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 Bu çalı�ma, infrared termografi ve yapay sinir a�ları temelinde e�me yorulması 

altındaki metal malzemelerin kırılma öncesi durumunu tespit etmek amacıyla 

gerçekle�tirilmi�tir. Metal malzemelerin yorulma süreci üç farklı sıcaklık a�aması 

göstermektedir. Bunlardan, ilki ba�langıç sıcaklık artı� a�aması, ikincisi sabit sıcaklık 

a�aması, üçüncüsü malzemenin bozulması sonucunda sıcaklı�ın ani bir tepe de�ere 

ula�arak dü�tü�ü a�amadır. Yorulma süreci için kritik olan üçüncü bölgeyi tespit 

etmek amacıyla, FLIR E45 termal kameradan 1Hz frekansında kaydedilen termal 

görüntüler MATLAB 7.1’de hazırlanmı� olan görüntü i�leme programına transfer 

edilmektedir.  Bu program ile her bir termal görüntüde bulunan karakteristik leke 
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sıcaklıklarını ifade eden alanlar, görüntüden kesilerek yapay sinir a�ları tarafından 

i�lenecek hale getirilir ve yapay sinir a�larına verilir. 

 Görüntü tanıma ve sınıflandırma �eklinde yapay sinir a�ları ile sayısal olarak 

elde edilen karakteristik sıcaklık de�erleri kullanılarak malzeme yüzeyindeki sıcaklık 

da�ılımının matematik modeli olu�turulur ve bu model kullanılarak görüntünün di�er 

lekelerindeki sıcaklık de�erleri kullanılmadan malzeme yüzeyindeki sıcaklık 

da�ılımı bulunabilir.  Bu yakla�ım veri i�leme sürecini hızlandırdı�ı için gerçek 

resmi i�lemeye nazaran daha hızlı sonuçlar alınmasını sa�lar. Bu sayede bir sonraki 

resim alınana kadar bir önceki resmin i�lenmesi bitirilmi� olur ki bu da malzemenin 

yorulma durumunu gerçek zamanda izleme imkânı sa�lar. 

 Resimlerin matematik modellerini kullanarak elde edilen verilerin i�lenmesi ile 

malzemenin yo�un deformasyona u�rayan bölgelerinde sıcaklık artı�ları 

gözlenmi�tir. Yo�un deformasyonun meydana geldi�i yüksek sıcaklıklı bu bölgeler 

muhtemel çatlak ba�lama bölgeleri olarak tespit edilerek, yorulma sürecinin sonuna 

kadar gözlenmi�tir. 

 

 Anahtar Kelimeler: �nfrared termografi, görüntü i�leme, yapay sinir a�ları, 

yorulma, çatlak ba�langıcı. 
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 This study has been performed to determine the pre-fracture state of metals 

under bending fatigue by using the infrared thermography and artificial neural 

networks. Fatigue behavior of metals shows temperature profiles with three stages: 

an initial temperature increasing stage of the specimen mean temperature region, a 

constant (equilibrium) temperature region, an abrupt temperature increase region at 

end of which the specimen fails and its temperature falls instantly. In order to 

recognize critical third region, thermal images of the specimen under testing taken by 

FLIR E45 thermal camera at 1Hz were digitalized and transferred to the image 

processing program which we have developed in MATLAB 7.1 environments. With 

this program, fields that represent temperatures of the characteristic spots in each 
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thermal image are cut from the image, made to be ready for processing by artificial 

neural networks and applied to artificial neural networks. 

 Mathematical model of the temperature distribution over the surface of 

specimen is formed with characteristics temperature values that are obtained as 

numerically by using classification and pattern recognition type artificial neural 

networks. By using this model, temperature distribution over the surface of specimen 

can be found as without utilizing temperature values of other spots of the image. 

Since this approach makes the data processing duration faster, it provides obtaining 

the results faster regarding to the process of real picture. Thus, before capturing the 

latter image, the processing of former image will have been completed. So, this 

provides monitoring of fatigue situation of specimen in real time.  

 Temperature increases at the regions of specimen that are subject to heavily 

deformation were observed by processing the data obtained by using mathematical 

models of the images. These regions at which heavy deformations occur were 

observed until the end of fatigue duration by determining them as probable initial 

crack regions. 

  

 Keywords: Infrared thermography, image processing, artificial neural 

networks, fatigue, crack initial. 
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1.  G�R�� 
 
 
 
 19. yüzyıl endüstri devriminden sonra, yapılarda ve makine elemanlarında, 

ba�ta demir ve çelik olmak üzere, metal kullanımında büyük ölçüde artı� olmu�tur. 

Mekanik olarak çalı�an makine elemanları, tekrarlı de�i�ken yüklere maruz kalmakta 

ve bunun sonucunda da malzemelerde hasar meydana gelmektedir. Bu süreçte ortaya 

çıkan hasarlar, tasarım mühendisli�inde önemli bir problem olarak güncelli�ini 

korumaktadır. Hasarların bir kısmının tasarım hatalarından kaynaklandı�ı, önemli bir 

kısmının ise üretim sürecinde malzemenin içinde olu�an hatalardan kaynaklandı�ı 

tespit edilmi�tir. Bu hatalara ba�lı olarak malzemede çalı�ma sırasında çatlak 

olu�tu�u ve bu yüzden makine elemanlarının kırıldı�ı anla�ılmı�tır. Tasarımdaki 

de�i�iklikler ve üretim yöntemlerindeki geli�meler ile malzemelerdeki iç yapı 

hatalarının azaltılması, olu�an hasar sayısını da önemli ölçüde azaltmı�tır.    

 Yorulma, bir malzemeye uygulanan sürekli veya de�i�en kuvvetlerin etkisi ile 

malzemenin i�levsellik yetene�inin kaybolmasını tanımlamak için kullanılan bir 

terimdir. Sonuç olarak yorulma, demiryolu araçlarındaki aksların kırılması, bir 

di�lideki di�lerin eksilmesi, helikopter pervane �aftındaki bir çatlak veya gemilerin su 

altındaki kısımlarında olu�an sızıntı gibi yapısal bozulmalara yol açabilen ve geri 

dönü�ü olmayan bir süreçtir. 

 
 
1.1.  Çalı�manın Amacı 
 
 
 Mekanik sistemlerde arızaların meydana gelmesi her zaman zor �artları 

gerektirmez. Buna ra�men yinede, bu yapılar büyük kuvvetlere dayanım gösterecek 

�ekilde tasarlanırlar. Mekanik sistemlerin tasarımındaki ortak özellik, öngörülen 
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çalı�ma ömrünün önemli bir kısmında malzemenin i�levselli�ini koruyabilmesi, yani 

çalı�ır durumda kalabilmesidir. Metal malzeme ve yapılar çalı�ma ömrü içinde, 

yıldan yıla, günden güne defalarca harici etkilere maruz kalabilirler. Bu süreç 

içindeki her etki yorulma olayına, küçük de olsa, geri döndürülemez bir katkı yapar.  

 Görüldü�ü gibi endüstride kullanılan metal malzeme ve yapılarda olu�abilecek 

hasarın önceden tahmin edilebilmesi ve tespiti oldukça önemlidir. Halen bu amaçla 

yaygın olarak kullanılan ultrasonik, akustik emisyon, girdap akımları ve  X-ı�ını gibi 

ölçme teknikleri ile metalik cisimlerdeki gizli hasarları tespit etmek zordur. Bu 

yöntemler etkin olmalarının yanı sıra uzun zaman gerektiren ve pahalı yöntemlerdir.  

 Bunlara kar�ın, infrared termografi tekni�i (�RTT) basitli�inin yanı sıra 

nispeten geni� bölgelerin hızlı incelenmesini sa�layan ve kullanıcı açısından tehlike 

arz etmeyen tahribatsız bir muayene yöntemidir. Bu yöntem, termal dalgaları uzaktan 

algılayabilme yetene�inden dolayı metal malzemelerin incelenmesinde oldukça cazip 

bir duruma gelmi�tir. 

 Yorulma sürecindeki çatlak ba�langıcı gibi hasar olu�umları veya kalıcı kayma 

bantlarındaki plastik deformasyonlar, malzemenin yüzeyinde heterojen bir sıcaklık 

da�ılımının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Malzeme yüzeyinde meydana gelen 

bu termal radyasyonun yorulmayla olan ili�kisini ara�tırma fikri ise �RTT’yi daha da 

ilgi çekici hale getirmi�tir. Son yıllarda infrared (�R) kameralarda meydana gelen 

geli�meler metallerin yorulma davranı�ının ara�tırılmasında �RTT’nin güçlü bir 

tahribatsız ve temassız muayene yöntemi olarak kullanılmasını sa�lamı�tır. 

 Bu tez çalı�masında yukarıda ifade edilen görü�ler do�rultusunda, metallerde 

yorulma sürecinde olu�abilecek hasarların infrared termografi tekni�i kullanılarak 

tespit edilmesine yönelik çalı�malar yapılmı�tır. Bu amaçla seçilmi� olan st37 çelik 
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numune, e�me yorulmasına tabi tutularak termografik olarak izlenmi�tir. Bu yolla 

elde edilen termal görüntülerin çe�itli resim i�leme yöntemlerine tabi tutulması ile 

malzemede olu�abilecek çatlak ba�langıcının tespit edilmesi çalı�manın temel 

amacıdır ve bunun sonucunda, malzemenin bulundu�u sistemin zarar görmesini 

engelleyici tedbirlerin alınması hedeflenmi�tir. Bunun yanı sıra gerçekle�tirilen 

deneylerde malzeme geometrisindeki farklılıkların yorulma ömrüne olan etkisi de 

termografik olarak incelenmi�tir. 

 
 
1.2.  Çalı�manın Organizasyonu 
 
 
 Tez çalı�ması 7 bölümden olu�maktadır.  

 Birinci bölümde; metallerde yorulma sürecinin geli�imi ve farklı a�amaları ile 

yorulma durumundaki sıcaklık de�i�imleri ele alınmı�tır.  

 �kinci bölümde; yorulma sürecinin izlenmesi için kullanılacak olan infrared 

termografi metodu incelenmi�tir.  

 Üçüncü bölümde; termal görüntünün i�lenmesi ile leke sıcaklıklarının elde 

edilmesini sa�layan metot açıklanmı�tır.  

 Dördüncü bölümde; infrared termografi metodu kullanılarak metal 

yorulmasının analizini sa�layan metot açıklanmı�tır. 

 Be�inci bölümde; tez çalı�masında kullanılan deney numunesi, infrared kamera, 

deney düzene�i ve deneyin yapılı�ı açıklanmı�tır. 

 Altıncı bölümde; farklı geometrilerdeki numunelerin üzerinde gerçekle�tirilen 

e�me yorulma deneylerinin sonuçları sunularak, tartı�ılmı�tır. 

 Yedinci bölümde ise tez çalı�masının genel bir de�erlendirmesi olarak varılan 

sonuçlar ve öneriler sunulmu�tur. 
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2.  KAYNAK ARA�TIRMASI 
 
 
 
 
 Bu tez çalı�masında yapılan ara�tırmalar sonucunda 102 makale ve kitap 

incelenmi� ve bunlardan konu ile direkt ili�kisi olan 12 makalenin kısa özeti a�a�ıda 

verilmi�tir.  

 G. Meneghetti (2007), yorulma sürecinde bulunan  metal malzemenin 

muhtemel kırılma bölgelerindeki sıcaklık de�i�imini incelemi�tir. Buna ba�lı olarak 

sıcaklı�ın ba�langıçtaki yükseli� aralı�ının ve sonrasındaki sabit sıcaklık aralı�ının 

zaman olarak ne kadar sürebilece�i hakkında tahminlerde bulunmu�tur.  Elde edilen 

sonuçlara göre; yüksek çevrim durumunda, ba�langıç sıcaklık artı� aralı�ının 

malzemenin kırılma anına kadar geçen sürenin 1/3’üne, orta ve dü�ük çevirim 

durumlarında ise malzemenin kırılma anına kadar geçen sürenin 1/2’sine kadar 

sürdü�ü vurgulanmı�tır. Bu bilgilere dayanarak, ara�tırmada malzemenin güvenli bir 

�ekilde çalı�aca�ı bölgenin, tahmin edilen kırılma anına kadar gerçekle�en toplam 

çevrim sayısının 1/3’ü ile 1/2’si arasındaki bölge oldu�u kanaatine varılmı�tır.  

  O. Plenkov ve ark. (2005), yorulma altındaki metallerde olu�an çatlak 

bölgelerinin  termografi yöntemi ile belirlenmesini ve bu bölgelerde meydana gelen 

çatlakların kırılma anına kadar büyüme yönündeki davranı�ını incelemi�tir. 

Çalı�mada, sıcaklık de�i�ikliklerinin malzemedeki tahribatlarla direkt ili�kili oldu�u 

gösterilmi� ve bu ili�kinin malzemenin dayanım durumunu izlemek ve kırılma öncesi 

durumu yakalamak için kullanılabilece�i sonucuna varılmı�tır. Söz konusu yöntemin 

etkili oldu�u, çalı�mada verilmi� olan deneysel sonuçlarla do�rulanmı�tır. 

 P. K. Liaw ve ark. (2000), deneysel sonuçlara dayanarak yorulma sürecinde 

bulunan malzeme yüzeyindeki sıcaklık de�i�iminin 4 bölgeye ayrıldı�ını göstermi� 
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ve bu bölgelerdeki sıcaklık de�i�iminin karakterini incelemi�tir. Birinci bölge 

sıcaklı�ın ba�langıç yükseli� bölgesidir. Bu bölgede sıcaklık yakla�ık olarak üssel bir 

�ekilde yükselmektedir. Bu yükseli�in sebebi olarak malzeme içerisinde ortaya çıkan 

elastik olmayan de�i�imler gösterilmektedir. �kinci bölge sıcaklı�ın sabit oldu�u 

bölgedir. Bu bölgede sıcaklık yakla�ık olarak sabit kalmaktadır. Bunun sebebi, 

malzeme içerisindeki plastik deformasyon ve dahili sürtünmelerden kaynaklanan 

elastik olmayan de�i�imler olarak gösterilmektedir.  Üçüncü bölge ise sıcaklı�ın ani 

olarak yükseldi�i bölgedir. Bunun sebebi a�ırı gerilim birikmesine ba�lı olarak 

çatlakların olu�masıdır. Dördüncü bölge ise sıcaklı�ın ani dü�ü� bölgesidir.  Çok kısa 

süren bu bölgede malzeme kırılmaktadır.  

