüzey hatası; sıkma sırasında kopma ve çalışma sırasında
yorulma kırılmalarına kadar giden bir hasar mekanizmasına yol açmaktadır. Öte yandan ovalama yöntemi ile diş
oluşturma ise plastik deformasyon dayalı olarak gerçekleştirilmekte olup talaşlı imalat kusurlarından bağımsız bir
yüzey elde edilmesini saplamaktadır. Elemanın performansı çalışma ortamındaki başta dinamik yükler olmak
üzere sıkma torku gibi faktörlerden etkilenmektedir. Diş diplerindeki malzeme akışı ve kesintiye uğramamış bir
mikroyapı bağlantı elemanının ömrüne katkı sunmaktadır. Plastik deformasyonla şekil vermenin yaratmış olduğu
sertlik- mukavemet artışı ve malzeme akışı ortaya çıkarılmıştır. Deneysel inceleme sonuçlarına göre ovalama ile
diş oluşturulmuş bağlantı elemanı ile talaşlı imalat ile diş açılmış bağlantı elemanı mukavemeti arasında 100 MPa
lık bir fark bulunmaktadır. Ovalama ile üretimde bağlantı elemanı mukavemeti artmıştır. Bununla birlikte,
ovalama ile üretimde akış çizgilerinin yaratmış olduğu kesintisiz lif yapısı mikroyapı incelemelerinde
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Plastik Şekil Verme, Ovalama, Talaş Kaldırma
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SOĞUK DÖVME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN PERÇİNİN İSTASYON SAYISININ
AZALTILMASI

Enes KARAKAYA1, Alper BAYGUT1, Nihan AKTOKLUK1, Osman ÇULHA2
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BOLT AR-GE (BOLT Bağlantı Elamanları San. Tic. A.Ş), Bursa, Türkiye,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalürji ve Malzeme Müh., Manisa, Türkiye
Sorumlu Yazar: Alper Baygut, alper.baygut@bolt.com.tr

ÖZET
Bu bildiride, Bolt Bağlantı Elemanları San. Tic. A.Ş.’de, plastik şekil verme yöntemi kullanılarak, soğuk dövme
tekniği ile üretilen özel perçinin istasyon sayısının azaltılması ele alınmıştır. Ürüne ait mekanik ve metalografik
özelliklerde olumsuz bir etki yaratmadan, sektörün rekabet sınırları içinde kalmak amacı ile operasyon adımlarının
azaltılması firmaya teknolojik kazanım ile birlikte maliyet üstünlüğü yaratacaktır. Bu kalıp tasarımı aşamasında ise
mevcutta saplama ve 3 operasyon ile üretilen kare kesitli flanş geometrisine sahip perçinin, saplama ve 2
operasyon ile üretilebilirlik analizleri sonucunda yeni kalıp tasarımları gerçekleştirilmiştir. Operasyon sayısında
azalma; dövme kuvveti, kalıp basıncı, malzeme akışı, malzeme mekanik özellikleri gibi faktörlere etki etmektedir.
Bir diğer faktör ise; operasyon azaltmak için uygulanan yeni kalıp tasarımlarında strain dağılımında ortaya çıkan
etki ve yaratmış olduğu malzeme akışı farklılığıdır. Operasyon başına artan deformasyon oranlarının yaratmış
olduğu sertlik artışıdır. Kesit değişim bölgelerindeki sertlik değişimi kontrol edilerek, minimum sertlik artışı
ortaya çıkacak şekilde kalıp tasarımı gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Plastik Şekil Verme, Soğuk Dövme, Perçin
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KROM KAPLANMIŞ PLASTİKLERİN AYRIŞTIRILARAK (PLASTİK-METAL)
EKONOMİYE GERİ KAZANDIRILMASI
Çağla TÜFEKÇİ1, Yasemin GÜNDOĞDU CEYLAN1, M. Haluk TÜRKDEMİR2
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Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Görükle, BURSA
Sorumlu Yazar: Çağla Tüfekçi, caglaa@bplas.com.tr

