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Önsöz 
 

  

Görüntü yöntemleri kullanılarak malzemelerin yük altında deformasyon 

davranışlarının incelenmesi son yıllarda ilgi duyulan araştırma konularından birisidir.  

Bunun nedeni temel olarak, görüntü kullanılarak yapılan ölçümlerde mekanik 

yöntemlerinin aksine malzeme yüzeyine doğrudan temas olmadan ölçüm 

yapılabilmesi, karmaşık ve pahalı instürmantasyon gerektirmeden ölçüme imkan 

veriyor olmasıdır.    

Görüntü yöntemlerinin temel öğesini oluşturan dijital görüntüler, genelde 

endüstriyel kameralar kullanılarak elde edilmektedir. Görüntüler, kameralardan 

bilgisayara aktarılarak kullanıcı tarafından geliştirilen veya bu amaçla hazırlanmış 

ticari yazılımlar kullanılarak analizleri yapılmaktadır.  Bu işlemleri ayrıca eş-zamanlı 

(real-time) yapabilen sistemler de geliştirilmiştir.   

Bu projede görüntü yöntemleri kullanılarak iki ayrı çalışma yapılmıştır.  Birinci 

çalışmada, beton kesit alanlarından  elde edilen dijital görüntüler incelenerek agrega 

şekil paramterellerinin dayanımla olan ilişkisi incelenmiştir. İkinci çalışmada ise, çelik 

bağlantı noktalarında oluşan deformasyonların dijital görüntüler yardımıyla 

hesaplanması ve sonuçların sonlu elemanlar yöntemiyle karşılaştırılması yapılmıştır. 

Her iki projenin de tamamlanabilmesi için Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 

sağladığı altyapı, bilgisayar v.b. ek olarak, görüntülerin elde edilmesi için gereken 

kamera ve lens sistemine ihtiyaç duyulmaktaydı. Proje toplam bütçesinin önemli 

kısmını oluşturan bu ihtiyaçlar Tübitak’ın “1002 Hızlı Destek Programı” kapsamında 

sağlanan destek sayesinde giderilmiştir. Tübitak tarafından sağlanan destek olmadan 

bu çalışmaların bitirilmesi mümkün olmayacaktı. Proje ekibi olarak sağlanan bu 

destekten dolayı Tübitak’a teşekkürlerimizi sunarız. 
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Özet 
 

Bu proje kapsamında görüntü yöntemleri kullanılarak iki ayrı çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Birinici çalışmada beton mikro yapı parametrelerinden olan 

agrega şekil parametrelerinin beton dayanımı ile olan ilişkisi incelenmiştir. Bu 

aşamada, beton numunelerde kullanılan agrega maksimum çapı, gradasyon ve 

agrega cinsi olarak üç deney değişkeni kullanılmıştır. Laboratuvar şartlarında 

hazırlanan kübik beton numunleri kesilerek, dijital üç kesit görüntüleri alınmış ve 

agrega şekil parametreleri hesaplanmıştır. İstatistiksel analizlerden anlaşıldığı üzere, 

beton karışım değşikenleri (maksimum agrega çapı, gradasyon ve agrega cinsi) 

dayanım üzerinde önemli etkileri olduğu anlaşılmıştır.  Agrega şekil parametreleri 

dayanımla karışımın gradasyon ve agrega cinsine göre daha belirgin değişim 

gösterdiği gözlenmiştir. Ayrıca, agrega yassılık değerinin dayanımı etkilediği ve 

bunun kırılmış agregalar için daha belirgin olduğu görülmüştür. Kırlmışlık oranı ise 

dayanımla arttığı ve bunun maksimum agrega çapı küçük olan agregalar için daha 

fazla olduğu sonucuna varılmıştır.    

Çalışmanın ikinci kısmında ise, çelik birleşimlerin yük altında oluşan 

deformasyon davranışları görüntü yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmada 

iki kaynaklı ve iki cıvatalı olmak üzere toplam dört farklı birleşim test edilmişir.  

Birleşimlerin çekme deneyi esnasında dijital kameralardan alınan görüntüler analiz 

edilerek deformasyon dağılımları hesaplanmıştır.  Hesaplanan deformasyonlar aynı 

zamanda şekildeğiştirme sensörleri (strain gage) kullanılarak karşılaştırılmıştır. 

Çekme deneylerinden elde edilen malzeme parametreleri kullanılarak ayrıca 

birleşimlerin sonlu elemanlar modelleri de hazırlanmıştır.  Yapılan analizler sonucu, 

görüntülerden elde edilen deformasyonların gerçek ve sonlu elemanlar modelinden 

alınan sonuçlara oldukça yakın olduğu anlaşılmıştır.  Görüntü yöntemleri kullanılarak 

deformasyonların, numune yüzeyine temas olmadan yüksek doğrulukta 

hesaplanabileceği sonucuna varılmıştır.     

 
Anahtar kelimeler: dijital görüntü, şekil parametresi, deformasyon, agrega, beton, 

çelik, sonlu elemanlar



Abstract 
 

In this project, two different studies were conducted using digital imaging 

techniques.  In the first phase, relationships between aggregate shape parameters 

and concrete strength were investigated. The relationships were sought using three 

mix design variables, i.e., aggregate gradation, maximum aggregate size and 

aggregate type.  Cubical specimens were prepared under laboratory conditions and 

digital images were obtained from the cross section of each specimen to determine 

the aggregate shape parameters.  Statistical analyses showed that all three mix 

design variables have significant effects on the concrete strength.  It was noticed that 

the strength was more affected by gradation and aggregate type than by the other 

factors. The elongation factor was found to be a significant factor for the strength in 

the case of crushed aggregate.  Also, the angularity seemed to increase the strength 

for smaller maximum particle size gradation.  

In the second phase of the project, the deformation behavior of steel 

connections under tensile loading was studied using the digital imaging techniques.  

A total of four different connections were tested within the scope of the project.  Two 

connections were prepared by welding operation and the other two as bolted 

connections.  The deformations were calculated from the image frames taken during 

the tensile tests of the connections. The calculated deformations were compared with 

the measured deformations using strain gages. The comparison was also made 

based on the results obtained from the finite element solutions.   The analyses 

showed that the deformations obtained form the digital frames are in close 

agreement with the measured deformations as well as the calculated deformations 

from the finite element model of the connections.  Hence, it was concluded that the 

deformation distribution for steel connections can be accurately determined using the 

digital imaging techniques without a direct contact to specimen surfaces.   

 
Keywords: digital image, shape parameter, deformation, aggregate, concrete, steel, 

finite element 
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda yapılan çalışmalar dikkate alındığında, görüntü yöntemlerinin 

özellikle malzeme konusunda araştırma yapan bilim alanlarında yaygın olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Bu yöntemin avantajları özellikle, deformasyon veya 

şekildeğiştirmelerin malzemeyle doğrudan temas olmadan ölçülebilmesi, malzeme 

mikro yapısının detaylı incelenebilmesi ve görüntü yöntemleri hakkında literatürün  

zengin bir bilgi birikimine sahip olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bu projede 

görüntü yöntemleri, inşaat mühendisliği için vazgeçilmez iki yapı malzemesi olan 

beton ve çeliğin yük altındaki davranışlarının incelenmesi amacıyla kullanılmıştır. 

Proje genel olarak iki bölüm altında gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, görüntü 

yöntemleriyle hesaplanan agrega şekil parametrelerinin beton dayanımı üzerindeki 

etkileri incelenmiştir.  İkinici aşamada ise, çelik birleşimlerin yük altında oluşan 

deformasyonları yine görüntü teknikleri kullanılarak hesaplanmış ve sonlu elemanlar 

sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Her iki bölüme ait genel bilgi ve amaçlar aşağıda 

verilmektedir.     

 

1.1. Aggrega Şekil Parametreleri ile Beton Dayanımı Arasındaki İlişkinin 
Görüntü Yöntemleri Yardımıyla İncelenmesi 

Agregalar yaklaşık olarak beton hacminin %70 - %80’ni oluşturmakta ve 

betonun taze ve sertleşmiş durumdaki performansını önemli derecede etkilemektedir. 

Agregalar ayrıca beton bileşimindeki en ucuz malzeme olduğu için betonun birim 

fiyatını da önemli ölçüde etkilemektedir. Daha önceki deneyimlere göre agregaların 

şekil özellikleri, yüzey pürüzlülükleri ve gradasyonları taze betonun çalışabilirliğini, 

pompalanabilir olmasını, kanamasını, segregasyon direncini ve yüzeylendirme 

yeteneğini belirlemektedir. Ayrıca bu faktörlerin sertleşmiş betonun büzülmesini, 

katılığını, yoğunluğunu ve geçirgenliğini de değiştirdiği anlaşılmıştır.     

Daha önceki çalışmalar, birim hacmi oluşturan agreganın boşluk oranı ile 

genel geometrisi, yüzey pürüzlülüğü, gradasyon ve yerleşme özellikleri arasında ilişki 

olduğunu göstermiştir. Yassı, uzun, köşeli, ve kötü derecelendirilmiş agregalar 

genellikle iyi derecelendirilşmiş agregalara kıyasla daha fazla boşluk içermektedir.  

Agrega şekil özelliklerinin ve gradasyonunun beton üzerinde önemli etkileri olması, 
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agregalarının şekil karakteristiklerinin ve gradasyonlarının etkili bir şekilde ölçülerek 

değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Agregaların şekil özelliklerinin 

ölçümleri direk yada dolaylı yollardan yapılabilmektedir. Örneğin, yer bilimciler 

agregaların fiziksel ölçümlerine dayalı bir sistem geliştirmişlerdir. Mühendisler ise 

agregaların şekil, köşelilik ve yüzey pürüzlülüğünü ortaya koyan görsel sınıflandırma 

sistemlerini kullanmışlardır. Fakat, mühendisler tarafından ortaya konulmuş olan 

hiçbir sınıflandırma sistemi, agrega şeklini, köşeliliğini ve yüzey pürüzlülüğünü 

birbirinden bağımsız olarak ele alamamıştır. Bu özelikler genellikle agrega geometrik 

düzensizlikleri olarak adlandırılmıştır.   

Son zamanlarda araştırmacılar dijital görüntü yöntemleri kullanarak otomatik 

olarak agregaların özelliklerini belirleme yöntemleri geliştirmişlerdir. Dijital görüntü 

tekniklerinin avantajları şöyle sıralanabilir: 

• Hızlı bir yöntem olmasından dolayı üretim sırasında kullanılan agregaların 

kontrolleri gerçek zamanlı olarak yapılabilmektedir.  Sistem otomatik olduğu için 

insan kaynaklı hatalardan uzaktır. 

• Çok fazla sayıda agrega kısa bir sürede incelenebildiği için istatistiksel güvenilirlik 

daha yüksektir.   

• Fiziksel yöntemlerle ölçüm ve analizin mümkün olmadığı yerlerde dijital yöntemler 

kolaylıkla kullanılabilmektedir.   

Projenin bu bölümünde, betonun basınç dayanımının agrega şekil 

parametrelerinden etkilendiği varsayılarak, agrega şekil parametreleri görüntü 

yöntemleri kullanılarak hesap edilmiş ve ölçülen beton dayanımları ile olan ilişkileri 

araştırılmıştır. Bu varsayımı kanıtlamak amacıyla 40 kübik beton numunesi 

hazırlanarak deneysel bir çalışma yürütülmüştür. Bu numunelerin hazırlanması için 2 

farklı maksimum agrega çapı, 2 farklı gradasyon tipi ve 2 farklı agrega tipi 

kullanılmıştır. Hazırlanan bu 8 karışımın her birinden 5 adet numune dökülerek 

toplam 40 numune hazırlanmıştır. Hazırlanan karışımların taze halde slump ve birim 

ağırlıkları hesaplanmıştır. Basınç dayanımı testinden sonra her bir numuneye 

uygulanan yük yönüne paralel olacak şekilde 4 eşit parçaya kesilmiştir. Bu işlem 

sonucunda oluşan 6 kesit yüzeyinden gri ton resimler alınıp bilgisayara aktarılmıştır. 

Bu görüntülerden birbirleriyle üst üste gelmeyen 3 kesite ait olanları, her bir 

numuneye ait çeşitli agrega şekil parametrelerinin hesaplanması için seçilmiştir. 

Çalışmanın sonunda varyans analizi metodu kullanılarak, deneysel tasarım 
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parametrelerinin beton numunelerin dayanımı üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur. 

Ayrıca agregaların şekil parametreleri ile basınç dayanımı arasında istatistiksel  

analizler de gerçekleştirilmiştir.   

Projenin bu kısmına ait genel hatlar şu şekilde sunulmaktadır. Birinci bölümde 

agrega şekil parametrelerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler ortaya 

konulacaktır. İkinci bölümde deney programı ve uygulanan yöntemler sunulacaktır. 

Üçüncü bölümde, agrega şekil parametreleri hesaplancak ve bu parametrelerin beton 

dayanımı arasındaki ilişkiler incelenecektir. Son bölümde ise, görüntülerden 

hesaplanan deformasyon dağılımları ile sonlu elemanlar yönteminden hesaplanan 

deformasyonların karşılaştırılması yapılacaktır.     

 

1.2. Çelik Birleşimlerde Oluşan Deformasyonların Görütü Yöntemleriyle 
Analizi ve Sonlu Elemanlar Sonuçlarıyla Karşılaştırılması 

Bilindiği gibi yapı birleşim bölgesinde kullanılan malzeme cinsi, birleşim 

kalitesi, imalat yöntemleri çelik birleşimlerin davranışını ve böylece bütün yapı 

davranışını doğrudan etkileyen önemli faktörlerdir. İmal edilen birleşimlerin yük 

altındaki performanslarının, bilgisayar modelleri yardımıyla hesaplanan 

performansları arasında doğabilecek farklılıklar yapının hizmet ömrü açısından 

önemli bir problem oluşturmaktadır.  Yapı davranışının, hizmet ömrü esnasındaki 

performansının doğru bir şekilde tasarıma yansıtılması ancak, kullanılan malzeme 

özelliklerinin ve konstrüksiyon birleşim detaylarının tasarıma doğru bir şekilde 

yansıtılması ile gerçekleştirilebilir.   

Birleşim noktalarında oluşan deformasyon ve gerilmeler, günümüzde sadece, 

kabul edilen malzeme parametreleri ve modelleri kullanılarak sonlu elemanlar 

yöntemiyle belirlenmekte, birleşim detayları laboratuvar şartlarında yalnızca 

mukavemet testleri ve deformasyon karakterlerine göre değerlendirilmektedir. Fakat 

detaylara ait deformasyon ve gerilme dağılımları, lokal deformasyon bölgeleri, imalat 

hatalarından kaynaklanan yerel gerilme ve  deformasyonları ölçebilecek kullanılabilir 

bir yöntem olmadığından tasarım aşamasında göz ardı edilmektedir.  Yaygın olarak 

kullanılan deformasyon sensörleri (strain gage) ise yalnızca bir noktada ve 

doğrultuda deformasyon bilgisi sağladığından, deney anında gerilme deformasyon 

dağılımını belirlemek mümkün değildir.   
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Görüntü yöntemlerini kullanarak deformasyon ölçüm yöntemi daha önceden 

kullanılan deformasyon ölçme sensörleriyle kıyaslandığıyla birçok avantajlar 

sunmaktadır. Özellikle kaynaklı birleşimlerin sonlu elemanlar veya sayısal 

yöntemlerle modellenmesinde, kaynak performansı ve yük altındaki davranışı tam 

olarak ifade edilememekte, imalat hatasından kaynaklanan etkilerin analizlere 

yansıtılması mümkün olmamaktadır. Sayısal modellerde ise birleşim bir bütün veya 

rijit kabul edildiğinden, birleşimin imalatı esnasında oluşan hatalar beklenen 

davranışın dışında performans sergilemektedir. Yine cıvatalı veya perçinli 

birleşimlerde aynı şekilde malzeme kalitesi ve birleşimin imalat yöntemine bağlı olan 

gerçek davranışı sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilen davranışından daha farklı 

olabilmektedir. Birleşim bölgelerinde, görüntü yöntemlerinin kullanılmasıyla ölçülen 

deformasyonları ve dolayısıyla gerilme değerlerini ve dağılımlarını, deformasyon 

ölçme sensörlerinde olduğu gibi, tek bir noktadan ziyade birleşimin görüntülenen 

bütün kısmı için elde etmek mümkündür.  Bu yöntemle böylece, birleşim bölgesinde 

oluşan gerilmelerin veya yük altındaki numunenin test edilirken birleşim bölgesinin 

davranışının açıkça gözlenmesine yardımcı olacaktır.   

Görüntü yöntemleri kullanılarak deformasyon veya gerilme ölçme yöntemi aynı 

zamanda laboratuvar testlerinin ekonomikliği açısından da avantajlıdır. Deformasyon 

sensörlerinin numuneye yerleştirilmesi zaman alıcı bir işlemdir ve ölçümler ancak her 

bir numune için bir noktada yapılabilir ve sensör sadece bir defa kullanılabilir.  Buna 

karşın görüntü yönteminde deformasyonlar sadece dijital resimlerin analizi yapılarak 

kolayca hesaplanabilir ve deney düzeneğinin kurulması deformasyon sensörü ile 

kıyaslandığında oldukça kolaydır.  

Projenin bu aşaması genel olarak dört ana bölümünden oluşacaktır: Birinci 

bölümde, test edilecek çeliklerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve görüntü 

yöntemlerinin deformasyon sensörleriyle karşılaştırılmasının yapılacağı standart 

testlerden oluşacaktır.  İkinci bölümde, kaynaklı ve cıvatalı birleşimlerin çekme yükleri 

altında testleri ve görüntülerinin elde edilmesi gerçekleştirilecektir. Üçüncü bölümde 

deneylerde kullanılan bağlantı detaylarının sonlu elemanlar modeli, standart 

testlerden elde edilen malzeme parametreleri kullanılarak hazırlanıp analiz 

edilecektir.  Son bölümde ise, sonlu elemanlar çözümünden elde edilen deformasyon 

değerleri ve birleşim bölgesindeki dağılımlarının, üçüncü aşamada elde edilen 

deformasyon değerleri ile karşılaştırılması yapılacaktır.    
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2. DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME 

2.1. Giriş 

Gonzalez ve Woods (2001) dijital görüntüyü 2 boyutlu fonksiyon olarak 

tanımlamaktadır. Bu fonksiyonun herhangi bir x ve y noktasındaki değeri o noktanın 

gri renk değeri olarak adlandırılır. Dijital görüntü normal görüntüden koordinat 

değerleri ve fonksiyonun değerinin aralıklı (discrete) olmasıyla ayrılır. Bu nedenle, 

dijital görüntünün bilgisayar tarafından işlenmeden önce hem koordinat değerleri hem 

de fonksiyon değeri bakımından sayısal hale dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Koordinat değerlerinin sayısal hale çevrilmesi örnekleme ve fonksiyon değerlerinin 

sayısal hale geçirilmesi ise nicelikleme olarak adlandırılır (McAndrew, 2004; Efford, 

2000).   

Şekil 2.1 dikdörtgensel düzendeki sayıların dijital görüntüyü nasıl ifade ettiğini 

göstermektedir. Fiziksel resim piksel yada resim elementi olarak adlandırılan 

bölgelere bölünür. Her bir piksel noktasına yerleştirilen sayı, o noktanın parlaklık 

değerine karşılık gelir.  Bu dönüşüm işlemi sayısallaştırma olarak adlandırılır ve en 

sık kullanılan yöntemi Şekil 2.2’de gösterilmiştir. Her bir piksel noktasında, resmin 

parlaklığı örneklenir ve niceliklenir. Bu işlem, her piksel için o noktanın parlaklığı yada 

koyuluğunu gösteren sayısal bir rakam oluşturur. Bu işlem tüm pikseller için 

yapıldığında resim dikdörtgensel sayılar ile ifade edilmiş olunur. Böylece her bir 

piksel bir koordinata ve bir gri renk seviyesine sahip olur (Castleman, 1996). 

 

 
Şekil 2.1 Fiziksel ve buna karşılık gelen dijital görüntü (Castleman, 1996). 
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Castleman (1996), dijital görüntüyü şu şekilde ifade etmiştir: “dijital resim, optik 

yöntemler kullanılarak eşit aralıklı dörtgensel şekiller halinde ve  eşit sinyal 

büyüklükleri kullanılarak oluşturulmuş bir süreksiz fonksiyondur.”  Bu tanımdan da 

anlaşılcağı üzere, dijital resim temel olarak örneklenmiş iki boyutlu süreksiz bir 

fonksiyon olarak algınalabilir. Şekil 2.3 dijital görüntülerin gösterilmesi sırasında 

kullanılan koordinat düzenini göstermektedir. Görüldüğü gibi matrisler için kullanılan 

yöntemle aynıdır.  İlk indeks, m, ve ikinci indeks ,n, satır ve sütunların pozisyonlarını 

ifade etmektedir. Eğer görüntü M satır ve N sütuna örneklenmiş ise MxN adet piksel 

içerir ve MxN görüntü olarak adlandırılır. Genellikle, düzenin ilk elementi  (m,n) = 

(0,0) olarak adlandırılır ve sütün indeksi 0 dan M-1’e kadar ve satır indeksi 0 dan N-

1’e kadar değişir (Jahne, 2005).   Her bir piksel tarafından gösterilen alan, çözünürlük 

olarak ifade edilir.  Şekil 2.4 aynı resmin farklı piksel sayılardaki pikseller ile ifade 

edilişini göstermektedir.  Şekil 2.4 (a) 1024 x 1024, 256 düzeydeki dijital gül resmini 

göstermektedir. 

 

 
Şekil 2.2 Görüntünün sayısallaştırılması (Castleman, 1996). 

 

Şekil 2.4 (b-f) çözünürlüğün N = 1024 den N = 512, 256, 128, 64, ve 32’ ye 

düşürülmesinin etkilerini göstermektedir.  Şekil 2.4 (a) ve 2.4 (b) görüldüğü gibi, sık 

örnekleme yüksek çözünürlükteki görüntüleri oluşturur ve bu görüntülerden her bir 

tanesinin küçük olanlara karşılık geldiği birçok piksel bulunur. Bu iki resmin 

birbirinden farklı olduğunu söylemek neredeyse imkansızdır. Diğer taraftan, 2.4 (c-f) 

kaba örnekleme düşük çözünürlükteki görüntüleri oluşturur. Bu görüntülerde, her 

birinin geniş alanları gösterdiği daha az sayıda piksel bulunur. Düşük çözünürlükteki 

görüntülerde piksel köşelerinde dama tahtası etkisi gözlemlenir. Bu etki ilk olarak 2.6 

(c)‘de 256 x 256 çözünürlüğe görüntüde görülmektedir. 
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Şekil 2.3 Dijital görüntünün ifade edilmesi (Jahne, 2005). 

 

 
Şekil 2.4 Dijital görüntüde çözünürlük etkisi (Gonzalez ve Woods, 2001). 
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Bu davranış 128 x 128 görüntüde daha gözlemlenir hale gelmiş, diğer 

resimlerde ise daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır (Gonzalez ve Woods, 2001). 

Daha öncede bahsedildiği gibi, görüntü fonksiyonunun sürekli değerlerinin dijital hale 

dönüştürülmesi gri düzey nicelikleme olarak adlandırılır. Ne kadar çok nicelikleme 

değeri kullanılırsa, görüntü fonksiyonundaki değişimler o kadar iyi ifade edilir. Her bir 

pikselin parlaklığını ifade etmek için kullanılan gri değer sayısı şu şekilde hesaplanır: 

 

           
bn = 2           (2.1) 

 

n =nicelikleme sayısı; b = her bir pikseli saklamak için kullanılan bit sayısını ifade 

eder.  n adet nicelikleme değeri  0, 1, 2, ..... ve n-1 değerlerini kapsar.  Bu sayılardan 

0 siyahı ve n-1 beyazı ifade eder.  Genellikle her bir piksel için 8 bit kullanılsa da bazı 

sistemler 6 ve 4 bit değerine sahip pikseller de kullanılmaktadır.  8 bit durumunda 

256 nicelikleme değeri kullanılır. Bu değerlerden 0 siyahı ve 255 beyazı ifade eder. 

Dijital görüntüyü saklamak için kullanılan bit sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir. 

 

           b = nMN          (2.2) 

 

b = dijital görüntüyü saklamak için kullanılan bit sayısı; M ve N = dijital görüntüdeki 

toplam satır ve sütun sayısını göstermektedir (Efford, 2000).  

Şekil 2.5 dijital görüntüyü göstermek için kullanılan nicelikleme sayısının 

etkisini göstermektedir. Şekil 2.5 (a) 452 x 374, boyutundaki 8 bit görüntüyü 

göstermektedir. Şekil 2.5 (b–h) aynı resmi göstermek için kullanılan bit sayısının 

7’den 1’e düşürülmesinin etkisini ortaya koymaktadır. 256, 128, ve 64  nicelikleme 

değeri kullanılan görüntüler genellikle bir çok uygulama için uygundurlar. Fakat 32 

nicelikleme değerinin altındaki görüntüler ise bir çok problemli kısımlar 

içerebilmektedirler (Gonzalez ve Woods, 2001). 

 

2.2. Dijital Görüntü İşlemenin Uygulama Alanları 

Bilgisayar teknolojisindeki hızlı ilerlemeler dijital görüntü işleme ve analizi 

yöntemlerinin bir çok alanda kullanılmasını sağlamıştır. Şekil 2.6’da bu alanlardan 

bazıları gösterilmektedir.  İnşaat mühendisliği alanında dijital görüntü yöntemleri yol 
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üst yapısı gerilmelerinin ölçülmesinde, betonun mikro yapısının incelenmesinde, yapı 

elemanları ve zemin deformasyonlarının hesaplanmasında, partikül şekil ve 

büyüklüklerinin incelenmesinde kullanılmaktadır. Geçmiş yılarda yukarıda bahsedilen 

uygulamalar ancak otomatik olmayan yorucu teknikler ile yapılabiliyordu. Artık 

gelişmiş görüntü teknikleri yardımıyla daha kısa sürede ve verimli bir biçimde 

gerçekleştirilmeleri mümkün olmuştur.  (Kwan vd., 1999). 

 

 
Şekil 2.5 452 x 374 görüntünün 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4 ve 2 nicelikleme değeri ile temsil 

edilmesi (Gonzalez ve Woods, 2001). 
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Şekil 2.6 Dijital görüntü işlemenin kullanım alanları (Shah, 2005). 
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2.3. Görüntü İşleme Yöntemleri 

Görüntü işleme genel olarak bir uygulamadan, özel, ilave bilgileri elde etmek 

için alınan görüntülerin analizi ve düzeltilmesini ifade etmektedir. Görüntü işlemenin 

düzeltme kısmı görselliğin arttırılabilmesi işlemlerini içerirken, analiz kısmı elde edilen 

bilgilerin değerlendirilebilmesi için istatistik metotlarını kullanmaktadır. Dijital görüntü 

işleme resimle ilgili olmaktan ziyade uygulamadan elde edilmiş ve uygulamanın 

çeşidine göre değişen dijital bilgilerin işlenmesi esasına dayanır. Dijital formdaki her 

bir resim elemanının (piksel) yoğunluk seviyesi istenilen bilginin elde edilmesi 

amacına göre kullanılabilmektir. Tipik bir görüntü işleme üç aşamalı bir işlemdir. Bu 

işlemler Şekil 2.7’de gösterilen asıl uygulamalar için alt işlem basamaklarını da 

kapsamaktadır. Bu işlemler, nitelik geliştirme, görüntü toplama ve görüntü işleme 

olarak sıralanabilir. 

 

2.3.1. Nitelik Geliştirme 

Bu işlem resimlerin görselliğinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan subjektif veya 

nesnel düzeltmelerdir. Subjektif operasyonlar bir görüntüyü daha güzel görünümlü 

hale getirmek için uygulanabilir ve özel olmayan görüntü geliştirme işlemlerini içerir. 

Diğer taraftan nesnel görüntü geliştirme teknikleri görüntünün kesin detaylarını açığa 

çıkarmak için yürütülen özel işlemlerdir. Örneğin, bazı özel detayları elde edebilmek 

maksadıyla görüntünün bir bölümünün keskinleştirilmesi, görüntüdeki bir takım 

hataların giderilmesi için bir bölümünün bulanıklaştırılması bu uygulamalar için örnek 

verilebilir. Bu teknikler özel olmayan geliştirme uygulamalarıyla kıyaslandığında genel 

olarak daha belirli geliştirme tekniklerini içermektedir. 

 Kalite geliştirme teknikleri içerisinde görüntü bilgilerinin kullanıldığı bir 

uygulamanın amacına bağlı olmak üzere üç ana kategoriye bölünebilir. Bunlar, 

restorasyon, boyutsal geliştirme ve kontrast geliştirmeleridir. Restorasyon sorgulanan 

resme ait ayrışma örneklerinin matematik modelini kullanan bir düzeltme biçimidir. 

Kontrast geliştirme bir görüntünün parlaklığının ayarlanmasını içerir. Boyutsal 

geliştirme ise özel bazı detayların değişikliği ile ilgilenmektedir. Örnek olarak 

keskinleştirme filtreleri kullanarak kenar hatların iyileştirilmesi veya parlak bölümdeki 

keskin geçişlerin eşitlenmesi için bulanıklık filtresi kullanımı verilebilir (Baxes ve 

Gregory, 1984). 
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Şekil 2.7 Görüntü işleme uygulamasının tipik aşamaları (Güler, 1997). 

 

2.3.2. Restorasyon 

Restorasyon teknikleri ayrışma-bozulma sebeplerinin matematiksel olarak 

belirlenebildiği durumlarda kullanılır. Muhtemel bozulmalar, görüntü alanında bulunan 

cihazlardan, pixellerin parlaklık seviyelerindeki lineer olmayan dağılım, hava 

türbülansı ve görüntüsü alınan objenin hareket etmesi veya yakında oluşan bir 

gürültüden  ortaya çıkabilir. Genel olarak kullanılacak model normalde bozulmanın 

analitik veya ampirik ifadesi olacaktır. Yine de, her iki durumda da modellemede çok 

önemli olan parametrelerin doğru ölçülmesi en iyi restorasyon teknikleri için gereklidir 

(Lewis ve Rhys, 1990). 

 

2.3.3. Boyutsal Geliştirme 

Bu yöntem, sıklıkla iki boyutlu görüntünün geliştirilmesine karşılık gelen 

boyutsal ve düzlemsel karakteristiklerin değişimiyle ilgilenir. Obje yapısını daha 

görülebilir kılmak için boyutsal bozulma düzeltmesi tekniklerinde genellikle kenar 

iyileştirme filtreleri kullanılmaktadır. Komşu cihazlarının neden olduğu bozulmalar 
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veya görüntü alan cihazın lineer olmamasından kaynaklanan gürültü iyileştirmeleri de 

mevcuttur.  Kullanılan teknik ne olursa olsun nihai görüntüler kalite olarak bozulmuş 

olanlardan çok daha iyidir (Baxes ve Gregory, 1984). 

 

 

2.3.4. Kontrast İyileştirmesi 

Kontrast iyileştirmesi görüntü içerisindeki parlaklık dağılımı üzerine odaklanır. 

Renksiz bir görüntüde tüm gri tonlar kullanılmıyorsa görüntüde daha az detay 

yakalanabilir ki bu tarz bir görüntü için zayıf kontrastlı görüntü ifadesi kullanılabilir. 

Kontrastı geliştirilmiş görüntüler tamamen siyahtan beyaza değişen dengeli bir 

parlaklık dağılımı sunarlar. Düşük kontrastlı görüntüler soluk olarak algılanır. Kontrast 

iyileştirmesinin nihayi hedefi görüntünün asıl ve değişmeyen özelliklerini ortaya 

koymaktır (Lewis ve Rhys, 1990). 

 

2.3.5. Görüntü Histogramları 

Histogramlar çalışılan alandaki gri tonların dağılımının grafik olarak 

gösterilmesidir. Histogramlar, özellikle görüntü alma sırasında dijitasyon işlemi 

esnasında bütün gri tonların kullanımında olup olmadığının araştırılmasında önem 

kazanmaktadır.  Bir 8 bit renksiz görüntü dijitasyon için aktif olarak 256 (=28) adet gri 

tonlamaya sahiptir. Histogramdaki pik noktalar görüntü alma esnasındaki dijitasyon 

ve aydınlatmadaki başarı vasıtasıyla bazı önemli ve faydalı bilgiler verebilir. 

Aydınlatmada veya veri alırken ortaya çıkan herhangi bir değişiklik histogramdan 

anlaşılabilir ve görüntü kalitesinin artması için  gerekli ayarlamalar yapılabilir. Genel 

olarak birbirine yakın gri tonlara sahip pikselleri olan bir görüntü, histogramda pik 

noktalar ortaya koyarken, düz bölümler görüntüde  çok sayıda farklı gri tonlu 

piksellerin varlığına işaret eder. Histogramlar her görüntü için eşsiz bir gri ton 

dağılımı sunar. Aynı kısımdan alınmış (aynı mesafeden) eşit boyutlu görüntülere ait 

histogramlar gri tonlardaki dağılımı gösterebilir. Gri ton dağılımındaki bu eşitsizlik 

aydınlatma sistemi ve dijitasyon işlemlerinin sonucudur (Russ ve John, 1992).  