 M. P. Luong (1998), yorulmaya maruz bırakılan otomotiv parçaları üzerinde 

geleneksel test teknikleri ile kar�ıla�tırmalı olarak infrared termografinin avantajları 

üzerinde durmaktadır. �lk olarak metallerdeki hasar ve bozuklukların olu�umunun 

gözlenmesi, ikinci olarak iç ısı da�ılımın meydana geli�inin tespiti, üçüncü olarak ise 

çok kısa zamanda yorulma dayanımının de�erlendirilmesi ele alınmı�tır. Söz konusu 

metot, numuneye de�i�en yükler uygulanırken termomekanik ba�lamadan dolayı iç 

da�ılımın ba�langıcını tespit etmekten olu�maktadır. Bu metotla, piston, krank ve 

biyel ba�lama kolu gibi otomotiv parçalarının yorulma dayanımının geleneksel 

metotlara göre çok daha kısa sürede de�erlendirilebilece�i vurgulanmaktadır. 

 B. Yang ve ark. (2001), bir reaktörde kullanılan metalin yorulma sürecini 

incelemi�tir. Alınan sonuçlar bir özellik dı�ında P. K. Liaw ve ark. (2000) 

çalı�masındaki sonuçlar ile aynıdır. Söz konusu özellik, P. K. Liaw ve arkada�larının 

(2000) çalı�masında ifade edilen, sıcaklı�ın ba�langıç yükseli� bölgesinin bu 

çalı�mada iki alt bölgeye ayrılmı� olmasıdır. Birinci alt bölgede sıcaklı�ın belli bir 
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de�ere kadar yükseldi�i, ikinci bölgede ise ba�ka bir de�ere kadar dü�tü�ü ve bundan 

sonra ise sabit sıcaklık bölgesinin ba�ladı�ı belirtilmektedir. Burada termo elastik, 

elastik olmayan ve ısı transferi �eklinde üç etkiden söz edilmektedir. Sıcaklık 

salınımlarının sebebi olarak termo elastik etkinin, sıcaklık de�i�iminin sebebi olarak 

ise elastik olmayan ve ısı transferi etkilerinin belirleyici oldu�u savunulmaktadır.    

 B.Yang ve ark.’larının (2005) bu çalı�ması ile bir önceki çalı�ma büyük bir 

ölçüde aynıdır. Burada farklı olarak, aynı yük altında bulunan de�i�ik geometrili 

malzemelerin sıcaklık da�ılımında de�i�im olaca�ı sonucuna varılmı�tır. Bununla 

ilgili olarak teorik formüllerde uygun de�i�imlerin yapılması gerekti�i 

vurgulanmı�tır. 

M. Krishnapillai ve ark.(2005), karma�ık geometriye sahip olan objelerin 

yüzeyindeki sıcaklık da�ılımının çok karma�ık oldu�unu ve bu yüzden onların 

termografik yöntemlerle ara�tırılmasının çok zor oldu�unu belirtmektedirler. 

Yazarlar tarafından bu problemin kısmen çözümü için, karma�ık bir objenin sonlu 

elemanlar yolu ile modellenmesi yöntemi önerilmi� ve bu modelin ortama göre 

uyarlanması için gerekli metotlar teklif edilmi�tir.  

N. Rajic (2002), bu çalı�mada temel bile�en termografinin geleneksel termografiye 

nazaran malzemelerde bulunan hataları daha hassas bir �ekilde algılayabildi�inden 

söz etmektedir. Bu yöntemin özellikle kompozit malzemelerde iyi sonuç verdi�i 

belirtilmektedir. Bunun yanında yazar, bu yöntemin mevcut analitik yöntemlerle 

birlikte kullanılmasının, malzemedeki kusurun derinli�ini belirlemek için de faydalı 

olabilece�ini savunmaktadır. 

V. Szekely ve M. Rencz (1999) bu ara�tırmada, termal ölçümlerin resim i�leme 

metotları kullanılarak gerçekle�tirilebilece�i yöntemleri göstermi�lerdir. Bunun yanı 
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sıra, var olan resim i�leme araç ve tekniklerinin küçük bir adaptasyon i�lemi ile 

termografik resimlere de uygulanabilece�i belirtilmektedir. 

 C. Ibarra-Castenado ve ark. (2004), termal resimlerin ilgili alanlarının her 

zaman net olarak anla�ılmadı�ını ve bundan dolayı gözle incelemede bazı önemli 

detayların kaçırılabilece�ini belirtmektedir. Bu yüzden bu tür resimlerin de�ersel 

olarak incelenmesi gerekti�i vurgulanmaktadır. Birbirinden farklı olan her bir ortam 

�artı için uygun resim i�leme yöntemi seçilmek suretiyle önemli detayları belirgin 

hale getirerek, termal resimden daha hassas ve önemli bilgiler elde edilebilece�i 

belirtilmektedir. 

 M.Omar ve ark. (2005), kusurlu olan malzemelerin tespit edilebilmesi için 

kusursuz malzemelerin karakteristiklerinin önceden bilinmesinin gereklili�inden ve 

bu amaçla kullanılacak olan metodun otomasyona tabi tutulmasının zorluklarından 

söz etmektedir. Bu engeli a�mak için yazar, termal resmi kom�u bölgelere ayırmakta 

ve bu bölgelerin benzerlik oranlarına göre malzemeleri kusurlu ve kusursuz olarak 

te�his edebilecek bir yöntem önermektedir. Bu bölgeler tespit edildikten sonra, 

i�lemlerin yalnızca kusurlu bölgelere uygulanacak olmasının daha hızlı ve daha 

isabetli bir yöntemin ortaya çıkmasını sa�ladı�ı vurgulanmaktadır.  

 X.E.Gros ve ark. (1999), kompozit malzemelerin termografik resimlerinin 

özelliklerinden söz etmekte ve bu özellikleri kullanarak malzemelerde olabilecek 

kusurların ve onların derinliklerinin tespiti için etkili yöntemler önermektedir. 

Çalı�mada ilave olarak malzemenin, de�i�ik ısıtma yöntemleri ile ısıtılmasının 

sonucunda elde edilen termografik resimlerin avantaj ve dezavantajları gösterilmekte 

ve duruma göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılması gerekti�ine dair önerilerde 

bulunulmaktadır. 
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3.   YORULMA 

 
 
 
 
3.1.   Giri� 
 
 
 
 Yorulma bozuklukları ilk olarak 19. yüzyılda demiryolu araçlarında fark 

edilmi�tir. Bu ba�lamda bir Alman demiryolu mühendisi olan A. Woehler 1860’larda 

yorulma ile ilgili  olarak ilk sistematik laboratuar deneylerini gerçekle�tirmi�tir. 19. 

yüzyılın ba�larında Ewing ve Humfrey’nin (1903) daha sonra ise Gough’un (1933) 

yorulma üzerinde yaptıkları temel çalı�malar sonucunda yüzyılın ikinci yarısında 

gerilme-çevrim sayısı e�risi (S-N) ortaya konularak yorulma ömrünün tahmini 

çalı�malarında geli�me sa�lanmı�tır (Mughrabi 2004). Bu e�riler sayesinde mekanik 

sistem tasarımcılarına, metalde yorulmaya ba�lı olarak bozulmanın ortaya çıkma 

ihtimalinin bulunmadı�ı yorulma sınırları içinde malzemeleri tasarlayabilmelerini 

sa�layacak veriler sunulmu�tur (Battat 2001). 1953’de meydana gelen ve Comet 

faciaları olarak da adlandırılan uçak kazalarından sonra yorulma ömrünün sadece 

uzama genli�ine ba�lı olmadı�ı aynı zamanda plastik gerilme genli�ine de ba�lı 

oldu�u ortaya konulmu�tur (Mughrabi 2004). 

 Yorulma bozukluklarına, rüzgâr ve di�er çevresel faktörler tarafından çok sık 

olarak titre�ime maruz kalan iletim hattı direkleri ve köprüler gibi ince ve uzun çelik 

yapılarda da rastlanmı�tır. 

 Deniz araçlarındaki dalga etkisi de yaygın bir yorulma kayna�ıdır. �kinci 

Dünya Sava�ı yıllarında kaynaklı ba�lantı yapılarak imal edilen tanker ve gemilerde 

gevrek kırılmalar gözlenmi�tir (Fuchs ve Stephens 1980, U�uz 1996, Tekeli 2002). 
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Çünkü kaynaklı ba�lantılar, yorulma bozuklukları için hassas bir yapı meydana 

getirmektedir. Bunun temel sebeplerinden biri, kaynaklı ba�lantıların çatlakların 

ba�laması için uygun olan di�er faktörlere hassas olmasıdır. �kinci bir sebep ise kırık 

ve çatlakların büyüme hızını artıran, kaynak esnasında olu�an ısınma ve so�umanın 

yol açtı�ı yüksek seviyedeki artık gerilmelerdir. 

 
 
 
3.2.   Yorulma Ömrünün Farklı A�amaları 
 
 
 
 20. yüzyılın ba�larındaki mikroskobik çalı�malar, yorulma çatlak birikiminin 

kayma bantlarındaki görünmeyen mikroçatlaklar �eklinde ba�ladı�ını göstermi�tir. 

Devamındaki mikroskobik ara�tırmalar sonucunda çatlakların büyüdü�ü görülerek, 

mikroçatlak birikiminin genel olarak yorulma ömrünün ba�larında meydana geldi�i 

belirlenmi�tir (Schijve 2001). E�er malzemeye yorulma limitlerinin üstünde bir 

gerilme uygulanırsa bu belirtiler hemen meydana gelebilmektedir. Yorulma limiti, 

yorulma bozuklu�u meydana getirmeyecek düzeydeki çevrimsel gerilmedir. Çatlak 

birikimi ba�langıçta  olu�masına ra�men, mikroçatlaklar toplam yorulma ömrünün 

önemli bir kısmında gözle seçilemeyecek kadar küçüktür. Çatlaklar görünür seviyeye 

ula�tı�ında malzemenin geri kalan ömrü, toplam ömrün çok küçük bir yüzdesi 

kadardır (Schijve 2001). 

 Yorulma ömründeki de�i�ik adımlar �ekil 3.1’de görülmektedir. �ekil 3.1’den 

de görüldü�ü gibi nihai bozulmaya kadar olan yorulma ömrü iki periyottan meydana 

gelmektedir. Bunlar, çatlak ba�langıç periyodu ve çatlak büyüme periyodudur. �ki 

periyot arasındaki fark büyük önem ta�ır. Çünkü, çe�itli yüzey �artları ba�langıç 

periyodunu etkilerken, çatlak büyüme periyodu üzerindeki etkileri ihmal edilebilir. 
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Yüzey pürüzlülü�ü bu �artlardan biridir. A�ındırıcı ortamlar, çatlak ba�lama ve 

çatlak büyüme periyodunu etkileyebilir. Fakat her iki periyot için etki �ekli farklı 

olabilir. Gerilme yo�unluk faktörü (K t ) çatlak ba�langıcı tahmini için önemli bir 

parametredir. Gerilme �iddet faktörü (K) ise çatlak büyüme tahminleri için kullanılır. 

 
 
 

 
 
 

�ekil 3.1 Yorulma ömrünün farklı a�amaları ve ilgili faktörler 
 
 
 

3.3.   Çatlak Birikimi ve Ba�langıcı 
 
 
 
 Yorulma çatlak ba�langıcı ve çatlak büyümesi kayma bantlarındaki çevrimsel 

kaymanın bir sonucudur. Bu, dislokasyonların bir sonucu olarak çevrimsel plastik 

deformasyon demektir. Yorulma, akma gerilmesinin altındaki gerilmelerde de 

meydana gelebilir. Dü�ük gerilme seviyelerinde plastik deformasyon malzemenin az 

sayıdaki taneleri ile sınırlıdır. Bu mikroplastiklik, malzeme yüzeyindeki tanelerde 

daha kolay meydana gelebilir. Çünkü çevreleyen malzeme sadece bir yüzde 

mevcuttur. Di�er yüz genellikle hava gibi gaz halindeki veya deniz suyu gibi sıvı 

haldeki ortamlardır. Sonuç olarak yüzey tanelerindeki plastik deformasyon, alt yüzey 
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tanelerindeki plastik deformasyondan daha dü�ük gerilmeler altında olu�abilir 

(Schijve 2001). 

 Çevrimsel kayma, çevrimsel bir kesme gerilmesi gerektirir. Mikro ölçekte, 

kesme gerilmesi malzeme içinde homojen olarak da�ılmamaktadır. Kristal yapı 

kayma düzlemleri üzerindeki kesme gerilmesi taneden taneye, tanelerin kristal yapı 

yönelimi, tanelerin �ekli ve büyüklü�ü ve malzemenin elastik anizotropisine ba�lı 

olarak farklılık gösterir. Çevrimsel kayma için bu �artlar malzeme yüzeyindeki bazı 

tanelerde, di�er yüzey tanelerindekinden daha elveri�lidir. Bir yüzey tanesinde 

kayma meydana gelirse, �ekil 3.2.a’da görüldü�ü gibi malzeme yüzeyinde buna 

ba�lı olarak bir kayma adımı olu�acaktır. 

 
 
 

 
 
 

�ekil 3.2 Çevrimsel kaymanın çatlak birikimine yol açması 
 
 
 

 Bu durumda ortaya çıkan yeni malzeme yüzeyi ço�u ortamlarda bir oksit 

yüzeyi ile kaplanır. Bu çok ince yüzeyler, malzeme yüzeyine kuvvetlice ba�lanırlar 

ve kolaylıkla kaldırılamaz. Di�er önemli bir durum ise yükün artması esnasındaki 
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kaymanın, kayma bantlarındaki bazı uzama sertle�melerini de ifade ediyor olmasıdır. 