ÖZET
Plastik malzemeler hafif, dayanıklı, kolay şekillendirebilir ve en önemlisi ekonomik olmalarından dolayı başta
otomotiv sektörü olmak üzere günlük hayatımızın hemen hemen her noktasında kullanılmaktadır. Özellikle
görüntüsü nedeniyle metal parçaların kullanıldığı birçok ürünün hem ağır hem de pahalı olması aynı görüntüye
sahip daha ekonomik parçaların arayışını ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucunda daha hafif olan plastik parçaların
metal kaplanması son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Özellikle aracın kapı kolu, vites kolu kaplama, gösterge
çerçevesi gibi iç parçalarda, ön ızgara veya tampon üzeri gibi dış parçalarda müşteri albenisini arttırmak amacıyla
uygulanmaktadır.
Elektrokimyasal kaplama prosesinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünün ve
ekonomiye kazandırılmasının önemi artmıştır. Krom kaplanan plastik üzerinden metal ve plastiğin geri
kazanılması projesinin amacı da hatalı kaplama sonucu atık durumuna gelmiş plastik parçaların metal-plastik
olarak ayrıştırılması, ayrıştırma sonrası plastik malzemelerin tekrar kullanılabilirliği, çevreci bir proje olmasının
dışında, maliyet azalmasına bağlı olarak pazar payı artışları ile ekonomik bir avantaj sağlamasıdır.
Anahtar kelimeler: Elektrokimyasal kaplama, geri dönüşüm, bakır, nikel, ABS ve PC/ABS.

IMPORTANCE OF DECOMPOSITION AND RECYCLING OF METALLIC COATED
PLASTICS
ABSTRACT
Polymer components are routinely employed in a wide variety of situations especially in the automotive industries
because of their lightweight, durability, ease of shaping and some other properties. For visible applications, their
aesthetic appeal is commonly enhanced by the application of surface coatings, such as paints or chrome plate.
During the coating processes, it is commonly found that a significant number of components fall below the quality
specified and increases the costs of the process, therefore some remedial actions are required. And also, at the end
of component life coating removal may be required to enhance its ability to be reused or recycled. The complete
reutilization of polymeric and metallic substrates and the recovery of plating components, avoiding the
contamination of the environment has gained more importance.
Development and dissemination of the electrochemical coating process has increased the importance of recycling
the wastes and bringing them into the economy. The recovery of metal and plastics through chromium-plated
plastic and the recovery of defective coated plastic parts, together with a reduction in the raw material
consumption recycling rate, is a cost-effective and cost-effective process.
Keywords: Electrochemical coating, recycle, copper, nickel, ABS and PC / ABS.
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ÖN CAM SİLECEK SİLME PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yusuf Alper KURU
Tofas Türk Otomobil Fabrikası A.Ş, ARGE, Bursa, Türkiye

alper.kuru@tofas.com.tr

ÖZET
Araçların ön camlarının uygun ve kaliteli bir şekilde temizlenmesi başta homologasyon gereği olmak üzere
güvenlik, müşteri memnuniyeti ve üretici firma kalite standartları için önemli bir gerekliliktir. Silme
performansına etki eden faktörler araç tasarım aşamasından başlayarak, parça tasarımı, üretimi ve montaj
proseslerinde ön görülen gereklilikleri yerine getirmek için optimize edilmelidir. Bu süreçlerin bir veya birkaçında
uygunsuzluk olması durumunda izli silme, sesli silme, yüksek hızlarda silme performans kayıpları, yeterli
silememe, sileceklerin tanımlanan ömründen önce yıpranması gibi kalite problemleri oluşacaktır. Bu kalite
problemleri sürüş esnasında sürücü ve yolcunun görüş alanına ve dolaysıyla sürüş konforuna olumsuz etki etmekle
birlikte kazaya varan sonuçlar doğurabilir.
Araçların silme performansına etki eden faktörlerden olan silecek parçaların tasarımları, sileceklerin üzerlerine
uygulanan kuvvetler, cam geometrisi ve çevresel faktörler bu çalışmada incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Silecek, Ön Cam, Silme Performansı.