Histogramlar, gri ton dağılımını belirli bir gri ton değerindeki piksel sayısının bir 

fonksiyonu olarak göstermektedir. Görüntü işleme uygulamalarında kullanılan 
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histogramların bir çok çeşidi vardır. Artan trende sahip histogramlarda yatay eksende 

sahip olunan piksel değeri, düşey eksendeki piksel değerinin ihtimalinin bir 

fonksiyonu olarak gösterilir. Bu histogram üzerinde çalışılan alan içerisinde kalan tüm 

pikseller için çizilir. Yine histogramları gri ton değerlerinin bir fonksiyonu olarak 

çizmek te mümkündür. Yine de her iki yöntemden olasılık dağılımı daha makul 

sonuçlar üretmektedir. Şekil 2.8‘de böyle bir histogram örnek olarak gösterilmektedir.  

Kümülâtif histogramlar da bunlarla aynıdır. Onlar aynı zamanda gri ton değerlerinin 

dağılımının ihtimalini de gösterilmektedir. Bu tip histogramlardaki tek fark, bir gri ton 

değerine eşit veya ondan daha küçük olma ihtimali düşey eksen üzerinde 

gösterilmektedir. Yatay eksen üzerinde piksel değerleri gösterilmektedir. Her iki 

gösterim de görüntülerin kalitelerinin ifadelerinde ve kullanımında olan gri ton 

aralığının büyüklüğünü görmek için görüntü alma işleminin etkinliğini göstermede 

faydalıdır. 

 

2.3.6. Histogram Eşitleme 

Histogram eşitlemenin amacı, bütün görüntü alanıyla karşılaştırıldığında piksel 

ağırlığının rölatif olarak daha büyük olduğu lokal kısımlarda piksel sayısının yeniden 

ayarlanarak bir görüntünün görselliğinin iyileştirilmesidir. Bu amaçla kullanılan genel 

yöntem, çalışılan alan üzerindeki her gri seviye için kümülatif ihtimali hesaplamak ve 

onları verilen eşik aralık için yeri gri değerlere çevirmektir. Bunun için Formül (2.1) 

eşitliği kullanılır. 

       minminmax )()Pr( WWWCW +−⋅⋅= ν       (2.3) 

 

Formülde, rPC ⋅  gri seviyesinin kümülatif ihtimali; minmax ,, WWν  gri ton değerlerinin 

maximum ve minimum değerleri; W eşitleme için ν ‘nin düzeltilmiş gri ton değerini 

göstermektedir.  Nihai W değeri, bir piksel değerini bir tam sayının temsil etmesi için, 

tam sayıya yuvarlanır. 
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Şekil 2.8 Bir histogram örneği (düşey eksendeki piksel sayısı yatay eksendeki threshold 

değerinin bir fonksiyonu olarak gösterilmektedir) (Güler, 1997). 

 

Bu metotla eşitlenen histogramlar, kendi mahallerinde toplanmış piksel değerlerini 

gösteren yerel bölgelerdeki piksellerin görüntü alanı içerisindeki özelliklerini 

değiştirmemektedir. Yine de bu bölgelerdeki gri ton değerleri tüm görüntüde bir 

kontrast iyileştirmesi elde etmek için Şekil 2.9’de verilen örnekte gösterildiği gibi 

artırılabilir veya azaltılabilir (Lewis ve Rhys, 1990). 

 

2.4. Görüntü Alma 

  Bu işlem, içerisinde yalnız farklı örneklerin işlenebildiği dijital formdaki resimsel 

bilgilerin örneklenmesidir. Dijitasyon işlerinde piksel olarak bilinen her bir resim 

elamanı referans parlaklık seviyesine izafe edilerek kesin bir değere atanır. Buna 

ilave olarak bu resim içerisinde konumlandırabilmek için her piksele bir koordinat 

değeri verilir. Bir görüntünün yatay ve düşey eksenindeki piksel sayısı onun boyutsal 

çözünürlüğünü tanımlar. Daha fazla sayıda piksel demek daha fazla çözünürlük 

demek ve dolayısıyla daha kaliteli ve detaylı görüntü demektir. Çözünürlük görüntü 

alma esnasında kullanılan donanıma bağlı bir olgudur. Yaygın olarak kullanılan 

cihazların çoğu 640x480 çözünürlüğü desteklemektedir. Bazı medikal uygulamalarda 

daha doğru ve kesin analizler yapabilmek amacıyla 1024 x 768 veya 1024 x 1280 

çözünürlükler kullanılmaktadır. 
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Şekil 2.9 (a) Agrega görüntüsünde seçilmiş bölgeye uygulanan histogram eşitleme işleminin 
sonucu, (b) seçilmiş bölgeye ait eşitlenmiş histogram, (c) seçilmiş bölgeye ait eşitlenmemiş 

histogram (Güler, 1997). 

(b) 

(a) 

(c) 
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Diğer bir çözünürlük tipi parlaklık çözünürlüğü olarak bilinen orijinal parlaklığın 

örneklenmesidir. Bu çözünürlükte, piksel parlaklığının orijinal örnek parlaklığını ne 

kadar doğrulukla dikkate alındığı önemlidir. Parlaklık çözünürlüğü, orijinal sahneyi 

olabildiğince gerçekçi olarak ifade edebilen sürekli fondaki bir form ile renk tonları 

arasındaki geçişin derecesi olarak resim kalitesini belirler. Resim elemanlarında 

olduğu gibi orijinal sahnenin parlaklığı belirli bir aralıkta dijitasyon işlemleriyle 

örneklenir. Dijitasyon işleminde analog örnek parlaklıkları her piksel noktasında 

Analog/Dijital (A/D) dönüştürücü yardımıyla bir tam sayıya dönüştürülür. Bu işlem 

miktar ölçme olarak adlandırılır. Bu  miktar ölçmenin doğruluğu yine donanıma bağlı 

bir olgudur. Örneğin orijinal parlaklığını gösterecek üç bit’lik bir renksiz görüntüde 8 

farklı gri ton bulunur (8 )23= .  Eğer miktar ölçme bir bayt’lık doğrulukla yapılırsa bu 

aralık 0–255 piksel aralığını tanımlayan 256 gri tona yükselmiş olur (Baxes ve 

Gregory, 1984). 

Görüntü alma yöntemi, kullanılan kamera donanımının tipi ve kabiliyetine bağlı 

olarak birkaç farklı yolla yapılabilir. Görsel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir 

metod analog/dijital dönüşümünü aynı anda gerçekleştiren kameraya bağlı bir sensör 

yardımıyla doğrudan dijitasyonudur. Aşağıda tanımlandığı gibi bu cihazlardaki 

dijitasyon işlemi Şekil 2.10’de gözlenmektedir. 

Görüntü toplama sistemine görüntülerin girişi toplamanın gerçekleştirildiği 

cihaza bağlı bir optik sistem tarafından elde edilmektedir. Çalışılan alanın görüntüsü 

küçük bir voltaj veya optik sistem tarafından toplanan ışık yoğunluğu ile orantılı bir 

akım üretmektedir. Gelen voltaj bir sinyal separatörü tarafından bir dizi referans 

voltajı ile karşılaştırılmaktadır. Tasnif edilen voltaj bilgileri bir dijital/analog 

dönüştürücü yardımıyla sinyale dönüştürülerek referans voltajından büyük mü yoksa 

küçük mü olduğu karşılaştırılmaktadır. Nihai veri, bir lojik operatör yardımıyla 

zamanlama sıralamasıyla doğru adreslenerek, alınan görüntüyü temsil etmek için 

kaydedilirler bu işlemlerin sonunda alınan veriler görüntü hafızası içerisine, temsil 

edilen görüntü tarafından bir dizi şeklinde kaydedilirler. 
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2.5. Görüntü Analizi 

Görüntü analizinin amacı, analizi yapacak olana eldeki görüntü ile ilgili kesin 

bilgileri sağlamak için, orijinal görüntünün karekteristiklerini baz alarak oluşturulmuş 

sayısal bilgileri çıkarmaktır. Görüntü analizinin bazı pratik uygulamaları inceleme ve 

denetim için üretilmiş nesneleri tanıma, obje algılama ve görüntü üzerinde bazı 

değerleri ölçmek ve tasnif etmek şeklindedir. Görüntü analizi teknikleriyle, ilgilenilen 

bir sahnenin özel karekterististiklerini çıkarmada, onun özelliklerini ayırma 

prosedürün üzerinde düşünülmesi gereken ana kısmını oluşturmaktadır. 

 

 
 

Şekil 2.10 Tipik bir görüntü alma cihazındaki işlem sırası (Güler, 1997). 

 

2.5.1. Bölümleme Yöntemleri 

Ayırma işlemi asıl objeden çıkarılması gereken bilgilerin boyutsal özellikleriyle 

olduğu kadar, piksellerin kendi parlaklık seviyelerine göre tasnif edilmesidir. Tipik bir 

ayırma işlemin de, bilgileri ayrı bölgelerden çıkarmak istediğimizden, asıl amaç 

piksellerin aynı bölgelere tasnif edilmesidir. Ticari görüntü analizi yazılımlarında 

birçok ayırma yöntemi mevcuttur. Treshold tekniğinde maksimum treshold aralığında 

bir referans piksel değeri seçilir. Bu referans piksel değerinin altına düşen pikseller 

arka plan, referans değerinin üzerine çıkan pikseller ön plan olarak adlandırılırlar. 

Referans değerinin üzerindeki pikseller genellikle üzerinde analizin gerçekleştirileceği 

objeye işaret ederler. Bu işlem treshols tekniği olarak bilinir. Kenar belirleme 

metodunda piksellerin farklı bir objenin sınırlarına mı ait olduğu veya komşu 

piksellerle izafi olarak keskin bir geçişe mi sahip olduğunu belirlemek için bir kriter 

Optik Sistem Adresleme 
İşlemi 

Sensör 

Sinyal Ayıracı Zamanlama 
İşlemi 

A/D 
Dönüştürücü 

 
 
 
 
Görüntü 
Hafızası 
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uygulanır. Yukarıda anılan her iki teknik de uygulamalar için bilinen birçok görüntü 

analizinin yaygın ayırma teknikleridir. 

 

2.5.2. Treshold Tekniği  

Bu tekniğin genel olarak başarılı bir yöntem olduğu kabul görmez. Piksellerin 

tasnifi fikrini temel alarak çalışır. Bu metodun kullanımından iyi sonuçlar alabilmek 

için bazı özel koşulların sağlanması gerekmektedir (Lewis ve Rhys, 1990): 

 

• Analiz edilen görüntü alanında yalnız bir obje bulunmalıdır. 

• Seçilen treshold değeri hedeflenen objeleri diğerlerinden iyi bir şekilde 

ayırabilmelidir. Bunun için arka planda olması gereken objeler başarılı bir şekilde 

asıl objeden ayrılmalıdır. 

 

Genellikle otomatik treshold, dijital görüntü analizinin en zor aşamasıdır. 

Treshold veya eşikleme operasyonu objeye ait olan piksellerin 1 ve diğer piksellerin 0 

değerini aldığı ikili görüntüler oluşturur. Böylece, görüntüdeki objeye ait pikseller 

bilinir. Eşikleme operasyonundan sonra objelerin şekilleri analiz edilebilir (Jahne, 

2005). Gri ton eşikleme en önemli operasyonlardan biridir. Tüm gri düzey eşikleme 

operasyonları eşikleme değerlerini kullanarak görüntü histogramını Şekil 2.11 de 

görüldüğü gibi kısımlara ayırırlar. 

 

 

                       (a)                                                  (b) 
 

Şekil 2.11 Tek ve çoklu eşikleme değeri ile parçalara ayrılabilecek görüntü histogramları 
(Gonzalez ve Woods, 2001). 
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Şekil 2.11 (a)’daki görüntü histogramına sahip görüntüler tek bir eşikleme değeri 

kullanılarak kısımlara ayrılabilir.  

        
0,  f(x,y) < T

g(x,y) =
1,  f(x,y) T

⎧ ⎫
⎨ ⎬≥⎩ ⎭

        (2.4) 

 

T = seçilen eşikleme değeri; g(x,y) = kısımlanmış görüntünün x ve y koordinatına ait 

değeri; f(x,y) = x ve y koordinatının orijinal gri düzey görüntüdeki değerini 

göstermektedir. Şekil 2.11 (b)’deki gibi histograma sahip görüntüler için çoklu 

eşikleme operasyonu uygulanır.  

 

      

1

1 2

2 3

3 4

n-1 n

0,     f(x,y) < T
1,     T f(x,y) < T
2,     T f(x,y) < T

g(x,y) = 3,     T f(x,y) < T
 .               .
 .               .
n-1,  T f(x,y) < T

⎧ ⎫
⎪ ⎪≤⎪ ⎪
⎪ ⎪≤
⎪ ⎪≤⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪≤⎩ ⎭

       (2.4) 

 

n = kullanılan eşikleme değeri sayısı; N = maksimum gri düzey değeri; g(x,y) = 

kısımlanmış görüntünün x ve y koordinatına ait değeri; f(x,y) = x ve y koordinatının 

orijinal gri düzey görüntüdeki değeridir.  Çoklu eşikleme genellikle tekli eşiklemeye 

göre uygulaması daha zor bir operasyondur. Bunun nedeni çoklu eşikleme 

değerlerinin seçilmesindeki zorluktur (Gonzalez ve Woods, 2001). 

Bu ayırma tekniğinde görüntü alanındaki parçalarını birbirinin üzerine binmesi 

çok önemli bir problemdir. Görüntü alanındaki ayrışmış objelerin sayısını arttırma 

yollarından birisi objenin kendisine oranla arka planı daha fazla aydınlatmaktadır. 

Önemli objelerin renklendirildiği bazı uygulamalar da mümkündür. Ayırma işlemi, 

uygun bir treshold değeri tanımlandığında, başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. 
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2.5.3. Kenar Belirleme Yöntemi 

Bu metot treshold tekniğine karşı geliştirilen ve en çok bilinen bir ayırma 

metodudur. Treshold tekniğinden farkı, treshold tekniği bölgeleri grilik seviyelerine 

göre tanıyıp etiketlerken, kenar belirleme tekniği objelerin sınırlarıyla ilgilenir. Bu 

teknikte parlaklık seviyesindeki süreksizliklerin parçaları arka plandan ayıran obje 

sınırlarında oluştuğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla çalışma alanında bulunan 

objeyle ilgili bilgi bu metotla analiz edilen resimden doğrudan çıkarılabilir. Yinede 

treshold tekniğinde olduğu gibi bu yaklaşım doğrulukla ilgili bazı problemleri 

bünyesinde barındırmaktadır. 

 

• Bu teknik sınır kesitleriyle ilgili yerel bir yöntemdir. Başka bir ifadeyle global olarak 

tüm parça sınırlarını kavrayan bir durum söz konusu değildir. 

• Algoritmanın ayırım işlemini tamamlamak için bir sınırının sonuna varıp 

varmadığını kestirmek zordur. 

• Bazı uygulamalarda, bir objenin gölgesi diğerinin üzerine düşerse, ayırmak 

istediğiniz objeyle ilgi yanıltıcı sonuçlara götürebilir. 

 

2.5.4. Alansal Bölümleme Yöntemi 

Bu yöntemin temel prensibi, görüntüyü daha küçük parçalara ayırarak 

bölümleme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bu prensip temel olarak treshold tekniğinin 

uygulamasını kapsamaktadır.  Bu yöntem iki farklı şekilde kulanılabilir: (1) piksel 

gruplandırma ile alan büyütme yöntemi ve (2) alan bölme ve ekleme yöntemidir.   

Piksel gruplandırma ile alan büyütme yönteminde, görüntünün belirli noktalarında 

seçilen ve tohum adı verilen piksel değerleri seçilir.  Tohum piksel değerlerine benzer 

özellikte olan komşu pikseller (piksel gri değerleri, yapısal özellikleri, renk v.b., tohum 

piksellere eklenerek alanlar oluşturulur.  Böylece aynı piksel değerine, renk veya 

yapısal özellikleri aynı veya benzer olan piksellerden alanlar oluşturulmuş olur. 

Benzer şekilde yukarıda bahsedilen yöntem tersten uygulanarak alan bölme 

ve birleştirme yöntemi uygulanır.  Bu yöntemde, görüntü alanı belirli ve ayrık küçük 

parçalara bölünür. Daha sonra aynı renk, yapısal özellikleri olan küçük alanlar 

birleştirilerek aynı veya benzer özelliklere sahip olan daha büyük alanlar oluşturulmuş 
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olur.  Her iki yöntem genellikle çok karmaşık olmayan geometriye sahip cisimlerin 

görüntülerinin analizinde başarıyla kullanılabilir. 

  

2.6. Yapısal Bilgilerin Çıkarılması 

Bu alt bölümün amacı, dijital bir resim içerisinde bulunan basit geometrik 

şekildeki objelerin spesifik özelliklerini çıkarmak ve ayırt etmektir.  Genel olarak 

tanıma için orijinal parça geometrisini kullanarak analiz yapmak, karmaşık matematik 

formülasyonlarla çok uzun bilgisayar işlemleri gerektirmektedir. Parçanın spesifik 

özellikleri vasıtasıyla bilgi elde etmenin bir çok yolu vardır (Lewis ve Rhys, 1990). 

 

2.7. Yapısal Özellik Çıkarma 

Özellik çıkarma, üzerinde çalışılan objenin spesifik segmentlerinin belirlenmesi 

için yürütülen bir yöntemdir. Örneğin medikal bir görüntüde partiküler objeler ve 

boyutları çevrelerine intibakından (oryantasyon) daha önemlidir.  Amaç teşhis için 

spesifik özellikleri tanımak ve belirlemektir. Endüstriyel bir ürünün incelenmesinde 

ise, tersine nihayi üründeki hataların belirlenmesinde varlıkları kadar oryantasyonları 

da önemlidir. İki özellik çıkarma metodu altında gruplanabilecek birçok özellik 

mevcuttur. Bunlar boyutsal özelliklerin çıkarılması ve parametrik özellik çıkarma 

metodu olarak sıralanabilir.  Boyutsal özelliklerin araştırıldığı metot da objenin şekil 

özelliklerinin orijinal objeyle uygunluğu araştırılırken, parametrik metot da bazı 

tanımlayıcı şekil parametreleri asıl olarak kabul edilir. 

 

2.8. Dijital Görüntülerde Kullanılan Renk Modelleri 

2.8.1. Gerçek Renk yada Kırmız-Yeşil-Mavi (RGB) Renk Modeli 

Gerçek renk görüntülerde her bir piksel içerisindeki kırmızı, yeşil ve mavi 

düzeyi ile tanımlanır. Şekil 2.12 gerçek renk küpünü göstermektedir. Her bir eksen 0 

ile 255 arasındaki kırmızı, yeşil ve mavi değerlerini gösterir. Küpün orijin noktası 

(0,0,0) siyah rengi ve orijinden en uzak köşesi (255,255,255) ise beyaz rengi 

göstermektedir. 
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Şekil 2.12 Gerçek renk küpü (Gimp-Savvy.com, 2006). 

 

Gerçek renk küpünün köşeleri kırmızı, yeşil, mavi ve bunların bileşiminden oluşan 

cam göbeği, mor, sarı ve beyaza karşılık gelmektedir. Renkler vektörler gibi 

birbirleriyle toplanarak yada birbirlerinden çıkarılarak diğer renkleri oluşturmaktadır. 

Şekil 2.12 ‘de görüldüğü gibi 255 kırmızıya 255 yeşil eklenmesi sarıyı ve 255 

kırmızıya 255 mavi eklenmesi moru oluşturmaktadır.  Şekil 2.13 de görüldüğü üzere, 

gerçek renk görüntüler her bir pikselin kırmızı, yeşil ve mavi değerlerini gösteren 3 

adet matristen oluşur. Gerçek renk görüntüler 24 bit görüntü olarak da 

anılmaktadırlar ve yaklaşık 16 milyon renk (256 x 256 x 256) içermektedirler (Gimp-

Savvy.com, 2006). 

 

2.8.2. Gri Ton Renk Modeli 

 Gri ton modeli Şekil 2.12 de gösterilen gerçek renk küpünün ana diyagonali ile 

tanımlanır. Bu çizgi orijindeki 0 değerine sahip siyah renk ile 255 değerine sahip 

beyaz renk arasındadır. Gri ton görüntülerde her pikselin kırmızı, yeşil ve mavi 

değerleri birbirine eşittir. Şekil 2.14 gri ton görüntüye örnek teşkil etmektedir. 
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Şekil 2.13 Gerçek renk görüntü. 

 

2.8.3. İkili (Binary) Renk Modeli 

İkileme işlemi görüntülerde her bir piksel 0 yada 1 değerine sahip olur. 0 siyahı 

ve 255 beyazı temsil eder (Şekil 2.15). Bu görüntülerde her bir piksel 1 bitlik yer 

kaplar. İkili görüntüler genellikle parmak izlerinin gösteriminde, mimari planlarda ve 

yazılı metinlerde kullanılır (McAndrew, 2004).  

 

2.9. Görüntü Tanımlama ve Eşleme 

Görüntü tanımlama ve eşleme yöntemleri genel olarak yukarıda bahsedilen 

görüntü işleme ve analiz aşamalarının sonunda uygulanabilen gelişmiş analizleri 

içermektedir. Görüntü tanımlama ve eşleme aşamasında, belirli bir karakterinin 

görüntü alanı içerisinde zaman ve pozisyondan bağımsız olarak belirlenip izlenmesi 

gerçekleştirilir. 
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Şekil 2.14 Gri ton görüntü. 

 

    
Şekil 2.15 İkili (binary) görüntü. 

 
Görüntü tanımlama ve eşleme yöntemleri birçok uygulama ve araştırma-

geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır.  Örneğin, robot tasarımında objelerin 

tanımlanması, askeri amaçlı uydu fotoğraflarından izleme ve pozisyon belirleme 

uygulamaları, meteorolojik araştırmalarda hava tahminlerinin yapılması,  parmak izi 

ve güvenlik kamerası görüntülerinin araştırılması gibi kriminal uygulamalarda, şehir 

içi trafik düzenleme ve denetimi ve şehir planlama, kaçak yapı ve tesislerin 

denetimleri gibi oldukça geniş alana yayılmaktadır.    
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Görüntü eşleme yöntemleri, karar-teorik yöntemleri, optik akış yöntemleri ve 

yapay zekâ yöntemleri olarak üç ayrı teknik kullanılarak yapılmaktadır.  Günümüzde 

bu alanda yapılan çalışmalar, obje tanımlama ve derleme yeteneklerinin bilgisayar 

ortamında insan beyninde nöronların çalışması prensibine dayanarak yöntem 

geliştirme çalışmaları devam etmektedir.     

 

2.9.1. Karar-Teorik Yöntemleri 

Bu yöntemde, görüntü eşleme işlemi minimum mesafe tanımlayıcıları 

yardımıyla yapılmaktadır. Seçilmiş olan objeye ait örnek görüntünün benzeri, 

minimum mesafe tanımlayıcı kriterlerine göre bir sonraki görüntüde aranması ilkesine 

göre yapılmaktadır. Bu yöntemde kullanılan minimum mesafe tanımlayıcıları 

genellikle nesne ile grup arasında hesaplanan norm vektörleri (Formül 2.5) 

yardımıyla gerçekleştirilir.  

        jj mxxD −=)( ,  j = 1, 2, 3, ....M             (2.5) 

 

Her bir obje, bir grup vektörüyle (x) temsil edildiğinde, belirli bir gruba (mj) ait olup 

olmadığı yukarıda verilen ilişki kullanılarak hesaplanmaktadır.   Eğer belirli bir gruba 

ait minimum mesafe sağlandığında, objenin o gruba ait olduğu kabul edilmektedir.  

Burada bahsedilen grup, aynı objenin özelliklerini taşıyan eşdeğer görüntü olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

2.9.2. Optik Akış Yöntemleri 

Optik akış yöntemleri, görüntü tanımlama ve eşleme problemleri için çok 

değişik yöntemler sunmaktadır.  Bu yöntemler genel olarak, cisimlerin hareketlerinin 

görüntüde sadece iki boyutlu düzlemde oluşan hareketlerinin (yer değiştirme ve hız) 

incelenmesinden ibarettir.  Optik akış yöntemlerinde, eşlenmesi veya takip edilmesi 

gereken cismin görüntüsünün bir sonraki görüntü düzleminde, genellikle benzerlik 

ilişkisine dayanan kros-korelasyon fonksiyonu kullanılarak yapılmaktadır. Optik akış 

yöntemleri, deforme olabilir genelleştirilmiş blok hareket modelleri ve bu yöntemin 

türevlerinden elde edilen sabit blok hareket modelleri olarak iki genel kategoride 

yapılır. Bu yöntemler, günümüzde MPEG standartlarında ve dijital videoların 
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sıkıştırılmasında kullanılan yaygın modellerden birisidir.  Bir sonraki bölümde, blok 

hareket modelleri bu çalışmada kullanılacağı için daha detaylı olarak irdelenmiştir.   

 

2.9.3. Yapay Zekâ Yöntemleri 

Bu konudaki çalışmaların henüz oldukça yeni olmasına karşın son yıllarda 

büyük gelişmeler kaydetmiştir.  Bu görüntü tanımlama ve eşleme yöntemlerinde ise, 

eşlenmesi düşünülen görüntü nesneleri yardımıyla yapay zekâ ağında öğrenme 

gerçekleştirilerek, daha sonra elde edilen parametreler yardımıyla cismin hareketini 

tahmin edilmesi prensibine dayanmaktadır. Yapay zekâ yöntemleri diğer iki 

yöntemlerden ayrı olarak lineer olmayan ve cismin yapısal özelliğini içinde 

simgeleyen ağırlık katsayıları hesaplanarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenme işlemi 

bir veya birkaç tabakadan müteşekkil ağlardan oluşmaktadır.  Bu konu hakkında 

teorik kapsam oldukça geniş olduğundan bu bölümde ayrıntılı olarak 

bahsedilmeyecektir.   

 

2.10. Blok Eşleme Metodu 

2.10.1. Blok Eşleme Metodu Tanım 

Blok eşleme metodu, daha basit donanım gerektirdiği için bilinen en popüler 

ve pratik hareket izleme yöntemlerindendir.  Bu yönüyle blok eşleme yöntemi,  fazla 

işlem gücü gerektirmeksizin küçük ölçekli donanımlar yardımıyla, bütün H.261 ve 

MPEG 1-2 formatlarındaki görüntülerde hareket izleme işlemlerinde 

kullanılabilmektedir. Blok eşlemede en iyi hareket vektörü yorumu piksel alanının 

araştırılmasıyla bulunur. 

Blok eşlemenin temel mantığı Şekil 2.16’de tarif edilmektedir. Burada bir 

pikselin k çerçevesindeki deformasyonu ( ), 21 nn , bu pikseli merkez alarak oluşturulan  

21 NN ×  boyutlu bloğun (k+1) karesinde aranması işlemi yapılmaktadır. Arama genel 

olarak sayısal sonuçlar için arama penceresi olarak tanımlanan bir 

2211 22 MNMN +×+  bölgesiyle sınırlı tutulur (Tekalp, 1995). 
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Şekil 2.16 Blok eşleme yöntemi (Tekalp, 1995). 

 

Blok eşleme yöntemi aşağıda verilen kriter ve stratejilere göre değişiklik 

göstermektedir. 

• Eşleme kriteri. 

• Arama stratejisi. 

• Blok boyutunun belirlenmesi. 

 

2.10.2. Eşleme Kriteri 

Blokların eşlenmesi farklı bir takım kriterler temel alınarak yapılabilir. Bunlar 

maksimum diyagonal korelasyon, minimum kare hatası (MSE) , minimum ortalama 

mutlak fark (MAD) ve maksimum eşlenen pixel sayısı (MPC) dir. 

Minimum MSE kriterinde, MSE değeri aşağıda verilen ifadesiyle değerlendirilir. 
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Burada β ,  d1, d2 aday hareket vektörleri için bir N1xN2 bloğunu göstermektedir. 

Hareket vektörünün tahmini MSE değerini minimize edecek d1 ve d2 değeri olarak 

düşünülür. Yani,  
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MSE kriterinin minimize edilmesi blok içerisindeki tüm pikseller üzerindeki 

optik akış sınırının empoze edilmesi olarak görülebilir.  MSE kriteri donanımda kare 

işleminin zorluğu nedeniyle pek tercih edilmemektedir. Bunun yerine minimum MAD 

kriteri en yaygın kullanıma sahip diğer bir seçenektir. 

∑ +++−=
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21
21
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nn
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ddMAD   (2.8) 

 

bu eşitlikten deplasman tahmini aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 
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Yerel etkilerden dolayı büyüyen arama alanı yüzünden MAD kriterinin performansının 

azaldığı bilinmektedir. 

Diğer bir alternatif, maksimum eşdeğer pixel sayısı kriteridir (MPC). Bu 

yaklaşımda ß bloğu içerisindeki her bir piksel aşağıda verilen bağıntıya göre, eşlenen 

piksel veya eşlenmeyen piksel olarak sınıflandırılır. 
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Burada t önceden belirlenmiş bir treshold değerini göstermektedir. Blok içerisindeki 

eşleşen piksellerin sayısı; 
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Bu bağıntıdan; 
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olur. Yani hareket ifadesi en fazla eşleşen piksel sayısını veren d1,d2 değerleri 

olmaktadır. MPC kriteri bir treshold değer kıyaslayıcısına ve bir )(log 212 NN ×  

sayacına ihtiyaç duymaktadır (Tekalp, 1995). 
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2.10.3. Arama Yöntemleri 

En iyi eşleşen bloğu bulma işlemi, her bir pikseldeki (n1,n2) deplasman 

vektörleri üzerinde eşleme kriterinin optimizasyonudur. Bu her pikseldeki d1,d2 

değerlerinin tümü için  eşleme kriterini değerlendiren ve oldukça zaman alan bir işlem 

akışıyla mümkün olmaktadır. İlk önlem olarak sayısal yükü azaltmak için genellikle 

arama alanı 111 MdM ≤≤−  ve 222 MdM ≤≤−  şeklinde sınırlandırılır. Bu 

sınırlandırılmış arama penceresi hareket vektörünün değerlendirileceği her bir pikseli 

merkez kabul eden bir alandır.  Burada M1 ve M2 önceden belirlenmiş tam sayılardır. 

Şekil 6.8’ de bir arama penceresi görülmektedir. Sayısal yükü azaltmak amacıyla 

sıkça kullanılan diğer bir yöntem piksellerin seyrek aralıklarında hareket vektörünü 

belirlemektir. Örneğin, her sekiz pikselde bir ve 16x16 blok kullanarak 8 hat ve 

buradan hareket alanına enterpolasyon yapmak ve kalan hareket vektörlerini 

belirlemek.  Tam bir optimizasyona götürmese de, yine de  birçok durumda bütün 

aramadan (full search) daha hızlı olan arama stratejileri kullanılmaktadır.  Genellikle 

üç adım arama veya çapraz arama stratejileri kullanılarak daha hızlı arama 

yapılabilir.      

 

2.10.4. Üç Adım Arama  

  Bu arama prosedürünü arama penceresi parametreleri M1 ve M2 ‘nin birbirine 

eşit olarak kullanıldığı bir arama çerçevesini gösteren Şekil 2.17‘da görmekteyiz. 

Şekil üzerindeki “0” la işaretlenmiş pikseller, mevcut piksellerin hemen arkasındaki 

pikselleri ifade etmektedir. Birinci adımda kriter fonksiyonu 9 noktada değerlendirilmiş 

ve pikseller “0” veya “1” olarak markalanmıştır. Eğer en düşük MSE veya MAD “0” 

pikselinde bulunursa hareket olmadığını kabul ediyoruz. İkinci adımda kriter 

fonksiyonu 8 noktada değerlendirilir ve bunlar “2” pikseli olarak markalanır. Bu 

pikseller birinci adımda “1” olarak markalanan piksellerle en iyi uyuşan pikselleri 

merkez alan markalarla işaretlenir. İlk adımda arama piksellerinin pencerenin köşe 

noktalarında kaldığını not etmek gerekir. Daha sonraki her adımda daha iyi 

çözünürlük elde etmek için yeni merkez noktasından arama piksellerinin mesafesini 

yarıya indiriyoruz. Hareket tahmini üçüncü adımdan sonra elde edilmektedir. Bu 

adımda bütün arama pikselleri merkezden bir piksel uzaktadır. Hareket tahmininde 

daha hassas sonuçlar elde etmek için bu işlem akışına farklı adımlar ilave edilebilir. 
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Alt piksel bölünmelerinde kriter fonksiyonunun değerlendirilebilmesi için 

enterpolasyon yapılması gerektiğini ifade etmek gerekir (Tekalp, 1995). 

 
Şekil 2.17 Üç adım arama stratejisi (Tekalp, 1995). 

 

2.10.5. Çapraz Arama 

  Çapraz arama, her bir adımda dört arama bölgesi bulunan diğer bir logaritmik 

arama stratejisidir. Bu arama bölgeleri X veya + şeklindeki bir alanın uç noktalarıdır. 

Bu yöntemde kullanılan + şeklindeki arama durumu 

Şekil 2.18’da gösterilmiştir. Eğer en iyi uyuşma bu çapraz şekillerin merkezinde 

ortaya çıkarsa veya bu uyuşma arama penceresinin sınırında ortaya çıkarsa arama 

noktaları arasındaki mesafe azalmış olur. Bu arama stratejinin değişik versiyonları 

literatürde bulunmaktadır Yakın zamanlarda bloklar arasındaki hareket vektörlerinin 

uzaysal ve geçici korelâsyonlarını kullanan daha etkili arama stratejileri önerilmiştir.  

Aynı zamanda blok eşleme, rastgele bir şekil için de uygulanabilir. Örneğin sezgisel 

arama stratejileri kullanarak eğrilerden oluşan şekillerin eşleşmesini aramak gibi. 