Bunun bir sonucu olarak, yükün bo�alması üzerine aynı kayma bandı üzerinde ters 

yönde bir kesme gerilmesi meydana gelmektedir. Böylece aynı kayma bandında 

terslenmi� bir kayma meydana gelir. Bu çevrimsel kayma tam bir terslenmi� kayma 

i�lemi olmaz. Bunun iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi, kayma adımında olu�an 

ince oksit yüzeyin tamamen kaldırılamaması, ikincisi ise kayma bantlarındaki uzama 

sertle�mesinin de tam olarak terslenememesidir. Bunun bir sonucu olarak terslenmi� 

kayma aynı kayma bandında meydana gelmesine ra�men, biti�ik paralel kayma 

düzlemlerinde olu�ur. Bu durum �ekil 3.2.b’de görülmektedir. Bu olayların olu� 

sırası sonraki çevrimde de meydana gelebilir. Bu durumlar �ekil 3.2’c ve d 

gösterilmi�tir (Schijve 2001). �ekil 3.2’de bu olaylar basit olarak ele alınmı� 

olmasına ra�men bazı önemli noktaları vurgulamak gerekir. Bunlar; 

 1-) Tek bir çevrim, malzeme içinde gerçekte bir mikroçatlak olan mikroskobik 

bir girintinin meydana gelmesi için yeterlidir.  

 2-) �lk çevrimde meydana gelen mekanizma sonraki çevrimde de 

tekrarlanabilir. Ardı�ık çevrimler sonucunda, her bir çevrim çatla�ın geni�lemesine 

sebep olur. 

 3-) Bir mikro çatla�ın ilk ba�langıcının muhtemelen bir kayma bandı boyunca 

meydana gelece�i tahmin edilir. Bu, �ekil 3.3’de görüldü�ü gibi de�i�ik mikroskobik 

ara�tırmalar tarafından do�rulanmı�tır.  

 4-) Yükleme ve bo�alma boyunca kayma düzlemlerinin en küçük yer 

de�i�tirmesi yüzeyde bir girintiye yol açmaktadır. Bununla birlikte terslenmi� kayma, 

kayma bandının alt kenarında meydana gelirse yüzeyde bir çıkıntı gözlenir (Forsyth 
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1969). Fakat potansiyel uzama enerjisi bakımından, bir kayma bandında çevrimsel 

kayma sonucu girinti olu�ması daha olasıdır.  

 5-) �ekil 3.2’deki basit girinti mekanizması farklı ve daha karma�ık olsa bile 

atomlar arasındaki ba�ların bozulmasını ifade eder. E�er bir kayma adımı, serbest 

yüzeyin içine nüfuz ederse girinti meydana gelir. Bir büyüyen yorulma çatla�ının 

ucunda da meydana gelebilir. Çatlak ucunda olu�an dislokasyonlar da çatlak 

ucundaki ba�ların bozulmasına sebep olabilir. Bu durum, atomlar arasındaki ba�ların 

etkin bir ortam tarafından hızlandırılarak bozulması olarak ta dü�ünülebilir. Malzeme 

yüzeyindeki çatlak ba�langıcı için birçok ba�ımsız de�i�ken vardır. Çok pratik 

sebeplerden biri bir çukurun çentik etkisi veya di�er geometrik süreksizliklerden 

dolayı olu�an homojen olmayan gerilme da�ılımıdır. Homojen olmayan gerilme 

da�ılımından dolayı yüzeyde bir gerilme yo�unlu�u meydana gelir. Bundan ba�ka 

yüzey pürüzlülü�ü de malzeme yüzeyindeki çatlak ba�langıcını artırır. Malzeme 

yüzeyinde benzer etkiyi olu�turan di�er yüzey �artları, kimyasal a�ınma sonucunda 

olu�an a�ınma oyukları ve a�ınma yorulma zararıdır. Buradan, çatlak ba�langıç 

periyodunda yorulmanın bir yüzey olgusu oldu�u ifade edilebilir (Schijve 2001). 

 
 

 
 

�ekil 3.3 Saf bir bakır numunedeki mikroçatlak ve çevrimsel kayma bantlarının 
geli�imi a) Görünen kayma çizgileri b) Aynı kayma çizgilerinin %5 daha 
fazla gerilmi� durumdaki açıklı�ı 
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3.4.   Mikroçatlak Geli�imi 
 
 
 
 Mikro çatla�ın büyüklü�ü tek bir tanenin ebatlarında oldu�u sürece, kristal 

yapılı ve birkaç farklı kayma sistemli, elastik anizotropik bir malzemede bulundu�u 

dü�ünülür. Bir mikroçatlak, çatla�ın ucundaki gerilme yo�unlu�u ile mikro seviyede 

homojen olmayan bir gerilme da�ılımına sebep olur. Bunun sonucu olarak bir kayma 

sisteminden daha etkin olabilir. Ayrıca, çatlak bazı biti�ik tanelerde malzeme içinde 

büyüyorsa, kayma dislokasyonları üzerindeki zorlama kom�u tanelerden dolayı 

artacaktır. Benzer �ekilde kayma dislokasyonları tek bir kayma düzleminde devam 

etmeyerek farklı yönlerdeki kayma düzlemleri üzerinde de meydana gelebilecektir. 

Böylece mikroçatlak büyüme yönü ba�langıç kayma bandı yöneliminden sapacaktır. 

Genelde �ekil 3.4’de görülece�i gibi yükleme yönüne dik bir büyüme e�ilimi vardır. 

Mikroçatlak büyümesi çevrimsel plastikli�e ba�lı oldu�u için kaymaya kar�ı olan 

engeller çatlak büyümesi için bir e�i�i belirtebilir. Bu, yapılan de�i�ik çalı�malarda 

gözlenmi�tir. �ekil 3.5’de görüldü�ü gibi her bir çevrim ba�ına çatlak uzunluk artı�ı 

olarak ölçülen çatlak büyüme hızı, çatlak ucu ilk tane sınırına yakla�tı�ı zaman 

azalmaktadır. Tane sınırını geçtikten sonra di�er tanenin içinde çatlak büyürken 

çatlak büyüme hızı artmaktadır. �kinci tanenin sınırına yakla�tı�ı zaman tekrar çatlak 

büyüme hızının azaldı�ı görülmektedir. �kinci tane sınırını geçtikten sonra ise kararlı 

olarak artan bir hız ile büyümeyi sürdürmektedir. Mikroçatlak büyümesi serbest 

yüzey �artlarından ba�ımsız olarak meydana geldi�i zaman çatlak ba�langıç 

sürecinin tamamlandı�ı varsayılmaktadır. Bu, e�er malzemenin çatlak büyüme 

direnci kendili�inden çatlak büyüme hızını kontrol ediyorsa çatlak büyüme 

periyodunun ba�ladı�ı anlamına gelir (Schijve 2001). 
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 Çatlak ba�langıç periyodundan, çatlak büyüme periyoduna geçi�te mikro 

çatla�ın büyüklü�ü farklı malzeme tipleri için farklı olacaktır. Bu geçi�, büyüyen bir 

mikro çatla�ın üstesinden geldi�i mikro yapısal engellere ba�lıdır. Bu engeller her 

malzemede farklıdır. 

 
 
 

 
 
 

�ekil 3.4 Bir mikro çatla�ın kesit alanı 
 
 
 

 
 
 

�ekil 3.5 Bir alüminyum ala�ımındaki çatlak büyümesi üzerinde tane sınırlarının 
etkisi 
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 Çatlak ba�langıç süresi mikroçatlak büyümesini de içine almaktadır. Çatlak 

büyüme hızı dü�ük oldu�u için ba�langıç süresi yorulma ömrünün önemli bir kısmını 

kapsayabilir. Bu, çatlak büyüme e�rilerinin genelle�tirilmi� �ekli olan �ekil 3.6’da 

görülmektedir. Burada, bozuklu�a kadarki yorulma ömrü N ve yorulma çevrim sayısı 

n kullanılarak (n/N) yorulma ömrü tükeniminin yüzdesinin bir fonksiyonu olarak 

çatlak büyüme geli�imi �ematik olarak ifade edilmi�tir. Tamamen bozulma n/N = 1 = 

% 100 durumunda olu�maktadır. 

 
 
 

 
 
 

�ekil 3.6 Yorulma çatlak büyümesinin farklı durumları 
 
 
 

 �ekil 3.6’da yorulma ömrünün ba�langıcındaki çatlak ba�langıcı ile ba�langıç 

çatlak uzunlu�unun farklı de�erlerini içine alan  üç ayrı e�ri vardır. Alttaki e�ri, 

mükemmel bir yüzeye sahip malzemedeki mikroçatlak ba�langıcına kar�ılık 
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gelmektedir. Ortadaki e�ri ise bir girintideki çatlak ba�langıcını ifade etmektedir. En 

üstteki e�ride de, kaynaklı bir ek gibi malzeme bozuklu�undan olu�an çatlak 

ba�langıcını göstermektedir. 

 Bu genelle�tirilmi� �ekil ile ilgili olarak bazı tespitlerde bulanacak olursak 

(Schijve 2001); 

 1-) Mükemmel bir serbest yüzeyden ba�layan mikroçatlaklar nanometre 

düzeyinde bir uzunlu�a sahip olabilir. Bununla birlikte bir girintide biriken çatlaklar, 

girintinin büyüklü�ü ile aynı büyüklükte ba�layacaktır. Bu büyüklük mikrometre 

düzeyinde olabilir. Büyük bozukluklardan ba�layan çatlaklar ise algılanabilir büyük 

çatlak uzunluklarına sahip olurlar. 

 2-) 1 ve 2 numaralı çatlak büyüme e�rileri, yorulma ömrünün önemli bir 

kısmının 1 mm’nin altında gözle görülemeyen çatlak büyüklü�ü olarak geçti�ini 

göstermektedir. 

 3-) �ekildeki noktalı çizgiler ise bozuklu�a kadar çatlakların büyümeme 

olasılı�ını göstermektedir.  Bu, o bölgede malzeme içinde çatlak büyümesini 

durduracak engellerin oldu�unu ifade etmektedir. 

 Burada olası çatlak büyüme geli�imlerini belirten bazı tespitlerde 

bulunulmaktadır. Çe�itli pratik �artlar altında, yorulma mekanizmasının bazı özel 

durumları da yorulmayı etkileyen parametreler olarak de�erlendirilmektedir. Bunlar; 

 1-) Malzemenin kristal yapı durumu, 

 2-) Kalıntı maddelerde çatlak birikimi, 

 3-) Küçük çatlaklar, çatlak büyüme engelleri, çatlak büyüme e�ikleri, 

 4-) Çatlak birikimi sayısı, 

 5-) Yüzey etkileri, 
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 6-) Çatlak büyümesi ve çizgiler, 

 7-) Çevresel etkiler, 

 8-) Çevrimsel gerilme ve çevrimsel burulmadır. 

 
 
 
3.4.1. Kristal Yapı Durumları 
 
 
 
 Bir mikro çatla�ın büyüme ba�langıcı, genelde kayma düzlemi boyunca 

meydana gelme meyli göstermektedir. Bir malzemenin kristal yapısı, çatlak 

ba�langıç periyodu boyunca malzemenin mekanik davranı�ı üzerinde bazı etkilere 

sahiptir. Kristal yapı özellikleri malzemeden malzemeye de�i�ir. Sonuç olarak 

mikroçatlak ba�langıcı malzemenin kristal yapı özelliklerine ba�lı olarak etkilenir 

(Schijve 2001). Bunlar; 

 1-) Kristal kafes tipi,  elastik anizotropik, 

 2-) Kayma sistemleri, çapraz kayma serbestisi, 

 3-) Tane büyüklü�ü ve �ekli, 

 4-) Taneden taneye kristal yöneliminin de�i�imidir.  

 Üç faklı kafes tipi vardır. Bunlar; yüzey merkezli kübik kafes, hacim merkezli 

kübik kafes ve sıkı paketlenmi� hekzagonal kafes tipidir. Bir malzemenin elastik ve 

plastik davranı�ı kristal yapısına ba�lıdır, fakat aynı kristal kafes tipi için büyük 

farklılıklar da ortaya çıkabilir (Dieter 1986). 

 Yorulma genel olarak büyük plastik deformasyon olmaksızın dü�ük gerilme 

seviyelerinde meydana gelir. Elastik anizotropinin bir sonucu olarak taneden taneye 

gerilme da�ılımı, her bir tanede �ekil 3.7’de gösterildi�i, gibi homojen olmayabilir. 

Taneden taneye gerilme da�ılımının homojensizli�i alüminyum ve onun ala�ımları 
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için küçük, çelik ve bakır için oldukça büyüktür. Alüminyum ala�ımındaki tanelerin 

ço�u aynı gerilme seviyesine maruz kalırken, çelik ve benzeri malzemelerde gerilme 

seviyesi taneden taneye önemli oranlarda de�i�mektedir (Schijve 2001). 

 
 

 
 
 

�ekil 3.7 Elastik anizotropiden dolayı taneden taneye homojen olmayan gerilme 
da�ılımının basit �ekli 

 
 
 
3.4.2. Katkı Maddelerde Çatlak Ba�langıcı 
 
 
 
 Teknik malzemelerin ço�unda ala�ımların eritilerek üretilme i�lemleri sırasında 

içine karı�tırılan yabancı maddeler bulunmaktadır. Yüksek dayanımlı çeliklerde 

yorulma çatlak çekirdeklenmesi, malzeme yüzeyinde veya yüzeyin hemen altında 

belli bir yerde bulunan mikroskobik büyüklükteki metalik olmayan katkı 

maddelerinde gözlenmi�tir (Schijve 2001). Genelde katkı maddeler, statik dayanım 

için zararsız olarak varsayılırlar. Buna ra�men, katkı maddeleri malzeme içinde 

mikro seviyede bir gerilme da�ılımına etki eden yabancı bile�enlerdir. Bu maddeler, 

büyük plastik uzamalarda malzeme içinde olu�an bo�luklardan dolayı malzemenin 

sünekli�ini azaltabilirler. Sonuç olarak katkı maddeleri özellikle yüksek dayanımlı 
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malzemelerde, çatlak birikimine katkıda bulunabilirler. �ekil 3.8’de 2024-T3 

alüminyum ala�ımının yüzeyindeki kalıntı malzemelerden dolayı olu�an mikroçatlak 

birikimli kayma �eridi görülmektedir. 

 Katkı maddelerindeki çatlak birikimi her zaman malzeme yüzeyinde meydana 

gelmeyebilir. Malzeme yüzeyinin hemen altında da olu�abilmektedir. Malzeme 

yüzeyinin altında olu�an çatlak birikimi çok nadir olarak gözlenmi�tir. E�er katkı 

madde büyük ise veya önemli bir malzeme bozuklu�u mevcut ise alt yüzey çatlak 

birikimi meydana gelebilmektedir  (Dieter 1986). 