THE FACTORS AFFECTING OF WINDSHIELD WIPER’S WIPING
PERFORMANCE

ABSTRACT
The cleaning of the windshields of vehicles is an important requirement for safety, customer satisfaction and
manufacturer's quality standards, especially for homologation. Factors influencing wiping performance must be
optimized from the vehicle design stage to meet the requirements of the component design, production and
assembly processes. If one or more of these processes are not suitable, there will be quality problems such as
streaking, cleaning voice, losing cleaning performance on high speed, insufficient cleaning, wipers deform before
the defined life span. This type of quality problem could be caused to negative impacts like visible area of driver
and passenger, in addition to do this, one of the most important impact is negative driving comfort.
Affects of wiping performance which are design of wiper components, the forces that applied on wipers blades,
windshield geometry, aerodynamically factors are examined in this article.
Keywords: Wiper, Windshield, Wiping Performance.
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AN INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE PROPERTIES OF
THE CAR SEAT COVERS
Ayça GÜRARDA
Uludağ University, Faculty of Engineering, Textile Engineering Department, Bursa, TURKEY
aycagur@uludag.edu.tr
ABSTRACT
The performance and comfort properties of the car seat is very important for the car user. Many of studies reported
on new developments and novel approaches for evaluating the performance of car seat covers. The evaluation of
car seat cover performance properties is critical to product development and quality assurance in automative
industry. In this research, new and improved test methods for comfort and performance properties of the car seat
covers were investigated.
The aim of this study is to investigate of the performance properties of the car seat covers.
Keywords : Car seat cover, standard, performance, evaluation
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MOTORLU ARAÇLARIN MOTOR BÖLMESİNDE ULTRASONİK SES SİSTEMİ
UYGULAMASI
Ahmet İRGİN
Kastamonu Üniversitesi, Küre Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü,
Kastamonu, Türkiye
airgin@kastamonu.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmada, özellikle kış aylarında motorlu araçların motor bölmesine sığınan hayvanların, motor çalıştırılıp
araç hareket ettirilmeden önce bulundukları yerden uzaklaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
ultrasonik ses üreten bir cihaz aracın motor bölmesine yerleştirilmiştir. Aracın kapı otomatiği ile tetiklenen
ultrasonic ses cihazı, kapı kilidi açıldığı an devreye girmekte ve belirli aralıklarla çalışıp kapanmaktadır. Aracın
motor bölmesine 7 metre uzaklıkta bulunan hayvanların yaklaşık 5 saniye içerisinde bulundukları yeri terk ettikleri
gözlemlenmiştir. Bu sayede hayvan yaralanmalarının ve ölümlerinin yaşanmayacağı ve dolaylı olarak olası motor
hasarlarının önüne geçileceği düşünülmektedir. Ayrıca ultrasonik seslerin insan kulağı tarafından duyulamaması
da motorlu araçların motor bölmesinde ultrasonik ses sistemi uygulamasında önemli bir faktördür. Ultrasonik
seslerin bu özelliğinden dolayı yerleşim yerlerinde ses kirliliği meydana gelmeyecektir. Bu deneysel çalışmada
kullanılan ultrasonik ses cihazının kapasitesinin arttırılması durumunda ise hareket halindeki araçlar için sessiz
hayvan kornası tasarımı da mümkündür. Taşıt-hayvan çarpışmaları azımsanmayacak derecede maddi hasarlı ve
ölümlü kazalara sebebiyet vermektedir. Bu sistemlerin kullanımı ile gerek sabit haldeki taşıtların gerekse hareket
halindeki taşıtların karşı karşıya geleceği taşıt-hayvan kazaları önemli ölçüde azalacaktır.
Anahtar Kelimeler: Taşıt güvenlik sistemi, ultrasonik ses sistemi, kaza önleme sistemi, can güvenliği.