Hangi algoritma kullanılırsa kullanılsın uygun blok boyutunun seçimi önemlidir. 

Arama işlemine tabi tutulan blokların boyutlarıyla ilgili çelişkili durumlar söz 

konusudur. Eğer blok boyutları çok küçükse eşleştirme aynı gri ton seviyelerine sahip 

bloklar arasında yapılabilir ki bu blokların hareketle ilgisi olmayabilir. Diğer taraftan 

blok boyutları çok büyükse bir blok içerisindeki gerçek hareket vektörleri değişebilir 

(Tekalp, 1995).  
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Şekil 2.18 Çapraz arama stratejisi (Tekalp, 1995). 

 

2.11. Görüntü Yöntemleriyle Agerga Şekil Parametrelerinin Ölçülmesi 

2.11.1. Temel Agrega Geometrisi Ölçümleri 

Alan, çevre, Feret çapı ve piksel koordinatları bir çok görüntü analizi sistemi 

tarafından yapılan temel agrega şekil ölçümler’dir. Bu ölçümlerden alan, çevre ve 

Feret çapı ebat ölçümleri olarak sınıfladırılırken, piksel koordinat ölçümleri pozisyon 

ölçümleri olarak sınıflandırılır (Kuo ve Freeman, 2000).   

 

 
Şekil 2.19 Agrega kesitinin koordinat sistemi üzerinde gösterimi (Yue, 1995). 
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Şekil 2.19’de gösterilen agrega kesitinde görüldüğü gibi ana eksen agrega 

çevresindeki birbirine en uzak iki noktayı birleştirir ve agrega uzunluğu olarak 

adlandırılır. Agreganın küçük ekseni ise, ana eksene dik olacak şekildeki en uzun 

mesafeyi ifade eder ve agreganın genişliği olarak adlandırılır. Agreganın ana ekseni 

ayrıca maksimum Feret çapı olarak da adlandırılmaktadır (Russ, 1999; Yue, 1995). 

Görüntü analizinde partikül alanı Şekil 2.20’de gösterildiği gibi partikül içerisindeki 

piksellerin toplamı ile ifade edilir. Partikül alanı bazen eşdeğer dairesel çap türünden 

ifade edilir. Eşdeğer dairesel çap (Formül 2.13), agrega alanına eşit olan dairenin 

çapını gösterir. 

 

 

 
Şekil 2.20 Partikül alanı (Janoo, 1998). 

 

 

4Eşdeğer dairesel çap Alan
π

=       (2.13) 

 

Alan = Agrega alanını göstermektedir. 
Partikül çevresi partikülün çevresini oluşturan piksellerin sayısı ile ifade edilir.  Şekil 

2.21’de bir partikülün çevresini oluşturan pikseller gösterilmektedir.  Partikül çevresel 

poligonu yüzey pürüzlülüğü karaterisliklerini ihmal ederek partikül hakkında genel bir 

bilgi verir. Şekil 2.22’de ise bir agregaya ait maksimum feret çapı, çevresel poligonu 

ve eşdeğer dairesel çapı göstermektedir (Russ, 1999). 
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Şekil 2.21 Agrega çevresi (Janoo, 1998). 

 

 
Şekil 2.22 Partiküle ait maksimum Feret çapı, çevresel poligon ve eşdeğer dairesel çap (Russ, 

1999). 

2.11.2. Agrega Şekil Özellikleri  

Barrett (1980)’e göre agrega şekli, biçim, yuvarlaklık ve yüzey pürüzlülüğü 

açısından ifade edilir. Bu özellikler, geometrik olarak bağımsız parametreler olsalarda 

etkilendikleri ortak fiziksel faktörler nedeniyle aralarında doğal bir etkileşim vardır.  

Şekil 2.23’da bu ilişki grafiksel olarak gösterilmektedir. 

Alternatif olarak, agregalar şekilsel açıdan gözlemlere dayanarak ve 

dokunarak sınıfladırılabilir. Gözlemsel olarak agregalar eşit boyutlu, yassı, uzamış 

gibi sınıflara ayrılabilir. Dokunarak ise pürüzlü, pürüzsüz yada bunların birleşimi 

olarak gruplandırılabilir (Erdoğan ve Fowler, 2005).   
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Şekil 2.23 Biçim, yuvarlaklık ve yüzey pürüzlülüğünün birbirinden bağımsızlığının 3 lineer 

eksen kullanılarak gösterilmesi (Barrett, 1980). 

 
Şekil 2.24 Partikül şeklinin görsel olarak sınıflandırılması (a) Küresellik ve yuvarlaklık 

ölçümlerine bağlı sınıflandırma (b) Morfolojik gözlemlere dayalı sınıflandırma (Quiroga ve 
Fowler, 2003). 
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Quiroga ve Fowler’ın (2003)’de yaptığı sınıflandırma Şekil 2.24’da 

görülmektedir. Bu tür sınıflandırmalar genellikle agregaları şekilsel olarak 

sınıfladırırlar ve yüzey detayları hakkında bilgi vermezler. Partikül şeklini ve yüzey 

özelliklerini tanımlamak amacıyla birçok şekil parametresi tanımlanmıştır. Bunların 

bazıları uzunluk oranı, yassılık oranı, şekil faktörü, köşesellik, biçimfaktörü, 

kompaklık,  konvekslik oranı, doluluk oranı ve pürüzlülüktür. 

  Fakat literatürde bu agrega şekil parametrelerin tanımlanmasıyla ilgili bir fikir 

birliği yoktur. Şöyleki: 

• Farklı şekil parametreleri aynı agrega özelliğini tanımlamak için tanımlanmıştır. 

• Farklı tanımlar ve formüller aynı agrega şekil parametresi için farklı araştırmacılar 

tarafından tanımlanmıştır.  

• Farklı isimler tamamen aynı olan formüllere karşılık gelecek şekilde verilmiştir. 

Agregaların biçim, yuvarlaklık ve yüzey pürüzlülüğü ile ilgili olarak tanımlanmış 

parametreler bu bölümün ileri kısımlarında ayrıntılı bir biçimde incelenecektir.  

 

2.11.3. Agrega Biçim Parametreleri  

Biçim, agreganın tüm şeklindeki değişimleri ifade eden birinci dereceden bir 

parametredir (Barrett, 1980). Şekil 2.25’de bir agregaya ait temel şekil (form) ve 

yuvarlaklık (roundness) parametreleri görülmektedir. 

 

 
Şekil 2.25 Partikül biçimi (iki kalın çizgi yardımıyla) yuvarlaklık (kısa çizgili daireler) ve yüzey 

pürüzlülüğü (noktalı daireler) olarak gösterilmektedir (Barrett, 1980). 
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Length  

 

Width  

 
Thickness 

 
Şekil 2.26 Agreganın temel eksenleri (Erdoğan ve Fowler, 2005). 

 

  Genellikle biçim ile ilgili tüm parametreler agreganın temel eksenleri 

arasındaki ilişkileri aktarmaktadır.  Şekil 2.26’de bir agregaya ait temel eksenler 

gösterilmektedir. Kuo vd. (1998) agrega biçimini ifade etmek amacıyla uzunluk ve 

yassılık oranı parametrelerini tanımlamıştır. Agreganın uzunluk oranı agreganın en 

uzun boyutunun (uzunluk) buna dik doğrultudaki en uzun boyuta (genişlik) oranıdır. 

Yassılık oranı ise, agrega genişliğinin genişlik ve uzunluğa dik olacak şekildeki en 

uzun boyuta (kalınlık) oranıdır.  

       
UzunlukUzunluk oranı = 
Genişlik

       (2.14) 

 

      
GenişlikYassılık Oranı = 
Kalınlık

       (2.15) 

 

  Uzunluk oranı Kuo ve Freeman (2000) tarafından yön oranı olarak 

tanımlanmıştır. Mora ve Kwan (2000) yassılık oranına incelik oranı demiştir. Bazı 

araştırmacılar ise Formül (2.14) ve Formül (2.15)’in tersini uzunluk ve yassılık oranı 

olarak adlandırmıştır. (Barksdale vd., 1991; Aschenbrenner, 1956; Erdoğan ve 

Fowler, 2005). ASTM D2488’e göre agregaların sınıflandırılması Tablo 2.1‘de 

verilmektedir. 
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Tablo 2.1 ASTM D 2488-00 göre agrega şeklinin sınıflandırılması. 

Şekil Tanımlama 

Yassı Genişlik/Kalınlık >3 

Uzamış Uzunluk/Genişlik >3 

Yassı ve Uzamış Her 2 kriterinde sağlandığı durumlarda 

          

  Benzer bir şekilde, İngiliz standartı (812), agregaları kalınlıklarının diğer iki 

boyutundan daha küçük olması durumunda yassı ve uzunluklarının diğer iki 

boyutundan daha büyük olması durumunda ise uzamış olarak sınıflandırır.  Biçim 

faktörü, agregaların daireselliğini ölçmek için kullanılan diğer bir biçim parametresidir 

(Kuo ve Freeman, 2000) ve aşağıdaki fromülle ifade edilebilir.  

 

        2

4πAlanBiçimfaktörü = 
Çevre

       (2.16) 

 

Alan = agrega alanı ve Çevre = agrega cevresini göstermektedir.                         

  Biçim faktörü tam bir daire için maksimum değeri olan 1.00’i alır ve 

dairesellikten uzaklaştıkça daha küçük değerler alır. Yukarıda belirtilen biçim faktörü 

Yue vd. (1995) tarafından şekil faktörü ve Janoo (1998) tarafından ise yuvarlaklık 

indeksi olarak tanımlanmıştır. Kuo ve Freeman (2000)’e göre yukarıdaki biçim faktörü 

tanımlaması agrega biçimi, yuvarlaklığı ve yüzey pürüzlülüğündeki değişimlere 

duyarlıdır.  Diğer bir biçim parameteresi olan kompaklık Yue vd. (1995) tarafından 

agreganın daireselliğini ölçmede alternatif metot olarak ortaya konulmuştur. Bu 

tanımlamaya göre tam bir dairenin kompaklık değeri 4π iken bu değer çizgi için 

sonsuzdur.   Kompaklık değeri aşağıdaki formulle ifade edilmektedir.  

 

         
2ÇevreKompaklık = 

Alan
       (2.17) 

 

Şekil faktörü agreganın tüm şekli hakkında bilgi vermek için tanımlanan diğer 

bir parametredir (Mora ve Kwan, 2000). Araştırmacılar agrega şeklinin farklı yönlerini 

ortaya koymak için farklı şekil faktörü tanımlamaları yapmışlardır. Örnek olarak 
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Aschenbrenner (1956) tarafından yapılan tanımlama Formül (2.18)’de verilirken 

Barksdale vd. (1991), Yue vd. (1995) ve Kuo vd. (1996) yaptıkları tanımlamalar 

Formül (2.19)’da verilmiştir. 

   2

KalıklıkUzunluk Şekil Faktörü (F) = 
Genişlik

     (2.18) 

 

Aschenbrenner’ın (1956) şekil faktörü tanımlamasına göre, yuvarlak ve kübik 

partikülün şekil faktörü 1.00 dır.  Şekil faktörü uzamış ve ince partiküller için 1.00’dan 

küçük, bıçaksı partiküller için 1.00’den büyüktür.  

 

         
KalınlıkŞekil Faktörü = 

GenişlikUzunluk
     (2.19) 

 

Küresellik agrega biçimini tanımlamada kullanlılan diğer bir parametredir.                    

Harr (1977)’e göre küresellik aşağıdaki faktörlere bağlıdır. 

• partikül alanının agreganın hacmine oranına, 

• partikülün temel eksenlerinin göreceli uzunluğuna,  

• partikülün göreceli oturma hızına, 

• partikül hacminin partikülü kapsayan kürenin hacmine oranına  

 

Küresellik Quiroga ve Fowler (2003) tarafından agreganın temel eksenlerinin 

birbirlerine ne kadar yakın olduklarının ölçüsü olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte 

literatürde birçok küresellik tanımlaması da mevcuttur. Örnek olarak Wadell (1932) 

agreganın küresellik derecesini aşağıdaki gibi tanımlamıştır: 

     

       
sGerçek Küresellik Derecesi = 
S

     (2.20) 

 

s = agreganın hacmine sahip kürenin yüzey alanı ve S = agreganın gerçek yüzey 

alanını göstermektedir. Bu tanımlamaya göre, kürenin gerçek küresellik derecesi 

1.00 iken bu değer küp için 0.81 dir. Wadell (1933) bir önceki tanımlamasının 3 

boyutlu analiz gerektirdiği gerçeğine dayanarak daha basit bir tanımlama yapmıştır. 
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P

3
CS

VOperasyonel Küresellik = 
V

     (2.21) 

 

VP= agreganın hacmi ve VCS= agregayı kapsayan kürennin hacmini ifade etmektedir. 

Aschenbrenner (1956) tarafından yapılan diğer bir tanımlama ise uzamışlık ve 

yassılık oranlarına bağlıdır.  

 

23

2 2

12.8( p q)
Küresellik (ψ) = 

1+ p(1+q) + 6 1+ p (1+q )
           (2.22) 

           

q ve p Formül (2.14) ve Formül (2.15)’de tanımlanan uzunluk ve yassılık oranlarının 

tersidir.   Bu tanımlamadaki küresellik değeri 0 ile 1.00 arasından değişmektedir.  

Uzunmışlık oranı, q, yassılık oranı, p, şekil faktörü, F (Formül 2.18), ve küresellik,ψ , 

Şekil 2.27’de bir arada gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 2.27 Agrega sınıflandırma çizelgesi (Aschenbrenner, 1956). 

 

Şekil 2.27’da görünen disk, eşit boyutlu, yapraksı ve çubuksu sınıflandırmaları bir çok 

yazarın yaptığı tanımlamalara göre aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. 



40 

 

 
Tablo 2.2 Agrega şekil tanımlamaları (Janoo, 1998). 

Agrega Şekli Tanımlama 

Disk Kalın görünüşlü ve uzamış olmayan 

Eşboyutlu Ne kalın görünüşlü ne uzamış 

Yapraksı Kalın görünüşlü 

Çubuksu Uzamış ama kalın görünüşlü olmayan 

 
Krumbein (1941) agreganın ana eksenlerini kullanarak küresellik tanımlaması 

yapmıştır. 

 

      3
2

GenişlikKalınlıkKüresellik = ( )
Uzunluk

    (2.23) 

 
Krumbein (1942) agreganın hidrolik davranışını göze alarak daha doğal bir küresellik 

tanımlaması yapmıştır. 

 

   
2

3p  
KalınlıkMaksimum Projeksiyon Küreselliği = ψ =

GenişlikUzunluk
   (2.24) 

 

Sneed ve Folk (1958) üçgensel küresellik-biçim diyagramı geliştirmiş ve böylece 

agregaların maksimum projeksiyon küreselliği ile biçimini bir arada kullanarak bir 

sınıflandırma yapmıştır. Şekil 2.28’de görülen “I” agreganın genişliğine ve “S” ise 

kalınlığına karşılık gelmektedir. Agregaları Şekil 2.28’de görülen diyagrama göre 

sınıflandırabilmek için, öncelikle Kalınlık/Uzunluk oranı bulunmalıdır. Sonra (Uzunluk-

Genişlik)/(Uzunluk-Kalınlık) bulunarak üçgenin tepe noktasına uzanan çizgiler 

boyunca çizilmelidir. Hesaplanan bu iki değerinin kesişim noktası sağdan sola doğru 

uzanan eşküresellik eğrileri ile interpolasyon yapılarak agreganın küreselliğinin 

bulunmasında kullanılır. Bu diyagram agregaları 10 biçim sınıfına ayırmıştır “C” 

Kompact, “CP” Kompact-Yassı, “CB” Kompak-Yapraksı, “CE” Kompak-Uzamış, “P” 

Yassı, “B” Yapraksı, “E” Uzamış, “VP” Çok Yassı, “VE” Çok uzamış. 
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Şekil 2.28 Küresellik-form diyagramı (Sneed ve Folk, 1958). 

 

Masad vd. (2001) daha gelişmiş bir yöntem kullanarak agrega biçimini agrega 

yarıçapındaki değişimlerin toplamı olarak tanımlamıştır. 

 

      
θ = 360- θ θθ+ θ 

θ = 0 θ

R - R
Biçim İndeksi (BI) = 

R

Δ
Δ∑    (2.25) 

 

Rθ = θ açısındaki agrega yarıçapını ve Δθ = açıdaki arttırım farkını göstermektedir. 

Bu yöntem incelendiğinde, tam bir dairenin biçim indeksinin 0 olacağı açıkça 

görülebilir.  Bu yöntemin en önemli özelliği, agreganın boyutundaki değişimleri 

sadece üç eksen kullanarak değil, tüm yönleri ele alınarak incelenmesidir.  
 

2.11.4. Agrega Yuvarlaklık Parametreleri 

 Barrett (1980)’e göre, yuvarlaklık agreganın köşelerindeki değişimleri yansıtan 

ikincil dereceli şekil özelliğidir (Şekil 2.25). Popovics (1992)’e göre yuvarlaklık 
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agreganın köşe ve kenarlarının ortalama eğriselliğinin agreganın içinden geçebilecek 

en büyük dairenin yarıçapına oranı olarak tanımlanabilir. ASTM D2488’de Tablo 

2.3’de listelenen ve Şekil 2.29’da gösterilen agrega köşelilik tanımları için 

kullanılmaktadır. 

 
Tablo 2.3 Kaba agregaların ASTM D 2488-00 göre köşeliliklerinin tanımlanması. 

Şekil Tanımlama 

Yuvarlak 
Pürüzsüz eğriselliğe sahip yanları olan ve 

köşesiz 

Köşeli 
Keskin kenarlı ve göreceli olarak düz 

yanları olan ve parlak olmayan yüzeyli 

Yarıyuvarlak 
Yanları yaklaşık olarak düz olan fakat çok 

iyi yuvarlanmış köşeleri ve kenarları olan 

Yarıköşeli 
Köşeliye çok yakın ama yuvarlanmış 

kenarları olan 

 

 

   

  ( c )  Subr ounded (d) Subangular   

  ( a )  Rounded   (b) Angular    

 

 
Şekil 2.29 Agrega köşelilikleri (ASTM D2488). 
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Wadell (1932) agrega yuvarlaklığını agreganın aynı düzlemde bulunan köşelerinin 

ortalama yuvarlaklığı olarak tanımlamıştır.  

  
( )r

RDüzlemdeki Agreganın Yuvarlaklık Derecesi = 
N

∑
 (2.26) 

                     

r = agrega yüzeyinin köşesinin eğrisellik yarıçapı; R = Aynı düzlemde agreganın 

içinden geçebilecek en büyük dairenin yarıçapı, ∑(r/R) = agreganın köşelerinin 

yuvarlaklık derecelerinin toplamı ve N = agreganın köşe sayısını göstermektedir.  

Bu tanımlamaya göre kürenin yuvarlaklık derecesi 1.00 dır.  Mora ve Kwan (2000)‘e 

göre agrega yuvarlaklığı en iyi olarak küre ile ifade edilse bile yuvarlaklık bir 

küresellik ölçümü değildir. Çünkü yuvarlaklık agrega biçiminden bağımsızdır ve 

agreganın köşelerinin yuvarlaklığı ve agreganın tümünün yuvarlaklığı olmak üzere iki 

kısıma ayrılır.  

Köşesellik diğer bir önemli agrega yuvarlaklık parametresidir ve aşağıdaki 

formül ile ifade edilemktedir.  

 

       
2

conveks

elips

ÇevreKöşesellik  = 
Çevre

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

      (2.27) 

 

konveksÇevre  = agreganın çevresel poligonun ve elipsÇevre = agrega ile aynı alan ve yön 

oranına sahip elipsin (eşdeğer elips) çevresidir.  

Agreganın eşdeğer elipsinin çevresi aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 

     

2

elips daire
1+Yön OranıÇevre = Çevre
2 Yön Oranı

    (2.28) 

 

Yön Oranı = agreganın en uzun boyutunun buna dik doğrultudaki en uzun boyuta 

oranı; Çevredaire  = agrega ile aynı alana sahip hayali dairenin çevresidir. Yukarıda 

bahsedilen köşesellik parametresi yön oranı ve yüzey pürüzlülüğü etkilerini 

içermediği için, agrega yuvarlaklığını ifade eden güzel bir parametredir. Bu 



44 

 

parametreye göre daire yada elipsin köşeliliği 1.00 dır ve köşelilik arttıkça bu değer 

artmaktadır (Kuo ve Freeman, 2000).   

Masad ve Button (2000) erozyon-genişletme tekniği kullanarak ince 

agregaların köşeliliğini ve yüzey pürüzlülüğüne incelemiştir. Bu teknik aynı sayıda 

erozyon ve genişletme operasyonlarının birbiri ardına uygulanmasına dayanır. 

Erozyon agreganın çevresini oluşturan piksellerin silinmesi anlamına gelmektedir. 

Genişletme is erozyonun tam tersi olup agreganın çevresi boyunca piksellerin 

eklemesi anlamına gelir. Şekil 2.30(b) ve Şekil 2.30(c)’de görüldüğü üzere, aynı 

sayıdaki erozyon ve genişletme operasyonun ilk baştaki agrega şeklini tekrar 

oluşturmaz. Bu yönteme göre erozyon ve genişletme sırasında oluşan alan kaybı 

agreganın köşeliliği ile orantılıdır ve aşağıdaki formül ile gösterilebilir. 

                   

     
1 2

1

A - AYüzey Parametresi (YP) = 100%
A

    (2.29) 

 

1 A = agreganın erozyon-genişletme operasyonlarından önceki alan, 2 A  = agreganın 

erozyon-genişletme operasyonlarından sonraki  alanı temsil eder. 

Agrega köşeliliği arttıkça yukarıda ifade edilen yüzey parametresi artmaktadır. Masad 

ve Button (2000) yüzey parametresinin düşük çözünürlüklerde agreganın köşeliliğini 

ve yüksek çözünürlüklerde ise agreganın yüzey pürüzlülüğünü iyi bir şekilde 

yansıttığını söylemiştir.  Masad vd. (2000) başka bir yöntem olan parçasal yaklaşım 

ile agregaların köşeliliğini incelemiştir. Şekil 2.30’da görüldüğü gibi öncelikle aynı 

sayıda erozyon ve genişletme operasyonun agrega üzerinde uygulamıştır. Daha 

sonra erozyona ve genişletmeye uğramış agregaları Şekil 2.30(e) de görüldüğü gibi 

XOR operasyonu ile birleştirmiştir. Bu operasyon sonucunda kalan piksellerinin 

oluşturduğu sınır, uygulanan erozyon-genişletme operasyonu sayısına ve köşeliliğe 

bağlıdır. Bu yöntem, farklı sayılarda erozyon-genişletme operasyonu uygulamak ve 

bunun sonucunda oluşan etkin sınır genişliğinin değişimini incelemeye dayanır.  Etkin 

genişlik ve uygulanan erozyon-genişleme operasyonlarının sayısı logaritmik ölçeğe 

çizildiği takdirde bu 2 değişken pürüzsüz sınırlar için herhangi bir ilişki 

göstermeyecektir. Fakat sınırının köşeliliği arttıkça artan bir negatif doğrusal ilişki 

gösterecektir. Bu negatif ilişkinin eğimi parçasal uzunluk olarak tanımlanmaktadır. 
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Şekil 2.30 Erozyon-genişletme ve  parçasal yaklaşım yöntemlerinin gösterilmesi ( Masad vd., 

2000). 

 

Yarıçap metodu Masad vd. (2001) tarafından siyah ve beyaz görüntüler 

kullanarak agrega köşeliliği incelemek amacıyla geliştirilmiştir. Bu metot, agrega 

yarıçapı ile eşdeğer elipsin yarıçapı arasındaki farkın belirli doğrultularda ölçülmesine 

dayanır.  

   
θ = 355 θ EEθ

EEθθ = 0

R - R
Köşelilik İndeksi (yarı çap metodu) = 

R∑   (2.30) 

 

Rθ = θ açısındaki agrega yarıçapı ve REEθ = θ  açısındaki eşdeğer elipsin yarıçapını 

göstermektedir. 
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Chandan vd. (2004) dereceye bağlı köşelilik yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntem 

keskin köşeli agregaları yüksek ve yuvarlak agregalara sıfır köşelilik değerini 

verebilme özelliğine sahiptir. Ayrıca birbirine yakın şekle sahip agregalar arasındaki 

farkları bile tespit edebilmektedir. Bu yöntem, agrega kenarlarındaki komşu 

noktaların yönelme açılarındaki değişimin büyüklüğünün ölçülmesine dayanır. Örnek 

olarak Şekil 2.31’de görüldüğü gibi yuvarlak agreganın derece vektöründeki değişim 

köşeli vektöre göre oldukça azdır. Bu yöntem köşelilik değerini agreganın tüm sınır 

noktalarında ölçer ve bunların toplamını köşelilik değeri olarak agregaya atar. 

 

 
Şekil 2.31 Agregaların derece vektörleri atasındaki farkın gösterimi (Chandan vd., 2004). 

 

Rao vd. (2002) agrega köşeliliğini üç boyutlu olarak Illinois Üniversitesi tarafından 

geliştirilen agrega görüntü analiz sistemini kullanarak incelemiştir. Bu yöntem üç 

farklı taraftan çekilen agrega görüntülerinin kullanılması esasına dayanır. İlerleyen 

bant üzerine konulan agregaların üç farklı (ön, tepe, yan) yöne konulan kameralar 

tarafından görüntüleri aynı anda çekilmektedir. Bu üç kameralardan elde edilen iki 

boyutlu resimlerin köşeliliklerinin alan ile ağırlıklı ortalaması her bir agreganın 

köşeliliğini temsil etmektedir.  

  
ön ön tepe tepe yan yan

agrega
ön tepe yan

K Alan +K Alan +K AlanKI  = 
Alan +Alan +Alan

    (2.31) 

KI = agreganın köşeliliği; Alanön, Alanüst, Alanyan =  agreganın ön, üst ve yan taraftan 

çekilen görüntülerdeki alanı ve Kön, Küst, Kyan = agreganın her bir görünüşe ait 

köşeliliğini ifade etmektedir.  
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Agrega kümesinin köşelilik indeksi ise, yığındaki her bir agreganın köşeliliğinin alan 

ile ağırlıklı ortalaması yardımıyla hesaplanır. Bu yöntemin ana avantajı agrega 

boyutu ve yöneliminden bağımsız olmasıdır.  Rao vd. (2002) tarafından geliştirilen 

köşelilik indeksi aşağıdaki avantajlara sahiptir.  

• Agrega boyutundan bağımsızdır, 

• Agrega yöneliminden bağımsızdır, 

• Agrega dış yüzeyindeki değişimlere duyarlıdır. 

 

Yukarıda bahsedilen yuvarlaklık ve köşelilik birbirinin tersi ikincil agrega şekil 

parametreleridir.  Bu yüzden dolayı, agrega yuvarlaklık ölçümü aynı zamanda 

köşelilik ölçümüdür. Agrega yuvarlaklığı köşelilikten daha kapsamlı bir terim olarak 

algılanabilir. Fakat, köşelilik agregaların kenarlarının ve köşelerinin yuvarlaklığının 

tersini yansıtmak amacıyla kullanıldığında daha kapsamlı bir terim olarak 

düşünülebilir (Mora ve Kwan, 2000). Konvekslik parametresi agrega konveksliğini 

tanımlamak amacıyla tanımlanmıştır (Şekil 2.32). Üç boyutlu analizin zor olması 

dolayısıyla iki boyutlu görüntüler kullanılarak tanımlanmıştır. Konvekslik paramatresi 

Fomül 2.32 kullanılarak hesap edilebilir. 

 

 
Şekil 2.32 Agrega alanı ve konveks alan (Mora and Kwan, 2000). 

 

    
AlanKonvekslik Oranı = 

Konveks Alan 
    (2.32) 
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Alan = agreganın iki boyutlu görüntüden elde edilen alanı ve Konveks Alan = 

agregayı kapsayan minimum konveks poligonun alanı temsil etmektedir. 

Doluluk oranı agrega konveksliğinin ölçülmesinde kullanılan diğer bir 

parametredir ve konveks alan kullanılarak Formül 2.33 kullanılarak hesap edilebilir: 

 

      
AlanDoluluk Oranı = 

KonveksAlan
     (2.33) 

 

Yukarıda bahsedilen konvekslik ve doluluk oranları, agrega köşeliliği ile yakından 

ilgilidir. Bu parametreler köşelilik ölçütü olarak kullanılsalar dahi agrega köşelerinin 

keskinliğini hesaplanmalarında göz önüne almadıkları için tam anlamıyla agrega 

köşelilik parametresi olarak kullanılamazlar (Kwan ve Mora, 2001). 

 

2.11.5. Agrega Yüzey Pürüzlülüğü Parametreleri  

Yüzey pürüzlülüğü üçüncül dereceden agrega şekil özelliğidir (birincil derece 

agrega şekil özelliği biçim ve ikincil derece özellik ise köşelilik). Yüzey pürüzlülüğü 

biçim ve yuvarlaklıktan bağımsız parametredir (Mora ve Kwan, 2000). Terzaghi ve 

Peck (1948) göre agrega pürüzlülüğü agrega inceliğinin ve düzgünlüğünün 

ölçüsüdür. Agrega yüzey pürüzlülüğü, agrega sertliği tanecik boyutu, boşlukluluğu, 

agreganın oluştuğu kayanın yüzey yapısına bağlıdır (Popovics, 1992). Genellikle 

sert, yoğun ve ince gradasyonlu agregalar pürüzsüz bir yapıya sahiptir. İngiliz 

standardı (BS) 812 (1975) agregaların yüzey pürüzlülüğüyle ilgili Tablo 2.4’deki 

tanımlamaları yapmaktadır. 

Pürüzlülük parametresi Kuo ve Freeman (2000) tarafından aşağıdaki şekilde 

tanımlanmıştır. 

        
2

konveks

ÇevrePürüzlülük = 
Çevre

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (2.34) 

 

Pürüzsüz agrega için pürüzlülük 1.00’e eşittir ve pürüzlülük arttıkça pürüzlük 

parametresinin değeri artmaktadır. Janoo (1998) pürüzlülüğü agrega çevresinin 

agreganın konveks çevresine oranı olarak tanımlamıştır.   
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Tablo 2.4 İngiliz standardına (BS 812) göre agrega yüzey pürüzlülüğü 

Yüzey Pürüzlülüğü Karakteristikleri 

Camsı Konkoidal yapılı 

Pürüzsüz 

Su tarafından aşındırılmış, yapraksı yapısından 

dolayı pürüzsüz olan yada ince gradasyonlu 

kayalar 

Granüllü Az yada çok düzenli yuvarlak yapıda olan 

Pürüzlü 

İnce ve orta gradasyonlu pürüzlü yapılı 

agregaların kolaylıkla görülebilir kristal 

bileşenleri olmaması durumu  

Kristalli Kolaylıkla görülebilen kristal bileşenleri olan  

Balpetekli Boşluklu ve oyuklu yapısı olan 

 

Rao vd. (2003) erozyon-genişleme tekniği kullanarak kaba agregaların yüzey 

pürüzlülüğünü üç farklı yönden elde edilmiş görüntüler yardımıyla hesaplamıştır. 

Daha önce bahsedildiği gibi, Masad ve Button (2000) bu tekniği ince agregaların 

yüzey pürüzlülüklerinin hesaplanmasında iki boyutlu dijital görüntüler yardımıyla 

kullanmıştır. Rao vd. (2002) tarafından geliştirilen köşelilik indeksinin 

hesaplanmasına (Formül 2.35) benzer bir şekilde agreganın yüzey pürüzlülüğü 

agreganın her bir yönden elde edilen yüzey pürüzlüğü değerlerinin her bir 

görüntüdeki alan ile ağırlıklı ortalaması olarak kabul edilebilir. 

 

   
ön ön üst üst yan yan

agrega 
üst ön yan

YP Alan +YP Alan +YP AlanYP = 
Alan +Alan +Alan

   (2.35) 

 

YPagrega = agreganın yüzey pürüzlülüğü; Alanön, Alanüst, Alanyan =  agreganın ön, üst 

ve yan taraftan çekilen görüntülerdeki alanı; YPön, YPüst, YPyan = agreganın her bir 

görüntüye göre aşağıdaki formüle göre  hesaplanmış yüzey pürüzlülüğünü 

göstermektedir.  
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1 2

1

A - AYüzey Pürüzlülüğü (YP) = 100%
A

    (2.36) 

 

YP = agreganın her bir görüntüye göre yüzey pürüzlülüğü; A1 = alanın iki boyutlu 

görüntüden elde edilen alanı ve A2 = agreganın aynı sayıda erozyon ve genişletme 

operasyonu sonrasındaki alanını temsil etmektedir. 

Bu bölüme kadar açıklanmış agrega şekil parametreleri aşağıdaki Tablo 2.5,                

Tablo 2.6 ve Tablo 2.7’de biçim, yuvarlaklık ve yüzey pürüzlülüğüne göre 

gruplanmıştır.  

 
Tablo 2.5 Agrega biçiminin parametreleri. 