 
 
 

 
 
 

�ekil 3.8 Bir alüminyum ala�ımın parlatılmı� yüzeyindeki kalıntı malzemenin 
ucunda olu�an mikroçatlak birikimli kayma bandı 

 
 
 
3.4.3. Küçük Çatlaklar, Çatlak Büyüme Engelleri ve E�ikler 
 
 
 
 Çalı�ma ortamlarında oldu�u gibi laboratuar uygulamalarında da küçük çatlak 

uzunluklarında büyümesi durmu� küçük çatlak birikimleri gözlenmi�tir. Bu durum, 

“çatlaklar bir engel ile kar�ıla�mı� ve büyüyememektedir” �eklinde yorumlanmı�tır. 

Kar�ıla�ılan bu engeller çatlak büyümesi için bir e�iktir (Schijve 2001). 1950’lerde 
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Frost ve arkada�ları yayılmayan yorulma çatlakları üzerine çalı�malar yaptılar ve 

�ekil 3.9’da görüldü�ü gibi, dü�ük çevrimli yük altında test edilen çentikli yumu�ak 

çelik numunede küçük yorulma çatlakları olu�tu�unu gözlemi�lerdir. (Frost ve 

Philips 1956). Frost tane çaplarına kadar büyümü� ve yayılmayan mikroçatlaklar 

tespit etmi�tir. 

 1970’lerde ve daha sonrasında, çentiksiz numunelerde de büyümeyen 

mikroçatlak olu�umları gözlenmi�tir. Mikroçatlak büyümesi için tane sınırları 

yorulma limitinin altındaki gerilme seviyelerinde bir engel olarak görülmektedir. 

Mikroçatlaklar bir tanede birikmekte ve kom�u tanelere geçememektedir. 

 
 
 

 
 
 

�ekil 3.9 Yumu�ak çelikten yapılmı� dönen bir çubuk numunedeki çenti�in dibindeki 
yayılmayan yorulma çatla�ı 

 
 
 
3.4.4. Çatlak Birikimi Sayısı 
 
 
 
 Ço�u zaman servis süresi içinde yorulma bozulması, tek bir yorulma çatla�ının 

büyümesinin sonucudur. Yorulma çatla�ı ba�langıcı bir yüzey olgusudur. Fakat 

malzeme yüzeyinde binlerce tane bulunmaktadır. Tanelerin anizotropisinden dolayı 
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gerilme bütün yüzey tanelerinde aynı de�ildir. Bununla birlikte tanelerin �ekli, 

büyüklüklerinin çe�itlili�i mikro seviyede gerilme da�ılımının de�i�mesine katkıda 

bulunur. Kristal kafes yapısının yönelimi taneden taneye farklı olabilir (Dieter 1986). 

E�er malzemenin serbest yüzeyine yakın küçük bir katkı malzemesinde çatlak 

birikimi meydana geliyorsa, katkı malzemesinin yönelimi, �ekli ve büyüklü�ü de 

taneler arasında olu�an gerilme farklılı�ının di�er bir kayna�ıdır. Bunun yanı sıra 

yüzey pürüzlülü�ü de taneler arasında olu�an gerilme farklılı�ına katkıda bulunur. 

Çentiksiz bir numunede yorulma çatlaklarının birikimi çevrimsel kayma ve çatlak 

birikimi için bütün �artların en elveri�li oldu�u bölgede meydana gelecektir. Çatlak 

birikiminin olu�tu�u bölge malzemenin en zayıf ba�lantısı olarak adlandırılır. 

Yorulma çatlak birikimi periyodu, yorulma ömrünün büyük bir kısmını kapsar. Bir 

mikroçatlak, nihai bozulmaya yol açan makro çatlak büyüme periyodu içinde büyür. 

Di�er çatlak birikimleri ise hala mikroçatlak birikimi için bölgesel �artların 

da�ılımının bir sonucu olarak çatlak ba�lama periyodunda olabilir. Bunun sonucu 

olarak ta kırılma yüzeyinin büyük ölçekli görüntülerinde görülmeyebilirler (Dieter 

1986). 

 Gerilme genli�i yüksek ise durum farklıdır. Mikro yapısal e�ikler gittikçe daha 

az önem ta�ır. Çünkü yüksek gerilme seviyelerinde onlar daha kolay geçilir. Sonuç 

olarak daha çok mikroçatlak büyüyebilir. Bu özellikle alüminyum ala�ımlarda 

gözlenmi�tir. Bu ala�ımlardaki farklı tanelerdeki gerilme seviyeleri az çok benzerdir. 

Çünkü dü�ük elastik anizotropiye sahiptirler. Yüksek gerilme seviyelerinde 

alüminyum ala�ım numuneler üzerinde yapılan ara�tırmalarda farklı yüzey 

tanelerinde çok sayıda mikroçatlaklar görülmü�tür (Kung ve Fine 1979, Sigler ve 

ark. 1983). 



 23 

3.4.5. Yüzey Etkileri 
 
 
 
 Yüzey etkileri çatlak ba�lama periyodunu azaltan veya artıran bütün �artları 

kapsar. Bu etkilerin bazıları �ekil 3.10’da görülmektedir. Yüzey pürüzlülü�ü ve 

yüzey zararı, yüzeyin mükemmel düz bir �ekle sahip olmadı�ını ifade eder. Bunun 

bir sonucu olarak malzeme yüzeyi boyunca küçük ölçekli gerilme yo�unlukları 

meydana gelir. Gerilme yo�unlukları bu bölgelerden uzakla�tıkça hızlı bir �ekilde 

azalmasına ra�men malzeme yüzeyindeki çevrimsel kayma ve çatlak birikiminin 

ilerlemesi için hala önemlidir (Schijve 2001). 

 
 
 

 
 
 

�ekil 3.10 Çatlak ba�langıcı ve çatlak büyüme periyodu üzerindeki etkiler 
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 �stenilmeyen yüzey etkilerinin en zararlı sonucu yorulma limitini çok büyük bir 

oranda dü�ürmesidir. Bu özellikle sonsuz bir ömür için tasarlanmı� yapısal 

malzemelerde önemlidir. Çentik, oyuk gibi istenilmeden meydana gelen yüzey 

zararları da çok etkili olabilir. Bu durum a�ınmadan dolayı olu�an zarar 

mekanizmaları için de geçerlidir (Schijve 2001). 

 
 
 
3.4.6. Çatlak Büyümesi ve Çizgiler 
 
 
 
 Çatlak büyüme periyodunda, yorulma çatlak büyümesi malzeme yüzey 

�artlarından etkilenmez. Çatlak büyümesi malzemenin kütle ve hacmine ba�lı bir 

olgudur. Genellikle çatlak, uygulanan asal gerilmelere dik olarak büyür. Simetrik 

numunelerde tek eksenli yükleme �artları için çatlak büyüme yönü büyük ölçüde 

yükleme yönüne diktir (McMillan ve Pelloux 1967). Daha sonra çatlak serbest 

yüzeyden uza�a do�ru büyümektedir. Kayma deformasyonları bir veya daha çok 

kayma düzleminde meydana gelecektir (McMillan ve Pelloux 1967). 

 �ekil 3.11’de tek bir yük çevriminde çatlak geni�lemesi için olası bir 

mekanizmanın �ematik görünü�ü verilmektedir. Yükleme boyunca az veya çok 

sayıdaki simetrik kayma sistemleri üzerinde meydana gelecek olan çatlak ucu plastik 

deformasyonu tarafından çatlak açılacaktır. Tek çatlaklı bir katının gerilme analizi, 

hem yüklü hem de yüksüz iken, kayma bölgelerinin gerçekte maksimum kesme 

gerilmeli bölgeler oldu�unu göstermektedir. Yükleme boyunca kayma deformasyonu 

bazı çatlakların yayılmasına sebep olacaktır. Bu geni�leyen çatlaklar için çatlak 

geni�lemesi moleküller arası ba�ların kopmasını ifade etmektedir. �ekil 3.11’de 
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görüldü�ü gibi her bir ardı�ıl yük çevriminde çatlak geni�lemesi meydana 

gelmektedir (Schijve 2001). 

 
 
 

 
 
 

�ekil 3.11 Tek bir çevrimdeki çatlak yayılması 
 
 
 

 Kayma deformasyonları, uzama sertle�mesi ve di�er mekanizmalardan dolayı 

tam olarak terslenemezler. Bunun sonucu olarak, minimum yüklemede çatlak tam 

olarak kapanamaz. �ekil 3.11’de görüldü�ü gibi her bir özel çevrimde meydana 

gelen yeni alt ve üst çatlak ucu yüzeyleri üzerinde mikro plastik deformasyon 

çizgileri olu�ur (Zappfe ve Worden 1951, Forsyth ve Ryder 1961). 

 �ekil 3.12’de ise bir alüminyum ala�ım levha �eklindeki numunenin bir büyük 

yük çevrimi ve 10 küçük yük çevrimi ile yüklenmesi sonucunda taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) ile elde edilmi� çatlak yüzeyleri görülmektedir. Burada 10 küçük 

çevrime kar�ılık ince çizgi aralıkları, tek olan büyük yük çevrimine kar�ılık ise daha 



 26 

geni� ve koyu çizgiler olu�maktadır. Elde edilen bu veriler ile çatlak büyüme yönü ve 

çatlak büyüme hızı ölçümleri yapılabilmektedir. 

 
 
 

 
 
 

�ekil 3.12 Bir alüminyum ala�ım levhadaki büyük ölçekli çatlak büyümesi boyunca 
yük çevrimleri ve çizgiler arasındaki benzerlikler 

 
 
 
3.4.7. Çevresel Etkiler 
 
 
 
 Çevre, hem çatlak ba�langıcı hem de çatlak büyüme periyodunu etkileyebilir. 

Etkin olmayan bir çevredeki a�ınmı� malzemenin yorulması ile a�ındırıcı bir 

çevredeki ba�langıç olarak zarar görmemi� malzemelerin yorulmaları arasında fark 

vardır. 

 �ekil 3.13’de, biri korozyon oyu�u olu�turulmu� di�eri ise oyuksuz alüminyum 

ala�ımından (7075-T6) yapılmı� iki çentiksiz malzemenin S-N e�rileri gözlenmi�tir 

(Scheerder 1992). Oyu�un derinli�i yakla�ık olarak 0.33 mm dir. Kullanılan 
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malzeme için korozyon oyu�u önemli bir yüzey zararıdır. Çünkü oyu�un �ekli 

önemli derecede bir gerilme artırıcı görevi yapmaktadır. 

 
 
 

 
 
 

�ekil 3.13 Bir çentiksiz alüminyum ala�ım malzemenin S-N e�risi üzerinde korozyon 
oyu�unun etkisi 

 
 
 
 Bu çalı�mada, yüksek gerilme genliklerinde yorulma ömrünün 6 kat civarında 

azaldı�ı görülmü�tür. Bunun yanında en etkileyici olanı yorulma limitinin de büyük 

oranda dü�mesidir. Oyuksuz malzeme için yorulma limiti 275 MPa iken oyuklu 

malzemede 110 Mpa’dır. Oyuksuz bir malzemede yorulma limitinin altındaki 

gerilme genlikleri yorulma çatla�ı meydana getirmez. Fakat aynı malzemede bir 

korozyon oyu�u olu�ursa malzemenin orijinal yorulma limitinin altındaki gerilme 

genliklerinde bile çatlak ba�layıp, kopmaya sebep olabilir. Zhou ve Turnbull da 

(Zhou ve Turnbull 1999), martensitli % 12 krom-çelikten yapılmı� türbin 

kanatlarında yaptıkları çalı�mada, S-N e�rileri üzerinde korozyon oyuklarının benzer 

etkilerini buldular. 
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 Genelde korozyon yorulması, birle�ik bir korozyon ve yorulma eylemi altında, 

çatlak ba�lama ve büyümesinin hızlanması ile ilgilidir.  Hızlanma, yorulma kırılma 

mekanizmasına a�ındırıcı çevrelerin bazı katkıları ile birlikte geli�mektedir. 

 Endo ve Miyao hava, tatlı su, tuzlu su �eklinde üç farklı ortamda çentiksiz 

yumu�ak çelik malzeme üzerinde dönerek bükme deneyi yaptılar (Endo ve Miyao 

1958). Bu deneylerin sonucunda elde edilen veriler, tuzlu su korozyonunun çok 

dü�ük gerilme genliklerinde çatlak ba�lamasına ve çatlak büyümesine büyük oranda 

yardımcı oldu�unu göstermektedir. Bunun yanında yorulma yükü frekansının da hem 

tatlı suda hem de tuzlu suda sistematik bir etkiye sahip oldu�u gözlenmi�tir. Bu 

çalı�manın sonuçları �ekil 3.14’de görülmektedir. 

 
 
 

 
 
 
�ekil 3.14 Çentiksiz yumu�ak bir malzemenin S-N e�risi üzerinde yük frekansının ve 

çevrenin etkisi 
 
 
 
 Korozyon zaman ba�ımlı bir olgudur ve frekansa ba�lı olarak ta 

etkilenmektedir. E�er yapılar yük frekanslarının dü�ük oldu�u deniz ta�ımacılı�ı gibi 
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ortamlarda çalı�ıyorsa, bunun sonucunda tahrip edici etkiler ortaya çıkmaktadır. 

Çevrimsel kayma hareketlerinin ba�langıcı, çevrenin bazı kimyasal reaksiyonları 

sonucunda olu�an çevrimsel kaymalar ile daha zarar verici olabilir. Buna ba�lı olarak 

büyüyen bir yorulma çatla�ı meydana gelir ve çatlak ucundaki tesirli etkiler ile çatlak 

yayılması ilerleyebilir. Çatlak yayılması malzemenin moleküller arası ba�larının 

kopması ile büyümektedir. Çevrenin yabancı iyonları bazı yollarla malzemenin 

moleküller arası ba�larını zayıflatabilir. Bu mekanizma malzeme ve çevrenin ortak 

etkisine ba�lı olarak geli�mektedir. 

 
 
 
3.4.8. Çevrimsel Gerilme ve Çevrimsel Burulma 
 
 
 
 Çevrimsel kayma, mikroçatlak birikimi ve mikroçatlak büyüme ba�langıcı için 

zorunludur. Çentiksiz bir malzemede çatlak birikimi için �ekil 3.15’deki gibi 

çevrimsel gerilme ve çevrimsel burulma �eklinde iki farklı yük durumu ele alınabilir. 