ULTRASONIC SOUND SYSTEM APPLICATION IN ENGINE PARTS OF
MOTOR VEHICLES
ABSTRACT
In this study, it was aimed to remove the animals that took refuge in the engine compartment of the motor vehicles
especially in the winter months, from the place where they are before starting the engine and moving the vehicle.
For this purpose, an ultrasonic sound producing device is placed in the engine compartment of the vehicle. The
ultrasonic sound device triggered by the door automation of the vehicle is switched on and off at certain intervals
when the door lock is opened. It has been observed that animals far 7 meters of the vehicle's engine compartment
leave their place within about 5 seconds. It is believed that animal injuries and deaths will not be experienced and
indirect motor damage will be avoided. In addition, the inability of ultrasonic sounds to be heard by the human ear
is an important factor in the application of ultrasonic sound systems in the engine compartment of motor vehicles.
Because of this feature of ultrasonic sounds, noise pollution will not occur in settlements. In the case of increasing
the capacity of the ultrasonic sound device used in this experimental work, it is also possible to design a silent
animal horn for vehicles in motion. Vehicle-animal collisions are underestimated, causing material damage and
mortal accidents. The use of these systems will significantly reduce the vehicle-to-animal accidents that will be
encountered by moving vehicles that are stationary or.
Keywords: Vehicle security system, ultrasonic sound system, accident prevention system, life safety.
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Sorumlu Yazar: Ahmet Örenler, a.orenler@hotmail.com
ÖZET

Bu yapmış olduğumuz çalışmada Armox 500T zırh çeliğinin ergitme kaynak yöntemlerinde
kaynakları yapılacak olan bağlantının mekanik özellikleri, sertliği, makro ve mikro yapı
özellikleri ve tokluk değerleri belirlenecektir.Test parçalarının kaynakları yapılırken aynı
koruyucu gaz kompozisyonu kullanılmakla beraber farklı amper değerlerine göre kaynak
paremetreleri farklılık göstermektedir. Bunun yanında imalatı yapılan parçalara test
sonuçlarının sağlıklı olması için
tahribatsız muayene yöntemlerinden görsel muayene,
penetrant muayene ve radyografik muayene yöntemleriyle olası kaynak hatalarına karşı test
edilmiş ve herhangi bir kaynak kusuruna rastlanmamıştır. Kaynaklı numuneler mikro
yapılarının teste uygunluğuna göre, tahribatlı muayene yöntemlerinden çekme testi, çentik
darbe testi, sertlik testi ve makro/mikro yapı testlerinden geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zırh çeliği, Armox, Tahribatsız muayene, Mekanik özellikler, Sertlik,
EVALUATION OF WELDING CAPABILITY FOR ARMOR STEEL
ABSTRACS

Welding of the Armox 500T armor steel for melting welding methods will determine the
mechanical properties, stiffness, macro and microstructure properties and toughness values of
this connection.To avoid using the same protective gas composition on the sources of the test
pieces, the gore source parameters differ for different ampere ratings.However, in order to
ensure that the test results are healthy, non-destructive inspection methods have been tested
against the welding defects which are visual inspection, penetrant inspection and radiographic
inspection methods, and no source flaw has been found.The welded specimens were subjected
to tensile testing, notch impact test, hardness test and macro / microstructure tests on
destructive inspection methods according to their suitability for testing of microstructures.
Keywords: Armor steel, Armox, Non-destructive inspection, Mechanical Properties, Hardness
test
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DOĞAL ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİTLER: ARAÇ HAFİFLETMEDE YENİ BİR
YAKLAŞIM