Parametre Tanımlayan Formülü 

Kuo vd. (1998) 
UzunlukUzunluk Oranı = 
Genişlik

 
Uzunluk 

Oranı Aschenbrenner (1956), 

Erdoğan ve Fowler (2005) 
GenişlikUzunluk Oranı = 
Uzunluk

 

Kuo vd. (1998) GenişlikYassılık Oranı = 
Kalınlık

 
Yassılık 

Oranı Aschenbrenner (1956), 

Erdoğan ve Fowler (2005) 
KalınlıkYassılık Oranı = 
Genişlik

 

Yön Oranı Kuo ve Freeman (2000) 
UzunlukYön Oranı = 
Genişlik

 

Yassılık 

Oranı 
Mora ve Kwan (2000) 

GenişlikYassılık Oranı= 
Kalınlık

 

Biçim faktörü Kuo ve Freeman (2000) 2

4πAlanBiçimfaktörü = 
Çevre

 

Yue vd. (1995) 2

4πAlanŞekil Faktörü = 
Perimeter

 

Aschenbrenner  (1956) 2

KalınlıkUzunlukŞekil Faktörü  = 
Genişlik

 
Şekil Faktörü 

Barksdale vd. (1991), 

Yue vd. (1995), Kuo vd. 

(1996) 

KalınlıkŞekil Faktörü = 
GenişlikUzunluk
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Yuvarlaklık  

İndeksi 
Janoo (1998) 2

4πAlanYuvarlaklık Indeksi = 
Çevre

 

Kompaklık Yue vd. (1995) 
2ÇevreKompaklık = 

Alan
 

Form İndeksi Masad (2002) 
Q=355

Q+5 Q

Q=0 Q

R - R
Biçim İndeksi = 

R∑  

Wadell (1932) sGerçek Küresellik Derecesi = 
S

 

Wadell (1933) P
3

CS

VOperasyonel Küresellik = 
V

 

Aschenbrenner  (1956) 
23

2 2

12.8( p q)
ψ = 

1+ p(1+q) + 6 1+ p (1+q )
 

Krumbein (1941) 3
2

GenişlikKalınlıkKüresellik = ( )
Uzunluk

 

Küresellik 

Krumbein (1942) 
2

3 
KalınlıkMaksimum Projeksiyon Küreselliği =

GenişlikUzunluk

 

 

 
Tablo 2.6 Agrega yuvarlaklığının parametreleri. 

Parametre Tanımlayan 
 

Formülü 
 

Yuvarlaklık Wadell (1932) ( )r
RGerçek yuvarlaklık derecesi = 

N
∑

 

Kuo ve Freeman 

(2000) 

2
konveks

elips

ÇevreKöşelilik  = 
Çevre

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Masad vd. (2001) 
θ=355 Q EEQ

EEQθ=0

R - R
Köşelilik Indeksi = 

R∑  Köşelilik 

Rao vd. (2002) 
ön ön tepe tepe yan yan

agrega
ön tepe yan

K Alan +K Alan +K AlanKI  = 
Alan +Alan +Alan

 

Yüzey 

Parametresi 

Masad ve Button 

(2000) 

1 2

1

A - AYüzey Parametresi = 100%
A
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Konvekslik 

Oranı 

Mora ve Kwan 

(2000) 

AlanKonvekslik Oranı = 
Konveks Alan

 

Doluluk Oranı 
Mora ve Kwan 

(2000) 
AlanDoluluk Oranı = 

Konveks Alan
 

 

 
Tablo 2.7 Agrega yüzey pürüzlülüğünün parametreleri. 

Parametre Tanımlayan 
 

Formülü 
 

Kuo ve Freeman 

(2000) 

2

konveks

ÇevrePürüzlülük = 
Çevre

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Pürüzlülük 

Janoo (1998) 
konveks

ÇevrePürüzlülük = 
Çevre

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Yüzey 

Pürüzlülüğü 
Rao vd. (2003) 

ön ön üst üst yan yan
agrega 

üst ön yan

YP Alan +YP Alan +YP AlanYP = 
Alan +Alan +Alan

 

 

 

2.12. Görüntü Yöntemlerinin Çelik Yapı Elemanlarına Uygulanması 

 

2.12.1. Çelik T-Stub Birleşimlerde Deformasyon Ölçümleri 

Geleneksel olarak yangın limit durumunda çelik ve komposit çelik ve beton 

kiriş kolon birleşimlerinin ortam sıcaklığında davrandığı gibi davranış gösterdiği 

kabul edilir. Ortam sıcaklığında cıvatalı/ perçinli olan bir birleşimin yükselen 

sıcaklıklar altında da cıvatalı/ perçinli olarak davrandığı kabul edilir. Yakın 

zamanlarda Cardington‘da 8 katlı bir bina üzerinde yapılan yangın deneylerinde, 

ortam sıcaklığında cıvatalı/ perçinli olarak tasarlanan birleşimlerin artan sıcaklarda 

mukavemet ve rijitliğe önemli ölçüde katkı sağladığı gözlenmiştir. Çelik yapılarda 

kolon-kiriş düğüm noktası birleşimleri, düğüm noktasını ifade edebilen değişik 

enstrümanlarla araştırılabilir. Yine de çarpılmış profil unsurlarının araştırılması 

problemli olabilir. Bu çalışmada T-Stub birleşimlerinin (Şekil 2.33 ve Şekil 2.34) 
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Alın Kolon 

deformasyonlarının ölçümünde görüntü yakalama ve işleme tekniğinin kullanımı 

anlatılmaktadır. Uygulama yüksek ısılardaki deformasyon ölçümleri ile ilgili 

problemleri çözmek için geliştirilmiş olmasına rağmen ortam sıcaklığındaki 

uygulamalar için avantajları da sunmaktadır.  Geçmişte deformasyonlar lineer voltaj 

dönüştürücüler, eğimölçerler yardımıyla ölçülüp kaydedilmiştir. Yüksek ısılardaki 

deformasyon değerleri elde edilmek istendiğinde bir problem ortaya çıkmıştır.  

Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, görüntü işleme yoluyla deplasman 

tayininin yeterince hassas sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu metot, klasik mekanik 

yöntemlerle karşılaştırıldığında birçok avantajı beraberinde sunmaktadır. Bunlardan 

bazıları: 

 
Şekil 2.33 Birleşim şekli ve idealizasyonu (Spyrou ve Davision, 2001). 

    

• Deney düzeneği üzerine bağlamamız gereken herhangi bir cihaz yoktur. 

• Kameranın görüntü alanını değiştirebilmek suretiyle istenilen kısmın 

deplasmanları ölçülebilir.  Burada yapılması gereken, istenilen hassasiyete bağlı 

olarak kamera çözünürlüğünü değiştirmektir. 

• Fırın vb. gibi elverişsiz ortamlarda kullanılması durumunda kameralar örneklerden 

belirli mesafe uzakta kullanılabilir. 
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Şekil 2.34 Deneyde kullanılan tipik birleşim (Spyrou ve Davision, 2001). 

 

• Bütün test prosedürü izlenip kayıt altına alınabilir.  Böylelikle kayıtlar üzerinde geri 

dönüp tekrar inceleme yapma imkânı doğar. 

• Görüntü yönteminin avantajı iki farklı yön – doğrultuda deneyin izlenebilmesidir. 

Böylelikle yükleme düzleminin dışına doğru olanı deplasmanlar da izlenebilir.  

• Deneye tabi tutulan elemanların deforme olmuş şekillerinin sonlu elemanlar 

sonuçlarından elde edilen deforme olmuş biçimleriyle karşılaştırılabilmesi 

imkanını verir. 

Yukarıda genel hatlarıyla özeti ve sonuçları verilen makalede, T- Stub 

birleşiminin yüksek ısılarda deneyleri ve deplasmanların görüntü işleme metodu ile 

analizi yapılmıştır. Çalışmada, metodun bünyesinde barındırdığı kolaylıklar/avantajlar 

nedeniyle, yüksek ısılardaki deplasmanların hassas bir şekilde izlenebildiği ifade 

edilmektedir. Ayrıca birleşimin tümünün davranışının izlenebilmesi bakımından 

oldukça iyi sonuçlar verdiği belirtilmektedir. Birleşimin tümünün davranışının 

izlenebilmesi birleşime ait göçme mekanizmalarının belirlenebilmesi bakımından çok 

önemli bir avantaj sunmaktadır (Spyrou ve Davision, 2001). 
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2.12.2. Modüler Bağlantı Sisteminin Dijital Görüntü Korelasyonuyla 
Deformasyon Analizi 

Uzun yıllar süren çalışmalardan sonra VRIJE Üniversitesinin (VUB) 

araştırmacıları IPC olarak adlandırılan ve bir çeşit yapısal seramik olan yeni non-

alkaline mineral polimer geliştirdiler (İnorganik fosfat çimento). Bu seramik malzeme 

dayanıklılığın ve rijitliğinin artırılması amacıyla cam lifleriyle güçlendirilebilir bir 

malzemedir. Yakın zamanda çalışılan bir projede böyle bir malzeme, geleneksel yapı 

malzemeleriyle birlikte bir köprü tasarımında kullanılmıştır. 13 m lik bir yaya köprüsü 

beton platform ve bu platformu taşıyan ve cam lifiyle güçlendirilmiş 3 adet kafes kiriş 

kullanılarak inşa edilmiştir (Şekil 2.35). Makas elemanları arasında çelik bağlantılar 

kullanılmıştır. Bu birleşimler yapının modüler ve hızlı bir şekilde inşasına izin 

verilmiştir. Bu makale her bir elemanının sistem toplam deformasyonuna katkısını 

belirlemek amacıyla makasları oluşturan sandviç panellerin uçlarındaki 

deformasyonları araştırmıştır. Bu tipteki bir analiz için klasik deformasyon ölçüm 

yöntemleri pek uygun değildir. Çünkü deformasyon ölçerler yardımıyla elde edilen 

bilgiler oldukça sınırlı ve lokal kalmaktadır. Bu nedenle dijital görüntü korelâsyonu 

yöntemi (DIC) daha uygun gözükmektedir. Bütün bir yüzeyin deformasyon analizleri 

için bu yöntem oldukça ideal bir yöntemdir. Bu yöntemde yüzey deplasman ve 

gerilmelerinin elde edebilmek için yüklemeden önce ve yüklemeden sonra elde edilen 

dijital görüntüler karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmada metalik ve kompozit parçaların 

oluşturduğu kompleks birleşimlerin, bu yöntem kullanılarak detaylı bir analizi 

verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada bu yöntemin pratik faydaları izah edilmeye 

çalışılmıştır.  Bu çalışmada sandviç panellerden oluşan kompleks çelik birleşimlerin 

deformasyonlarının ölçülmesinde dijital görüntü yöntemlerinin kabiliyetleri ortaya 

konulmuştur. Klasik deformasyon ölçümleri deformasyonun orijini ile ilgili bilgiye 

ulaşma imkânı vermezken, görüntü yöntemleri kullanılarak yapılan analizlerde 

değişik deformasyon kaynaklarını izlemenin ve bu deformasyonları ölçmenin 

mümkün olduğu gösterilmiştir (De Roover vd., 2001).  
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Şekil 2.35 Modüler köprü yapısı (De Roover vd., 2001). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEMLER 

3.1. Agrega Şekil Yapısı ve Beton Dayanımı Arasındaki İlişkinin 
Belirlenmesi  

Bu çalışmanın amacı, agrega şekil parametreleri ile beton dayanımı arasındaki 

ilişkinin dijital görüntü yöntemleri yardımıyla incelenmesidir. Bu amaçla aynı 

kaynaktan elde edilen kırma taş ve doğal agregalar beton numunelerin 

hazırlanmasında kullanılmıştır. Bu agregalar kullanılarak iyi derecelendirilmiş ve kötü 

derecelendirilmiş karışımlar  iki farklı maksimum agrega çapında hazırlanmıştır. 

Böylece oluşturulan 8 farklı beton karışımının her birinden 5 numune hazırlanarak 

toplamda 40 numune su-çimento oranı sabit tutularak hazırlanmıştır. Numunelerin 

basınç dayanımları ölçüldükten sonra her bir numuneye uygulanan yüke paralel 

olacak şekilde 4 eşit parçaya kesildi. Bu işlem sonucunda oluşan 6 kesit yüzeyi 

soldan sağa doğru numaralanarak, dijital görüntüler elde edilmiş ve bilgisayara 

aktarılmıştır. Daha sonra bu görüntülerden her bir numune için üç tanesi numunelere 

ait çeşitli agrega şekil parametrelerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Çalışmanın 

sonunda, No.8 eleğin üzerinde kalan agregaların şekil parametreleri ile beton 

dayanımı arasındaki ilişki istatistiksel yöntemler yardımıyla incelenmiştir. 

 

3.1.1. Malzeme Özellikleri 

Bu bölümde beton numunelerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin 

fiziksel ve kimyasal içerikleri açıklanmaktadır. 

 

3.1.1.1. Çimento 

Beton karışımların hazırlanmasında kullanılan çimento, normal portland 

çimentosu CEM I 42.5R olup ASTM Tip 1 nolu çimentoya karşılık gelmektedir. 

Numunelerin hazırlanmasında kullanılan çimentonun fiziksel özellikleri ve kimyasal 

bileşileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Tablo 3.1 Çimentonun fiziksel özellikleri. 

Özellik Değer 

Özgül Ağırlık 3.18 

Blaine İnceliği (g/cm2) 2982 

Normal İçerik (%) 27.0 

İlk Oturma Süresi (dak.) 158 

Son Oturma Süresi (dak.) 225 

Sağlamlık (mm) 0.7 

 
 
 

Tablo 3.2 Çimentonun kimyasal bileşimi. 

Kimyasal Bileşim % 

CaO 67.01 

SiO2 18.90 

Al2O3 4.74 

Fe2O3 3.03 

MgO 1.76 

SO3 2.88 

K2O 0.70 

Na2O 0.51 

 

3.1.1.2. Agregalar 

Bu çalışmada kullanılan agregalar, Erişsan hazır beton firmasından temin 

edilmişlerdir. Yığın halinde elde edilen agregalar, 1-2 inç maksimum agrega çapına 

sahiptiler ve eleme işleminden sonra aynen kullanıldılar. Bu agregalar çalışma 

boyunca doğal agrega olarak adlandırıldılar. Kırma taş agregalar ise daha büyük 

boyutlardaki doğal agregaların konkasör yardımıyla kırılmasıyla elde edildiler.  Doğal 

agregaların eleme işlemi sonucunda ayrıldıkları kısımlar aşağıda belirtilmiştir. 
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Tablo 3.3 Doğal agregaların büyüklük sınıfları. 

Geçen Kalan Tür 

1 in. 3
4  in. Kaba 

3
4   in. 1

2  in. Kaba 

1
2  in. 3

8  in. Kaba 

3
8  in. No.4 Kaba 

No.4 No.8 İnce 

 

Her bir büyüklük türüne ait agregaların özgül ağırlıkları ve su emme değerleri ile ilgili 

standartlara göre hesaplanmış ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 
Tablo 3.4 Doğal agregaların özgül ağırlık ve su emme değerleri. 

Agrega büyüklük sınıfları Özellik 

1 in. - 3
4  in. 3

4  in. - 1
2  in. 1

2  in. - 3
8  in. 3

8  in. – No.4 No.4 - No.8 

Özgül Ağırlık  2.63 2.62 2.62 2.58 2.52 

Su Emme(%) 1.81 2.09 2.52 2.94 3.56 

 

Doğal agregaların aşınmaya karşı dayanımı Los Angeles aşınma testi ile C tipi 

numune kullanılarak ölçülmüş ve sonuçlar aşağıda gösterilmiştir.  

 
Tablo 3.5 C tipi numuneye ait agrega gradasyonu. 

Miktar(kg) Geçen Kalan 

2.5 3
8  in. 1

4  in. 

2.5 1
4 in. No.4 

 

Los Angeles testinde 500 dönüşten sonraki kayıp %26 olarak bulunmuştur. Ayrıca 

100 dönüşteki malzeme kaybının 500 dönüşteki kayba oranı 0.208 olarak 

bulunmuştur ve bu oran 0.200 seviyesinde olduğu için doğal agregaların eş sertliğe 
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sahip oldukları belirlenmiştir. Kırma taş agregaların elde edilmesinde kullanılan 

konkasör Şekil 3.1 de gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 3.1 Laboratuvarda kırma taş agregaların elde edilmesinde kullanılan konkasör. 

 

Konkasör ile elde edilen agregaların genellikle yassı ve uzamış olmasında dolayı bu 

agregalar Marshall cihazı ile tekrardan kırılmışlardır. Daha sonra doğal agregalarda 

olduğu gibi aşağıdaki elek boyutlarına ayrılarak özgül ağırlıkları ve su emme 

değerleri hesaplanmıştır. 

 
Tablo 3.6 Kırma taşların özgül ağırlıkları ve su emme değerleri. 

Agrega büyüklük sınıfları Özellik 

1 in. - 3
4  in. 3

4  in. - 1
2  in. 1

2  in. - 3
8  in. 3

8  in. – No.4 No.4 - No.8 

Özgül Ağırlık 2.80 2.80 2.79 2.79 2.76 

Su Emme 

(%) 

0.88 0.84 1.01 1.52 1.50 

 

Doğal agregalarda uygulandığı gibi Los Angeles testine tabi tutulan kırma taş 

agregaların 500 dönüşten sonraki kaybı %16 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 100 
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dönüşteki kaybın 500 dönüşteki kayba oranı 0.213 olarak bulunmuştur. Bu sonuç 

kırma taş agregalarında doğal agregalar gibi eş sertliğe sahip olduklarını göstermiştir.  

 

3.1.1.3. Kırılmış Mermer 

Kırılmış mermer (mozaik) ince agregaların No. 8 nolu elekten geçen kısmı 

olarak hazırlanan tüm karışımlarda kullanılmıştır. Kırılmış mermere ait özellikler 

aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 
Tablo 3.7 Kırılmış Mermerin elek analizi. 

Elek Boyutu Geçen Yüzdesi 

No.8 100 

No.16 59.5 

No.30 10.5 

No.50 6.8 

No.100 4.6 

< No.100 0 

 

 
Tablo 3.8 Kırılmış mermerin özgül ağırlığı ve su emme değerleri. 

Özellik Değer 

Özgül Ağırlık 2.64 

Su Emme(%) 1.16 

 
 

3.1.1.4. Kireçtaşı Tozu 

Kireçtaşı tozu agrega olarak tüm karışımlarda kullanıldı. Kireçtaşı tozuna ait 

özellikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Şekil 3.2 ise kireçtaşı tozunun gradasyonun 

göstermektedir. 
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Tablo 3.9 Kireçtaşı tozu fiziksel özellikleri. 

Özellik Değeri 

Özgül Ağırlık 2.70 

Özgül Yüzey Alanı  (sq.m/g) 1.60 

 

 

 
Tablo 3.10 Kireçtaşı tozunun kimyasal bileşimi. 

Kimyasal Bileşim % 

CaO 54.97 

SiO2 0.01 

Al2O3 0.02 

Fe2O3 0.05 

MgO 0.64 

Tutuşma Kaybı 44.31 

 

 

 
Şekil 3.2 Kireçtaşı tozu gradasyonu. 
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3.1.2. Karışım Tasarımı 

Tablo 3.11’de görüldüğü üzere, 8 farklı beton karışım oranı aynı su-çimento 

oranı kullanılarak hazırlanmıştır. Bu karışımlarda 2 farklı türde maksimum agrega 

çapı, 2 farklı gradasyon tipi ve 2 farklı agrega türü kullanılmıştır. Karışımların su-

çimento oranı tüm karışımlar için çalışılabilirliği sağlaması açısından 0.80 seçilmiştir. 

Maksimum agrega çapı ise 1 inç ve 1
2  inç olarak kullanılmıştır. Gradasyon tipleri ise 

iyi ve fena derecelendirilmiş gradasyonlardır. Daha önce bahsedildiği gibi her bir 

karışımdan 5 ’er adet olmak üzere toplamda 40 adet numune hazırlandı.  

Numunelere ait farklı agrega tipi, gradasyon ve maksimum agrega çapını temsil 

edecek 3 farklı indeks ile kodlanmıştır.  İlk indeks, agrega tipine karşılık gelmektedir. 

(C kırmataş için ve N  doğal agregalar için).  İkinci indeks, gradasyon tipini temsil 

eder. (W iyi derecelendirilmiş karışımlar için ve G kötü derecelendirilmiş karışımlar 

için).  Üçüncü indeks ise, maksimum agrega çapını temsil eder (25 maksimum 

agrega çapı 1 inç olan karışımlar için ve 13 maksimum agrega çapı 1
2  inç olan 

karışımlar için). 

 
Tablo 3.11 Beton karışım özellikleri. 

Karışım Kodu Agrega Cinsi Gradasyon Tipi Maksimum 
Agrega Çapı (inç) 

CG13 Kırmataş Kötü Derecelendirilmiş 1
2  

CW13 Kırmataş İyi Derecelendirilmiş 1
2  

CG25 Kırmataş Kötü Derecelendirilmiş 1 

CW25 Kırmataş İyi Derecelendirilmiş 1 

NG13 Doğal Kötü Derecelendirilmiş 1
2  

NW13 Doğal İyi Derecelendirilmiş 1
2  

CG25 Doğal Kötü Derecelendirilmiş 1 

CW25 Doğal İyi Derecelendirilmiş 1 

 

Karışımlarda agrega tipine bakılmaksızın, aynı maksimum agrega çapı için aynı 

gradasyonlar kullanıldı. Böylece toplam 8 karışım için aşağıdaki 4 farklı gradasyon 

tipi kullanıldı.  
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• Maksimum agrega çapı 1 inç olan iyi derecelendirilmiş karışımlar, 

• Maksimum agrega çapı 1 inç olan kötü derecelendirilmiş karışımlar, 

• Maksimum agrega çapı 1/2 inç olan iyi derecelendirilmiş karışımlar, 

• Maksimum agrega çapı 1/2 inç olan kötü derecelendirilmiş karışımlar, 

İyi derecelendirilmiş karışımlara ait gradasyon eğrisi, Fuller maksimum yoğunluk 

eğrisine mümkün olduğu kadar yaklaştırılması sonucu elde edildi.  Fuller maksimum 

yoğunluk eğrisi maksimum yoğunluğu elde edebilmek kullanılması gereken ideal 

gradasyonu göstermektedir ve Formül 3.1’de tanımlanmıştır. 

 

0.5dP = 100( )
D

                                                           (3.1)                      

 

P = d elek açıklığından küçük olan ince agrega yüzdesi; d = geçen yüzdesi hesap 

edilen elek açıklığı ve D = kullanılan maksimum agrega çapıdır. 

Kötü derecelendirilmiş karışımlar ise, orta büyüklükteki agregaların karışımlardan 

çıkarılması sonucu elde edilmiştir.  İyi ve kötü derecelendirilmiş karışımların ve Fuller 

maksimum yoğunluk eğrisine ait gradasyonlar 1 inç ve 1
2  inç maksimum agrega çapı 

Şekil 3.3 ve 3.4’de gösterilmektedir. 

 

 
  Şekil 3.3 Maksimum agrega çapının 1 inç durumu için iyi ve kötü derecelendirilmiş karışımlar 

ile Fuller maksimum yoğunluk eğrisine ait gradasyon eğrileri. 
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Şekil 3.4 Maksimum agrega çapının 1/2 inç durumu için iyi ve kötü derecelendirilmiş karışımlar 

ile Fuller maksimum yoğunluk eğrisine ait gradasyon eğrileri. 
 

3.1.3. Beton Numunelerin Hazırlanması 

Beton numuneler ASTM C192-90a standardına göre mekanik karıştırıcı 

kullanılarak hazırlanmıştır. Bu işlem sırasında ortam sıcaklığı 18Cº - 22Cº arasında 

ölçülmüştür. Hazırlanan karışımların slump testi ASTM C 143-90 göre yapılmıştır. 

Hazırlanan karışımlar 15x15 cm’lik kübik kalıplara dökülerek yeterli süre kürde 

bekletilmiştir. Hazırlanan karışımlara ait özellikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 
Tablo 3.12 Karışımların özellikleri. 

Karışım Kodu Slump (cm) Birim Ağırlık (kg/m3) 

CG13 0.5 2305 

CW13 2.5 2382 

CG25 5 2335 

CW25 13.5 2406 

NG13 1 2222 

NW13 6 2264 

NG25 15 2246 

NW25 17 2325 
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Tablo 3.13 Karışım özellikleri  (maksimum agrega çapı  = 1 inç). 

İyi Derecelendirilmiş Karışımlar Kötü Derecelendirilmiş Karışımlar 

Kuru Yüzeye Doygun Ağırlık (kg/m3) Kuru Yüzeye Doygun Ağırlık  (kg/m3) 

Malzeme 

Agrega Oranı 

Kırmataş Doğal 

 
Agrega Oranı 

 
Kırmataş Doğal 

1 in. 0.15 296.7 278.7 0.14 267.8 251.5 
3

4 in. 0.13 257.1 241.5 0.17 331.6 311.5 

1
2 in. 0.12 235.6 221.2 0.00 0.00 0.00 

3
8  in. 0.15 296.6 274.2 0.00 0.00 0.00 

No.4 0.12 234.0 213.5 0.19 364.6 332.6 

Kırılmış Mermer 0.25 459.3 459.3 0.44 824.7 824.7 

Kireçtaşı Tozu 0.08 157.8 157.8 0.07 127.8 127.8 

Çimento - 250.0 250.0 - 250.0 250.0 

Su - 200.0 200.0 - 200.0 200.0 
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Tablo 3.14 Karışım özellikleri  (maksimum agrega çapı  = 1/2 inç). 

İyi derecelendirilmiş Karışımlar Kötü Derecelendirilmiş Karışımlar 

Kuru Yüzeye Doygun Ağırlık (kg/m3) Kuru Yüzeye Doygun Ağırlık (kg/m3) 

Malzeme 

Agrega Oranı 

Kırmataş Doğal 

Agrega Oranı 
 Kırmataş Doğal 

1
2 in. 0.13 256.2 240.6 0.14 275.9 259.1 

3
8  in. 0.27 532.1 492.1 0.00 0.00 0.00 

No.4 0.15 295.8 269.9 0.20 386.2 352.4 

Kırılmış Mermer 0.33 612.4 612.4 0.57 1055.9 1055.9 

Kireçtaşı Tozu 0.12 226.2 226.2 0.10 188.6 188.6 

Çimento - 250.0 250.0 - 250.0 250.0 

Su - 200.0 200.0 - 200.0 200.0 
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3.1.4. Basınç Dayanım Testi 

Basınç dayanımı testi 80 gün kür edilmiş numuneler üzerinde 200 ton 

kapasiteli test cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada numunelerinin 

test sırasındaki yaşı kullanılan tasarım parametrelerinden biri olmadığı için, sadece 

numunelerin aynı zamanda ve aynı koşullar altında test edilmesine dikkat edilmiştir. 

Basınç dayanımı test sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 

Tablo 3.15 Basınç dayanımı test sonuçları. 

Karışım Numune Basınç 
Dayanımı 

(MPa) 

Karışım Numune Basınç 
Dayanımı 

(MPa) 

 CG13-1 29.5  NG13-1 23.8 

 CG13-1 32.6  NG13-2 24.8 

CG13 CG13-3 30.2 NG13 NG13-3 24.9 

 CG13-4 31.9  NG13-4 24.6 

 CG13-5 29.4  NG13-5 23.5 

 CW13-1 32.0  NW13-1 26.9 

 CW13-2 32.2  NW13-2 28.0 

CW13 CW13-3 30.8 NW13 NW13-3 28.5 

 CW13-4 31.6  NW13-4 28.3 

 CW13-5 32.3  NW13-5 26.0 

 CG25-1 26.5  NG25-1 26.7 

 CG25-2 26.9  NG25-2 24.9 

CG25 CG25-3 26.6 NG25 NG25-3 24.7 

 CG25-4 25.6  NG25-4 26.1 

 CG25-5 25.2  NG25-5 24.6 

 CW25-1 30.1  NW25-1 22.9 

 CW25-2 29.8  NW25-2 25.9 

CW25 CW25-3 28.6 NW25 NW25-3 28.0 

 CW25-4 29.9  NW25-4 28.3 

 CW25-5 26.0  NW25-5 27.6 
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3.1.5. Numunelerin Dijital Görüntü İşlemeye Hazırlanması 

Basınç dayanımı testinden sonra her bir numune aşağıdaki resimde görüldüğü 

üzere 4 eşit parçaya kesilmiştir.  Bu işlem sonucunda oluşan 6 kesit yüzeyi Şekil 3.5 

de görüldüğü gibi numaralandırılmış ve 150 nokta-inç de taranarak gri tonda 

bilgisayara kaydedilmiştir.  

 

 
Şekil 3.5 Numunelerin elmas testeresi yardımıyla kesilmesi. 

 

 
Şekil 3.6 Kesit parçaları ve yüzeylerinin numaralandırılması. 
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Bilgisayara kaydedilen görüntüler agrega tiplerini, gradasyon türlerini, maksimum 

agrega çaplarını, tekrar numaralarını ve yüzey numaralarını temsil edecek şekilde 5 

indeks ile kodlanmışlardır.  

• İlk indeks agrega tipine karşılık gelmektedir. (C kırmataş için ve N  doğal 

agregalar için). 

• İkinci indeks gradasyon tipini temsil eder. (W iyi derecelendirilmiş karışımlar için 

ve G fena derecelendirilmiş karışımlar için).  

• Üçüncü indeks maksimum agrega çapını temsil eder (25 maksimum agrega çapı 

1 inç olan karışımlar için). 

• Dördüncü indeks görüntünün ait olduğu numunenin tekrar numarasını 

vermektedir. ( bu değer 1 ile 5 arasında değişir) 

• Beşinci indeks görüntünün ait olduğu numunedeki yüzey numarasını vermektedir. 

( bu değer 1 ile 6 arasında değişir). 

 

CG13-2-5 ve NG13-5-2 kesitlerine ait gri tondaki görüntüler aşağıdaki resimlerde 

gösterilmektedir.  

 

 

 
Şekil 3.7 CG13-2-5 kesitine ait gri ton görüntü. 
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Şekil 3.8 NG13-5-2 kesitine ait gri ton görüntü. 

 

Bir sonraki aşamada daha öncede belirtildiği gibi her bir numuneye ait 2. , 3. ve 5. gri 

ton görüntüler kullanılarak agrega şekil parametreleri ile beton dayanı arasındaki ilişki 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bir sonraki bölümde, agrega şekil parametrelerinin 

belirlenmesi ve yukarıda bahsedilen ilişkinin ortaya konulmasında kullanılan 

yöntemler incelenmiştir. 

 

 

3.1.6. Agrega Şekil Parametrelerinin Belirlenmesi 

Agrega şekil parametrelerini belirlemek amacıyla öncelikle eşik operasyonu 

uygulanarak gri ton görüntüler ikili görüntülere çevrilmiştir. Bu amaçla LabVIEW 

ortamında yazılan agrega analiz programı kullanılmıştır.  Agrega analiz programının 

kullanıcı ara yüzü Şekil 3.9’da görülmektedir.  Input Image File Path kutusu analiz 

edilecek görüntünün dosya yolunu göstermektedir. Gri ton görüntüler el ile yada 

otomatik olarak eşiklenebilmektedirler. Eşikleme operasyonun nasıl yapılacağı 

kullanıcı tarafından Manual/Auto Threshold  başlığı altından yapılmaktadır.  Elle 

yapılan eşikle tek yada iki farklı eşikleme değeri kullanılarak yapılabilir. Tek değer 

kullanılarak yapılan eşikleme durumunda, kullanıcı eşikleme değerini Upper Value 

kutusuna yazar ve Lower Value kutusu sıfır olarak bırakılır. 
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Şekil 3.9 Agrega analiz programının kullanıcı ara yüzü. 

 

Çoklu eşikleme durumunda ise, kullanıcı eşikleme değerlerini Lower Value ve 

Upper Value kutularına yazar. Her iki eşikleme durumunda da eşik değerleri gerekli 

kutulara program çalıştırılmadan önce yazılmalıdır. Otomatik eşikleme durumunda, 

agrega analiz programı 5 farklı eşikleme seçeneğine sahiptir. Agrega analiz programı 

analiz gerçekleşmeden önce seçilen otomatik eşikleme metoduna göre eşik değerini 

belirler ve bu değer Auto Threshold Calculation kutusunda görüntülenir.  Eşikleme 

öznel bir işlem olduğu için eşikleme sonucu ortaya çıkan ikili görüntüler istenmeyen 

bilgiler içerebilir. Bu istenmeyen bilgileri ortadan kaldırmak amacıyla  LabVIEW’in 

ayırma operasyonu uygulanmıştır. Bu ayırma operasyonunda kullanılacak erozyon-

genişleme sayısı Number of Erosions başlığı altından seçilmektedir.  Ayırım 

işleminden sonra ortaya çıkan ikili görüntü ayrılmış ikili görüntü olarak 

tanımlanmaktadır. Agrega analiz programı ayrılmış görüntülerdeki agregalara ait bir 

çok agrega şekil ölçümünü yapabilmektedir. Bulunması istenilen agrega görüntü 

hesaplamaları kullanıcı tarafından Particle Measurements başlığı altından 

seçilmektedir. Programın girdi görüntülerinin analizlerinin sonucu ortaya çıkan 

ayrılmış ikili görüntüler bilgisayara “.bmp” dosyası olarak kaydedilmektedir. Partikül 

analizlerinin sonuçları ise “.txt” dosyası olarak bilgisayara kaydedilmektedir. Bu 

dosyaların isimleri  Output Image Name ve Output Data Name kutularına 

girilmektedir. Agrega analiz programı ayrıca görüntüde bulunan partikül sayısını ve 

bu agregaların alansal oranı Number of Particles ve Total Percent Aggregates 

kutularında görüntülemektedir. Her bir karışım dizayn kombinasyonuna ait gri ton ve 
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iki ayrılmış görüntüler Ek-A’da sunulmuştur. Ayrıca CW25-5-4 kesit yüzeyine ait  “.txt” 

dosyası Ek-B’de sunulmuştur.  Aşağıdaki Şekil 3.10 ve Şekil 3.11’de CW25-2-2 ve 

NW25-1-3. yüzeylerine ait gri ton ve ayrılmış ikili görüntüleri göstermektedir. 