 Çevrimsel gerilme altında maksimum kayma gerilmesi, uzunluk eksenine 

45 0 ’li açıdaki düzlemler üzerinde meydana gelmektedir. Çevrimsel burulma altında 

ise maksimum kesme gerilmeli düzlemler uzunluk eksenine paralel ve dik olarak 

olu�maktadır. Gerilme yüklemesinde maksimum kayma gerilmeli düzlemin normal 

gerilme bile�enini ( τσ = ) ta�ıması, burulma yüklemesinde ise kayma düzlemi 

üzerindeki normal gerilme bile�eninin sıfır olması bu iki yükleme sistemi arasındaki 

en önemli farktır (Schijve 2001). 

 Çevrimsel gerilme durumunda, normal gerilme mikro çatla�ı açmaya çalı�ır. 

Çevrimsel burulma altında ise çatlak açma etkisi yoktur. E�er yük genli�i yorulma 

limitinin altında ise çevrimsel burulma altında bir kayma �eridindeki birikimi 
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gözlemek zordur. Yorulma limitinin üstündeki daha yüksek genliklerde ise mikro 

çatlaklar ba�lıca asal gerilmelere dik yönde büyüyecek �ekilde meydana gelirler. 

 
 
 

 
 
 

�ekil 3.15 Maksimum kesme gerilmeli kayma düzlemleri 
 
 
 

3.5.  Makro Çatlak �lerlemesi ve Nihai Bozulma 
 
 
 
 Malzemenin yorulma ömrünün önemli bir kısmını çatlak yayılımı 

kapsamaktadır. Kırılma mekani�i prensiplerini uygulamak suretiyle bir çatla�ın 

belirli bir uzunlu�a ula�ması için geçmesi gereken veya nihai bozulma için geçmesi 

gereken çevrim sayısını tahmin etmek mümkündür. Kırılma mekani�i yakla�ımları, 

Lineer Elastik Kırılma Mekani�i (LEKM) ve Elasto-Plastik Kırılma Mekani�i olarak 

isimlendirilirler. Lineer Elastik Kırılma Mekani�i, gerilme �iddet faktörü 

terimlerinde yorulma çatlaklarının büyümesinin karakterize edilmesini içerir. Çatlak 

ucunda sınırlı plastik deformasyon olu�tu�u durumlarda geçerlidir. Çatlak ucunda 
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önemli ölçüde plastik deformasyon olu�tu�u zaman ise Elasto-Plastik Kırılma 

Mekani�i devreye girer (Anderson 1995). 

 Uçak endüstrisi yorulma çatlak büyümesini tahmin etmek için bu konuda 

önderlik etmi�tir. Güvenli ömür veya arıza güvenlikli tasarım yakla�ımları ortaya 

koymu�lardır. Bu metotta, e�er bir malzemede çatlak meydana gelirse belirli kontrol 

aralıkları içerisinde bu çatla�ın kontrolü yapılır. Böylece malzemenin bilinen çatlak 

büyüme hızı karakteristikleri ve düzenli olarak kontrolü ile malzemenin uzatılmı� bir 

ömür içinde serviste tutulması sa�lanır (�ekil 3.16). 

 �ekil 3.17’de tipik sabit genlikli çatlak yayılma verisi görülmektedir. Burada 

çatla�ın büyümesi ölçülürken, çevrim sayısına (N) kar�ılık gelen çatlak uzunlu�u (a) 

çizilmi�tir. E�riden de görülece�i gibi malzeme ömrünün ço�u çatlak nispeten küçük 

bir uzunlu�a sahipken geçmektedir. Malzemeye uygulanan gerilme arttıkça çatlak 

büyüme hızı da artmaktadır (Caddell 1980). Genel olarak çatlak ilerleme davranı�ı, 

çatlak uzunlu�una (a) kar�ı çatlak ilerleme hızı (da/dN) veya gerilme �iddet faktörü 

de�i�imine (�K) kar�ı çatlak ilerleme hızı ile tanımlanır (Caddell 1980). 

 
 
 

 
 
 

�ekil 3.16 Çatlaklı bir malzemenin geni�letilmi� servis ömrü 
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�ekil 3.17 Sabit genlikli çatlak büyüme verisi 
 
 
 

 
 
 

�ekil 3.18 Bir yük çevriminin karakteristik gerilme de�erleri 
 
 
 
 Gerilme �iddet faktörü (�K) bir çatla�ın ucu etrafındaki gerilme da�ılımının 

�iddetinin ölçüsüdür. Çatlaklı bir numune üzerindeki yorulma yükü, çatlak ucunda 
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K max  ve K min  arasında de�i�en çevrimsel gerilme �iddeti meydana getirir. Bu iki uç 

de�er arasındaki aralık (Schijve 2001); 

 K∆ = minmax KK − = f(g). 	 max . a.π - f(g). 	 min . a.π   (3.1) 

 veya,  K∆  =  f(g). �	. a.π   olarak ifade edilir. 

Burada, 

 �	 = gerilme aralı�ı (	 max  - 	 min ), 

 f(g) = çatlak ve numune geometrisine ba�lı �ekil faktörü, 

 a = çatlak uzunlu�udur. 

 �ekil 3.19’da sünek bir malzemenin çatlak ilerleme safhaları görülmektedir. 

Çatlak ilerleme hızı logaritmik olarak  (log(da/dN)) dü�ey eksende, gerilme �iddet 

faktörü de�i�imi ise logaritmik olarak (log�K)  yatay eksende verilmi�tir. Bu 

sigmoidal e�ri 3 bölgeye bölünür. I. bölge dü�ük gerilme yo�unluklarında e�ik 

etkileri (�Kth) ile ilgili çatlak ba�langıcını içerir. Esas itibari ile yorulma ömrü 

olarak adlandırılan kısım ise do�rusal bir e�ri �ekline sahip olan II. bölgedir. Kritik 

gerilme �iddet faktörü de�eri a�ıldı�ında ise III. bölge ba�lar. Gerilme �iddet faktörü 

de�erlerinin yüksek olmasına ba�lı olarak çatlak büyüme hızı da oldukça yüksektir. 

Çevrim ba�ına 0,01 mm ve daha yüksek de�erlere ula�abilir. Bu bölgede çatlak 

büyüme ömrü kısadır ve kırılma safhası olarak adlandırılır. Yorulma ömrünün kısa 

olmasından dolayı mühendislikteki önemi kısıtlıdır (Schijve 2001). 

 Çatlak büyüme davranı�ını tanımlamak için kullanılan Lineer Elastik Kırılma 

Mekani�i yakla�ımının mevcut uygulamaları II. bölge ile ilgilidir. Bu bölgede, 

log�K’ya kar�ı logda/dN e�risinin e�imi (m) yakla�ık olarak do�rusaldır ve genel 

olarak 10 3− -10 6−  mm/çevrim de�erleri arasındadır. Birçok malzemenin davranı�ı bu 

de�erlere uymaktadır. 
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�ekil 3.19 �K’nın bir fonksiyonu olarak çatlak büyüme hızının 3 ayrı bölgesi 
 
 
 

 Lineer Elastik Kırılma Mekani�i yardımı ile çatlak ilerleme hızlarının 

hesaplanabilece�i çe�itli denklemler geli�tirilmi�tir. Bu denklemlerden birisi Paris-

Erdo�an denklemidir (Bilir 1987). Paris-Erdo�an denklemine göre da/dN ve �K 

arasındaki ili�ki bir güç fonksiyonu tarafından tanımlanabilir (Paris 1963). 

 da/dN = C (�K) m  (3.2) 

 �K e�itli�i Paris denkleminde yerine koyulursa; 

 da/dN = C ( f(g). �	. a.π ) m , 

 da/dN = C ( f(g). a.π ) m .(�	) m   elde edilir. 

 Burada, da/dN çatlak ilerleme hızı, �K (Kmax-Kmin) gerilme �iddet faktörü 

aralı�ı ve C, m malzeme sabitleridir. Her iki tarafının da logaritması alınırsa: 

logda/dN=logC+mlog(�K) e�itli�i �ekil 3.19’un II. bölgesinde görüldü�ü gibi e�imi 

m olan do�rusal bir de�i�im verir. Denklem (3.2) bazı sınırlamalara sahiptir. I. ve III. 
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bölgelerdeki asimtotik davranı� için çatlak büyümesi üzerinde gerilme oranının (R= 

	 min /	 max = K min /K max ) etkisi hesaba katılmamaktadır. Bu problemin üstesinden 

gelmek için literatürde bazı alternatif fonksiyonlar ileri sürülmektedir. Forman 

fonksiyonu bunlardan biridir (Forman ve ark. 1967). 
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 Burada, R (	 min /	 max =K min /K max ) gerilme oranı, cK  malzemenin kırılma 

toklu�udur. Paydadaki ( maxKKc − ) teriminden dolayı da/dN, maxK  yakla�ık cK  için 

sonsuza gider. Böylece �ekil 3.19’da 3. bölgede bulunan asimtot Forman e�itli�i 

tarafından ifade edilmi� olur. Gerilme oranının (R) etkisi de (1-R) �eklinde hesaba 

katılmı� olur. �K th  asimtotu ise bu e�itlikte dahil edilmemi�tir. Priddle tarafından 

ortaya konulan e�itlikte ise �K th ’da yansıtılmı�tır (Priddle 1976).  
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3.6.  Metallerin Yorulma Durumundaki Sıcaklık De�i�imleri 
 
 
 
 Metal yorulmasının termografik olarak ara�tırılmasında malzemenin sıcaklık 

profili a�a�ıdaki 5 a�amaya bölünür (Yang ve ark. 2001): 

 1-) Ba�langıç sıcaklık yükseli�i, 

 2-) Sıcaklı�ın yava� dü�ü� bölgesi, 

 3-) Sabit sıcaklık bölgesi, 

 4-) Malzemenin mukavemetinin kırılmasından önceki ani sıcaklık yükseli�i, 
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 5-) Malzemenin mukavemetinin kırılmasından sonraki ani sıcaklık dü�ü�ü. 

 Söz konusu sıcaklık profili, mahiyet itibarı ile �ekil 3.20’de gösterildi�i gibidir 

(Yang ve ark. 2001). I. a�amada ilk bir kaç ba�langıç çevriminden sonra teste tabi 

tutulan malzemenin sıcaklı�ı maksimum seviyeye ula�ır. Bunun sebebi malzemenin 

bu a�amada en yüksek plastik deformasyona maruz kalması ve bunun sonucu olarak 

malzemede en yüksek gerilim birikmesinin olu�masıdır. Bu da sıcaklık artı�ı olarak 

yansımaktadır. II. a�amada malzemenin sıcaklı�ı nispeten yava� bir tempo ile belli 

bir de�ere kadar dü�er. Bu olayın sebebi ise plastik deformasyona u�ramı� olan 

malzemede meydana gelen kayma birikimlerinin dislokasyonu ile gerilim 

birikmesinin azalması ve bunun sonucu olarak malzemenin sıcaklı�ının dü�mesidir. 

III. a�amanın ba�langıcında malzeme, sabit bir plastik deformasyon durumunda 

bulundu�u için bu durumda malzeme yalnız elastik deformasyona maruz kalır ve 

sıcaklı�ı de�i�mez. Bunun sonucunda sabit sıcaklık bölgesi ba�lar. 

 Sabit sıcaklık bölgesi, malzemenin tipine, yorulma hızına ve malzemeye 

uygulanan maksimum gerilme seviyesi  (σmax) ve gerilme oranına (σmin/σmax) ba�lı 

olarak birkaç çevrimden bir kaç milyon çevrime kadar devam edebilir.  Bu sayı ne 

olursa olsun, fark etmez, bundan sonra malzemede hızlı çatlak ilerlemesine müsait 

olan gevrek durum olu�ur. Çatlakların olu�ması malzemenin daha çok plastik 

deformasyona u�ramasına, daha çok deformasyon ise çatlakların ço�almasına ve 

büyümesine sebep oluyor. Böylece, birbirini güçlendiren bu iki olay malzemeyi hızlı 

bir gerilme birikimine ve hızlı bir kırılma durumuna götürür. Neticede kırılma öncesi 

malzemede ani ve çok yüksek bir sıcaklık artı�ı meydana gelir. Bu olay �ekil 3.20’de 

IV. a�ama olarak gösterilmi�tir. IV. a�amanın sonunda malzeme kırılır ve gerilimden 

kurtuldu�u için sıcaklı�ı hızlı bir �ekilde ortam sıcaklı�ına kadar dü�er (V bölge). 
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 �ekil 3.20 RPV çeli�in yorulma testinde IR kamera yardımı ile çıkarılmı� 
sıcaklık profilinin görünümü: Yorma hızı 20Hz, Kameranın hızı 120Hz, 
R=σmin/σmax= 0.2, σmax= 640 MPa 
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4.   TERMAL (�NFRARED) RADYASYON 

 
 
 
 
 Mutlak sıfır (0 K) sıcaklı�ın üstündeki her cisim, kendi sıcaklı�ıyla orantılı 

olarak çevresine elektromanyetik dalga yayar. Bu elektromanyetik dalgalar �ekil 

4.1’de görüldü�ü gibi, spektrumun 0.7–1000 mikrometre dalga boyu bandında olup, 

infrared (�R) dalga olarak tanımlanmaktadır. Bu termal dalgalar, cismin yakla�ık 

olarak, 2.5x10-5 mm kalınlı�ındaki yüzeyinden yayınlanır ve çıplak gözle 

görülmezler (Desai 2004). 

 
 
 

 
 
 

�ekil 4.1 Elektromanyetik spektrum 
 
 
 

 Her cisim aynı zamanda üzerine dü�en elektromanyetik dalganın belli bir 

kısmını yutar. Cisimden yayılan enerjinin bir kısmı belli bir cisme ula�tı�ı zaman,  

bir miktarı cisim tarafından yutulur, geriye kalanı ise yansıtılır ve iletilir. Buna ba�lı 

olarak (Gruner 2003),  

 � + r + t = 1 (4. 1) 

�eklinde ifade edilir. Burada �; cismin yayıcılık katsayısını, r; cismin yansıtıcılık 

katsayısını, t; cismin iletim katsayısını tanımlamaktadır. Bu üç terim, cismin 
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yüzeyine dü�en radyasyonun dalga boyuna ba�lı olarak de�i�irler. Örne�in kar 

görünür ı�ık için yüksek bir yansıtıcılı�a ve dü�ük bir yutma de�erine sahiptir. Buna 

kar�ın infrared dalga boyu aralı�ındaki 10 m’de ise çok dü�ük bir yansıtma ve 

yüksek bir yutma de�erine sahiptir. E�er gözümüz bu dalga boyunu algılayabiliyor 

olsaydı, karın yüzeyini siyah görürdük (Desai 2004). 