Burcu KARACA UĞURAL, Esen ÖZDOĞAN
Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, İZMİR-TÜRKİYE

burcu.karaca@ege.edu.tr

ÖZET
Otomotiv sektörü, araçların ürün yaşam döngüsündeki atık oranlarının azaltılması, araç ağırlığının azaltılması ile
yakıt tüketiminin ve dolayısıyla CO2 emisyon miktarının düşürülmesi için Ar-Ge çalışmalarını çevre dostu,
sürdürülebilir ve hafif kompozit yapıların geliştirilmesi üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu anlamda doğal elyaf
takviyeli termoplastik kompozit malzemeler geleceğin alternatif malzemesi olarak değerlendirilmektedir.
Keten/PP tekyönlü prepreg yapılardan elde edilecek yüksek mekanik ve akustik özelliğe sahip tabakalı kompozit
malzemelerin, araç hafifletme teknolojileri kapsamında kullanılabilme potansiyeli incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğal elyaf takviyeli kompozitler, araç hafifletme, mekanik ve akustik performans
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OTOMOBİL AYDINLATMA SİSTEMLERİ
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ÖZET
Bir otomobilin aydınlatma sistemi, far lambaları, sis lambaları, fren lambaları, dönüş sinyal ışıkları gibi pek çok
aydınlatma unsurundan oluşmaktadır. Özellikle otomobil far lambaları, sürücünün gece sürüşlerinde veya
aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda oldukça önem kazanmakta ve sürücünün hem yolu hem de karşıdan
gelen diğer araçları görmesini sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı, otomobil farları, araçlardaki en önemli güvenlik
unsurlarından biri olarak ele alınırlar. Dünyadaki ölümcül trafik kazalarının %40’ının geceleyin ve görüşün
oldukça yetersiz olduğu durumlarda gerçekleştiği belirlenmiştir. Her ne kadar otomobil farları yalnızca günün
%25’inde çalışsa da, farların çalışması için gerekli enerji ihtiyacı ve ilave yakıt maliyeti göz ardı edilemez.
Otomobil farlarının enerji verimliliğinin arttırılması ve daha enerji etkin farların kullanılması durumunda,
otomobil yakıt tüketimi de minimuma indirgenmiş olacak ve bu da sera gazı salınımlarını azaltacaktır. Son
yüzyılda otomobil aydınlatma teknolojisinde, gaz lambalarından, Xenon farlara geçişe doğru muazzam bir
teknolojik ilerleme kaydedildi. Farlarda kullanılan malzemeler çoğunlukla metal ve cam iken, yüksek sıcaklığa
dayanıklı plastikler tercih edilmeye başlandı. Araç farları günümüzde araç yüzeylerine entegre tasarlanırken,
bundan 100 yıl önce, farlar, metal yapının dışına monte ediliyordu. Sürücüye yeterli ışık sağlamak ve karşıdan
gelen sürücüye ulaşacak ışığı sınırlandırmak hedefleri doğrultusunda araç farlarında değişiklik ve iyileştirmeler
yapılmaya devam edilecektir. Bu çalışmada, otomobilin ilk icadından günümüze, farların teknolojik gelişimleri
incelenmiş, geçmişte ve günümüzde kullanılan başlıca aydınlatma çeşitleri, enerji verimliliği, trafik güvenliği,
yakıt ekonomisi gibi etkenler açısından değerlendirilmiştir.
Keywords: Aydınlatma, otomotiv, enerji, far, LED
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ÖZET
Günümüzde, iş hayatına başlayacak bireylerin üretime bir an önce katılabilmeleri büyük önem arz etmekte ve
mesleki alanları ile ilgili bilgi ve becerileri eğitimleri esnasında kazanmaları gerekmektedir. Özellikle mühendislik
eğitimlerinde teknik konu ve kavramların öğrenilebilmesi için iyi teknolojilerin eğitime adapte edilmesi gerekir.
Bu amaçla son yıllarda arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri kullanıcıya verdiği “cisimlerdeki derinlik algısı” ve