 

  

                            (a)                 (b) 

  

 
Şekil 3.10 CW25-2-2 yüzeyine ait gri ton ve ayrılmış ikili görüntü. 

 

 

  

 
 (a) (b) 

 
Şekil 3.11 NW25-1-3 yüzeyine ait gri ton ve ayrılmış ikili görüntü. 
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Aşağıdaki temel agrega şekil ölçümleri ayrılmış ikili görüntülerden piksel türünden 

hesaplanmışlardır.  

 

• alan, 

• çevre,  

• konveks alan, 

• konveks çevre, 

• maksimum Feret çapı, 

• maksimum Feret çapı yönelimi (derece cinsinden),  

• Kütle merkezinin X koordinatı 

• Kütle merkezinin Y koordinatı 

 

Yukarıda temel agrega şekil ölçümlerinden aşağıdaki agrega şekil parametreleri 

MATLAB ortamında hesaplanmıştır. 

 
Tablo 3.16 Agrega şekil parametreleri. 

Parametre Formülü 

Köşesellik 
2

konveks

elips

ÇevreKöşesellik  = 
Çevre

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Konvekslik Oranı AlanKonvekslik Oranı = 
Konveks Alan

 

Doluluk Oranı 
AlanDoluluk Oranı = 

Konveks Alan
 

Pürüzlülük 
2

konveks

ÇevrePürüzlülük = 
Çevre

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Biçimfaktörü 2

4πAlanBiçimfaktörü = 
Çevre

 

 

Uzunluk oranı ise MATLAB ortamında maksimum Feret çapı yönelimi kullanılarak 

hesaplanmıştır. Programda kabul edilen maksimum Feret çapı Şekil 3.12’de 

görülmektedir. 

 



75 

 

 

  θ

 
Şekil 3.12 Maksimum Feret çapı yönelimi (θ) (NI Vision, 2005). 

 

Bu amaçla agrega analiz programı ile edilen ikili ayrılmış görüntüler MATLAB 

ortamında tekrardan analiz edilmiştir. Bu analizde her bir agrega (180-θ) derece 

döndürülerek maksimum Feret çapları yatay eksen ile paralel olacak hale getirildi. 

Böylece uzunluk oranı Şekil 3.13’de görüldüğü gibi agregaların en büyük yatay 

uzunluğunun buna dik doğrultudaki uzunluğa oranı olacak şekilde hesaplanmıştır.  

 

 
Şekil 3.13 Agrega uzunluk oranı. 

 

LabVIEW ‘in satırsal ve MATLAB ‘in kolonsal  çalışan bir program olması dolayısıyla 

agrega analizi programından elde edilen iki ayrılmış görüntüler MATLAB tarafından 

analiz edilmeden önce  transpoze edilmiştir. Tablo 3.17 her bir agrega için 

analizlerde kullanılmak üzere hesaplanmış olan agrega şekil parametrelerini ait 

oldukları şekil özelliklerine göre sınıflandırmaktadır. 
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Tablo 3.17 Analizlerde kullanılan agrega şekil parametreleri. 

Agrega Şekil Özelliği Parametre 

Köşelilik 

Konvekslik Oranı Yuvarlaklık 

Doluluk Oranı 

Yüzey Pürüzlülüğü Pürüzlülük 

Biçimfaktörü 
Biçim 

Uzamışlık Oranı 

 

Tablo 3.17’de verilen agrega şekil parametrelerin hesaplanmasında kullanılan 

MATLAB algoritmaları Ek-C’de verilmiştir. Tablo 3.17’de verilen agrega şekil 

parametreleri 40 beton numunesinin analizlerde kullanılan 3 kesit yüzeyi 

görüntüsündeki her bir agrega için hesaplanmıştır. Daha sonra aynı numuneye ait 

görüntülerin parametreleri bir araya getirilerek bilgisayara kaydedilmiştir. Böylece her 

bir numunenin agregalarına ait şekil parametrelerini içeren 40 adet veri dosyası 

oluşturulmuştur. Tablo 3.18 ve Şekil 3.14’de görülen agregalara ait parametreleri 

göstermektedir. Bu parametrelerin en küçük ve en büyük değerleri koyu renk ile 

belirtilmiştir.  

 

 
Şekil 3.14 Çeşitli agrega geometrik şekilleri. 
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Tablo 3.18 Şekil 3.14’de görülen agrega geometrik şekillerine ait parametreler. 

Şekil Numarası 
Parametreler 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Alan 4000 2586 2854 2290 4943 3335 3870 2765 2303 2722 1979 2227 2517 3715 6715 4431 3973 

Çevre 277.42 212.04 246.60 198.90 298.85 230.89 241.03 246.94 222.44 201.40 212.27 180.00 220.35 218.74 365.04 262.31 238.25 

Konveks Alan 4691 2586 3315 2290 5639 3613 3968 2971 2833 2795 2432 2227 2675 3718 7917 4546 4122 

Konveks Çevre 262.61 212.04 236.98 198.90 283.83 227.39 238.64 244.76 210.59 200.35 193.52 180.00 219.84 218.44 329.84 260.74 238.08 

Maksimum 
Feret Çapı 

102.42 81.03 92.46 86.01 100.72 81.39 83.82 108.41 82.46 76.92 69.35 64.29 91.79 74.43 117.05 103.32 82.46 

Maksimum 
Feret Çapı 
Yönelimi 

99.55 155.97 141.15 90.67 155.98 153.75 144.22 37.50 75.96 74.16 118.41 105.33 29.36 96.17 146.85 64.18 39.09 

Köşelilik 1.30 1.08 1.49 1.23 1.28 1.22 1.15 1.27 1.24 1.17 1.50 1.13 1.42 1.01 1.29 1.18 1.13 

Konvekslik 
Oranı 

0.85 1.00 0.86 1.00 0.88 0.92 0.98 0.93 0.81 0.97 0.81 1.00 0.94 1.00 0.85 0.97 0.96 

Doluluk Oranı 0.92 1.00 0.93 1.00 0.94 0.96 0.99 0.96 0.90 0.99 0.90 1.00 0.97 1.00 0.92 0.99 0.98 

Pürüzlülük 1.12 1.00 1.08 1.00 1.11 1.03 1.02 1.02 1.12 1.01 1.20 1.00 1.00 1.00 1.22 1.01 1.00 

Biçimfaktörü 0.65 0.72 0.59 0.73 0.70 0.79 0.84 0.57 0.58 0.84 0.55 0.86 0.65 0.98 0.63 0.81 0.88 

Uzamışlık 
Oranı 

1.40 2.08 1.37 1.62 1.18 1.17 1.21 2.29 1.95 1.05 1.09 1.26 1.48 1.14 1.03 1.31 1.08 
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3.1.7. İnce Agregaların Analizlerden Çıkarılması 

Daha öncede belirtildiği gibi, bu çalışmada No.8 eleğinin üzerinde kalan 

agregalara ait şekil parametrelerinin etkileri inceleneceği için No.8 eleğinin altına 

geçen agregaların analizlerden çıkarılması gerekmektedir. Bu amaçla beton 

numunelerin gerçek gradasyonlarını en iyi temsil edecek şekil parametresi 

araştırılmıştır.  Bunun için alan ve maksimum Feret çapı parametrelerinden elde 

edilen gradasyonlar agregaların gerçek gradasyonları ile karşılaştırılmıştır. Alan 

parametresi durumunda, agregaların piksel olarak belirlenen alanları görüntülerin 

çözünürlüğü bilindiği için milimetre-kare birimine dönüştürüldü. Sonra her bir 

agreganın alanı numunelerin hazırlanmasında kullanılan standart elek açıklıklarının 

alanları ile karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmada eğer agreganın alanı elek açıklığını 

alanından büyük ise o agreganın o elekden geçeceği küçük ise de  agreganın o elek 

üzerinde kalacağı kabul edildi.  Benzer bir şekilde agregaların maksimum Feret 

çapları milimetre cinsine çevrilerek ve kullanılan standart eleklerin elek açıklıklarıyla 

karşılaştırılmıştır. Şekil 3.15’de bir numunenin gerçek gradasyonunu, alan ve 

maksimum Feret yarıçapı parametreleri kullanılarak elde edilen gradasyonları 

göstermektedir.   
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Şekil 3.15 Alan ve maksimum Feret çapına göre elde edilmiş gradasyonlar ile 
aynı numuneye ait gerçek gradasyon örneği. 
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Bu iki şekil parametresine göre gradasyon eğrileri elde edildikten sonra bu eğriler 

numunenin gerçek gradasyon eğrisi ile karşılaştırılmışlardır. Bu karşılaştırmada aynı 

numune için kullanılan her bir standart elek noktasında gerçek gradasyon ile bu iki  

şekil parametresine göre elde edilmiş gradasyon eğrileri arasındaki farkların kareleri 

toplanmış ve elde edilen gradasyonlardan en küçük hata içereni, gerçek 

gradasyonun temsil eden parametre olarak seçilmiştir.  Bu hata analizi tüm 

numuneler için gerçekleştirilmiş ve numunelerin %65’i için maksimum Feret çapı 

gerçek gradasyonu en iyi temsil eden parametre olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle 

No.8 nolu elekten geçen agregaların şekil parametrelerinin analizlerden çıkarılması 

maksimum Feret çapına göre yürütülmüştür.  Ayrılmış ikili görüntülerin çözünürlüğü 

96 nokta-inç ve bu görüntülerde her bir piksel 0.256 mm’ye karşılık geldiği 

bulunmuştur. No.8 eleğin açıklığı 2.38 mm olup, 9.3 piksele karşılık geldiği 

hesaplanmıştır.  Bu sebeple maksimum Feret çapı 9.3 mm den küçük olan agregalar 

her bir numunenin veri dosyasından Ek-D’de sunulan MATLAB algoritmaları 

kullanılarak silinmiştir. 

 

3.1.8. Numuneler için Temsili Agrega Şekil Parametrelerinin Seçilmesi 

Analizlerde kullanılmak üzere her bir numune için temsili köşelilik, konvekslik 

oranı, doluluk oranı, pürüzlülük, biçim faktörü ve uzunluk faktörü değerleri 3 farklı 

yöntem kullanılarak seçilmiştir.  Bu yöntemlerden iki tanesi maksimum göreceli 

sıklığa sahip agregaların numune üzerindeki en büyük etkiye sahip olacağı esasına 

dayanmaktadır. Diğer yöntem ise, agrega şekil parametrelerinin etkilerinin agrega 

alanı ile doğru orantılı olduğu varsayımını kabul etmektedir.  Aşağıda bu yöntemler 

kısaca açıklanmştır. 

 

3.1.8.1. Maksimum frekans değerine göre (fmax) 

Bu yöntem bir numuneye ait agrega şekil parametrelerinin dağılımları 20 aralık 

halinde çizilmiş ve bu dağılımların maksimum frekans değeri parametrelerin temsili 

değeri olarak seçilmiştir (Şekil 3.16).  
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3.1.8.2. Maksimum frekansa karşılık gelen parametre değerine göre 
(pfmax) 

Bu yöntemde ise, maksimum frekansa karşılık gelen parametre değeri temsili 

değer olarak seçilmiştir (Şekil 3.16).  

 

 
Şekil 3.16 Agrega şekil parametrelerinin seçimi. 

                                      
Aşağıdaki Şekil 3.17 – 3.22 arasında CW25-2 ve NW25-1 numunelerine ait şekil 

parametrelerinin frekans dağılımları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.  
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Şekil 3.17 Köşelilik için frekans dağılımı.
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Şekil 3.18 Konvekslik oranı için frekans dağılımı.
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Şekil 3.19 Doluluk oranı için frekans dağılımı.
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Şekil 3.20 Pürüzlülük için frekans dağılımı.
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Şekil 3.21 Form faktörü için frekans dağılımı. 
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Şekil 3.22 Uzunluk oranı için frekans dağılımı. 
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3.1.8.3. Ağırlıklı alana dayanan metot, Aw 

Bu yöntemde her bir numune için temsili agrega şekil parametresini, 

agregaların alanlarını göz önüne alarak hesaplamıştır.   
n

i i

i=1
n

i

i=1

Alan Parametre
Alan Ağırlıklı Numune Parametresi  = 

Alan

∑

∑
        (3.2) 

n = numunedeki agrega sayısı; Alani = her bir agreganın alanı ve Parametrei = 

agreganın söz konusu parametre değerini göstermektedir. 

Temsili agrega şekil parametrelerinin hesaplanmasında kullanılan MATLAB 

algoritmaları Ek-F’de sunulmuştur. 

 

3.2. Çelik Bileşimlerde Oluşan Deformasyonların Görüntü Yöntemleriyle 
Belirlenmesi 

Bu çalışmada, kaynaklı ve cıvatalı birleşim numuneleri laboratuvarda çekme 

yüklemesine maruz bırakılarak birleşim noktalarının deformasyon ve dolaysıyla 

gerilme dağılımlarının ölçülmesi gerçekleştirilecektir. Bu amaçla hazırlanacak 

bağlantı detaylarını temsil edecek çelik malzemelerin seçimi ve bağlantı noktalarının 

imalatı şartnameler esaslarına göre yapılacaktır.  Çelik malzemelerin seçimi ve 

malzeme parametrelerinin belirlenmesi için yapılacak çelik çekme deneyleri, A370-05 

(Çelik Malzemeler İçin Standart Deney Yöntemleri ve Kavramlar) şartnamesine göre 

yapılacaktır.  Kaynaklı birleşimler için AWS (American Welding Society)’de belirlenen 

şartnameler dikkate alınacaktır.   

  Bağlantı detaylarının görüntü yöntemleriyle analizinden önce, yöntemin 

standart çelik çekme deneyinde geçerliliğinin ıspatlanması gerekmektedir. Bu amaçla 

A370-05 şartnamesine göre, çelik kaynaklı ve cıvatalı birleşimlerde kullanılacak 

malzemelerden hazırlanan numuneler test edilecektir (Şekil 3.23).  Çekme deneyinde 

kullanılacak örneklere deneylerden önce deformasyon sensörleri (strain gage) 

yerleştirilecektir.  Deney anında uygulanan çekme kuvveti, gerilme değerleri zamana 

bağlı olarak kaydedilecek, aynı zamanda deformasyon sensörlerinin alanından dijital 

görüntüler kaydedilecektir (Şekil 3.24).  Deneyler sonrasında, sensörler yardımıyla 

ölçülen deformasyonlar ve dijital görüntülerden hesaplanan deformasyonlar 
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karşılaştırılarak, tezin birinci hipotezinin doğruluğu araştırılacaktır.  Bu deneyin bir 

diğer gerekliliği ise, üçüncü aşamada sonlu elemanlar yönteminde kullanılması 

gereken malzeme parametrelerinin (Elastisite Modülü (E), Akma Gerilmesi (σy) ve 

Nihayi Mukavemet (σu)) tayinidir. Bu parametreler, yapılacak olan çekme 

deneylerinden sonra hesaplanacaklardır.  Sonuç olarak bu kısmın içeriği, yaygın 

olarak kullanılan deformasyon sensörlerinden elde edilecek deformasyon 

değerlerinin görüntü yöntemlerinden elde edilen deformasyonlarla kıyaslamasını 

yapmak, değerlendirmek ve kontrol etmek olacaktır.     

  Çalışmanın üçüncü aşamasında ise, kaynaklı ve cıvatalı birleşimler imal 

edilerek yine çekme testlerine maruz bırakılacaklardır (Şekil 3.25).  Bu aşmada, 

imalatı kolay olduğu için öncelik kaynaklı birleşimlere verilecek, araştırma için yeterli 

zaman ve laboratuvar kullanım imkânı olduğunda cıvatalı birleşimler de test 

edilecektir.  Çekme deneyleri sabit deformasyon hızında gerçekleştirilecek, deney 

anında yük ve deformasyon verileri de kaydedilecektir.  Deney anında birleşim 

noktalarının görüntüleri bilgisayara kaydedilerek daha sonra analiz edilecektir. Dijital 

görüntüler endüstriyel tip FireWire kameralar vasıtasıyla alınacak ve görüntüler eşit 

zaman aralıklarında bilgisayara kaydedilecektir.  Elde edilen görüntüler daha sonra 

dijital görüntü eşleme yöntemleri kullanılarak analiz edilecektir. Görüntü eşleme 

metodu yardımıyla her bir görüntü arasındaki toplam deformasyonlar, birleşim 

bölgesinde deformasyon vektörlerine dönüştürülerek daha sonra deformasyon 

dağılımları hesaplanacaktır.  Elastik bölge sınırlarında malzemelerin gerilme değerleri 

ile deformasyon değerleri arasında doğrusal bir ilişki olduğundan, deformasyon 

dağılımları aynı zamanda gerilme dağılımlarını da temsil etmiş olacaktır.  Gerilme 

dağılımları elastik bölgenin dışında ise yaklaşık olarak temsil edecektir.  Bu öngörüler 

ancak deformasyonların hassas bir şekilde hesaplanmasına bağlıdır. Ölçülecek en 

büyük ve en küçük gerilme değerleri ve birleşim bölgesindeki dağılımı, birleşim 

cinsine ve performansına göre değişiklik gösterecektir.  Bu bölümde, bu deformasyon 

değişimlerini elde ederek, çeşitli birleşimlerin yük altındaki davranışlarının imalat 

kalitesi ve performansları bakımından kıyaslamasını yapmak mümkün olacaktır.  

Çalışmanın son aşamasında ise, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak ikinci 

aşamada test edilen bağlantı detaylarının elastik-plastik malzeme modelleriyle 

birleşim bölgesindeki deformasyon ve gerilme dağılımları bulunacaktır.  Çözümlerden 

bulunacak değerler daha sonra ikinci aşamada görüntü yöntemiyle elde edilen 
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değerlerle karşılaştırılarak, hem kullanılan malzeme modelinin birleşimi ne kadar iyi 

temsil ettiği, hem de model parametrelerinin (Elastik Modülü, Poisson Oranı, Akma 

Gerilmesi ve Mukavemet Gerilmesi, vb.) geçerliliği araştırılacaktır. Bu bölümde 

birleşimlerin üç boyutlu sonlu elemanlar modellenmesi ANSYS® programı kullanılarak 

gerçekleştirilecektir. Böylece bu aşama sonunda, sonlu elemanlar çözümünde 

değişik birleşimlerin yük altındaki performansını en iyi şekilde temsil edecek malzeme 

modelleri ve parametreleri hakkında öneriler getirilmiş olacaktır.  

Çalışmanın son aşamasında birleşim bölgelerinde şekil değiştirme oranı 

dağılım ve değerlerinin daha kısa zamanda ve etkin bir şekilde ölçülmesi yöntemi 

geliştirilmiş olacak, klasik yöntemlerle tek noktada ölçülebilen deformasyon 

değerlerinin bütün birleşim bölgesinde ölçülebilmesi gerçekleştirilmiş olacaktır.  

Ayrıca sonuçlar sonlu elemanlar yöntemiyle karşılaştırılarak, görüntü yöntemleriyle 

elde edilen değerlerin ve kullanılan malzeme model ve parametrelerinin geçerliliği 

değerlendirilmiş olacaktır. 

 

 
 

Şekil 3.23 Çelik çekme deneylerinde kullanılacak standart ve birleşim numuneleri şemaları. 

 
 

Standart Numune 
(ASTM (A370-05) 

Tipik Kaynaklı Birleşim 
(AISI) 
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Şekil 3.24 Çelik çekme deneylerinde kullanılacak standart ve birleşim numuneleri test şeması. 
 
 
 

 
 

Şekil 3.25 Çelik bağlantı detayları genel test şeması. 
 

Deplasman 
Sensörü 

Standart 
Numune 

Numune 
Tutucular 

Kaynaklı 
Birleşim 
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3.2.1. Standart Çelik Örneklerin Hazırlanması 

Bu çalışmada test edilecek olan birleşimlerin imal edileceği çeliğin mekanik 

özelliklerinin belirlenmesi ve önceki altı aylık çalışma raporunda ifade edilen birinci 

tez hipotezinin doğruluğunun araştırılması amacıyla altı adet standart örnek 

hazırlanarak çekme deneyine tabi tutulmuştur. Standart örneklerin hazırlanmasında 

A370–05 “Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel 

Products” standardı referans alınmıştır. A370–05 standardının çekme deneyinde 

kullanılacak çelik malzeme için öngördüğü boyut kriterlerine göre hazırlanan örnekler 

Şekil 3.26‘de görülmektedir.  Örneklerin A370–05‘te verilen ölçülerde ve olabildiğince 

hassas yapılabilmesi için bütün örnekler CNC freze tezgâhında işlenmiştir.  Böylelikle 

bütün örnekler A370–05‘te verilen boyutlar bakımından hatasız olarak imal  

edilebilmiştir. Deneylerde kullanılmak üzere 18 adet standart örnek hazırlanmış, 

bunlardan 6 adedi deneye tabii tutulmuştur. 

 
Şekil 3.26 Standart birleşim çeliği numunesi. 

 

Diğer numuneler deney porsedürünün hazırlanmasında ve test edilmeinde 

kullanılmışlardır.  Standart örneklerin hazırlanmasında 5 mm kalınlıklı çelik levha 

kullanılmıştır. Bu kalınlık değeri A370–05 ‘te verilen minimum kalınlık değerine eşittir. 

Örneklerin hazırlandığı ve tez çalışmasının diğer bölümlerini oluşturacak olan 

birleşimlerin imal edileceği çelik levha Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 

(Erdemir) tarafından DIN EN 10025 S235JRG2 (ERD 3237) şartnamelerine göre 

üretilmiştir.  Teslim alınan ürün, üretici firma tarafından kenarları kesilmemiş rulodan 

kesilmiş levha olarak isimlendirilmiş olup, 5.0x1500x6000 mm boyutlarındadır. Üretici 

firmanın yaptığı çekme testlerinden elde edilen sonuçlara göre, ürün, 32.80 kgf/mm2 

(328.00 N/mm2) akma mukavemetine ve 42.70 kgf/mm2 (427.00 N/mm2) çekme 

mukavemetine sahiptir. Yapılan deneylerden ürünün birim uzamasının % 44 olarak 

tespit edildiği çelik levhayla birlikte verilen test raporundan anlaşılmaktadır. Çelik 
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levhaya ait bu mekanik veriler, Ereğli Demir ve Çelik T.A.Ş. tarafından 

gerçekleştirilmiş olan çekme deneylerinden elde edilen, 01.03.2006 tarih ve 

5021709Y numaralı raporundan alınmıştır. 

 Şekil 3.26‘de görüldüğü gibi örneklerin toplam uzunluğu 450 mm dir. Çekme 

cihazı çeneleri arasında kalacak örnek uzunluğu 102.50 mm ve örneğin daraltılmış 

kesit uzunluğu 225 mm dir.  Daraltılmış kesit genişliği 40 mm, çekme cihazı çeneleri 

arasında kalan örnek genişliği 50 mm dir. Çekme cihazı çeneleri arasında kalan 

genişlik ile azaltılmış kesit genişliği arasındaki geçiş 13 mm yarıçaplı yaylar ile 

sağlanmıştır. Hazırlanan örneklerin çekme cihazı çeneleri arasında kalan bölümünde, 

çenelerin örnek üzerinden kaymasını engellemek ve çene dişlerinin kavrayışını 

kolaylaştırmak amacıyla çentikler açılmıştır.   

Çekme deneylerinde altı adet örnek kullanılmıştır. Altı adet örneğin tamamına 

deformasyon ölçerler yapıştırılarak deneye tabi tutulmuştur. Bu örnekler SG1, SG2 

ve SG3 olarak isimlendirilmiştir ve strain gage ile görüntü analizlerinden elde edilen 

şekildeğiştirmelerin karşılaştırılmasında kullanılmışlardır. Diğer üç numune ise NS1, 

NS2 ve NS3 olarak isimlendirilmiştir.  

Deneylerde kullanılacak altı adet örneğin görüntü alan kameralara bakan 

yüzleri, boya tutabilmeleri için, kumlama/misketleme işlemine tabii tutulmuş, ayrıca 

gerekli kısımları zımparalandıktan sonra asetonla temizlenmiştir.  İyice temizlenen 

örnekler sprey boya yardımıyla beyaza boyanmıştır. Sıcak hava fanıyla tamamen 

kuruması sağlanan örneklerin beyaz boyalı olan yüzlerine, görüntü işleme esnasında 

kullanılacak desenler, siyah renkli ahşap boyasının bir fırça yardımıyla boyalı yüzey 

üzerine serpiştirilmesiyle oluşturulmuştur. Siyah ahşap boyasının fırça yardımıyla 

serpiştirilmesi; beyaz boyalı yüzey üzerinde oluşacak lekelerin tamamen rast gele 

desenler şeklinde oluşmasını sağlayarak, analiz yazılımının makro blokların 

görüntüler arası takibine imkân sağlamaktır.  Örnek hazırlama aşamaları Şekil 3.27, 

Şekil 3.28, Şekil 3.29, Şekil 3.30’de gösterilmektedir. 
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Şekil 3.27 Örneklerin sprey boya ile beyaza boyanması. 

 
 
 

 
Şekil 3.28 Zımpara ile temizlenmiş ve boyanmış örnekler. 
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Şekil 3.29 Boyanmış örnekler üzerine siyah ahşap boyası ile desen oluşturulması. 

 

 

 
Şekil 3.30 Siyah ahşap boyası ile üzerine desen oluşturulmuş örnekler. 
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3.2.2. Çekme Deney Düzeneği ve Deney Parametreleri 

Bu tez çalışmasının tümü için planlanan deneylerin ilk grubunu oluşturacak 

olan standart çekme deneyleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 

Bölümü laboratuar imkânları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu deneylerden elde 

edilen mekanik parametreler tezin sonraki bölümlerini oluşturacak olan bilgisayar 

modellerinde kullanılacaktır. Ayrıca deneyler esnasında deformasyon ölçerlerin 

kaydetmiş olduğu deformasyon değerleri ile görüntülerden elde edilen deformasyon 

değerlerinin bir karşılaştırılması yapılarak, önceki çalışma raporunda verilen tezin 

birinci hipotezinin doğrulu araştırılacaktır. Deneylerde kullanılan örneklerin hazırlık 

aşaması bir önceki bölümde verilmişti. Bu bölümde deneylerde kullanılan ve örnekler 

dışında kalan deney düzeneğinin diğer elemanları irdelenecektir.  

 

3.2.2.1. Çekme Cihazı 

Deneylerde 28 ton çekme/basınç kapasiteli SATEC System Inc. marka 

üniversal test cihazı kullanılmıştır (Şekil 3.31). Test cihazının kalibrasyonu deneyler 

öncesinde göstergeli yük sensörü kullanılarak yapılmıştır.  Bütün test örnekleri 0.074 

mm/s sabit deformasyon hızıyla yükleme yapılarak çekilmiş, bu deformasyon hızı 

deney sonuna kadar sabit tutulmuştur. 

Standart örnekler çekme cihazı çeneleri arasına düşey olarak yerleştirilmiştir. 

Örnekleri kavrayan ve 53 mm genişlik boyutunda imal edilmiş olan çenelerin bağlı 

bulunduğu tablalardan alt çeneyi tutan tabla sabit dururken , üst tablayı belirlenen 

deformasyon hızında yukarı doğru hareket ettirmek suretiyle örnek üzerine çekme 

kuvveti uygulanmıştır. 

Cihazın örnekler üzerine uyguladığı kuvvet verileri, National Instruments USB 

veri toplama kutusu üzerinden saniyede dört veri okunarak bilgisayar sabit diskine 

kaydedilmiştir. Bu kayıt işleminde, cihazın uyguladığı kuvvete karşı ürettiği voltaj 

verileri, kalibrasyon işlemi sırasında tespit edilen ve doğru akım voltaj değeri ile 

gerçek kuvvet değeri arasındaki ilişkiyi belirleyen sabitler kullanılarak, gerçek yük 

değerine dönüştürülmüştür. Veri toplamada  hem cihazın ürettiği voltaj değeri, hem 

de gerçek yük değeri kaydedilmiştir. 
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Şekil 3.31 SATEC çekme cihazı. 

 

3.2.2.2. Dijital Kameralar 

Tez çalışmasının aynı zamanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “Görüntü Yöntemlerinin Beton Mikro 

Yapısında ve Çelik Birleşimlerin Deformasyon Davranışlarında Kullanılması” 

projesinin bir ayağını oluşturduğu bir önceki raporda ifade edilmişti. Bu proje 

kapsamında, TÜBİTAK’ın sağladığı mali destekle, iki adet endüstriyel tip SONY 

marka dijital kamera (Şekil 3.32) ile kameraların kullanılabilmesi için gerekli ek 

donanım ve yazılım satın alınmıştır. Görüntü toplama sistemi toplam dört farklı 

birimden oluşmaktadır. Bunlar: 

• SONY XCD-X710 dijital kameralar. 

• C Mount Lensler (12 ve 16 mm sabit odaklı-fixed focal length) 

• Görüntü toplama kartı. ( NI IEEE-1394 FireWire Driver/Board) 

• LabView dilinde yazılmış kullanıcı ara yüz programı. 

 

Kullanılan kameraların bilgisayarla iletişimi FireWire olarak isimlendirilen ve 

Şekil 3.33‘de görülen yeni bir iletişim portu aracılığıyla sağlanmıştır. Deneylerde 

kullanılan iki kamera da aynı anda bu porta bağlanarak alınan görüntülerin 

bilgisayara iletimi sağlanmıştır. 12 ve 16 mm odak uzunluklarına sahip lensler iki 

kamera üzerinde kullanıldığından teste tabi tutulan deney örneğinin aynı yüzünün iki 
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farklı uzaklıktan görüntüleri alınabilmiştir. Kameralardan bir tanesi deney örneğinin 

bütününü görecek şekilde konumlandırılmışken diğeri sadece beklenen kopma 

bölgesine odaklanmıştır. Böylelikle deneyin her iki görüntüden ayrı ayrı takip 

edilebilmesi ve görüntülerin ayrı ayrı analiz edilebilmesi imkânı sağlanmıştır.  

 

 

 
Şekil 3.32 SONY dijital kamera. 

 

 
Şekil 3.33 FireWire İletişim portu ve kartı. 

 

3.2.2.3. Deformasyon Ölçerler (Lvdt, Linear Variable Displacement 
Transducer) 

Çekme cihazının deformayon kontrol ünitesi çalışmadığından, deney anında 

numunelere uygulanan toplam deformayon çekme cihazının çeneleri arasından Lvdt 

yardımyla ölçülmüştür.  Deformasyon verileri de diğer veriler gibi saniyede dört adet 

olarak okunup veri toplama sistemi üzerinden bilgisayara aktarılmıştır. Deneylere 
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başlamadan Lvdt cihazının kalibrasyonu yapılmıştır. Kalibrasyon işleminde, bir 

kumpas yardımıyla hassas bir biçimde verilen deformasyon değerleri için, cihazın 

ürettiği voltaj okunarak kaydedilmiştir. Deformasyon ve üretilen voltaj arasında 

kurulan korelasyon yardımıyla cihazın ürettiği doğru akıma karşı gelen deformasyon 

değeri ve başlangıç için verilmesi gereken öteleme değeri hesaplanmıştır. Okunan 

bütün deformasyon değerleri veri toplama sisteminde bir porta atanarak 

bilgisayardan takibi sağlanmıştır. Cihazın ürettiği doğru akım voltajı gerçek port 

üzerinden kaydedilirken, bu voltaja karşı gelen deformasyon değerleri üretilen sanal 

port üzerinden okunup veri toplama sistemi yardımıyla kayda alınmıştır. 

 

3.2.2.4. Işık Kaynakları 

Deneyler sırasında, üzerinden görüntü alınan örnek kısmının üniform olarak 

aydınlatılması, elde edilen görüntülerin işlenmesi ve doğru sonuçlar alınabilmesi 

bakımından çok önemlidir. Bu nedenle deneylerin yapıldığı laboratuvarın ışık 

kaynakları ve bunların örnek üzerinde oluşturduğu etkiler de dikkate alınarak ek bir 

aydınlatma kullanılmıştır. Aydınlatma için floüresan ışık kaynağı ile birlikte iki adet 

spiralli masa lambası  kullanılmıştır (Şekil 3.34).  Işık kaynakları test edilen örnek ile 

görüntü alan dijital kamera arasına, ve örnekten yaklaşık 20 cm uzakta olacak 

şekilde yerleştirilmiştir. Böylece ışık kaynaklarının sağladığı ek aydınlatma sayesinde 

örnekler üzerinde oluşan gölgeler yok edilerek görüntü analizi açısından daha 

elverişli üniform bir aydınlık sağlanmıştır. 

 

 
Şekil 3.34 Işık kaynağı. 
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3.2.2.5. Deformasyon Ölçerler (Strain Gage) 

Gerçekleştirilen standart tip deney örneklerinden üç adedine strain gage 

yapıştırılarak deneye tabii tutulmuştur.  Şekil 3.35’da strain gage yapıştırılmış 

strandard bir numune gözükmektedir.  Kullanılan sensörlerin uzunluğu 30 mm olup, 

gage katsayıları 2.1 olarak üretici firma tarafından belirlenmiştir. Deneyler öncesinde 

deformasyon ölçerler (strain gage) kalibre edilmiştir. Diğer enstrümanlar gibi, 

deformasyon ölçerlerin doğru akım olarak ürettiği veriler saniyede dört adet olarak 

alınıp kalibrasyon verileriyle gerçek değerlerine dönüştürüldükten sonra bilgisayara 

kaydedilmiştir. Okunan deformasyon değerleri diğer verilerle birlikte, çalışmanın 

sonraki bölümlerindede kullanılmak üzere, malzeme mekanik parametrelerinin 

belirlenmesi ( uyE σσ ,, ) için kullanılmıştır.   