 �deal yayıcı, üzerine dü�en bütün radyasyonu yutan kara cisimdir. Mutlak kara 

cisim ideal bir kavramdır. Gerçek cisimler mutlak kara cisim kadar radyasyon 

üretemezler. Bu durumda (Gruner 2003), 

 � = 1 dir. (4.2) 

 Verilen bir dalga boyunda, bir cisim tarafından yayılan termal enerjinin aynı 

sıcaklıkta bir kara cisimden yayılan termal enerjiye oranına yayıcılık (�) denir. Bu 

nedenle, kara olmayan cisimler için yayıcılı�ın de�eri her zaman 1’den küçüktür. 

 E�er bir cismin sıcaklı�ı de�i�miyorsa, bu cismin yuttu�u ve yaydı�ı enerji 

miktarları dengededir demektir. Ba�ka bir deyi�le, yuttu�u ve yaydı�ı enerjiler 

dengede olan cisimlerin sıcaklıkları de�i�mez. Cismin yaydı�ı enerji yuttu�u 

enerjiden çok ise cisim so�uyacak, aksi durumda ise ısınacaktır. E�er bir cisim ı�ık 

geçirmez (opak) ise, 

 � + r = 1 veya � = 1 – r     dir. (4.3) 

 Cisim yarısaydam ise,  örne�in bazı plastikler ve cam gibi, gelen enerjinin bir 

kısmı içinden geçip gidecektir. Buna göre de, 4.1 denklemindeki gibi ifade edilir.

  

 � + r + t = 1    dir. 

 Burada t iletim katsayısıdır. �ekil 4.2’de görüldü�ü gibi, ço�u malzemeler için 

�, r ve t dalga boyunun fonksiyonlarıdır. 
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�ekil 4.2 Bazı materyallerin spektral yayıcılı�ı 
 
 
 

 Toplam yayıcılık de�eri önemli bir ölçüde sıcaklı�a ba�lıdır. Yayıcılık 

bandının alt sınırı cilalı yüzeylere, üst sınırı ise pürüzlü-i�lenmi� yüzeylere aittir. 

Malzemenin oksitlenme oranı yükseldikçe toplam ve spektral yayıcılı�ı da yükselir 

ve yayıcılı�ın yüzey �artlarına ba�lılı�ı zayıflar (Richmond ve DeWitt 1985). 

 Tablo 4.1’deki de�erler açık ortamdaki malzemeler için verilmi�tir (Bacto 

Laboratories Pty Ltd 2005). Kapalı ortamda bulunan bir malzemenin görünürdeki 

yayımcılı�ı daha yüksektir. Çünkü bu malzeme, çevresinden yansıyan enerjiler 

tarafından da etkilenir. Örne�in, oksitlenmi� çeli�in açık ortamdaki spektral 

yayımcılı�ı 0.8 civarında iken aynı çeli�in fırın içerisindeki spektral yayımcılı�ı 0.9 

civarındadır (Richmond ve DeWitt 1985). 
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Tablo 4.1 Yaygın kullanılan bazı materyallerin tipik yayıcılı�ı 
 
 

Malzeme Adı ��lenme Sıcaklı�ı (OC) Yayıcılık (�) 

Alüminyum (Parlatılmı�) 100 0.095 

Alüminyum (Oksitlenmemi�) 25 0.022 

Alüminyum (Oksitlenmi�) 200 0.11 

Bronz (Parlatılmı�) 50 0.1 

Krom (Parlatılmı�) 50 0.1 

Krom (Oksitlenmi�) 316 0.08 

Krom (Oksitlenmemi�) 100 0.08 

Dökme Demir (Parlatılmı�) 200 0.210 

Dökme Demir (Oksitlenmi�) 200-600 0.64-0.78 

Dökme Demir (Oksitlenmemi�) 100 0.21 

Nikel (Parlatılmı�) 1204 0.32 

Nikel (Oksitlenmi�) 1200 0.85 

Nikel (Oksitlenmemi�) 25 0.045 

Plastik (Renksiz-Opak) 25 0.95 

Quartz (Opak) 300-838 0.92-0.68 

Silika 10µm 1010-1566 0.42-0.33 

Gümü� (Parlatılmı�) 100 0.052 

Gümü� (Oksitlenmemi�) 100 0.02 

Paslanmaz Çelik 303 316 0.74 

Paslanmaz Çelik (Oksitlenmi�) 1093 0.87 

So�uk Haddelenmi� Çelik 93 0.75-0.85 

Ta�lanmı� Çelik Levha 938-1099 0.55-0.61 

Parlatılmı� Çelik Levha 38 0.07 

Orta Karbonlu Çelik 24 0.1 

Oksitlenmemi� Çelik 100 0.08 

Oksitlenmi� Çelik 25 0.8 

Çinko (Parlatılmı�) 200-300 0.04-0.05 

Çinko (Oksitlenmi�) 24 0.28 
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4.1.   �nfrared Termografi 
 
 
 
 Fizikten bilindi�i gibi, sıcaklı�ı mutlak sıfırın (-273 C) üzerinde olan her cisim 

ı�ın üretir. Elektromanyetik spektrumun 0,7–1000 µm dalga boyu bandında olan bu 

elektromanyetik dalgalar infrared (termal) (�R) ı�ık olarak tanımlanmaktadır. 

 Bu �R dalgalar, cismin yakla�ık olarak 2.5x10-5mm kalınlı�ındaki yüzeyinden 

yayınlanır ve çıplak gözle görünmezler. Bir cismin elektromanyetik spektrumun �R 

bandında yaymakta oldu�u termal enerjiyi, görünen bir resme çevirme yöntemine 

infrared termografi tekni�i (�RTT) denir (Burnay ve ark. 1988). Bu metot, cisme 

dokunmadan ve her hangi bir �ekilde zarar vermeden termal enerjiyi gözle görme 

imkânı sa�lamaktadır. 

 Bu özelli�i sayesinde, �RTT çok sayıda alanda kullanılabilme potansiyeline 

sahiptir. Fakat bu teknik yakın zamanda sanayide uygulanmaya ba�lamı�tır. Bunun 

birçok sebepleri vardır. Birçok ara�tırmaya göre bunlardan en önemli olanları 

a�a�ıdakilerdir (Shull 2002): 

• Malzemecilikte ve malzeme i�lemede �RTT ile ilgili olan bilgilerin yetersiz 

seviyede olması, 

• �nfrared termografi teknolojisinin nispeten pahalı olması, 

• Termal kayıpların etkisi, 

• Cismin yüzeyinin altındaki belli bir kalınlı�a kadar tespit edebilme yetene�i, 

• Yayıcılık problemleri. 

 Bir cismin yaydı�ı termal enerji esas olarak o cismin yüzey sıcaklı�ına ba�lıdır. 

Bu nedenle, �RTT, iki boyutlu sıcaklık ölçme tekni�i olarak da tanımlanabilir 

(Rogalski ve Chrzanowski 2002). 
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4.2.   �nfrared Termografinin Uygulama Alanları 
 
 
 
4.2.1. Askeri Alanda 
 
 
 
 Görünür görüntü, �R görüntü ve yeraltına nüfuz edebilen radar sinyallerinin 

birle�mesi ile elde edilen çoklu sensör tekni�i ile gömülü kara mayınlarının 

algılanabilirli�inin artırılması çalı�maları yapılmı�tır (Clark ve ark.1993). 

 Sivil ve dost hava araçlarını herhangi bir füze saldırısına kar�ı korumak için 

dü�ük hata oranlı füze uyarı sistemi dahilinde orta infrared (MIR) bölgede çalı�an �R 

sistemler geli�tirilmi�tir (Montgomery ve ark.1996).  

 Yayılan termal radyasyonu algılamak suretiyle hedefin yerini belirleyen ve 

gerekli koruma tedbirlerinin alınmasını sa�layan bir hedef tarayıcı sisteminde �R 

termografi kullanılmı�tır (Hong ve ark.1996).  

 Karma�ık ayrık dalgacık dönü�ümü esasına dayanan bir algoritma kullanılarak, 

�R görüntülerden askeri görev sahaları içindeki hareketli hedeflerin tespiti ve 

izlenmesi gerçekle�tirilmi�tir (Castellano ve ark.1999). 

 
 
 
4.2.2.  Havacılık ve Uzay Çalı�maları Alanında 
 
 
 
 Topografik olarak ula�manın güç oldu�u bölgelerde havadan elde edilen 

görünür ve �R görüntüler yardımı ile bu bölgelerde olu�an kar kaplı alanların 

büyüklü�ü, kar tanelerinin büyüklükleri, bölgenin uzaysal olarak da�ıtılmı� kar erime 

modelleri, karın aklık derecesi ile ilgili bilgiler alınmaktadır (Nolin 1994).  
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 Suyun akıntı sıcaklı�ı bölgesel su kaynaklarının kalitesini gösteren önemli bir 

parametre oldu�u için suyun yüzey sıcaklı�ı �R termografi yolu ile alınarak su 

kaynaklarının kalitesi ile ilgili çalı�malar yapılmaktadır (Kay ve ark.1999).  

 �R termografi, matematiksel yapıbilim i�lemleri kullanılarak �R görüntü 

dizisindeki bulut hareketlerinin gerçek zamanda hesaplanabilmesi için 

kullanılmaktadır (Warren 1999). 

 �R termografi yolu ile elde edilen deniz yüzeyi görüntüleri ile yüzeyde olu�an 

sıcaklık de�i�imlerine ba�lı olarak meydana gelebilecek nem ve rüzgâr hızı hakkında 

bilgi alınabilmektedir(Yoshimoro ve ark. 2002).  

 
 
 
4.2.3. Tarım Alanında 
 
 
 
 Tarım alanındaki ekili ürünün su durumunu tespit edebilmek için bu bölgelerin 

�R termografi yolu ile görüntüleri alınarak, yorumlanıp, uygun periyotlar içinde 

sulanması ile verimin artırılması amaçlanmaktadır (Luquet ve ark. 2003). 

 �R termografi kullanılarak kı�ın ekili alanlarda olu�abilecek olan donma ve don 

sonrası zararı tespit etme çalı�maları yapılmaktadır (Pearce 2001).  

 
 
4.2.4.  Elektrik Alanında 
 
 
 
 Aktif elektrik sistemlerinde, a�ırı elektriksel yüklerin, zayıf ba�lantıların, 

malzeme arızalarının sebep oldu�u anormalliklerin tespiti için en kullanı�lı 

yöntemlerden biri olarak �R termografi kullanılmaktadır (Ishino 2002). 
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 Bir gerçek zaman tanı ve kontrol sistemi içinde �R görüntüleme kullanılarak, 

bir güç ünitesi üzerinde bulunan elemanların çalı�ma anındaki termal 

görüntülerinden elde edilen bilgilerle yapay bir sinir a�ının, sistemi kontrol edecek 

�ekilde e�itilmesi gerçekle�tirilmi�tir (Merryman ve Nelms 1995). 

 Elektrik iletim ve da�ıtım hatlarının üzerinde meydana gelen arızaların 

kontrolü ve denetimi için �R termografi yolu ile elde edilen termal görüntüler 

kullanılmaktadır (Snell ve Renowden 2000).  

 Hava bo�luklu bir rotor stator sisteminde rotor yüzey sıcaklı�ını ölçmek ve 

buna ba�lı olarak lokal ısı transfer katsayısını belirlemek için �R termografi 

kullanılmı�tır (Boutarfa ve Harmand 2003). 

 
 
 
4.2.5. Materyal Analizi ve Testi Alanında 
 
 
 
 Bir termal pals yoluyla kompozit malzemenin uyarılması sonucunda elde edilen 

�R görüntünün i�lenmesine ba�lı olarak ortaya çıkarılan geçici termografik 

belirtilerle malzemenin alt yüzey bozukluklarının yeri tespit edilmektedir (Durrani ve 

ark. 1988). 

 Polimer ve metal alt yüzeylerin üzerindeki çok katlı baskı devre yollarının 

birbiri ile yalıtımını ve kendi içinde iletkenli�ini kontrol etmek için �R görüntüleme 

tekni�i ve görüntü i�leme yöntemleri kullanılmaktadır (Ha ve ark. 1998). 

 Süper ala�ımlarda meydana gelen yorulma sürecini izleyip malzemede 

meydana gelen uzama-gerilme durumlarını ve sıcaklık cevabını inceleyebilmek için 

yüksek hızlı, yüksek çözünürlüklü �R termografi kullanılmı�tır (Jiang ve ark. 2004). 
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 Reaktör basınç kazanı çeli�indeki lüder bandı geli�imini ve dökme metalik 

camlardaki kesme bandı geli�imini termografi yoluyla yerinde analiz ederek yorulma 

süreçleri ara�tırılmı�tır (Yang ve ark. 2005). 

 
 
 
4.2.6. �n�aat Alanında 
 
 
 
 �n�aat sektöründe �R termografi binalarda kullanılan malzemelerin tahribatsız 

olarak muayene ve kontrolünü yapmak için kullanılan önemli bir yöntemdir. Binanın 

dı� cephe kaplamasının ne kadar enerji sızdırdı�ı, buna ba�lı olarak so�utucu ve 

ısıtıcı sistemlerin zor hava �artları altında çalı�ırken istenilen sıcaklı�ı verebilmek 

için ne kadar zorlanması gerekti�i gibi bilgiler �R termografi yolu ile binadan elde 

edilen �R görüntülere ba�lı olarak tespit edilebilmektedir (Balaras ve Argiriou 2002). 

 Ta� ve beton köprülerin maruz kaldı�ı yükleri ve güne� ı�ı�ının meydana 

getirdi�i tabakalanma �eklindeki deformasyonları, dü�ük sıcaklıklarda bile termal 

görüntüler yardımı ile tespit edebilmek mümkün olmaktadır (Clark ve ark. 2003). 

 
 
 
4.2.7. Elektronik Alanında 
 
 
 
 Baskı devre kartları üzerindeki farklı lehim kalınlı�ı, lehim yüzeylerinde 

de�i�ik sıcaklık davranı�larına yol açmaktadır. Bu sebeple, bir �R ı�ık kayna�ı 

kullanarak kartın arka yüzeyinden �R kamera ile bakıp kartın geçici sıcaklık cevabını 

ölçmek için �RTT’den faydalanılmı�tır (Wiecek ve ark. 1998). 
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 Yonga ölçekli tümle�ik devrelerin üretimi sırasında gücün da�ıtılması ve 

üzerindeki lojik devrelerde meydana gelebilecek kısa devreleri tespit etmek için �R 

termografi yöntemi kullanılmakta ve tespit edilen kısa devreler bir lazer yardımı ile 

izole edilmektedir (Yung 1992). 