“cisimlerle görsel olarak etkileşim” imkânı ile oldukça etkili bir teknik olarak ön plana çıkmaktadır. AR kurulum,
kullanım ve sürdürülebilirlik açısından da bireylerin hayat boyu öğrenmelerine yardımcı olacak ve bilgi ve
becerilerin daha anlaşılabilir bir şekilde aktarılmasını sağlayacak bir yöntemdir. Bu çalışmada, Unity3D
uygulaması üzerinde AR ile makine imalat-montaj süreçlerinde kullanılacak olan 3 boyutlu nesnelerin poligon
sayılarının uygulama üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, farklı poligon sayılarının AR
uygulaması üzerindeki etkilerini araştırarak en uygun poligon sayısı seçimi için kıstaslar geliştirmektir. Çalışmada
model olarak kullanılan montajı yapılmış bir santrifüj pompa Inventor 2018 programında farklı mesh özelliklerine
göre kaydedilerek Unity3D ortamına aktarılmış ve sonuçlar irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Arttırılmış Gerçeklik, Montaj, Mesh Yapısı
ABSTRACT
Nowadays, it is very important for the individuals who will start work life to participate in the production as soon
as possible and they need to acquire knowledge and skills related to their professional fields during their training.
In order to learn technical subjects and concepts, especially in engineering education, good technologies should be
trained and adhered to. For this purpose, with the possibility of "depth perception in objects" and "visual
interaction with objects" given to the user by the Augmented Reality (AR) technologies in the last years, it is
becoming a very effective technique. AR is also a way to help individuals learn lifelong in terms of installation,
use and sustainability and to ensure that information and skills are conveyed in a more understandable way. In this
study, the number of polygons of the objects that will be used in the manufacturing and assembly processes of the
machine with AR on the Unity3D application are examined. The aim of the study is to investigate the effects of
different polygon numbers on the AR application and to develop criteria for choosing the most appropriate number
of polygons. An assembled centrifugal pump used as a model in the study was recorded according to different
mesh properties in Inventor program and transferred to Unity3D environment and the results were examined.
Keywords: Augmented Reality, Assembly, Mesh Network
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ÖZET
İçten yanmalı motorlarda egzoz gazı oluşum süreci, gürültü üreten bir prosestir. Gaz, hem hava emme hem de
egzoz sisteminde yüksek basınç genliklerinde titreşir. Susturucu etkenin bulunmadığı sistemlerde egzoz gazı çıkışı
gürültü seviyesi, motor gürültü seviyesinden 15-20 dB(A) daha yüksektir. Ancak susturucu yardımıyla egzoz
gürültüsü motor gürültüsünden daha düşük seviyelere indirilebilmektedir. Günümüzde askeri ve sivil araçların
çoğu dizel motora sahiptir. Dizel motora sahip araçlarda, aracın çıkardığı gürültünün ana kaynağı bu motorlardır.
Bu nedenle; dizel makineye ve monte edileceği araca uygun olarak tasarımı yapılan egzoz sistemi ve sistem
elemanlarının tasarım optimizasyonunun yapılması önemli hale gelmiştir. Değişkenlerin çokluğundan dolayı
tasarımın optimizasyonunun otomatikleştirilmesi için yazılım olarak modeFrontier; algoritma olarak MOGA-II
(Multi Objective Genetic Algorithm) kullanılarak bir yöntem geliştirilmiştir. Akustik analizindeki girdilerin
değerlerine göre, belirli susturucu özellik aralıklarındaki tasarım optimizasyonu sonuçları elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: dizel, motor, susturucu, egzoz, tasarım, optimizasyon