 
Şekil 3.35 Strain gage yapıştırılmış standart numune örenği. 

 

3.2.3. Deformasyon Sensörlerinin Bağlanması ve Veri Toplama Sistemi  

Gerçekleştirilen deneyler sırasında, teste tabii tutulan örnek üzerinden gelen 

veriler veri toplam sistemi yardımıyla bilgisayar sabit diskine kaydedilmiştir. Bu 

veriler, zaman, deformasyon, kuvvet ve deformasyon olmak üzere her 2 saniyede 

alınan dijital görüntülerden oluşmaktadır. Veri toplamada National Instruments’ın 

ürettiği bir cihaz kullanılmıştır.  Kutu üzerindeki sanal portlara gelen voltaj verileri 

deney öncesi yapılan kalibrasyon verileri yardımıyla gerçek değerlerine 

dönüştürüldükten sonra hem voltaj değerleri hem de gerçek değerleri bilgisayara 

kaydedilmiştir.  Deneylerde kullanılan iki adet kameraya ait kontrol yine National 

Instruments‘ın ürettiği LabView yazılımı kullanarak yaptığımız program yardımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Grafik tabanlı programlama imkânı veren yazılım sayesinde, 

kameraların hangi aralıklarla görüntü alacağı, iki kamera görüntüsü arasındaki 

gecikme zamanı ve diğer görüntü parametreleri kontrol edilebilmiştir. Deneyler 
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sırasında kamera görüntülerini alıp kaydeden ve diğer deney verilerini alıp kaydeden 

iki ayrı yazılım eş zamanlı olarak çalıştırılmıştır.  

 

3.2.4. Malzeme Parametrelerinin Belirlenmesi 

Önceki bölümde bahsedildiği gibi, test edilen altı adet standart numuneye strain gage 

yapıştırılarak test edilmişlerdir. Kullanılan strain gage’ler akma noktasına kadar 

kullanılabilen strain gage’ler olduğu için çekme deneyi esnasında alınan 

şekildeğiştirme bilgileri ancak akma noktasına kadar kaydedilmiştir. Standart çelik 

numunelerin elastisite modülleri strain gage verileri kullanılarak hesaplanmıştır. 

Bütün numeler için, deney anında uygulanan toplan uzama miktarı Lvdt yardmıyla 

ölçülerek, numunlerin toplam gerilme- şekildeğiştirme grafiklerinin çizilmesinde 

kullanılmıştır. Deney süresince, test cihazının çeneleri arasındaki deformasyon, 

örnek üzerine uygulanan kuvvet, deformasyon, deney süresi gibi veriler veri toplama 

sistemi tarafından saniyede 4 adet olarak okunup kaydedilmiştir. Tüm deney boyunca 

teste tabi tutulan örneğin ilgili bölümünün 2 saniyede bir alınan dijital fotoğrafı, yine 

veri toplama sistemi üzerinden bilgisayara kaydedilmiştir. Deney kopma anına kadar 

sürdürülerek dijital görüntülerin kopma anına kadar alınabilmesi sağlanmıştır. Alınan 

dijital görüntüler 1024x768 çözünürlük değerine sahiptir. 
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Şekil 3.36 SG1 numunesi için Gerilem-Şekildeğştirme grafiği. 

σy = 306.9 Mpa 
σu = 397.3 Mpa 
E  = 215.6 GPa 
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Şekil 3.37 SG2 numunesi için Gerilem-Şekildeğştirme grafiği. 

 
 

0

100

200

300

400

500

0 5 10 15 20 25 30 35
Şeikldeğiştirme (%)

G
er

ilm
e 

(M
Pa

)

 
Şekil 3.38 SG3 numunesi için Gerilem-Şekildeğştirme grafiği. 

 

σy = 305.5 Mpa 
σu = 397.5 Mpa 
E  = 226.4 GPa 

σy = 305.4 Mpa 
σu = 397.3 Mpa 
E  = 215.9 GPa 
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Tablo 3.19 Standart numunelerden hesaplanan malzeme mekanik özellikleri. 

Numune 
Akma Mukavemeti 

yσ [MPa] 
Kopma Mukavemeti 

uσ [MPa] 
Elastisite Modülü 

E [GPa] 
SG1 306.9 397.3 215.6 

SG2 305.5 397.5 226.4 

SG3 305.4 397.3 215.9 

NS1 310.1 400.7 214 

NS2 314.2 401.4 218 

NS3 304.3 405.8 216 

C.O.V. (%) 1.22 0.84 2.05 

 

Strain gage bağlanan numunelere ait gerilme-şekildeğiştirme grafikleri Şekil 3.36, 

Şekil 3.37 ve Şekil 3.38’de verilmektedir. Bu örnekler için hesaplanan malzeme 

mekanik özellikleri Tablo 3.19 Standart numunelerden hesaplanan malzeme mekanik 

özellikleri.‘da gösterilmektedir. Hesaplanan her parametre için varyans katsayısı 

(C.O.V.) son sırada verilmektedir.  Görüldüğü gibi, çekme deneyi sonrası elde edilen 

malzeme parametreleri varyans katsayısı %5’in altında olup kabul edilebilir sınırlar 

içerisindedir.     

 

3.2.5. Çelik Birleşim Detaylarının Hazırlanması ve Test Edilmesi 

Bu çalışmada test edilecek olan birleşimlerin imal edileceği çeliğin mekanik 

özelliklerinin belirlenmesine ilişkin deneyler, önceki bölümlerde detaylı anlatılmıştır.  

Projenin bu bölümünde mekanik özellikleri belirlenen çelik malzeme kullanılarak basit 

birleşimler imal edilmiştir. Birleşimlerin tasarlanmasında, öncelikle laboratuvar 

imkânları dikkate alınmıştır. Bu deneylerin yapılmasında, standart örneklerin de test 

edildiği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi laboratuvar imkânları kullanılmıştır. Deneyler 

için farklı tip ve ebatlarda kaynaklı ve cıvatalı olmak üzere örnekler hazırlanmıştır. 

Birleşim detayları değişmek kaydıyla, birleşimi sağlanan parçalar ile bu parçaların 

çekme cihazı çeneleri arasında kalacak kısmına ait detaylar Şekil 3.39‘de verilmiştir. 
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Şekil 3.39 Birleşimlerde kullanılacak parçalar. 

 

Birleştirilecek parçaların boyutlarının tespitinde, çekme deneyinde kullanılmış 

olan ve teknik özellikleri önceki bölümde verilmiş olan çekme cihazının boyut sınırları 

ve maksimum çekme kapasitesi dikkate alınmıştır. Standart deney örneklerinden 

elde edilen en yüksek kopma gerilmesi değeri σu = 405.8 MPa olarak tespit edilmişti. 

Buna göre, Şekil 3.39’de boyutları verilmiş olan birleşimi oluşturacak parçaların 

kopma mukavemeti eksenel normal kuvvet olarak en fazla 29.818 ton olacaktır ki bu 

değer, çekme cihazı kapasite sınırları içinde kalmaktadır. Kaldı ki birleşimin birleşimi 

oluşturan diğer parçalardan veya birleşimi sağlayan birleştirme elemanlarının 

göçmesi durumunda bu eksenel normal kuvvet değerlerine ulaşmak mümkün 

olmayacaktır. Şekil 3.39’de 70x44 mm ebatlarında görülen bölüm çekme cihazı 

çeneleri arasında kalacak bölümdür.  Bu boyutlar da yine çekme cihazı boyut sınırları 

değerlendirilerek hazırlanmıştır. Çekme cihazında kuvvet aktaracak çenelere ait 

genişlik 50 mm dir ve bu değerden daha geniş boyutlu bir örnek tasarlanması halinde 

çekme deneylerini gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır. Ancak bu durumda da 

cihazın uyguladığı kuvvetin, cihaz tablaları arasında kalan ve birleşimi oluşturan 

parçalara, üniform olarak yayılmayacağı düşüncesi, Şekil 3.39’de verilen parçanın 

bilgisayar ortamında ANSYS® modelinin oluşturulup, yük altındaki davranışının 

izlenmesiyle teyit edilmiştir. 
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Şekil 3.40 Birleşim parçalarının çekme cihazındaki gerilme dağılımı. 

 

Şekil 3.40‘de, yükün çekme cihazı çenelerine ait genişliğe tekabül eden 50 mm lik 

genişlik kullanılarak uygulanması durumunda, birleşimi oluşturan bölümde üniform 

olarak dağılmadığı görülmüştür.  Numunenin orta kısmı pozitif çekme gerilmelerine 

maruz kalıyorken, kenar kısımları negatif basınç gerilmelerine maruz kaldığı 

anlaşılmıştır.  Alınan bu sonuç yükün daha üniform bir şekilde aktarılabilmesini 

sağlayacak bir detay üretilmesini zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla, geliştirilen yeni 

detayla, 50 mm genişlikli çeneler vasıtasıyla birleşime aktarılan kuvvetin, birleşim 

oluşturan ana parça genişliği olan 120 mm genişliğe üniform bir şekilde yayılması 

hedeflenmiştir. Deney anında uygulanan yükün uniform bir şekilde dağıtılması için 

özel bir ek mesnet detayı geliştirilmiş ve birleşim parçalarına uygulanmıştır.  Bu ek 

mesnet detayının tasarlanmasında, çekme anında yük dağıtılırken kopmanın mesnet 

bölgesinde olmaması da gözönüne alınmıştır. Şekil 3.41’de tasarlanan mesnet 

tasarımın detayları görülmektedir. Birleşim parçalarının bu mesnetle birleştirildikleri 

durumunda oluşacak gerilme dağılımının Şekil 3.42’de tekrar ANSYS modeliyle 

kontrol edilmiştir.      
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Şekil 3.41 Birleşim parçaları için ek mesnet tasarımı. 
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Şekil 3.42 Ek mesnetle birleştirilmiş  parçaların düşey gerilme dağılımı. 
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Görüldüğü üzere, tasarlanan ek mesnetin paçalarda düşey gerilme dağılımını 

uniform olarak aktardığı görülmektedir.  Şekil 3.41’de gösterilen mesnet detayı 

birleşimin her iki yüzüne olmak üzere her birleşimde dört adet uygulanmıştır.  Mesnet 

detayında sağdaki resimde gösterilen taralı olan kısım çekme cihazı çeneleri 

arasında kalacak bölgedir ve 50 mm genişliğe sahiptir. Parça, çekme cihazı 

çenelerinin tuttuğu 50x70 mm ebatlı bölümden sonra eğimli olarak birleşimi oluşturan 

ana parça üzerine genişleyen bir formda uzanmakta ve tüm birleşim genişliğine 

ulaşmaktadır. Bütün çevresi boyunca ana parçaya kaynakla bağlanan bu ek detay, 

ayrıca iki adet 8.8 kalitesinde M16 cıvata yardımıyla kuvvetlendirilmiştir. Birleşimin 

mesnedini oluşturan bu detay, birleşim taşıma kapasitesinin üzerinde bir taşıma 

kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanmış ve böylece deneyler sırasında 

birleşimden önce göçmesinin önüne geçilmiştir.  

Yukarıda ayrıntıları verilen imalatlar küçük sanayi sitesinde bir makine imalat 

atölyesinde yaptırılmıştır. Birleşimi oluşturacak parçaların kesimleri elektronik makas 

ve/veya testere yardımıyla yapılmıştır. Birleşim mesnet bölgesi ve içindeki tüm 

kaynaklarda standart elektrik arkı kaynağı (elektrod kaynağı) kullanılmıştır. 

Kaynaklama işlerinde, 300 A akım çekilebilen (170 KW gücünde) bir kaynak makinesi 

kullanılmış ve tüm kaynaklar bu makinede 160 A lik bir elektrik akımı ayarıyla 

yapılmıştır. Kaynaklama işlerinin tamamında OERLIKON marka (Overcord-S 

3.25x350) Rutil tip kaynak elektrodu kullanılmıştır.  Ana levha ve mesnet detayları 

yukarıda verilen elemanlar kullanılarak hazırlanan dört grup birleşime ait ayrıntılar alt 

bölümlerde verilmiştir.  

Deneylerde kullanılacak örneklerin tümünün görüntü alan kameralara bakan 

yüzleri, standart örnekler üzerinde yapılan deneylerde olduğu gibi, boya tutabilmeleri 

için, kumlama/misketleme işlemine tabii tutulmuş, ayrıca gerekli kısımları 

zımparalandıktan sonra asetonla temizlenmiştir.  İyice temizlenen örnekler sprey 

boya yardımıyla beyaza boyanmıştır. Sıcak hava fanıyla tamamen kuruması 

sağlanan örneklerin beyaz boyalı olan yüzlerine, görüntü işleme esnasında 

kullanılacak desenler, siyah renkli ahşap boyasının bir fırça yardımıyla boyalı yüzey 

üzerine serpiştirilmesiyle oluşturulmuştur. Siyah ahşap boyasının fırça yardımıyla 

serpiştirilmesi; beyaz boyalı yüzey üzerinde oluşacak lekelerin tamamen rast gele 

desenler şeklinde oluşmasını sağlayarak, analiz yazılımının makro blokların 

görüntüler arası takibine imkân sağlamaktır. 
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3.2.5.1. Kaynaklı Birleşimler 

Test edilmek üzere iki grup kaynaklı birleşim tasarlanarak imalatı 

gerçekleştirilmiştir. Bu birleşimler, birleşim yapısı itibariyle birbiriyle aynı birleşimler 

olup aralarındaki fark, birleşimde kullanılan levhaların ve birleştirme elemanlarının 

boyut farkıdır.  Hazırlanan kaynaklı birleşimler geniş ek levhalı ve dar ek lavhalı 

olmak üzere iki farklı şekilde imal edilmişlerdir.    

 
Şekil 3.43 Geniş ek levhalı kaynaklı birleşim örneği. 

 

Üretilen geniş ek levhalı birleşimin detayı Şekil 3.43’de görülmektedir.  Bu 

birleşim, mesnet detayları yukarıdaki paragraflarda verildiği üzere hazırlanan 

parçaların, 195x110x5 mm ebatlı levhaların her iki yüzde de birer adet olmak üzere, 

birleşim gövdesini oluşturan parçalara köşe kaynağıyla bağlanması şeklinde imal 

edilmiştir. 75 mm uzunluklu kemersiz düz dikiş olarak çekilen köşe kaynakta kaynak 

kalınlığı 3.5 mm olarak uygulanmıştır. Birleşimde alın dikişi kullanılmamış, birleşim 

yan dikişlerle oluşturulmuştur.  

Şekil 3.44‘de görülen geniş ek levhalı birleşimden üç adet hazırlanmış ve 

KBG1, KBG2, KBG3 olarak isimlendirilmiştir. Deneyler sırasında iki kamera aynı 

anda görüntü aldığından, KBG1 örneği için yapılan 1 numaralı deneyde, muhtemel 

kopma bölgesine odaklanarak görüntü alan kameraya ait dijital fotoğraflar KBG11, 

birleşimin mesnetler de dahil tümünü görüntüsü içerisine alan kameraya ait 

görüntüler KBG12 olarak isimlendirilmiş ve kaydedilmiştir.  
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Şekil 3.44 Geniş ek levhalı kaynaklı birleşim örneği resimleri. 

 

Dar ek levhalı kaynaklı birleşim örneği ise Birleşim mantığı aynı fakat birleşim 

levhası boyutları ve kaynak uzunluğu farklı tutularak oluşturulan kaynaklı birleşim 

Şekil 3.45‘de görülmektedir.  

 
Şekil 3.45 Dar ek levhalı kaynaklı birleşim örneği. 

 

Yukarıdaki şekilde görülen birleşimde, birleşim levhası genişliği 90 mm olarak 

küçültülmüş ve levhayı bağlayan kaynak dikişi uzunluğu da 45 mm olarak 

uygulanmıştır. Birleşime ait diğer parametreler üst paragraflarda verilen birleşim 

parametreleriyle aynıdır.  



109 

 

 

 
Şekil 3.46 Dar ek levhalı kaynaklı birleşim örneği resimleri. 

 

Hazırlanan bu birleşim örneğine ait resimler Şekil 3.46‘de görülmektedir.  Dar ek 

levhalı birleşimden üç adet hazırlanmış ve KBD1, KBD2, KBD3 olarak 

isimlendirilmiştir. Deneyler sırasında iki kamera aynı anda görüntü aldığından, KBD1 

örneği için yapılan 1 numaralı deneyde, muhtemel kopma bölgesine odaklanarak 

görüntü alan kameraya ait dijital fotoğraflar KBD11, birleşimin mesnetler de dahil 

tümünü görüntüsü içerisine alan kameraya ait görüntüler KBD12 olarak 

isimlendirilmiştir ve kaydedilmiştir. 

Hazırlanan birleşimlerin deney amacı, birleşim performansının test 

edilmesinden ziyade, birleşimde oluşacak deformasyonların görüntü yöntemleriyle 

tespitinin pratik olup olmadığıdır. Bu husus tez hipotezinde de ayrıntılı ifadesini 

bulmuştur. Bu tez çalışmasıyla, deformasyon tespitinde geçerliliği ve güvenilirliği 

ispatlanmış olacak bu yöntem daha farklı birleşimler için daha farklı yüklemeler için 

kullanılabilecektir. 
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3.2.5.2. Cıvatalı Birleşimler 

Kaynaklı birleşimlerde kullanılan parçalarla, benzer şekilde geniş ve dar ek 

levhalı cıvatalı birleşimler hazırlanmıştır.  Birleşim elemanlarına ait boyutlar aynı 

kalmak koşuluyla, birleşimlerde kaynak yerine 8.8 kalitesinde M16 cıvatalar 

kullanılmıştır. Geniş ek levhalı birleşimde birleşim aracı olarak 6 adet M16 cıvata 

kullanılırken, dar ek levhalı birleşimde 4 adet M16 cıvata kullanılmıştır.  

İmal edilmiş olan geniş ek levhalı cıvatalı birleşime ait detay resim Şekil 

3.47’de görülmektedir.  

 

 
Şekil 3.47 Geniş ek levhalı cıvatalı birleşim örneği. 

 

Geniş ek levhalı cıvatalı birleşimden üç adet hazırlanmış ve CBG1, CBG2, 

CBG3 olarak isimlendirilmiştir. Deneyler sırasında iki kamera aynı anda görüntü 

aldığından, CBG1 örneği için, muhtemel kopma bölgesine odaklanarak görüntü alan 

kameraya ait dijital fotoğraflar CBG11, birleşimin mesnetler de dahil tümünü 

görüntüsü içerisine alan kameraya ait görüntüler CBG12 olarak isimlendirilmiştir ve 

kaydedilmiştir.  İmalatı tamamlanmış bu birşelimlerin resimleri  

Şekil 3.48‘de görülmektedir.   

Dar ek levhası kullanılarak hazırlanan ve 4 adet M16 cıvatanın kullanıldığı 

birleşime ait teknik resim Şekil 3.49’da görülmektedir.  Bu birleşimler CBD1, CBD2, 

CBD3 olarak isimlendirilmiştir.  Deneyler sırasında iki kamera aynı anda görüntü 

aldığından, CBD1 örneği için, muhtemel kopma bölgesine odaklanarak görüntü alan 
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Şekil 3.48 Geniş ek levhalı cıvatalı birleşim örneği resimleri. 

 

 

 

 

 
Şekil 3.49 Dar ek levhalı cıvatalı birleşim örneği. 
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Şekil 3.50 Dar ek levhalı cıvatalı birleşim örneği resimleri. 

 

kameraya ait dijital fotoğraflar CBD11, birleşimin mesnetler de dahil tümünü içerisine 

alan kameraya ait görüntüler CBD12 olarak isimlendirilmiştir ve kaydedilmiştir.  İmal 

edilmiş olan dar ek levhalı cıvatalı birleşimlere ait resimler de Şekil 3.50’de 

görülmektedir.  

 

3.2.6. Deney Düzeneği ve Deney Parametreleri 

Bu tez çalışmasının bu bölümünde yapılan birleşim deneyleri Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü laboratuvar imkânları kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu deneyler sırasında kaydedilen görüntüler yardımıyla elde 

edilen deformasyon verileri yapılacak olan bilgisayar modellerinden elde edilen 

sonuçlar ile karşılaştırılacaktır. Deneylerde kullanılan birleşim örneklerin hazırlık 

aşaması bir önceki bölümde verilmişti.  Bu bölümde deneylerde kullanılan ve örnekler 

dışında kalan deney düzeneğinin diğer elemanları önceki bölümlerde ayrıntılı olarak 

verildiğinden burada tekrar ele alınmayacaktır. 

Deneylerde 28 ton çekme/basınç kapasiteli SATEC System Inc. marka 

üniversal test cihazı kullanılmıştır. Bütün test örnekleri  0.074 mm/s sabit 

deformasyon hızıyla yükleme yapılarak çekilmiş, bu deformasyon hızı deney sonuna 
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kadar sabit tutulmuştur. Uygulanan yük değeri saniyede dört adet olarak okunup 

bilgisayar diskine kaydedilmiştir. 

Kamera donanımı da bir önceki bölümde ayrıntıları verilen şekilde 

kullanılmıştır.  Kullanılan iki kamera da aynı anda bilgisayara bağlanarak her ikisinin 

de aynı anda görüntü alması sağlanmıştır. 12 ve 16 mm odak uzunluklarına sahip 

lenslerle çalışan iki kameralar teste tabi tutulan deney örneğinin aynı yüzünün iki 

farklı uzaklıktan görüntülerini almıştır. Kameralardan bir tanesi deney örneğinin 

bütününü görecek şekilde konumlandırılmışken, diğeri sadece beklenen kopma 

bölgesine odaklanmıştır. Böylelikle deneyin her iki görüntüden ayrı ayrı takip 

edilebilmesi ve görüntülerin ayrı ayrı analiz edilebilmesi imkânı sağlanmıştır. Deneye 

tabii tutulan örneklerin yüksek çözünürlüklü görüntüleri her iki saniyede bir adet 

olmak üzere, iki kamera için ayrı ayrı “.bmp” formatında alınarak bilgisayar diskine 

kaydedilmiştir. 

Birleşim deneylerini görüntülemek üzere kurulmuş kameralar Şekil 3.51 ve 

Şekil 3.52’de görülmektedir.  Deneyler sırasında çekme cihazının çeneleri arasındaki 

deformasyon, standart örnek deneylarinde olduğu gibi, LVDT (Linear Variable 

Displacement Transducer) cihazı yardımıyla ölçülerek kaydedilmiştir. Deformasyon 

verileri de diğer veriler gibi saniyede dört adet olarak okunup veri toplama sistemi 

üzerinden bilgisayara aktarılmıştır.  

Deneyler sırasında, üzerinden görüntü alınan örnek kısmının üniform olarak 

aydınlatılması, elde edilen görüntülerin işlenmesi ve doğru sonuçlar alınabilmesi 

bakımından çok önemlidir. Bu nedenle deneylerin yapıldığı laboratuvarın ışık 

kaynakları ve bunların örnek üzerinde oluşturduğu etkiler de dikkate alınarak ek bir 

aydınlatma kullanılmıştır. Aydınlatma için floüresan ışık kaynağı ile birlikte iki adet 

spiralli masa lambası  kullanılmıştır. Işık kaynakları test edilen örnek ile görüntü alan 

dijital kamera arasına, ve örnekten yaklaşık 20 cm uzakta olacak şekilde  

yerleştirilmiştir. Böylece ışık kaynaklarının sağladığı ek aydınlatma sayesinde 

örnekler üzerinde oluşan gölgeler yok edilerek görüntü analizi açısından daha 

elverişli üniform bir aydınlık sağlanmıştır.  Çekme deney düzeneğine ait elemanları 

test etmek amacıyla hazırlanan ve yukarıda detayları verilen birleşimler dışında olan 

bir birleşim, birleşim deneylerine başlamadan teste tabii tutulmuştur. Deney 

düzeneğine ait herhangi bir aksaklığın gözlenmemesi üzerine diğer deneylere 

geçilerek deneyler tamamlanmıştır.   
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Şekil 3.51 Görüntü almada kullanılan kamera ve ışık kaynakları. 

 

 

 
Şekil 3.52 Deneylerde kullanılan kameraların konumlandırılması. 



115 

 

 
Şekil 3.53 Test amaçlı hazırlanan birleşime ait deney görüntüsü. 

 

Mesnet detayları, diğer birleşimlerle aynı olan bu birleşim levhaların küt kaynakla 

birleştirilmiyle oluşturulmuş bir birleşimdir.  Deney sisteminin test edilmesi amacıyla 

yapılmış olan bir deney sonrası çekilen resim Şekil 3.53‘de görülmektedir. 

 

3.2.7. Çekme Deneylerinin Yapılması ve Görüntülerin Kaydedilmesi 

Deneyler sırasında kameralar aracılığıyla her iki saniyede bir alınan dijital 

görüntüler FireWire iletişim portu aracılıyla bilgisayar diskine kaydedilmiştir. Kamera 

ve yardımcı donanımı ve kontrol yazılımlarıyla ilgili geniş bilgi önceki bölümlerde 

verilmiştir. Çekme deneylerinin tümünde sabit deformasyon hızıyla yükleme 

yapılmıştır. Bu hız deney sonuna kadar korunmuştur. Bütün çekme deneyleri kopma 

anına kadar sürdürülmüş ve örneklere ait yüksek çözünürlüklü görüntüler deney 

sonuna kadar alınmıştır. Deney süresine göre değişmek kaydıyla, alınan görüntü 

sayısı 80 ile 300 adet arasında değişmektedir. Deneylerde kullanılan iki adet 

kameradan muhtemel kopma bölgesine odaklanan kamera 1 numaralı, tüm birleşimi 

görüntüleyen kamera 2 numaralı kamera olarak isimlendirilmiş ve görüntüler aşağıda 

verilen formatta kaydedilmiştir. 
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Cıvatalı birleşimler : CBD11, CBD21, CBD31…. Burada CBD31 için: 

• C : Cıvatalı. 

• B : Birleşim. 

• D : Dar Levhalı. 

• 3 : 3 Numaralı Deney. 

• 1 : 1 Numaralı Kameradan Alınan Görüntüler. 
Kaynaklı birleşimlerde de isimlendirme KBD11, KBD21, KBD31 şeklinde yapılmıştır. 

Benzer birleşimlerin daha geniş levha ile uygulananları da D yerine G harfiyle 

isimlendirilmiştir. 

 

3.2.8. Kaynaklı Birleşim Deneyleri 

Kaynaklı birleşimlere ait deneylerde kopma, her iki grup için de kaynaklarda 

ortaya çıkmıştır. Her bir kaynaklı birleşim modelinden üç adet test edilmiş ve yalnızca  

birer numune için kuvvet-deformasyon grafiği Şekil 3.54’de gösterilmektedir.  

Görüldüğü gibi geniş ve dar ek lavhalı birleşimler arasında deformasyon davranışları 

açısından önemli farklılıklar görülmektedir.   
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Şekil 3.54 Kaynaklı birleşimlerin kuvvet-deformasyon grafiği. 
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Genel olarak geniş levhalı birleşimler dar olanlara kıyasla daha sünek davranış 

gösterip kopma uzamaları 35 mm’e kadar çıkmıştır.  Ayrıca grafikten görüldüğü gibi, 

maksimum çekme yükü geniş levhalı birleşim için 230 kN’a çıkmışken, dar levhalı 

birleşimlerde ancak 200 kN’a kadar dayanabilmiştir.  Fakat, görüldüğü gibi her iki 

birleşimin akma gerilmeleri yaklaşık olarak aynı seviyelerde olup 185 kN civarındadır.  

Ayrıca, akma gerilmelerine kadar olan elastik davranış, bu noktaya kadar olan 

eğimler karşılaştırıldığında oldukça benzer olduğu söylenebilir.   Benzer şekilde, 

akmadan sonra olan şekildeğiştirme sertleşmesi  hızı aynı seviyeler cıvarındadır.  Bu 

noktaya kadar olan davranış benzerlikleri, birleşimin kırılmaya başlamadan önce 

birleşim çeliği özelliklerinin davranışı belirlediği, fakat daha sonraki aşamalarda 

birleşim özelliklerininin (boyut, geometri) davranışı etkilediği söyelenebilir.  Deney 

sonunda yapılan gözlemlerden (Şekil 3.55), her iki birleşim modelinin benzer 

davranış gösterdiği ve nihai kırılmaların kaynaklardan gözlenmiştir.     
 

 
Şekil 3.55 Kaynaklı birleşimlerin deney sonrası görüntüleri. 

 
 

3.2.9. Cıvatalı Birleşim Deneyleri 

Cıvatalı birleşimlerin tamamında kopma birleşimi oluşturan ana levhanın 

cıvata ekseninden yırtılmasıyla gerçekleşmiştir.  Şekil 3.56’de geniş ve dar ek levhalı 

birleşimlerin kuvvet-deformasyon grafikleri görülmektedir. Kaynaklı birleşimlerin 

aksine, geniş levhalı birleşim dar lavhalı birleşime kıyasla daha yüksek çekme 

kuvveti değerinde kopmuş ve kopma uzaması değeri de daha fazla gerçekleşmiştir.   
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Şekil 3.56 Cıvatalı birleşimlerin kuvvet-deformasyon grafiği. 

 

Bu davranış biçimi, geniş levhalı birleşimde daha fazla cıvata kullanıldığı için, kesit 

zayıflama etkisinden dolayı birleşimin taşıma gücünün daha erken sona ermesi 

olarak açıklanabilir.  Geniş levhalı birleşimlerin deneyden sonra çekilen fotoğrafları 

Şekil 3.57’de görülmektedir. 

 

 

 
Şekil 3.57 Cıvatalı birleşimlerin deney sonrası görüntüleri. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4.1. Agrega Şekil Parametrelerinin İstatistiksel Analizi  

Üçlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak deney tasarım parametrelerinin 

beton dayanımı üzerindeki etkileri %95 güvenirlik seviyesinde incelenmiştir.  3’lü 

faktörlerin etkileşimleri fiziksel olarak anlamlı olmadığından analizlerde dikkate 

alınmamıştır.  ANOVA analiz sonuçları Tablo 4.1’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 4.1 Deney paramatrelerine ait ANOVA tablosu. 

Deney Parametresi Fisher Numarası (F)  p-Değeri 

Agrega Tipi 62.87 0 

Gradasyon Tipi 22.07 0 

Maksimum Agrega Çapı 18.12 0.0002 

Agrega Tipi X Maksimum Agrega Çapı 18.91 0.0001 

Agrega Tipi X Gradasyon Tipi 0.11 0.7457 

Gradasyon Tipi X Maksimum Agrega Çapı 0.03 0.8557 

Hata - - 

Toplam - - 

 

Yukarıdaki ANOVA analizine göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

• Tüm ana etkiler numunelerin basınç dayanımı üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

(i.e. Fagrega tipi  = 62.87 > F0.05,1,33 = 4.17 ;  Fgradasyon tipi  = 62.87 > F0.05,1,33 = 4.17 and  

Fmaksimum agrega çapı  = 62.87 > F0.05,1,33 = 4.17). 

• Agrega tipi ile maksimum agrega çapı arasındaki ilişkide anlamlıdır. (i.e. Fagrega tipi 

x maksimum agrega çapı = 18.91 > F0.05,1,33 = 4.17). 

• Agrega tipi ile maksimum agrega çapı arasındaki ilişkinin beton dayanımı 

üzerindeki etkisi maksimum agrega çapının etkisinden daha anlamlıdır. (bir başka 

değişle, agrega tipi ile maksimum agrega çapı arasındaki ilişkinin Fisher numarası 

daha büyüktür.) 
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Tablo 4.2’de ANOVA analizinde kullanılan parametrelere ait ortalama basınç 

dayanımları gösterilmektedir. Verilen değerlerden görüldüğü gibi, kırmataş ile 

hazırlanan karışımların ortalama basınç değeri doğal agregalar ile hazırlananlardan 

büyüktür. Bunun nedeni kırmataş agregaların çimento hamuru ile daha iyi bir bağ 

kurması olabilir.  İyi derecelendirilmiş karışımlar kötü derecelendirilmiş karışımlara 

göre daha yüksek bir ortalama basınç dayanımına sahiptir. Bu sonuç iyi 

derecelendirilmiş karışımların uygulanan yükleri daha eşit bir şekilde dağıtması ile ve 

kötü derecelendirilmiş karışımlarda orta büyüklükteki agregaların kullanılmaması 

sonucu oluşabilen segregasyon problemleri ve yüksek boşluk oranından 

kaynaklanabilir. Bölüm 3’de incelenen çalışmaların sonuçlarına benzer bir şekilde, 

maksimum agrega çapının ½ inç’den 1 inç’e yükselmesi, yüksek su-çimento oranına 

bağlı olarak ortalama basınç dayanımı üzerinde etkili olmamıştır.  Agrega çapının ½ 

inç’den 1 inç’e çıkarılması, kırmataş ile hazırlanan karışımların beton dayanımını 

önemli derecede düşürürken, doğal agregalar ile hazırlanan karışımların ortalama 

basınç dayanımı üzerinde etkisi görülmemiştir. Kırmataş agregaların ve iyi 

derecelendirilmiş gradasyonların beton dayanımı üzerindeki olumlu etkisi, agrega tipi 

ve gradasyon arasındaki etkileşimlerin ortalama basınç değerleri incelendiğinde 

görülmektedir. 