 Elektronik devreleri olu�turan farklı devre elemanlarının sıcaklıklarını, 

yayıcılıklarını ve iletkenlik ölçümlerini do�ru bir �ekilde ölçüp, devre üzerinde 

olu�abilecek sıcak noktaların nedenlerini ara�tırmak için �R termografi yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Kaminski ve ark. 1999). 

 
 
4.2.8. Tıp Alanında 
 
 
 Bu alandaki uygulamalar M.Ö. 5. yüzyıldan bu yana yapılmaktadır. Halen en 

çok kullanılma alanları a�a�ıdakilerdir.  

  Nöropatik a�rılar durumunda, patalojik yaraların boyutları ve sinir 

zedelenmelerine sebep olabilecek ortamları belirlemede ( Hoosmand ve ark. 1999) ve 

gö�üs dokusu etrafındaki yapısal de�i�ikliklere ba�lı olarak tümörü ayırt edebilmek 

için gö�üsün sıcaklık da�ılımını gösteren �R görüntü yardımı ile gö�üs kanserinin 

erken te�hisinde kullanılmaktadır (Keyserlingk ve ark. 1997).  

 
 
4.3.   �nfrared Termografinin Temelleri 
 
 
4.3.1.  Kara Cismin Yaydı�ı Radyasyon �iddeti 
 
 
 �R termografide, kara cismin yaydı�ı radyasyon temel alınır. Kara cisim 

kavramı aslında ideal olan bir kavramdır ve onun yaydı�ı radyasyon �iddetinin 

spektral da�ılımı Planck yasasına tabidir (Mikron 2003). 
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 Burada; �: kara cismin yaydı�ı herhangi bir dalga boyu (m), Eλb: söz konusu 

dalga boyundaki radyasyon gücü (W), C1 (3.7415.10-16 Watt.m2): birinci radyasyon 

sabiti, C2 (1.43879.102 m.K):  ikinci radyasyon sabiti, T: kara cismin mutlak 

sıcaklı�ıdır (K). 

 
 
 

 
 
 

�ekil 4.3 Dalga boyuna ba�lı olarak ı�ık �iddetinin de�i�imi 
 
 
 

 Wien, bu formülün λ’ya göre diferansiyelini almakla a�a�ıdaki sapma yasasını 

elde etmi�tir (Donald 1998). 

 T.λmax =b (4.5) 
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 Burada, b: 2.8978.10-3 m.K veya b: 2.8978.103 µm.K, λmax: en �iddetli 

radyasyon yapan dalga boyudur (m). 

 Bu yasa, genel yorumu ile birlikte, özel olarak; termal radyatörün sıcaklı�ı 

arttıkça, rengin kırmızıdan sarıya do�ru de�i�ti�ini göstermektedir ki, gerçek hayatta 

bu olay gözle de mü�ahede edilebilir. �ekil 4.3’de görüldü�ü gibi güne�in sıcaklı�ı 

6000K oldu�u için, en �iddetli radyasyon sarı ı�ık olarak görülen dalga boyunda 

meydana gelir. 

  (4.4) formülünün λ = 0 - ∝  aralı�ında integrali alınarak Stefan-Boltzmann 

yasasına varılmı�tır (Donald 1998).  
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 Bu formül, bütün dalga boylarında yapılan radyasyonların toplam �iddetini 

ifade etmektedir. Bu yasanın gerçek �artlara uygunla�tırılmı� biçimi Termometrenin 

Kalibrasyon Fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. 

 
 
 
4.3.2.  Termometrenin Kalibrasyon Fonksiyonu 
 
 
 
 Termometrenin kalibrasyon fonksiyonu, termometre çıkı�ının sıcaklı�a ba�lı 

olarak de�i�me biçimidir. Matematiksel olarak her bir sıcaklıkta üretilmekte olan 

dalga boylarının tümüne tepki olarak ortaya çıkan çıkı� büyüklüklerinin toplamı 

�eklinde belirlenmektedir. Bu toplam, Wien kanunu kullanılarak (Mikron 2003),   
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�eklinde yazılabilir. 
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4.3.3.  Etkin Dalga Boyu 
 
 
 
 Her bir termometre, a�a�ıdaki gibi belirlenen, etkin dalga boyu ile 

nitelendirilebilir (Mikron 1998). 
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 Görüldü�ü gibi, etkin dalga boyu, sıcaklı�a ba�lı olarak de�i�mektedir. Fakat 

bu de�er, termometre ölçüm aralı�ı gibi her hangi istenen iki sıcaklık arasında 

kullanılacak bir termometrenin kalibrasyon fonksiyonu için kullanılabilir. 

 
 
 
4.3.4.  N Faktörü 
 
 
 
 Tek bir sıcaklık de�eri veya çok dar olan bir sıcaklık bandı için kalibrasyon 

fonksiyonu a�a�ıdaki gibi basit �ekilde ifade edilebilir (Richmond ve DeWitt 1985). 

 N
KTTV =)(  (4.9) 

 Burada,   
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 K: termometrenin tasarımına ba�lı olan bir sabittir. 

 Yüksek sıcaklıklı ve geni� bantta yayılım yapan bir hedeften etkilenen 

pirometrede N≅4 oldu�u için bu �artlarda çalı�an bir pirometre, (4.6) denklemi ile 

gösterilmi� olan Stefan- Boltzmann yasasına tabi bulunmaktadır. (4.10) formülünde, 
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e�ittir. Burada �e etkin dalga boyudur (m). 

 
 
 
4.3.5.  Malzemenin Yayıcılık Katsayısı ve Termometre Çıkı�ına Etkisi 
 
 
 
 Hatırlatalım ki (4.4) ve (4.9) ifadeleri her bir sıcaklıkta en �iddetli radyasyon 

yapan mutlak kara cisim için düzenlenmi�tir. Çok dar olan spektral bantlar dı�ında 

gerçek malzemeler, bu yasalara tam olarak uymazlar ve yalnız Eλ ≤ Eλb kadar 

radyasyon yayarlar (Mikron 2003). Bu durumu dikkate alabilmek için, 
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olarak belirlenen ve malzemenin spektral yayıcılık katsayısı olarak tanımlanan bir 

katsayı kullanılmaktadır.  

 Bir gerçek malzemenin toplam yayıcılık katsayısı ise spektral yayıcılıklarının 

toplamının Eλb’ye oranı ile belirlenecektir (Mikron 2003), yani, 
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 E�er bu toplam yayıcılık katsayısı (4.9) formülünde dikkate alınırsa a�a�ıdaki 

formül elde edilir. 

 N
KTTV ε=)(  (4.15) 
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 Görüldü�ü gibi, bu formüle göre, sabit bir sıcaklıkta bulunan malzemenin 

yayıcılı�ının de�i�mesinin termometre çıkı�ına olan etkisi N de�eri üzerinden kolay 

bir �ekilde belirlenebilir. 

 Termometrenin çıkı�ı, yayıcılık ile do�ru orantılıdır. E�er sabit bir sıcaklıkta 

yayıcılık mesela, 10% artarsa, cihazın çıkı�ı da 10% artar (Mikron 2003). 

 
 
 
4.3.6.  N Unsurunun Termometre Çıkı�ına Etkisi 
 
 
 
 T = sabit durumunda (4.9) formülünde V(T) → V. Buna göre: 
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 Fakat, 
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oldu�u için N de�eri arttıkça ε1/N de�eri de 1’ e daha çok yakınla�acak ve dolayısıyla,  

N de�eri arttıkça, termometrenin hedefin yayıcılık katsayısına olan ba�lılı�ı da 

N→∝ 
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azalacaktır. Bu ise optik sistemin kirlenmesinden, hedefle detektör arasındaki 

ortamda bulunan zerreciklerin, gazların, buharın vs. termal dalgaları yutmasından 

kaynaklanan zayıflamadan dolayı çıkabilecek hataların azaltılması anlamına 

gelmektedir (Mikron 2003). 

 Ancak a�a�ıdaki incelemelerden de görülebilece�i gibi, N’in de�erinin sınırsız 

olarak artırılması imkânsızdır. (4.11) formülüne göre, 
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 Ancak �R bandın en kısa dalgalı sınırına göre N de�eri tespit edilebilir. 
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 Ancak (4.8) formülüne göre etkin dalga boyu hedefin yaymakta oldu�u dalga 

boylarının tümünün entegrali ile belirlendi�ine göre N’in en yüksek de�erini elde 

etmek için cihazın monokromatik dalga boylarına ayarlanması gerekir. Bu ise yalnız 

özel optik filtrelerle temin edilebilir. 
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4.3.7.  Termometre Çıkı�ının Sıcaklı�a Ba�lılı�ı 
 
 

 E�er N de�eri, ε1/N de�erini pratik olarak 1’e e�it sayabilecek kadar büyükse, o 

zaman (4.17) formülünden, 
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 alındı�ı için, 
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 Yani, e�er sıcaklık n kat artacaksa cihazın çıkı�ı n.N kat artacaktır (Mikron 

2003). 

 
 
4.3.8.  Sıcaklı�ın Gerçek De�erinin Belirlenmesi 
 
 
 
 Bu durumda sıcaklı�ın gerçek de�erini belirlemek için (4.15) formülü 

kullanılabilir (Mikron 2003). 

 N
KTTV ε=)(  

 =T N KV ε/  

 Burada, geni� bantta yayılım yapan cisimler için N=4, V ise T sıcaklı�ında 

termometrenin çıkı� geriliminin de�eridir. 

 

4.4.   Bir �nfrared Termometrenin Radyasyona Kar�ı Tepkisi 
 
 
 
 Temelde bir �R termometre, bir �R detektör ve bir optik sistemden 

olu�maktadır. �R termometre üzerinde kullanılan detektörün çıkı�ı, farklı dalga 
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boyları için de�i�ebilir. Termometre üzerindeki optik elemanların geçirgenlikleri de 

dalga boylarına ba�lıdır. Bütün bunlara ra�men, her bir detektörün çıkı�ı a�a�ıdaki 

özelliklerle orantılıdır (Shull 2002); 

• Hedefin üretti�i radyasyon büyüklü�ü, 

• Optik sistemin yutma oranı, 

• Detektörün söz konusu dalga boyuna kar�ı yanıtı. 

 
 
 
4.5.   �nfrared Bantlar ve �nfrared Cihazların Ölçme Dalga Boyu Aralıkları  
 
 
 
 Tamamıyla 0,7 – 1000 µm arasında olan �R spektrum bandı kabaca a�a�ıdaki 

alt bantlara bölünmü�tür (Desai 2004): 

 Yakın infrared (SWIR) :     0,7–3 µm 

 Orta infrared (MWIR)  :     3–6 µm 

 Uzak infrared (LWIR)   :     6–15 µm 

 En uç infrared (VLWIR) :  15–1000 µm 

 �R cihazlar ise gösterilen bantların ortasında yer alan a�a�ıdaki pencerelerde 

ölçüm yaparlar (Rogalski 2002): 

 Kısa dalga (Short wave (SW)) :  penceresi 3–6 µm, 

 Uzun dalga (Long wave (LW)) : penceresi 6–15 µm, 

 (4.5) ifadesine göre bu pencerelere uygun gelen sıcaklıklar a�a�ıdaki gibi 

belirlenebilir: 

 T(LW)min   =  2.8978x10+3 µm.K/15 µm  = 193 K 

 T(LW)max  =  2.8978x10+3 µm.K/6 µm  = 483 K 
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 T(SW)min   =  2.8978x10+3 µm.K/6 µm = 483 K 

 T(SW)max   = 2.8978x10+3 µm.K/3 µm   = 996 K 

 Bu ifadelerden görüldü�ü gibi, 193 K sıcaklıkta olan bir mutlak kara cismin 

üretti�i en �iddetli termal dalgaların boyu 15 µm iken 996 K sıcaklıkta olan bir 

mutlak kara cismin üretti�i en �iddetli dalga boyu 3 µm’dir. 

 
 
 
4.6.   �nfrared Detektörler 
 
 
 
 1800 nisanında elektromanyetik spektrumun kızılaltı (�R) bölgesini ke�feden 

astronom William Herschel’den beri �R mühendisli�indeki geli�me birbiri ardına 

gelen �R detektörler ile daha da ilerlemi�tir. Herschel güne� ı�ı�ındaki enerjinin 

da�ılımını ölçmek için termometreyi bir detektör olarak kullanmı�tır. Kirchhoff, 

Stefan, Boltzman, Wien ve Rayleigh’in takip eden çalı�malarını Max Planck, Planck 

kanunu ile ortaya koymaktadır. �lk �R uygulamaları �R radyasyonun algılanması ile 

ilgili iken daha sonraki çalı�malarda detektörler geli�tirilmi� ve onların kullanımı ile 

�R dizileri �ekillenmi�tir (Hellier 2001).  

 �R detektörler, ba�langıçta teorilerin sonra ise materyallerin geli�mesi ile 

ilerlemi�tir. 19. yüzyılın ilk yarısı boyunca mevcut detektörlerin hızını ve 

do�rulu�unu geli�tirici çalı�malar yapılmı�tır. 1829’da Nobiloti ilk termokupl’u 

yapmı�tır. Meloni ise bu çalı�malardan faydalanarak, 915 cm’deki bir insandan 

yayılan ısıyı algılayabilecek bir termopil geli�tirmi�tir. 1880’de ise Langly çeyrek 

mil uzaklıktaki bir ine�i algılayabilecek hassas bir bolometre geli�tirmi�tir (Hellier 

2001). 
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 Bu üç detektör, 19. yüzyılda detektörlerdeki geli�menin en göze çarpanlarıdır. 

Dü�ük hassasiyete ve yava� bir cevap süresine sahip olan bu detektörler, bütün �R 

dalga boyuna hassas ve oda sıcaklı�ında çalı�ıyorlardı. 1873’de ise Smith 

fotoiletkenlik etkisini ke�fetti (Desai 2004). 