ABSTRACT
Internal combustion engines produces exhaust gas and this process makes highly unwanted noise. The gas vibrates
at high pressure amplitudes in both the air intake and the exhaust system. In systems where no silencer is present,
the exhaust gas noise level is 15-20 dB (A) higher than the engine noise level. However, with the aid of a muffler,
the exhaust noise can be reduced to a lower level than the engine noise. Today, most military and civilian vehicles
have diesel engines. In vehicles with diesel engines, these engines are the main source of the vehicle's noise.
Therefore; the optimization of the design of the exhaust system and system components, which are designed in
accordance with the specifications of the diesel engine that used and the vehicle to be mounted, has become
important. Due to existance of multiple variables, in order to automate the process of design optimization,
modeFrontier is used as software; and a method has been developed using MOGA-II (Multi Objective Genetic
Algorithm) as algorithm. Based on the values of inputs in the acoustic analysis, design optimization results were
obtained for specific silencer feature ranges.
Keywords: diesel, engine, muffler, exhaust, design, optimization
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ÖZET
3. Nesil Araştırma ve Geliştirme Üniversitelerinin getirisi olan Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmaları
gerçekleştirebildiği aynı zamanda derslerde öğretilen teorik bilgilere uygulamalı olarak destekleyici nitelikte
çalışmalar yapan Uludag Racing FSAE Takımı lisans ve yüksek lisans öğrencilerini sektöre hazırlamakla beraber
uluslararası düzenlenen yarışmalara katılıp dünya geneli mühendislik bilinci kazandıran bir projedir. Uluslararası
düzenlenen SAE tarafından desteklenmekte olan Formula Student mühendislik öğrencileri yarış aracı tasarım ve
üretim yarışmalarında Uludag Racing ekibi bünyesinde gövde ve kokpit sistemi ekibi olarak hedefler şimdiye
kadar üretilen araçlarda kullanmış olan çelik uzay kafes şasi ile karbon fiber malzemeden yapılmış olan kabuğun,
günümüz formula araçlarında kullanılan monokok tipi gövde şeklinde yapılan analiz ve optimizasyonlarla daha
rijit, hafif ve yekpare bir hale getirilmesini sağlamaktır. Amaç ise 2019 FSAE yarışmalarında gereksinimleri
karşılayacak ve etaplarda maksimum aerodinamik verimlilik ve yorulmalara dayanımı sağlayacak bir araç gövdesi
tasarım ve üretimi gerçekleştirebilmektir. Bu hedef ve amaç doğrultusunda FSAE yarış araçlarında kullanılan şasi
tiplerinden hibrit monokok şasi tasarımı yapılması uygun görüldü. Bu tasarım üzerinde yapısal analizler
yapıldıktan sonra freesize ve composite shuffling optimizasyon analizleri yaparak ağırlık daha önceki uzay kafes
şasili araçlara göre %32 azaltarak, rijitlik %41.5 artırıldı. Aynı zamanda üretilebilirliği göz önünde bulundurarak
maliyet optimizasyonu hakkında hedefler doğrultusunda çalışmalar yapıldı.
Anahtar Kelimeler: FSAE, Kompozit Sandviç, Karbon fiber, Monokok, Şasi
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Abstract: Uludag Racing Formula SAE team has contended the Formula Student Germany 2017 with their four
generation vehicle named UR04 in August of 2017. Three intake manifold models have been designed considering
the limitations of the competition. These designed models were analyzed with using three dimensional
Computational Fluid Dynamics (CFD) methods. The CFD analyses were performed by using ANSYS-Fluent
software. Purpose of these analyses is to enhance the intake manifold pressure losses. The best case of the
numerical study was manufactured by using Selective Laser Sintering (SLS) method. The main purpose of
selecting this SLS method is its productivity of complicated geometries. The material was selected as Acrylonitrile
Styrene Acrylate (ASA) to make the intake manifold lighter. The thickness of the intake manifold was selected the
optimum values considering the strength properties of the plastic. According to the CFD results velocity
distributions of all cases were obtained and Case-I was manufactured considering these results.
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