 

 

4.2. Agrega Şekil Parametreleri ve Beton Dayanımı Arasındaki ilişki 

Agrega şekil parametreleri (Köşelilik, Pürüzlülük, Konvekslik Oranı, Doluluk 

Oranı, Biçimfaktörü ve Uzamışlık Oranı) ile beton dayanımı arasındaki daha önceki 

bölümlerde açıklanmıştır.  Bu amaçla aynı gradasyon ve maksimum agrega çapına 

sahip numuneler arasında agrega tipi açısından ilişki grafikleri çizilerek beton 

dayanımı ile agrega şekil parametreleri arasındaki ilişki gözlenmiştir. Çizilen bu 

grafiklerde elde edilen korelasyonlar genellikle düşük bulunmuştur.  Bu grafiklerin 

bazıları (Şekil 4.1 – Şekil 4.12) aşağıda verilmiştir. 

 



121 

 

 

 
 
 

Tablo 4.2 ANOVA parametrelerine ait ortalama basınç dayanımı değerleri. 

ANOVA parametrelerine ait ortalama basınç dayanımı değerleri (MPa) 

Agrega tipi Gradasyon tipi Maksimum 
agrega 

çapı 

Agrega tipi x 
Maksimum 
agrega çapı 

 

Agrega tipi x 
Gradasyon tipi 

Gradasyon tipi x 
Maksimum agrega 

çapı 

Kırmataş 
(C) 

Doğal 
(N) 

Fena 
Derecelendirilmiş

(G) 

İyi 
Derecelendirilmiş

(W) 

3 5 13 25 13 25 G W G W 13 25 13 25 

29.4 6.0 26.7 28.7 8.6 6.7 1.2 7.5 5.9 6.0 8.4 30.3 4.9 7.0 7.5 5.8 9.6 7.7 
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Şekil 4.1 Uzamışlık oranı için  fmax  metoduna göre CG13 ve NG13 arasındaki ilişki grafiği. 

 
 
 

 
Şekil 4.2 Köşelilik için  fmax  metoduna göre CW13 ve NW13 arasındaki ilişki grafiği. 
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Şekil 4.3 Pürüzlülük için  fmax  metoduna göre CG25 ve NG25 arasındaki ilişki grafiği. 

 
 
 

 
Şekil 4.4 Konvekslik oranı için fmax  metoduna göre CW13 ve NW13 arasındaki ilişki grafiği. 
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Şekil 4.5 Doluluk oranı için pfmax  metoduna göre CG13 ve NG13 arasındaki ilişki grafiği. 

 
 
 

 
Şekil 4.6 Uzamışlık oranı için pfmax  metoduna göre CW13 ve NW13 arasındaki ilişki grafiği. 
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Şekil 4.7 Konvekslik oranı için pfmax  metoduna göre CG25 ve NG25 arasındaki ilişki grafiği. 

 
 
 

 
Şekil 4.8 Biçimfaktörü için pfmax  metoduna göre CW25 ve NW25 arasındaki ilişki grafiği. 
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Şekil 4.9 Pürüzlülük için Aw metoduna göre CG13 ve NG13 arasındaki ilişki grafiği. 

 
 
 

 
Şekil 4.10 Köşelilik için Aw metoduna göre CW13 ve NW13 arasındaki ilişki grafiği. 
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Şekil 4.11 Konvekslik oranı için Aw metoduna göre CG25 ve NG25 arasındaki ilişki grafiği. 

 

 
Şekil 4.12 Pürüzlülük için Aw metoduna göre CW25 ve NW25 arasındaki ilişki grafiği. 
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4.3. Standart Çelik Örneklerinden Deformasyonların Belirlenmesi 

Standart numunelerden elde edilen görüntü verileri Matlab ortamında 

hazırlanan programla analiz edilerek deformayon değerleri hesaplanmıştır. Bu 

amaçla, Matlab programının görüntü işlemeler için geliştirdiği “Image Processing 

Toolbox”’ kullanılmıştır.  Kullanılan progrmada daha önceki bölümlerde bahsedilen 

görüntü işlemenin teorik temelleri baz alınmıştır.  Veri toplama sistemi başlığı altında 

detayları verildiği üzere, her iki saniyede bir alınan görüntüler anılan program 

yardımıyla işlenerek, deformasyonlar piksel cinsinden hesaplanmıştır.   

Birbirini takip eden görüntüler, yazılan programda yerini alan ve Matlab’de 

“Normalized Cross-Correlation” olarak ifade edilen ardışık karşılaştırma yöntemiyle 

analiz edilmektedir. Burada referans olarak alınan ve boyutları, alınan görüntü 

çözünürlüğüne uygun olmak kaydıyla, analizi gerçekleştiren tarafından belirlenen 

makro bir bloğun bir sonraki görüntüde olması muhtemel bölümlerde aranması esası 

ve böylece en iyi çakışan makro bloğun tespit edilmesi esasına dayalı bir işlem 

yürütülmektedir. Eğer bir görüntünün diğer bir görüntünün bir alt parçası olduğu 

düşünülüyorsa, alt parça olduğu düşünülen görüntü diğer görüntü üzerinde 

gezdirilerek üst üste çakıştığı pikseller aranabilir. Her iki görüntüdeki çakışma veya 

çakışmama Normalized Cross-Correlation ifadesinde 1 veya -1 olarak ortaya 

çıkmaktadır. Her piksele ait bu korelasyon değerinde 1’e eşit olan kısımlar çakışan 

veya benzeyen, -1’e eşit olan kısımlar ise çakışmayan veya benzemeyen pikseller 

olarak kabul edilir. Bu işlem Matlab’de üç boyutlu bir matris olarak okunan renkli 

resimlerin herhangi bir boyutu üzerinde yapılabilmektedir. Ek-G’da kullanılan Matlab 

programı verilmiştir.  

Yukarıda verilen program görüntüleri analiz ederek piksel cinsinden 

hesapladığı deformasyonları bir veri dosyasına yazmaktadır. Bu dosyada her bir 

makro blokun bir sonraki resim karesine göre deformasyonu, 0,0 koordinatındaki 

piksel referans alınarak hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu deformasyonlar yine 

Matlab‘de yazılmış olan bir program yardımıyla grafiğe dökülerek görüntü alanında 

kalan bütün parçanın deformasyon grafiği elde edilmektedir.   

Yukarıdaki paragraflarda verilenler çerçevesinde deneylerde SG1, SG2 ve 

SG3 olarak isimlendirilen ve üzerinde deformasyon ölçer yapıştırılarak deneye tabii 

tutulan örneklerin deformasyon analizleri yapılarak aşağıda sunulmuştur. Bu noktada 

deformasyon ölçerlerden elde edilen deformasyon değerleriyle görüntü analizi 
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sonunda elde ettiğimiz deformasyon değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğunu 

ifade etmek gerekmektedir.  Verilen grafiklerde deformasyon ölçerlerden elde edilen 

deformasyon değerleri ile görüntü analizinden elde edilen deformasyon değerleri 

verilmiş ve bu iki deformasyon değerinin karşılaştırması yapılmıştır.  

 

4.3.1. Deformasyon Analizi İçin Gerekli Görüntü Sayısının Belirlenmesi 

Dijital resimlerden şekildeğiştirmelerin hesaplanması için, gerçek 

şekildeğiştirmelerin alındığı strain gage verilerine bakılarak akma deoformasyonu ve 

ona karşılık gelen zamanın belirlenmesi gerekmektedir.   Strain gage verileri analiz 

edilerek akma anında ölçülen şekildeğiştirmeler ve akma anındaki zaman SG1, SG2 

ve SG3 numunleri için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  Strain gage’lere ait veriler analiz 

edildiğinde görüldüğü gibi (Şekil 4.13, Şekil 4.14 ve Şekil 4.15) yaklaşık olarak her 

üçünün de aynı zaman süresi içinde akmaya ulaştığı anlaşılmış, zaman süreleri 

arasında küçük farklılıkların, deneye başlama zamanı ve numunenin çekme cihazı 

tarafından kavramaya başlaması süresince oluşan farklılıklardan kaynaklanmaktadır.        
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Şekil 4.13 SG1 numunesine ait Strain gage-Zaman grafiği. 

 

 

Akma zamanı = 30 sn = 15
dijital görüntü 
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Şekil 4.14 SG2 numunesine ait Strain gage-Zaman grafiği. 
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Şekil 4.15 SG3 numunesine ait Strain gage-Zaman grafiği. 
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Herbir strain gage verisinden elde edilen akma zamanına karşılık gelen toplam 

dijital görüntü sayısı hesaplanarak, deformasyon analizinde kullanılmıştır.  Örneğin 

SG1 numunesi için akma zamanı yaklaşık olarak 30 sn. hesaplanmış ve deney 

anında her 2 sn.’de bir görüntü kaydedildliği gözönüne alınırsa, deformasyon analizi 

için toplam 15 görüntünün kullanılması gerektiği anlaşılmıştır (Şekil 4.13).   Gerekli 

görüntülerin seçilmesinde dikkat edilecek bir husus, strain gage’den alınan 

şeklideğiştirmenin başlangıcı ve akma zamanına karşılık gelen zaman dilimine ait 

görüntülerin şeçilmesi gerekmektedir.  Bu zaman dilimi dışında olan görüntülerin 

kullanılması, hesaplanan şekildeğiştirmelerin gerçeğinden yüksek veya daha düşük 

okunmasına sebep olacaktır.   

 

4.3.2. Görüntülerden Şekildeğiştirmelerin Hesaplanması 

Strain gage kullanılan standart numuneler için gerekli görüntü sayısı 

belirlendikten sonra, şekildeğiştirmeler hesaplanarak gerçek değerleriyle (strain 

gege’lerden elde edilen değerlerle) karşılaştırılması yapılmıştır. Görüntülerden 

şekildeğiştirmelerin hesaplanması için önce akma zamanı süresince oluşan toplam 

deformasyonların hesaplanması gerekmektedir.  Toplam deformasyonlar, yukarıdaki 

bölümlerde bahsedilen bir Matlab algoritması ile SG1, SG2 ve SG3 numuneleri için 

hesaplanarak akma süresi boyunca Şekil 4.17, Şekil 4.18 ve Şekil 4.19’de 

gösterilmiştir.   

Aşağıdaki grafiklerde gösterilen eğriler, görüntü boyunca akma süresi içinde 

oluşan toplam deformasyonun piksel cinsinden büyüklüğünü temsil etmektedir.   

Görüntülerden şekildeğiştirmelerin hesaplanması için, görüntünün arka yüzeyinde 

yapıştırlmış olan stran gage’in konumu öncelikle piksel cinsinden belirlenmesi 

gerekmektedir. Strain gage’lerin bağlandığı bölge her numune için deney 

başlamadan önce çizilerek işratlenmiştir (Şekil 4.16).  Herhangi bir görüntü işleyen 

Windows tabanlı yazılım kullanılarak, çizgili bölgelerin piksel cinsinden değerleri 

kolayca bulunabilir.  Bu değerler kullanılarak stran bölgesi için karşılık gelen 

şekildeğiştirme, o bölgeda tanımlanan doğrusal eğrinin eğimine karşılık gelmektedir.  

Bu eğriler oluşturularak her bir eğrinin eğiminden şekildeğiştirmeler hesaplanmıştır.    

Şekildeğiştirmeler, doğrusal eğrilerin denklemlerinden eğime karşılık gelen 

katsayılardan grafiklerde gösterildği gibi okunabilir. 
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Şekil 4.16 SG1 numunesi dijital görüntüsü (strain gage bölgesi çizilerek işaretlenmiştir). 
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Şekil 4.17 SG1 için görüntülerden hesaplanan toplam deformasyon. 

 

SSttrraaiinn  ggaaggee’’iinn  bbaağğllaannddıığğıı  bbööllggee.. 

SSttrraaiinn  ggaaggee’’iinn  bbaağğllaannddıığğıı  bbööllggee..  
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Şekil 4.18 SG2 için görüntülerden hesaplanan toplam deformasyon. 

 

y = 0.0016x + 23.133
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Şekil 4.19 SG3 için görüntülerden hesaplanan toplam deformasyon. 
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4.3.3. Şekildeğiştirmelerin Karşılaştırılması  

Yukarıdaki grafikte gösterilen grafiklerden elde edilen şekildeğiştirmeler, mikro 

şekildeğiştirme cinsinden (106 büyütülerek) ifade edildiğinde, her iki yöntemin 

karşılaştırlması daha gerçekçi bir şekilde yapılabilir.   Tablo 4.3’de her iki yöntemden 

hesaplanan şekildeğiştirme değerleri ve aralarındaki yüde hata değerlei 

gösterilmektedir.  Görüldüğü üzere, görüntülerden hesaplanan şekildeğiştirmelr strain 

gage kullanılarak ölçülen gerçek değerlere oldukça yakın bulunmuştur.  En büyük 

hata SG3 numunesinden gerçek şekildeğiştirme 1680 iken, görüntüden %3.81 hata 

ile 1616 bulunmuştur.  Elde edilen ölçüm sonuçları arasındaki farklar veri toplanma 

sisteminden kaynaklanan gürültülerden veya numune hazırlama işleminden 

kaynaklanacak hataşlardan kaynaklanması muhtemeldir.  Elde edilen sonuçlardan, 

görüntü yöntemleri ile yapılacak ölçümlerin kabul edilebilir seviyede gerçek değere 

yakın olduğu ve laboratuvar uygulamalarında kullanılabileceği söylenebilir.   

 
Tablo 4.3 Şekildeğiştirme değerlerinin karşılaştırılması. 

Şekildeğiştirme (x106) 
Numuneler 

Görüntü Strain Gage Hata (%) 

SG1 1626 1642 0.97 

SG2 1627 1604 1.43 

SG3 1616 1680 3.81 

 

 

4.4. Çelik Birleşimlerin Deformasyon Haritalarının Oluşturuması 

Birleşim deneylerinden elde edilen yüksek çözünürlüklü dijital görüntüler 

önceki bölümde temel mantığı verilen blok eşleme metoduyla analiz edilerek 

deformasyonlar hesap edilmişitr. Görüntü analizinde Ek-G da verilen Matlab® 

programı kullanılmıştır.   Görüntülerin analizinden önce, görüntüler içerisinde kalan 

ve birleşimle herhangi bir ilgisi bulunmayan siyah bölümlerin görüntülerden 

çıkarılması gerektiğinden, ayrı bir Matlab® kodu yazılarak bu işlem tamamlanmıştır. 

Görüntülerden birleşimlerle alakası olmayan kısımların çıkarılması ayrıca analiz için 

gerekli süreyi de kısaltmıştır.  Gereksiz kısımları asıl görüntülerden çıkarılmış deney 

görüntüleri artık analize hazır hale gelmiş olmaktadır. Görüntülerin analizi için 

hazırlanan Matlab® program kodu, analizi yapılacak görüntüler için gerekli 
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parametreler girildikten sonra çalışmaktadır. Bu parametreler, iki görüntü arasında 

aranacak olan makro blokların piksel cinsinden yatay ve düşey çözünürlükleri, 

sonraki görüntü karesinde aranacak olan makro bloğun arama penceresine ait 

boyutun yine piksel cinsinden değeri, analizi yapılacak görüntülerin dosya ismi ve kaç 

fotoğraf karesinde bir arama yapacağını belirlediğimiz değerlerdir. Yazılım analiz 

mantığı önceki bölümde verilen şekilde çalışarak analizi yapılan görüntüler için 

deformasyon vektörlerini hesaplayarak bir “.txt” dosyasında toplamaktadır. Elde 

edilen bu deformasyon vektörleri kullanılarak örneğe ait deformasyon haritaları 

çıkarılmıştır. Deformasyon vektör grafiği ile deformasyon haritaları için de yine 

Matlab® program kodu kullanılmıştır.  

Yukarıda açıklanan Matlab® kodları yardımıyla deneyler sırasında alınan 

birleşim görüntülerinden deformasyon haritaları hesaplanmıştır. Deformasyon 

haritaları deney başından birleşimlerin akma noktalarına kadar olan zaman için 

hesaplanmıştır. Birleşimlerin sonlu elemanlar çözümleri akma noktasına kadar 

yapıldığı için, her iki yöntemin karşılaştırılması için görüntülerden deformasyonlar da 

bu gerime noktasında kadar yapılmıştır. Aşağıda her bir birleşim detayı için 

deformasyon haritaları verilmektedir.  Bu bölümde her birleşim cinsinden sadece 

birisi gösterilmekte ve sonlu elemanlar yöntemiyle karşılaştırılması yapılmıştır.    
 

4.4.1. Kaynaklı Birleşimler 

Şekil 4.20’de kaynaklı dar ek levhalı birleşime ait deformasyon haritası 

görülmektedir.  Bu birleşim içerisinde deformasyon dağılım değerleri sağdaki renk 

çubuğundan okunabilir.  Görüldüğü gibi birleşim içerisinde kırmızı renkle ağırlıklı olan 

bölgeler ek levhaya ait olan deformasyonları temsil etmektedir.  Mavi bölgeler ise ana 

birleştirlen parçalar olup, genel olarak deformasyon oranlı ek levhaya oranla daha 

küçük gözükmetedir. Deformasyon haritasına göre ek levhada oluşan 

deformasyonların akma sınırına kadar daha büyük olması, birleşimle kırılmaların 

kaynaklardan başlayarak, ek levhanın küçük deformasyon değişimlerine rağmen rijit 

halde ötelendiğini göstermektedir.  En yüksek deformasyonların gözüktüğü sağ alt 

köşe ise, kırılmanın bu bölgede olan kaynaklardan başlayacağını işaret etmektedir.   

Bir bütün olarak bu birleşimde sağ tarafta kalan kaynakların kırmasıyla akmanın 

başladığı anlaşılmaktadır.  Akma sınırına kadar ölçülen maksimum deformasyon 6.25  
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Şekil 4.20 Kaynaklı dar ek levhalı birleşim deformasyon haritası. 

 

mm iken mininmum deformasyon 0.23 mm olduğu bulunmuştur.   Aşağıdaki bölümde 

aynı birleşimin sonlu elemanlar çözümüdeki darvranışı ile karşılaştırma yapılmıştır.    

  Kaynaklı dar ek lavhalı birleşimler ayrıca sonlu elemanlar modeli hazırlanarak 

akma sınırına kadar çözümleri yapılmıştır.  Birleşimlerde kullanılan çeliğin daha önce 

yapılmış olan standart çekme deneylerinden mekanik özellikleri hesaplanarak en 

gerçekçi değerleri sonlu elemanlar modelinde tanımlanmıştır.  Kaynaklı birleşimlerde 

kullanılan kaynak ayrı bir malzeme olarak tanımlanmıştır.  Şekil 4.21 ve Şekil 4.22’de 

standart çelik ve kaynak mazlemesi için sonlu elemanlar modelinde kullanılan 

malzeme modelleri gösterilmektedir.  Standart çeliğin en gerçekçi olarak temsil 

edilebilmesi için elastik olmayan multi-lineer model kullanılmıştır.  Aynı model kaynak 

içinde kullanılmş, mekanik özellikler ürünün kataloğundan alınarak sonlu elemanlar 

analizinde kullanılmıştır.  Standar çelik için akma gerilmesi ortalama olarak σy = 300 

MPa seçilmiştir.  Kaynak için bu oran σy = 380 MPa olarak alınmıştır.  Standart 

çekliğin maksimum taşıma gerilmesi σu = 400 MPa olarak ortalama bir değer 

seçilmiştir. Benzer şekilde bu gerilme değeri kaynak için σu = 600 MPa seçilmiştir.     

Analizler akma sınırına kadar yapıldığı için gerek standart çelik gerekse kaynak için 

gerilme yumuşama noktası (maksimum gerilmeden sonraki bölüm) modellerde  

Max = 6.25 mm. 
Min = 0.23 mm. 
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Şekil 4.21 Standart birleşim çeliği gerilme-şekildeğiştirme modeli. 

 

 

 

 
Şekil 4.22 Kaynak malzemesi gerilme-şekildeğiştirme modeli. 
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kullanılmamıştır.  Modelde ayrıca standart çelik ve kaynak için Poisson oranı ν = 0.35 

seçilmiştir.     

  Şekil 4.23’de dar levhalı kaynaklı birleşim için sonlu elemanlar modeli 

görülmektedir. Modelde gözüken koyu renkli bölgeler, farklı malzeme olarak 

tanımlanan kaynak dikişlerini temsil etmektedir.  Bu modelin birleleşimin akma 

sınırına kadar analizinden elde edilen yatay yöndeki deformasyon dağılımı Şekil 

4.24’de gösterilmektedir.   Sonlu elemanlar çözümünden görüldüğü üzere, birleşimin 

genel olarak davranış şekli gerçek deneydeki davranışına oldukça yakın 

gözükmektedir.  Önemli farklardan birisi kaynaklı bölgedeki deformasyon dağılımları 

olarak gösterilebilir.  Bunun nedeni, sonlu elemanlar modelinde kaynakların 

kırımasının modellenmesi mümkün olmadığından davrnış olarak farklılıklar 

göstermesi beklenmektedir.  Kullanılan analiz progrmanın eleman sayısı sınırlı 

olduğundan, tüm modelin ancak ¼ bölümüyle çalışılmıştır. Diğer bir değimle, Şekil 

4.24’de gösterilen modelin diğer yarısı gözükmemektedir fakat dağılım ve 

deformasyon değerleri olarak simetrik olacağı açıktır.  Bu durumda sonlu elemanlar 

modelinde bütün kaynak dikişli bölgelerin aynı davranış ve dolaysıyla deformasyon 

dağılımı gösterdiği anlaşılmaktadır.  Fakat, Şekil 4.20’de gösterilen gerçek dağılımın 

böyle olmadığı görülmektedir.     
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Şekil 4.23 Kaynaklı dar ek levhalı birleşim sonlu elemanlar modeli. 
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Şekil 4.24 Kaynaklı dar ek levhalı birleşim sonlu elemanlar yatay deformasyon dağılımı. 

 

Gerçek deformasyon dağılımından alınan maksimum deformasyon değeri 

(6.25 mm) sonlu elamanlar değeriyle karşılaştırldığında (1.14 mm), sonlu elemanlar 

çözümünün daha küçük değer verdiği görülmektedir.   Bu durum diğer dar ek lavhalı 

birleşimler için de aynı sonucu yaklaşık olarak göstermektedir. Maksimum  

deformasyonlar arasındaki bu farklılığın, gerçek deneylerde kırılmanın ve akma 

başlangıcının farklı dikişlerde başlaması ve birleşimini gücü azalarak daha sünek 

darvranmasına neden olduğu düşünülmektedir.  Sonlu elemanlar modelinde birleşim 

isotropik olarak modellendiği için böyle bir davranışın söz konusu olmayacağı açıktır. 

Bu karşılaştırmadan yola çıkarak, imal edilmiş olan birleşimlerin gerçek 

modellerinden ne kadar farklı davranış sergileyeceği açıktır ve kullanılacak malzeme 

modellerinin ve malzeme mekanik özelliklerinin sonlu elemanlar modelinde daha iyi 

irdelenmesi gerektiği anlaşılmıştır.             

Kaynaklı geniş ek levhalı birleşime ait deformasyon dağılımı Şekil 4.25’de 

görülmektedir.  Bu birleşime ait maksimum deformasyon değerleri birbirine yakın 

olmasıyla beraber minimum deformasyon değerleri dar elvhalı birleşime oranla daha 

yüksek olduğu görülmektedir.  
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Şekil 4.25 Kaynaklı geniş ek levhalı birleşim deformasyon dağılımı. 

 

Bunun nedeni temel olarak, geniş ek levhalı birleşimlerde kaynak uzunluğu 

fazla olduğundan, erken kırılmadan önce ana ek parçayı daha fazla deformasyona 

zorladığı bu yüzden minimum deformasyon değerinin dar ek levhalı birleşimlere 

oranla daha fazla olduğu anlaşılmıştır.   Ayrıca, dar ek levhalı birleşimlerde olduğu 

gibi kaynak bölgelerinde önemli bir deformasyon dağılım çeşitliği görülmemektedir.  

Kaynak dikişlerinin uzun oması ayrıca ek levhanın daha fazla yük almasını dolaysıyla 

daha uniform olmayan deformasyon değişimine sebep olduğu görülmektedir.   

Geniş ek levhalı birleşim için sonlu elemanlar modeli Şekil 4.26’de 

görülmektedir.  Bu birleşim için de, dar ek lavhalı birleşimde kullanılan standart çelik 

ve kaynak dikişleri  malzeme mekanik özellikleri kullanılmıştır.  Modelin gerçek 

birleşimle birebir üç boyutlu modeli analizlerde kullanılmıştır.  Bu birleşimin yatay 

yöndeki sonlu elemanlar deformasyon dağılımı Şekil 4.27’de gösterilmektedir.  

Görüldüğü gibi,  maksimum deformasyon değeri yine ek levhası için oluşmuş ve 

değeri 1.50 mm civarında bulunmuştur.     

Max = 6.25 mm. 
Min = 3.01 mm. 
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Şekil 4.26 Kaynaklı geniş ek levhalı birleşim sonlu elemanlar modeli. 
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Şekil 4.27 Kaynaklı geniş ek levhalı birleşim sonlu elemanlar yatay deformasyon dağılımı. 
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Sonlu elemanlar modeli gerçek deney sonuçlarıyla kıyaslandığında daha rijit 

bir davranış göstrerek deformasyon miktarının düşük olduğu görülmektedir.  Bunun 

sebebi yukarıda dar ek levhalı birleşim için verilen gerekçeler olduğu gibi aynı 

zamanda sınır şartlarının etkisinin olacağı da düşünülmektedir.  Birleşimin çekme 

cihazı tarafından tam kavranması için bir miktar ötelenmeye maruz kaldığı deney 

sırasında görülmüştür. Sonlu elemanlar modelinde bu sınır şartlarının analize 

katılmamış olması, ölçülen deformasyonlar arasındaki farkların doğmasına sebep 

olabileceği varsayılmaktadır. 

 

4.4.2. Cıvatalı Birleşimler 

Cıvatalı birleşimler kaynaklı birleşimler de olduğu gibi aynı yükleme hızıyla test 

edilip deformasyon haritaları aynı yöntemle hesaplanmıştır.  Cıvatala birleşimler de 

dar ve geniş ek levhalı olarak iki ayrı birleşim cinsi test edilmiştir.  Cıvatalı dar ek 

levhalı birleşime ait deformasyon haritası Şekil 4.28’de gösterilemektedir. Şekilde 

görüldüğü gibi ek levha bölgesinin deformasyon dağılımı kaynaklı birleşimlerin aksine 

daha uniform olmayan bir yapıya sahiptir ve birleşimin sağ tarafındaki bölgesinin 

daha yüksek deformasyona uğradığı anlaşılmaktadır.   
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Şekil 4.28 Cıvatalı dar ek levhalı birleşim deformasyon dağılımı. 

Max = 4.40 mm. 
Min = 1.85 mm. 
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Bu davranışta, birleşimin kırılmaya sağ taraftan başladığını ifade etmektedir.  

Bu birleşime ait sonlu elemanlar modeli ise  

Şekil 4.29’de gösterilmektedir. Bu birleşimin cıvatalardan oluşan karmaşık geometrik 

yapısı nedeniyle, kaynaklı birleşimlerin aksine, modelde 10 noda sahip pramit yapılı 

elemanlar kullanımıştır.  Birleşime akma sınırına yaklaştıracak kuvvet değeri, gerçek 

deneyden alınarak modele uygulanıp sonlu elemanlar çözümü yatay deformasyonlar 

için yapılmıştır.  Bu analize ait sonuçlar ise Şekil 4.30’ de gösterilmektedir.   Sonlu 

elemanlar modelinde görüldüğü gibi, ek levhanın deformasyonu yaklaşık olarak 3.1 

mm olarak gerçekleşmiştir ve ek levha üzerindeli cıvatalarda deformasyon 4.1 mm’ye 

kadar çıkmıştır. Gerçek deneylerden elde edilen deformasyon dağılımında ise, ek 

levha ortalama olarak 3.4 ile 3.8 mm arasında değişen deformasyonlara sahiptir ki 

buda sonlu elemanlardan elde edilen sonuçlara yakındır.  Birleşimin çekme yükleri 

altında gösterdiği süneklik yaklaşık olarak gerçek ve sonlu elemanlar altında birbirine 

yakın gözükmektedir.   
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Şekil 4.29 Cıvatalı dar ek levhalı birleşim sonlu elemanlar modeli. 
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Şekil 4.30 Cıvatalı dar ek levhalı birleşim sonlu elemanlar yatay deformasyon dağılımı. 

 

Sonlu elemanlar modelinde ek levhanın deformasyonu uniform olarak 

değişmesine rağmen, gerçek deneyden alına deformasyon dağılımı birleşimin sağ alt 

kısmında yırtılmaların başladığı ve kırmızı renkli bölgelereden daha fazla 

deformasyona uğradığı anlaşılmaktadır.  Sonuç olarak, cıavatalı dar birleşimde sonlu 

elemanlar ve gerçek deneyden alınan defomasyon dağılımlarının birbirine yakın 

olduğu anlaşılmaktadır.    

Cıvatalı geniş ek levhalı birleşimlerde deney deformasyon dağılımı Şekil 

4.31’de görülmektedir.  Kaynaklı geniş ek levhalı birleşimlerde olduğu gibi ek levhada 

defromasyon dağılımı dar ek levhalı birleşime oranla daha uniform gözükmektedir.  

Bu birleşimde kullanılan cıvata sayısı dar ek levhalıya kıyasla daha fazla olduğundan 

ve birleşim parçalarının kesit zayıflaması daha fazla olduğundan, yırtılma daha erken 

başlayıp akma sınırına kadar olan toplam deformasyon miktarı dar ek levhalıya göre 

daha az gerçekleşmiştir.  Bu birleşimde kullanılması gereken eleman sayısı lisanslı 

yazılımın sınırını geçtiği için, sonlu elemanlar çözümü yapılmamıştır.  Bu bölümde 

sadece deneylerden elde edilen deformasyon dağılımları sunulmuştur.   
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Şekil 4.31 Cıvatalı geniş ek levhalı birleşim deformasyon dağılımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max = 3.47 mm. 
Min = 2.32 mm. 
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5. SONUÇLAR 

 

5.1. Agrega Şekil Parametrelerinin Beton Dayanımı Üzerindeki Etkisi 

Projenin ilk bölümünde kübik beton kesit yüzeylerinden elde edilen dijital 

görüntüler kullanılarak, agrega şekil parametrelerinin beton dayanımı üzerindeki 

etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, iki farklı düzeyde agrega tipi, gradasyon ve 

maksimum agrega çapı deney parametreleri olarak kullanılmıştır.  Bu bölümün bir 

parçası olarak, parametrelerin beton dayanımı üzerindeki etkileri varyans analizi 

kullanılarak ayrıca yapılmıştır.  Dayanıma etki eden agrega şekil parametreleri, her 

bir numuneden alınan 3 kesit görüntüsü birleştirildikten sonra, çeşitli görüntü işleme 

ve analiz yöntemlerine tabi tutularak incelenmiştir.  Bu işlem sonunda, agrega şeklini 

ifade eden birçok parametre elde edilmiştir.  Her bir şekil parametresi için üç farklı 

temsili parametre hesaplanmıştır.  Bu temsili değerler, her bir numunedeki şekil 

parametrelerinin frekans dağılımlarından elde eidlmişlerdir. Bunlar parametre 

maksimum frekans değeri, maksimum frekans değerine karşılık gelen parametre 

değeri ve alan ağırlık parametre değeridir.  Bu parametrelere göre yürütülen ilişki 

analizlerinde elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

• Varyans analizi sonuçlarına göre agrega tipi beton dayanımı üzerindeki en etkili 

faktör olduğu anlaşılmıştır.     

• Yapılan istatistiksel analizlerden Fischer sayılarının kıyaslanmasıyla, 

gradasyonun ikinci öneme, maksimum agrega çapının ise üçüncü dereceden 

öneme sahip olduğu anlaşılmıştır. Yine Fischer sayılarına göre, maksimum 

agrega çapı ile agrega cinsi etkileşiminin dayanın üzerinde etkili olduğu fakat, 

maksimum agrega çapı, gradasyon ve agrega cinsine ait üçlü etkileşimin dayanım 

için önemli olmadığı anlaşılmıştır.   

• Beton dayanımı ile agrega şekil parametreleri arasındaki ilişkilerin aynı agrega 

cinsi ve gradasyon bazında incelendiğinde önemli olduğu, bu ilişkilerin tek bir 

karışım tasarım parametresi için önemli olmadığı anlaşılmıştır.   

• Uzamışlık oranının alana göre normalize edilmiş değerine göre kıyaslandığında, 

kırılmış agregalar için dayanımla genellikle artan bir davranış gösterdiği, doğal 

agreglalar içinse bu ilişkinin zayıf olduğu görülmüştür. 
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• Dayanımın alana göre normalize edilmiş pürüzlülük katsayısı ile Dmax = 13 için 

azaldığı, fakat aynı çap agrega için maksimum frekansla azaldığı gözlenmiştir. 

• Alana göre normalize edilmiş şekil parametrelerinin beton dayanımı ile Dmax = 13 

için artan bir ilişki götermiş ve bunun Dmax = 25’den daha fazla olduğu 

anlaşılmıştır.   

• Beton dayanımının konvekslik oranı ile maksimum frekansla kıyaslandığında 

arttığı fakat parametre değerine göre azaldığı anlaşılmıştır.   

• Birçok agrega şekil parametresi için elde edilen zayıf korelasyonlar analizlerde 

göz önünde alınmayan ve ayrı olarak incelenmesi gereken agregaların numune 

içindeki dağılımlarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu yüzden yapılan 

çalışmanın ayrıca numunelerdeki agreganın dağılım özelliklerini de dikkate alan 

bir yöntemle yapılması gerekmektedir ve bu bölüm daha ileriki bir çalışma için 

önerilmektedir.   

•  

5.2. Çelik Birleşimlerinde Oluşan Deformasyonların Görütü 
Yöntemleriyle Analizi ve Sonlu Elemanlar Sonuçlarıyla 
Karşılaştırılması 

Projenin ikinci bölümünde ise, görüntü yöntemlerinin çelik birleşim 

bölgelerinde oluşan deformasyonların ölçülmesinde yöntem geliştirilmesi, yöntemin 

geçerliliğinin araştırılması ve sonlu elemanlar yöntemiyle karşılaştırıması yapılmıştır.   

İlk bölümde yöntem hakkında bilgi verilmiş, çalışmanın önemi ve amacı sunulmuştur.  

İkici bölümde ise, konu hakkında detaylı bir literatür özeti ve daha önce yapılan 

araştırmalar sunulmuştur. Üçüncü bölümde, projede kullanılan materyal ve yöntem 

tanıtılmış ve deney programı açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, standart çekme 

deneyleri yapılmış ve birleşim parçalarının mekanik özellikleri belirlenmiştir.  Beşinci 

bölümde ise, birleşimlerin çekme deneyleri yapılmış ve görüntü analizlerinden 

deformasyonlar elde edilerek sonlu elemanlar yöntemiyle karşılaştırılmıştır.  Yapılan 

çalışmalar sonuda aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 

• Görüntü yöntemleriyle deformasyon ölçümü diğer klasik yöntemlere oranla birçok 

avantajlar sunmaktadır.  Genel olarak malzeme yüzeyine doğrudan temas 

olmadan ölçüm yapılabilir ve ölçüm hassasiyeti uygulamaya ve kamera sisteminin 

çözünürlük seviyesine göre ayarlanabilir.  
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• Görüntü yöntemleri kullanılarak çelik malzemelerin çekme deneylerinde 

deformasyon ölçümleri, akma sınırına karşılık gelen küçük seviyedeki 

deformasyonları için oldukça iyi hassasiyette ölçülebilir. Akma sonrasındaki 

deformasyonların birçok klasik yöntemle ölçümü zor iken, görüntü yöntemleri ile 

kolaylıkla ölçülebilir.    

• Çelik birleşimlerin performans  deneylerinde, birleşim içerisindeki deformasyon 

dağılımı görüntü yöntemiyle kolayca ölçülebilir.  Bunun klasik yöntemlerle tek bir 

deney sonrası yapılabilmesi mümkün olmamasına rağmen, bu çalışmada sunulan 

yöntemlerle yapılabilmesi mümkündür.    

• Sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilen deformasyon dağılımlarının, gerçek 

deneylerden elde edilen deformasyon dağılımlarından farklı olabileceği 

görülmüştür. Bunun malzeme ve birleşim bölgesinden kaynaklanan uniform 

olmayan malzeme özelliklerinden ve birleşimin modellenmesi sırasında 

tanımlanan sınır şartlarından kaynaklanabileceği muhtemeldir. Sonlu elemanlar 

yöntemiyle elde edilen sonuçların mühendislik yorumlaması ve değerlendirmesi 

sağlıklı sonuçlar alınması açısından önemlidir.     

 

5.3. İleriki Çalışmalar İçin Tavsiyeler 

Agrega şekil parametreleri ile beton dayanımları arasında genellikle zayıf 

korelasyonlar elde edilmiştir.  Bu yüzden ileriki çalışmalarada agregaların kesit 

yüzeyleri içindeki dağılım karakteristiklerinin de bu analizlerde göz önünde tutulması 

gerekmektedir. Ayrıca yeni analiz yöntemleri geliştirilerek bu çalışmada ortaya 

konulan ilişkiler arasında etkileşimlerin olup olmadığı araştırılmalıdır.  

Görüntü yöntemleri kullanılarak birleşimlerde hesaplanan defomrasyonların 

sonlu elemanlar yöntemiyle karşılaştırılması teknik yetersizlikten dolayı etkin bir 

şekilde yapılamamıştır. Özellikle cıvatalı birleşimlerde sonlu elemanlar yöntemiyle 

hesaplanacak deformasyonların daha fazla node ve element sayısı ile çözüm 

yapabilecek analiz programı kullanılarak cıvatalı birleşimler için karşılaştırmanın 

tekrar yapılması gerekmektedir. Ayrıca, görüntü yöntemiyle hesaplanan 

deformasyonlar kullanılarak elde edilecek malzeme özelliklerinin (geri hesaplama 

yöntemi ile) sonlu elemanlar yöntemiyle de karşılaştırılması, bu projede incelenen 

konunun daha da ilerletilmesini sağlayacaktır.   
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EK A 
 
 

 

                            (a)                 (b) 

 

 
Ek-A 1 CG13-2-3 kesitine ait gri ton ve ayrılmış ikili görüntü. 

 
 

 

 

                            (a)                 (b) 

 

 
Ek-A 2 CW13-3-5 kesitine ait gri ton ve ayrılmış ikili görüntü. 
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                            (a)                 (b) 

 

 
Ek-A 3 CG25-1-5 kesitine ait gri ton ve ayrılmış ikili görüntü. 

 
 
 
 

 

 (a) (b) 
 

Ek-A 4 CW25-3-3 kesitine ait gri ton ve ayrılmış ikili görüntü. 
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 (a) (b) 
 

Ek-A 5 NG13-5-5 kesitine ait gri ton ve ayrılmış ikili görüntü. 

 

 

 

 

   

 (a) (b)   
 

Ek-A 6 NW13-4-2 kesitine ait gri ton ve ayrılmış ikili görüntü. 

 



160 

 

 

 

 

 

 (a) (b) 

 

 
Ek-A 7 NG25-5-3 kesitine ait gri ton ve ayrılmış ikili görüntü. 

 

 

 

 

 

 (a) (b) 

 

 
Ek-A 8 NW25-2-3 kesitine ait gri ton ve ayrılmış ikili görüntü. 
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EK B 
 
* CW25-5-4 kesiti için agrega analiz programı çıktı dosyası.  

Alan Konveks 
Alan Çevre Konveks

Çevre 

Maksimu
m 

Feret 
Çapı 

Maksimu
m Feret 

Çapı 
Yönelimi

Kütle 
Merkezi 

X 
Koordinatı 

Kütle 
Merkezi 

 Y 
Koordinatı

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
130 52.676 132 51.505 22.825 118.811 606.585 86.923 
845 117.471 856 116.469 47.011 60.709 473.775 98.612 
25 21.208 26 21.208 9.22 12.529 800.88 79.76 

206 55.999 206 55.999 20.1 95.711 378.733 88.84 
1195 145.948 1294 141.992 59.203 15.68 218.562 97.535 
176 68.809 200 66.305 28.231 22.932 745.108 87.92 
430 97.532 509 87.137 30.529 31.608 44.291 96.293 

1501 157.581 1655 152.265 52.802 52.696 550.558 102.672 
392 85.208 408 84.216 34.015 114.305 101.324 100.495 
37 27.273 41 24.874 9.487 108.435 20.432 88.351 

670 110.448 720 102.899 39.395 156.038 333.33 96.972 
860 133.773 917 129.459 52.555 68.806 423.051 112.438 
1 2 1 2 1.414 135 16 86 
1 2 1 2 1.414 135 24 86 

443 82.2 453 80.868 28.636 24.775 289.257 99.302 
43 27.551 43 27.551 11.705 70.017 784.209 92.884 

1250 140.082 1297 136.24 51.4 37.093 641.891 109.082 
31 20.055 33 22.38 8.544 159.444 580 94.032 
53 30.778 53 30.778 13.153 98.746 509.943 98.83 

476 89.295 501 86.63 30.529 31.608 596.483 110.987 
59 29.208 59 29.208 10.44 106.699 728.203 102.153 
8 10.797 8 10.797 4.123 104.036 620 100.5 

3480 231.786 3585 229.558 91.181 21.218 788.134 132.73 
74 34.361 74 34.361 14.318 102.095 307.243 107.635 

211 60.76 221 61.029 25.08 23.499 67.28 109.687 
. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

* CW25-5-4 kesitinde toplam 713 agrega bulunmuştur. 
 

 

Tek bir agregaya ait şekil parametreleri 
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EK C 
 

 
% This algorithm calculates particle shape parameters, namely, angularity, convexity ratio, fullness ratio, 
roughness, formfactor and elongation ratio, for each particle in separated binary images. Then, the particle shape 
parameters of the images that belong to the same concrete specimen are combined and stored. %  
 
% This algorithm uses output data files and separated binary images of the aggregate analyzer. The output .txt 
files and separated binary images of the aggregate analyzer were numbered from 1 to 120 as follows: 
 
%    1   to    15   corresponds to CG13 % 
%  16   to    30   corresponds to CW13 % 
%  31   to    45   corresponds to CG25 % 
%  46   to    60   corresponds to CW25 % 
%  61   to    75   corresponds to NG13 % 
%  76   to    90   corresponds to NW13 % 
%  91   to  105   corresponds to NG25 % 
% 106  to  120   corresponds to NW25 % 
 
%   1  to   3   corresponds to CG13-1 % 
%   4  to   6   corresponds to CG13-2 % 
%   7  to   9   corresponds to CG13-3 % 
% 10 to  12   corresponds to CG13-4 % 
% 12 to  15   corresponds to CG13-5 % 
 
% 1 corresponds to CG13-1-2 % 
% 2 corresponds to CG13-1-2 % 
% 3 corresponds to CG13-1-3 % 
 
clear all 
clc 
 
% Load the output data files of the LabVIEW aggregate analyzer % 
for specimen=1:40     
     parameters=[]; 
     for section=[3*specimen-2 3*specimen-1 3*specimen] 
          datafile=load(sprintf('%i.txt',section)); 
          
         % datafile(:,1)=Area % 
         % datafile(:,2)=Perimeter % 
         % datafile(:,3)=Convex Hull Area % 
         % datafile(:,4)=Convex Hull Perimeter % 
         % datafile(:,5)=Maximum Feret Diamater % 
         % datafile(:,6)=Maximum Feret Diameter Orientation % 
         % datafile(:,7)=Center of Mass X % 
         % datafile(:,8)=Center of Mass Y % 
  
        % Load the output separated binary images of the LabVIEW aggregate analyzer % 
         im=imread(sprintf('%i.bmp',section)); 
         
        % Calculation of the elongation ratio parameter. % 
         im=im'; 
         bw=bwlabel(im,4); 
         particle=regionprops(bw,'all'); 
         number_of_particles=max(size(datafile)); 
         datafile(:,6)=180- datafile(:,6);   
         elongation_ratio=[]; 
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         for  i=1:number_of_particles 
               imr=imrotate(particle(i).Image,datafile(i,6)); 
              dim1=max(sum(imr)); 
           dim2=max(sum(imr')); 
           particle_elongation=max(dim1,dim2)/ min(dim1,dim2); 
      elongation_ratio=[elongation_ratio;particle_elongation]; 
        end 
         
        datafile(:,9)=elongation_ratio; 
              
        % Angularity=(Convex Hull Perimeter/Perimeter of Equivalent Ellipse)^2 %     
  datafile(:,10)=power(rdivide(datafile(:,4),2*power(rdivide(times(1+power(datafile(:,6),2),...   
                       pi*datafile(:,1)),2*datafile(:,6)),0.5)),2); 
        
        % Roughness=(Perimeter/Convex Hull Perimeter)^2 % 
        datafile(:,11)=power(rdivide(datafile(:,2),datafile(:,4)),2);                    
         
        % Convexity Ratio=Area/Convex Hull Area % 
        datafile(:,12)=rdivide(datafile(:,1), datafile(:,3));         
               
        % Fullness Ratio=square(Convexity) % 
        datafile(:,13)= power(datafile(:,12),0.5);         
         
        % Formfactor=4*pi*Area/Perimeter^2 % 
        datafile(:,14)=rdivide(4*pi*datafile(:,1),power(datafile(:,2),2));  
            
        % Combination of the parameters of the images that belong to the same specimen. % 
        parameters=[parameters; datafile];      
    end 
 
fout=sprintf(‘parameters%3d.txt’,specimen); 
save(fout, ‘parameters’, ‘-ascii’); 
end 
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EK D 
 
 

% This algorithm eliminates the particles finer than No.8 sieve. % 
% This algorithm uses the output .txt file of the algorithm given in Appendix C. %  
 
clear all 
clc 
 
best_parameter=[]; 
% pixel size in separated binary images % 
pixel = 25.4/96; 
 
for i=1:40 
     parameters=load(sprintf(‘parameters%3d.txt’,specimen)); 
     
    % Determination of particle shape parameter that will be best characterize the actual   
    particle size distribution of the specimen. % 
    [specimen,minp,gradations,total_error]=particle_distributions(parameters,specimen,pixel); 
 
    best_parameter=[best_parameter; minp]; 
 
    % Elimination of the particles finer than No.8 sieve. % 
    eliminated_parameters=particle_removing(parameters,pixel,minp); 
 
    fout=sprintf(‘eliminated_parameters%3d.txt’,specimen); 
    save(fout, ‘eliminated_parameters’, ‘-ascii’); 
 end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% particle_distributions function generates particle size distributions according to area and maximum feret 
diameter parameters. In addition, it determines the particle shape parameter that will be best characterize the 
actual particle size distribution of the considered specimen. % 
 
function 
[specimen,minp,gradations,total_error]=particle_distributions(parameters,specimen,pixel); 
     
error=[]; 
  
% ASTM standard sieve sizes used for preparation of the specimens. % 
% No = [  1in;     3/4in.;  1/2in.;  No.3/8;  No.4;  No.8;  No.16;  No.30;   No.50;  No.100] %  
sieves=[ 25.4;    19.1;    12.7;    9.50;     4.76;  2.38;     1.19;     0.59;   0.297;     0.149]; 
  
[number_of_aggregates  number_of_parameter]=size(parameters); 
  
% Generation of the particle size distribution according to "area" parameter. % 
particle_area=parameters(:,1); 
area_gradation=area_distribution(particle_area,pixel,number_of_aggregates,sieves); 
 
% Generation of the particle size distribution according to "maximum feret diameter" parameter. % 
maximum_feret_diameter=parameters(:,5); 
maximum_feret_diameter_gradation=maximum_feret_diameter_distribution...              
                                                           (maximum_feret_diameter,sieves,pixel,...                  
                                                            number_of_aggregates); 
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% Actual particle size distributions of the specimens. % 
if       (specimen<6)||((specimen>20)&&(specimen<26));     
         actual=[100.0; 100.0; 100.00; 86.40; 86.40; 66.60; 43.70; 16.00; 13.9; 12.6]; 
 
elseif ((specimen>5)&&(specimen<11))||((specimen>25)&&(specimen<31));   
         actual=[100.0; 100.0; 100.00; 87.0;  60.00; 44.80; 31.50; 15.40; 14.2; 13.5]; 
 
elseif ((specimen>10)&&(specimen<16))||((specimen>30)&&(specimen<36));  
         actual=[100.0;  86.5;  69.70; 69.70; 69.70; 51.00; 33.10; 11.40;  9.8;  9.8]; 
 
else   ((specimen>15)&&(specimen<21))||((specimen>35)&&(specimen<41));   
         actual=[100.0;  85.0;  72.00; 60.00; 45.00; 33.00; 23.00; 11.00; 10.1;  9.5]; 
end 
 
gradations=[actual, area_gradation, maximum_feret_diameter_gradation]; 
[number_of_sieves  number_of_gradation]=size(gradations); 
 
% Error between actual particle size distribution and particle size distribution according to 
area and maximum feret diameter parameters. % 
for n=1: number_of_sieves 
    error_area=(gradations(n,1)-gradations(n,2))^2; 
    error_maximum_feret_diameter=(gradations(n,1)-gradations(n,3))^2;    
    error=[error; error_area, error_maximum_feret_diameter]; 
end 
total_error=sum(error); 
 
% If minp=1, the area is the parameter that will be best characterize the actual particle size distribution of the 
specimen. On the other hand if minp=2, the maximum feret diameter is the parameter that will be best 
characterize the actual particle size distribution of the specimen. % 
minp=find(total_error==min(total_error)); 
return 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% area_gradation function generates the particle size distribution according to area parameter. % 
 
function area_gradation=area_distribution(particle_area,pixel,number_of_aggregates,sieves); 
  
area_gradation=[]; 
retained=[]; 
number_of_sieves=length(sieves); 
  
 
 
 
for i=1:number_of_sieves 
    if i<number_of_sieves  
       number_of_retained_aggregates=length(find(particle_area(:,:)<(sieves(i)/pixel)^2&...     
                                                             particle_area(:,:)>(sieves(i+1)/pixel)^2)); 
         
       retained=[retained; number_of_retained_aggregates]; 
    else 
       number_of_retained_aggregates=length(find(particle_area(:,:)<(sieves(i)/pixel)^2)); 
       retained=[retained; number_of_retained_aggregates];     
    end 
end 
 
for j=1:number_of_sieves 
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    retained_percentage=100*sum(retained(j:number_of_sieves,:))/(number_of_aggregates); 
    area_gradation=[area_gradation; retained_percentage]; 
end 
return 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% maximum_feret_diameter_gradation function generates the particle size distribution according to maximum 
feret diameter parameter. % 
 
function maximum_feret_diameter_gradation=maximum_feret_diameter_distribution... 
                                                                         (maximum_feret_diameter,sieves,pixel,...      
                                                                         number_of_aggregates); 
  
maximum_feret_diameter_gradation=[]; 
retained=[]; 
number_of_sives=length(sieves); 
  
for i=1:number_of_sives 
    if i<number_of_sives;                                                                                                                                               
       number_of_retained_aggregates=length(find(maximum_feret_diameter(:,:)<...                
                                                           (sieves(i)/pixel)&maximum_feret_diameter(:,:)>...                  
                                                           (sieves(i+1)/pixel))); 
     
       retained=[retained;number_of_retained_aggregates]; 
    else                     
    number_of_retained_aggregates=length(find(maximum_feret_diameter(:,:)<(sieves(i)...       
                                                          /pixel))); 
    retained=[retained;number_of_retained_aggregates];     
    end 
 
for j=1:number_of_sives 
    retained_percentage=100*sum(retained(j:number_of_sives,:))/number_of_aggregates;        
    maximum_feret_diameter_gradation=[maximum_feret_diameter_gradation;...                
                                                               retained_percentage]; 
end 
return 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
 
% particle_removing function eliminates the parameters of the particles finer than No.8 sieve. %  
 
% Since the maximum feret diameter was better to represent actual particle size distribution of the specimens, 
the elimination process was carried out according to maximum feret diameter parameter. %   
   
function removed_parameters=particle_removing(parameters,pixel,minp)  
  
[number_of_aggregate number_of_parameter]=size(parameters);     
mirror=parameters; 
flag=0;  
        
for index=1:number_of_aggregate 
    row=parameters(index,:); 
        if row(5)<(2.38/pixel); 
           mirror(index-flag,:)=[]; 
           flag=flag+1; 
        end 



167 

 

end 
  
removed_parameters=mirror; 
return 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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EK E 
 

  

 
 

Ek-E 1 CG13-2 numunesinin şekil parametrelerinin göreceli sıklık dağılımları. 
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Ek-E 2 CW13-3 numunesinin şekil parametrelerinin göreceli sıklık dağılımları. 
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Ek-E 3 CG25-1 numunesinin şekil parametrelerinin göreceli sıklık dağılımları. 
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Ek-E 4 CW25-3 numunesinin şekil parametrelerinin göreceli sıklık dağılımları. 
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Ek-E 5 NG13-5 numunesinin şekil parametrelerinin göreceli sıklık dağılımları. 
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Ek-E 6 NW13-4 numunesinin şekil parametrelerinin göreceli sıklık dağılımları. 
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Ek-E 7 NG25-5 numunesinin şekil parametrelerinin göreceli sıklık dağılımları. 
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Ek-E 8 NW25-3 numunesinin şekil parametrelerinin göreceli sıklık dağılımları. 
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EK F 
 
 
% This algorithm determines the representative particle shape parameters for specimens according to 
following methods: 
 
% - The method based on parameter maximum relative frequency % 
% - The method based on parameter value corresponding to maximum relative frequency % 
% - The method based on weighed particle area % 
 
% This algorithm uses the output .txt file of the algorithm given in Appendix D. %  
 
clear all 
clc 
 
Relative_Frequency=[]; 
Parameter_Value=[]; 
 
for specimen=1:40 
     parameters=load(sprintf(‘eliminated_parameters%3d.txt’,specimen)); 
      
    % eliminated_parameters(:,1)=Area % 
    % eliminated_parameters(:,2)=Perimeter % 
    % eliminated_parameters(:,3)=Convex Hull Area % 
    % eliminated_parameters(:,4)=Convex Hull Perimeter % 
    % eliminated_parameters(:,5)=Maximum feret Diameter % 
    % eliminated_parameters(:,6)=Maximum Feret Diameter Orientation % 
    % eliminated_parameters(:,7)=Center of Mass X % 
    % eliminated_parameters(:,8)=Center of Mass Y % 
    % eliminated_parameters(:,9)=Elongation Ratio % 
    % eliminated_parameters(:,10)=Angularity % 
    % eliminated_parameters(:,11)=Roughness % 
    % eliminated_parameters(:,12)=Convexity Ratio % 
    % eliminated_parameters(:,13)=Fullness Ratio % 
    % eliminated_parameters(:,14)=Formfactor % 
  
 
    %Parameters to be used in analysis% 
    analysis_parameters = [eliminated_parameters(:,9:14)]; 
 
    % Determination of the representative particle shape parameters for the method based       
    on parameter maximum relative frequency and  the method based on parameter value     
    corresponding to maximum relative frequency. % 
    [selected_relative_frequency  selected_parameter_value]= ...    
                               representative_parameter_selection(specimen, analysis_parameters); 
 
    Relative_Frequency=[specimen; selected_relative_frequency]; 
    Parameter_Value=[specimen; selected_parameter_value];  
 
    % Determination of the representative particle shape parameters for the method based       
    on weighed particle area. % 
    area_method_parameters=[eliminated_parameters(:,1), eliminated_parameters(:,9:14]; 
 
 
[area_weighed_parameters]=weighed_area(area_method_parameters); 
Area_Weighed_Value=[Area_Weighed_Value; area_weighed_parameters] 
end 
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save Relative_Frequency.txt     Relative_Frequency     -ascii 
save Parameter_Value.txt         Parameter_Value         -ascii 
save Area_Weighed_Value.txt  Area_Weighed_Value  -ascii 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% representative_parameter_selection function determines the representative particle shape parameters 
for the method based on parameter maximum relative frequency and the method based on parameter 
value corresponding to maximum relative frequency. % 
 
function  
[selected_maximum_relative_frequency   selected_parameter_value]=... 

representative_parameter_selection(specimen, analysis_parameters); 
 
selected_maximum_relative_frequency=[]; 
selected_parameter_value=[]; 
number_of_class_intervals=20; 
 
%Determination of the representative parameters particle shape parameters. %  
% analysis_parameters(:,1)=Elongation Ratio % 
% analysis_parameters(:,2)=Angularity % 
% analysis_parameters(:,3)=Roughness % 
% analysis_parameters(:,4)=Convexity Ratio % 
% analysis_parameters(:,4)=Fullness Ratio % 
% analysis_parameters(:,6)=Formfactor % 
 
for i=1:6 
     considered_parameter= eliminated_parameters (:,i); 
     
    % Relative frequency histogram of the considered parameter. % 
     [number_of_relative_parameters_per_interval  position_of_class_interval_center]=...  

                                                  rhist(considered_parameter, number_of_class_intervals,i); 
     

% Determination of the particle shape parameter value according to method based on parameter 
maximum relative frequency. %          

    max_relative_frequency=max(number_of_relative_parameters_per_interval); 
     
    %  Determination of the particle shape parameter value according to method based on   
    parameter value corresponding to maximum relative frequency. % 
    position=find(number_of_relative_parameters_per_interval==... 
                                                               max(number_of_relative_parameters_per_interval)); 
     
    parameter_value= position_of_class_interval_center(position(1)); 
     
    selected_maximum_relative_frequency=[selected_maximum_relative_frequency... 
                                                                     max_relative_frequency]; 
     
   selected_parameter_value=[selected_parameter_value  parameter_value]; 
 
end 
return 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 

% rhist function generates the relative frequency distributions of the considered parameters. % 
 
function  
[selected_relative_frequency position_of_class_interval_centers]=...  

                                                  rhist(considered_parameter, number_of_class_intervals); 
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[m,n] = size(considered_parameter); 
 
% Frequency % 
[nn,x]=hist(considered_parameter, number_of_class_intervals); % frequency 
% Relative frequency % 
nn = nn./n;      
  
% Relative frequency histogram % 
bar(x,nn,[min(y(:)) max(y(:))],'hist'); 
ylabel('Relative Frequency') 
 
if       i==1; 
          xlabel('Elongation Ratio'); 
ifelse i==2; 
           xlabel('Angularity'); 
elseif i==3; 
          xlabel('Roughness'); 
elseif i==4; 
          xlabel('Convexity Ratio'); 
elseif i==5; 
          xlabel('Fullness Ratio'); 
else  i==6; 
          xlabel('Formfactor'); 
end 
 
number_of_relative_parameters_per_interval=nn; 
position_of_class_interval_centers=x; 
return 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% weighed_area function determines the representative particle shape parameters for the method based 
on weighed particle area. % 
 
function 

[area_weighed_parameters]=weighed_area(area_method_parameters); 
 
[number_of_particles  number_of_parameters]=size(area_method_parameters); 
 
for i=2: number_of_parameters 
    area_weighed_parameter_value=sum(times(regression_parameters(:,1),... 
                                                          regression_parameters(:,i)))...     
                                                          /sum(regression_parameters(:,1));     
     
 
    area_weighed_parameters=[ area_weighed_parameters ...   
                                                    area_weighed_parameter_value]; 
    end 
    return 
 
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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EK G 
 
Deformasyon vektörlerinin hesaplanmasında kullanılan Matlab® algoritması 
clear all; close all hidden 
  
% determine macro blocks and search window dimensions 
MxSize = input('Macro Block Hor. Resolution: '); 
MySize = input('Macro Block Ver. Resolution: '); 
SwSize = input('Search Window Increment: '); 
FileName = input('Enter File Name = ','s'); 
f = input('Frame Rate: '); 
  
% find number of frames to analyze 
files = dir([FileName '*.bmp']); 
NumFiles = size(files,1); 
MacSize = MxSize*MySize; 
  
% determine image resolutions 
ImxSize = size(Image0,2); 
ImySize = size(Image0,1); 
  
% find pad image sizes for macro block resolutions 
ImxSizePad = ceil(ImxSize/MxSize)*MxSize; 
ImySizePad = ceil(ImySize/MySize)*MySize; 
  
% find indexes from which image will be inserted into pad image 
PadxInd = floor((ImxSizePad-ImxSize)/2)+1; 
PadyInd = floor((ImySizePad-ImySize)/2)+1; 
  
Displacements = [];tic 
% determine macro block locations within the frames 
for k = 1:NumFiles-1 
    disp(['Processed Frame = ',num2str(f*k-f)]) 
    if (f*k > NumFiles-1) 
    break 
    end 
  
% read frames for correlation 
Image0 = imread([FileName num2str(f*(k-1)) '.bmp']); 
Image1 = imread([FileName num2str(f*k)     '.bmp']); 
  
% initialize pad images 
ImagePad0 = zeros(ImySizePad,ImxSizePad); 
ImagePad1 = zeros(ImySizePad,ImxSizePad); 
  
% insert image into the initialized arrays (images) ImagePad0 and ImagePad1 
ImagePad0(PadyInd:ImySize+PadyInd-1,PadxInd:ImxSize+PadxInd-1)=Image0; 
ImagePad1(PadyInd:ImySize+PadyInd-1,PadxInd:ImxSize+PadxInd-1)=Image1; 
  
% i = row number and j = column number and  
% the analysis is performed in columnwise order 
for j = 1:ImxSizePad/MxSize 
    for i = 1:ImySizePad/MySize 
        %Macro Block coordinates 
        TemInd(1,1) = (i-1)*MySize+1; 
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        TemInd(1,2) = i*MySize; 
        TemInd(2,1) = (j-1)*MxSize+1; 
        TemInd(2,2) = j*MxSize; 
        %Search window coodinates 
        SubInd(:,1) = TemInd(:,1) - SwSize; 
        SubInd(:,2) = TemInd(:,2) + SwSize; 
  
     if (SubInd(1,1) <= 0)  
         SubInd(1,1) = 1; 
     end 
     if (SubInd(2,1) <= 0)  
         SubInd(2,1)= 1;  
     end 
      
     if (SubInd(1,2) > ImySizePad) 
         SubInd(1,2) = ImySizePad; 
     end 
     if (SubInd(2,2) > ImxSizePad) 
         SubInd(2,2) = ImxSizePad; 
     end 
     
     TImage = ImagePad0(TemInd(1,1):TemInd(1,2),TemInd(2,1):TemInd(2,2),1); 
     SImage = ImagePad1(SubInd(1,1):SubInd(1,2),SubInd(2,1):SubInd(2,2),1); 
           
% enlarge template and search window if the templete has no 
% enough contrast (lower than 20%). If no enough contrast then enlarge 
% template by 3 pixels 
  
LowMean = nnz(TImage>=min(min(TImage)) & TImage<mean(mean(TImage)))/MacSize; 
HighMean = nnz(TImage<=max(max(TImage)) & TImage>mean(mean(TImage)))/MacSize; 
     while (LowMean < 0.03 | HighMean < 0.03) 
         TemInd(:,1)=TemInd(:,1)-1; 
         TemInd(:,2)=TemInd(:,2)+1; 
         SubInd(:,1) = TemInd(:,1) - SwSize; 
         SubInd(:,2) = TemInd(:,2) + SwSize; 
          
         if (SubInd(1,1) <= 0)  
         SubInd(1,1) = 1; 
         end 
            if  (TemInd(1,1) <= 0)  
                TemInd(1,1) = 1; 
            end 
                  
        if (SubInd(2,1) <= 0)  
        SubInd(2,1)= 1;  
        end 
            if  (TemInd(2,1) <= 0)  
                TemInd(2,1) = 1; 
            end 
      
        if (SubInd(1,2) > ImySizePad) 
        SubInd(1,2) = ImySizePad; 
        end 
            if  (TemInd(1,2) > ImySizePad)  
                TemInd(1,2) = ImySizePad; 
            end 
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        if (SubInd(2,2) > ImxSizePad) 
        SubInd(2,2) = ImxSizePad; 
        end 
            if  (TemInd(2,2) > ImxSizePad)  
                TemInd(2,2) = ImxSizePad; 
            end 
  
     TImage = ImagePad0(TemInd(1,1):TemInd(1,2),TemInd(2,1):TemInd(2,2),1); 
     SImage = ImagePad1(SubInd(1,1):SubInd(1,2),SubInd(2,1):SubInd(2,2),1); 
     size(TImage) 
     end 
      
 % it is assumed that the peak of the correlation function appears 
 % at the lower right corner and that the center of the search window 
 % is on the upper left corner 
 Ccorr = normxcorr2(TImage(:,:,1),SImage(:,:,1)); 
 [maxC, Imax] = max(abs(Ccorr(:))); 
 [Ypeak, Xpeak] = ind2sub(size(Ccorr),Imax(1)); 
 CorrOffset = [(Xpeak-size(TImage,2))  
               (Ypeak-size(TImage,1))]; 
      
% calculate displacements 
  Displacements = [Displacements; SubInd(2,1) + CorrOffset(1) - TemInd(2,1)... 
                   SubInd(1,1) + CorrOffset(2) - TemInd(1,1)];       
%figure, surf(Ccorr), shading flat 
             
        end 
    end 
end 
  
fid = fopen(['data' num2str(MxSize) '-' num2str(MySize) '-' num2str(SwSize) '.txt'],'a'); 
fprintf(fid,'%6.2f \t %6.2f \n',Displacements'); 
fclose(fid);toc 
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EK H 
 

Çekme Yönünde Görüntü Boyutu (piksel)
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Ek-H 1 Cıvatalı dar ek levhalı birleşim deformasyon dağılımı. 
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Ek-H 2 Cıvatalı dar ek levhalı birleşim deformasyon dağılımı. 

 

Max = 4.40 mm. 
Min  = 2.08 mm. 

Max = 5.10 mm. 
Min  = 2.32 mm. 
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Ek-H 3 Cıvatalı geniş ek levhalı birleşim deformasyon dağılımı. 
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Ek-H 4 Cıvatalı geniş ek levhalı birleşim deformasyon dağılımı. 

Max = 5.56 mm. 
Min  = 4.40 mm. 

Max = 3.47 mm. 
Min  = 2.32 mm. 
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Ek-H 5 Kaynaklı dar ek levhalı birleşim deformasyon dağılımı. 
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Ek-H 6 Kaynaklı dar ek levhalı birleşim deformasyon dağılımı. 

Max = 6.95 mm. 
Min  = 1.85 mm. 

Max = 4.47 mm. 
Min  = 3.24 mm. 
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Çekme Yönünde Görüntü Boyutu (piksel)
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Ek-H 7 Kaynaklı geniş ek levhalı birleşim deformasyon dağılımı. 
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Ek-H 8 Kaynaklı geniş ek levhalı birleşim deformasyon dağılımı.

Max = 6.02 mm. 
Min  = 4.40 mm. 

Max = 5.56 mm. 
Min  = 2.55 mm. 
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