 �R detektörlerin modern tarihi 1917’de fotoiletkenlik özelli�i gösteren kükürt 

ve talyumdan yapılmı� bir maddenin Case tarafından �R detektör olarak kullanılması 

ile ba�ladı. Daha sonra oksijen ilavesi ile detektör yanıtının arttı�ını buldu. Fakat bu 

detektörler, kararlılık ve gürültü problemlerine sahipti. II. Dünya sava�ının ba�laması 

ile detektörler üzerine yapılan çalı�malar hareket kazandı. 1940’larda foton 

detektörlerin cevap zamanı ve hassasiyetinde geli�meler elde edildi. 3 µm’ye kadar 

olan dalga boylarına hassas kur�un sülfür (PbS) ilk pratik �R detektör olarak 

geli�tirilmi�tir (Balcerak 1995). 

 1940’ların sonlarında ba�layıp 1950’lerde devam eden çalı�malar ile �R 

algılama için yeni materyaller geli�tirildi. Kur�un sülfür’den (PbS) daha yüksek 

dalga boylarına duyarlı olan kur�un selenür (PbSe) ve kur�un tellürit (PbTe) ile, 

atmosferik pencerenin 3-5 µm orta dalga boyu aralı�ına (MWIR) kar�ı hassasiyet 

elde edildi. Ba�langıç olarak 3-5 µm aralı�ına olan ilgi daha sonraki yıllarda uzay 

çalı�malarının te�vikiyle daha uzun dalga boyları olan atmosferik pencerenin 8-14 

µm (LWIR) aralı�ına kaymı�tır (Desai 2004). 

 1940’larda Amerika’daki detektör ara�tırmaları kur�un sülfürden (PbS) daha 

yüksek performansa ve daha uzun spektrum cevabına sahip olan thallus sülfür 

üzerine yo�unla�mı�tır. Germanyumdaki bakır, çinko ve altın katkı seviyelerinin 

harici fotoiletkenlik cevabı ile 8-14 µm uzun dalga boyu aralı�ı (LWIR) ve onun 
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daha ötesinde olan çok uzun dalga boyu (VLWIR) bölgesi için detektörler yapıldı 

(Rogalski ve Chrzanowski 2002). 

 1950’lerin sonunda, elementlerin periyodik cetvelinin III-V, IV-VI, ve II-VI 

element gruplarındaki yarıiletken ala�ımların ilk tanıtımları yapılmı�tır. Bu 

ala�ımlardan biri indiyum antimonit’tir (InSb). Bu ala�ım tek kristal �eklinde 

hazırlanmı� ve küçük bir enerji aralı�ına sahiptir. 1959’da Lawson ve arkada�ları II-

VI element grubundaki MCT (HgCdTe) veya civa kadmiyum tellürit ala�ımını 

meydana getirdiler. Bu üç elementin birle�imi ayarlanabilir band aralı�ı özelli�inden 

dolayı tüm �R aralı�ında kullanılmaktadır. Günümüzde milyonlarca dolarlık �R 

detektör sektöründe endüstrinin ba�lıca elemanı durumundadır (Desai 2004). 

 Yüksek benzerlikli MCT üretimindeki güçlükler, detektör elemanları arasında 

farklılıkların olu�masına sebep olan benzerlik problemlerini ortaya çıkarmı�tır. Bu 

problemler tasarımcıları tek-elemanlı �R detektörler yapmaya itmi�tir. Bunun 

sonucunda bir çerçeve hızında video görüntüsü elde etmek için yava� hareketli dikey 

tarama aynaları ve yüksek hızlı yatay tarama aynaları kullanılmı�tır. Bu görüntüler, 

çok kısa geçi� zamanı ve zayıf detektör performansından dolayı yüksek gürültüye 

sahipti. �R sistemlerin bu tipi ilk ku�ak olarak adlandırılır (Desai 2004). 

 1960’ların ba�larında �R sensör dizileri yapılmaya ba�ladı. Do�rusal dizi 

teknolojisi ilk olarak PbS, PbSe ve InSb detektörlerde uygulandı. Bu geli�meler InSb 

fotovoltaik detektörler ve dahili MCT fotoiletken detektörler �eklinde do�rusal 

dizilere yansımı�tır. E�benzerlikli detektör elemanlarının MCT teknolojisi ile 

üretilmesi 60, 120, 180, 240 elemanlı do�rusal dizilerin ortaya çıkmasını sa�lamı�tır. 

1980’lerde MCT detektörler 480*4 boyutlarında üretilmeye ba�lanmı� olup 
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günümüzde 160*120, 240*240, 320*240, 640*480 ebatlarında olanları mevcuttur 

(Hellier 2001). 

 
 
 
4.7.   �nfrared Detektörlerin Sınıflandırılması 
 
 
 
 �R detektörler, ısı yayan enerjinin dönü�türücüleridir. Cisimlerden yayılan �R 

enerjiyi algılamak suretiyle karanlıktaki veya engel te�kil eden �artlar içindeki 

cisimleri tespit etme imkânı sa�larlar. �R detektörler tarafından algılanan enerji, 

cisimler arasındaki enerji farklılıklarını gösteren görüntülere dönü�türülürler. �R ı�ık 

altında, yeryüzünün görünür ı�ık altında tespit edilemeyen özellikleri ortaya çıkar 

(Hsieh ve ark. 1997). 

 
 
 

 
 
 

�ekil 4.4 �nfrared detektörlerin sınıflandırılması 
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 �R detektörler �ekil.4.4’de görülece�i üzere iki temel sınıfa ayrılırlar (Desai 

2004). Bunlar termal ve foton detektörlerdir. Termal detektörler, sahip oldukları 

fiziksel ve elektriksel özelliklerinde olu�an de�i�imler sayesinde üzerine dü�en �R 

radyasyonun meydana getirdi�i sıcaklık de�i�imlerine cevap verirler. Foton 

detektörler ise üzerine dü�en �R ı�ı�ın fotonları ve detektör elementinin ba� 

elektronları arasındaki etkile�imin sonucuna göre �R radyasyona tepki gösterirler 

(Hsieh ve ark. 1997). Foton detektörlerin dört temel tipi vardır; harici fotovoltaik ve 

fotoiletken, dahili fotovoltaik ve foto iletken, foto emissif (photoemissive), 

QWIP’dir. Termal detektörler ise termokupl, piroelektrik, bolometre ve 

mikrobolometre detektörler �eklinde sınıflandırılırlar. 

 
 
 

Tablo.4.2 Foton ve termal detektörlerin kar�ıla�tırılması 
 
 

Detektör tipi Foton detektörler Termal Detektörler 

Cevap zamanı Hızlı Yava� 

Spektrum cevabı Dar ve seçici Geni� ve sabit 

Hassasiyet Yüksek Dü�ük 

Çalı�ma sıcaklı�ı So�utmalı Oda sıcaklı�ı 

Maliyet Pahalı Ekonomik 

Gereken Sistemler So�utma sistemi Optik kesici 

 
 
 
4.8.   �nfrared Detektörlerde Kullanılan Materyaller 
 
 
 
 Materyal farklılıkları ve bile�imleri bir �R detektör olarak kullanılacak 

materyalin davranı�ı üzerinde oldukça etkilidir. Çevresel ve statik hassasiyete sahip 
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olan �R detektörlerde, �R radyasyonu algılamak için de�i�ik materyaller 

kullanılmaktadır. Tablo 4.3’de görüldü�ü gibi silikon, germanyum, galyum, arsenit, 

MCT ve kur�un tuzları �R detektörlerde en yaygın olarak kullanılanlarıdır (Razeghi, 

1996). 

 
 
 

Tablo 4.3 �nfrared detektörlerde kullanılan materyaller 
 
 

Foton Detektörler Termal Detektörler 

MCT Vanadyum oksit 

Si,Ge Poly-SiGe 

InGaAs Poly-Si 
Dahili (�ntrinsic) PV 

InSb, InAsSb 

Bolometre 

AmorphSi 

MCT Termokupl BiSb 
Dahili (�ntrinsic) PC 

PbS,PbSe Lityum tantalit (LiTa) 

Harici (Extrinsic) 
SiAs 

SiGa 

Piroelektirk Kur�un zirkonyum 

titanit (PbZT) 

Foto-emissif PtSi Ferro-elektirk 
Baryum stronsiyum 

titanit (BST) 

QWIP GaAs/AlGaAs Mikrobolometre Bimetaller 

 
 
 
4.9.   �nfrared Detektör Sisteminin Performansı 
 
 
 
 Bir �R detektör sistemi, geleneksel olarak a�a�ıdaki Tablo 4.4’de verilen 

parametreler üzerinden de�erlendirilir (Laqua ve ark.1995): 
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Tablo 4.4 �nfrared detektör sistemi parametreleri 
 
 
Parametreler Sembolü Birimleri 

Cevap Faktörü R A.W 1−  veya V. W 1−  

Spektrum Cevabı R )(λ  A.W 1− .nm 1− veyaV.W 1− .nm 1−  

E�de�er gürültü gücü  NEP W 

Algılayabilirlik D  W 1−  

Normalle�tirilmi� algılayabilirlik D ∗  W 1− .mm.Hz 2/1  

Detektör duyarlılık alanı A mm 2  

� dalga boyundaki detektörün kuantum 

verimlili�i 

)(λη  1 

Detektör duyarlılık hacmi V mm 3  

Frekans bant geni�li�i 
f∆  Hz 

Karanlık akımı i d  A 

Sinyal akımı i s  A 

Ortalamaların karesi gürültü akımı 2−

Ni  A 

Sinyal gürültü oranı r SN  1 

Zaman sabiti 
cτ  s 

Yükseli� zamanı 
rτ  s 

Dü�ü� zamanı 
fτ  s 

Cevap zamanı 
Rτ  s 

 
 
 
4.9.1. Cevap Faktörü (R) 
 
 
 
 Detektör çıkı�ının giri�e oranıdır. Giri�, genellikle detektör üzerine dü�en optik 

güç olarak alınır. �R detektörler yuttu�u optik güce kar�ılık çıkı�ında elektriksel akım 

veya gerilim �eklinde de�i�en bir çıkı� üretir. Detektör üzerine dü�en güç ile yutulan 
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güç aynı de�ildir. Yutulan güç dü�en gücün belli bir kısmına kar�ılık gelir. Detektör 

çıkı�ı detektörün tipine ba�lıdır ve genellikle akım veya gerilim �eklindedir. 

Detektörün cevap faktörü çıkı� tipine göre A/W veya V/W �eklinde a�a�ıdaki formül 

ile ifade edilir (Hamamatsu 2004). 

 R= S / P.A (V/W) veya (A/W) (4.18) 

 Burada 

 S =  Sinyal çıkı�ı (Volt veya Amper) 

 P =  Detektör üzerine dü�en optik güç (Watt/mm2) 

 A = Detektör aktif alanı (mm2) 

 
 
 
4.9.2. Spektrum Cevabı (R )(λ ) 

 
 
 
 Spektrum cevabı, verilen bir � dalga boyundaki tek renkli radyasyonlu 

ölçümler için kullanılan bir terimdir. Ço�u durumda, verilen bazı dalga boyundaki 

cevap faktörüne göre normalle�tirilmi� spektrum cevabının yerine ba�ıl spektrum 

cevabı terimi kullanılır (Laqua ve ark. 1995). 

 
 
 
4.9.3. Karanlık Akımı (� d ) 

 
 
 
 Karanlık akımı, �R detektörün üzerine dü�en optik bir güç bulunmadı�ı halde 

çıkı�ında olu�an elektriksel çıkı� sinyali için kullanılan bir terimdir. Bu, genel bir 

terim olan karanlık çıkı�ının özel bir durumudur. Fotoiletken detektörler için bu 

terim karanlık direnci olarak kullanılır (Laqua ve ark. 1995). 
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4.9.4. Kuantum Verimlili�i (�) 
 
 
 
 Cevap faktörünü etkileyen en önemli parametrelerden biri kuantum 

verimlili�idir. Detektör üzerine dü�en bir foton tarafından üretilen elektron sayısı 

gibi temel olayların çoklu�unu tanımlar. Çıkı�ının elektriksel akım oldu�u 

fotoelektrik detektörlerde kuantum verimlili�i )/)(/( )()( ehcR λη λλ =  vasıtasıyla 

spektrum cevabına da ba�lıdır (Laqua ve ark. 1995). 

 
 
 
4.9.5.  Algılayabilirlik (D) 
 
 
 
 Algılayabilirlik, gürültü ile sınırlandırılmı� en küçük tespit edilebilir sinyaldir. 

Algılayabilirlik aynı zamanda gürültü e�de�er gücün tersi olarak ifade edilir. Daha 

hassas detektörler için bu de�er yüksektir (Kingston 1978). 

 D=
NEP

1
 (W 1− ) (4.19) 

 
 
 
4.9.6.  Normalle�tirilmi� Algılayabilirlik (D * ) 
 
 
 
 Normalle�tirilmi� algılayabililrlik, ço�u detektörler için (D.A 2/1 ) sabit bir 

de�erdir. Buradan algılayabilirli�in detektör alanının karekökü ile ters orantılı olarak 

de�i�ti�i ifade edilir. Detektör alanı ve bant geni�li�inden ba�ımsız olarak farklı 

detektör tiplerini birbiri ile kar�ıla�tırabilmek için normalle�tirilmi� algılayabilirlik 

terimi kullanılmı�tır (Kingston 1978). 
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 D ).( 2/12/1*
fAD ∆=  

 D 2/1* ).( fAD ∆=  

 D
NEP

A f

2/1
* ).( ∆
= ( 2/11 .. HzmmW

− ) (4.20) 

 Burada, D; algılayabilirlik, A; detektör duyarlı alanı, f∆ ; elektriksel bant 

geni�li�idir. 

 
 
 
4.9.7.  Gürültü E�de�er Güç (NEP) 
 
 
 
 Gürültü e�de�er güç, verilen bir dalga boyunda, 1 Hz’lik bir bant geni�li�i 

içinde sinyal-gürültü oranının 1 olmasını sa�layan detektör üzerine dü�en optik 

güçtür. E�de�er gürültü gücünün tersi algılayabilirlik olarak ta tanımlanır (Kingston 

1978). 

 NEP = 
D

1
(W) (4.21) 

 
 
 
4.9.8.  Detektör Duyarlılık Alanı (A) ve Hacmi (V) 
 
 
 
 Detektörün üzerine dü�en optik gücün ölçülebilir bir çıkı� meydana 

getirebildi�i detektör alanı, detektör duyarlılık alanı olarak adlandırılır. Benzer 

�ekilde ölçülebilir bir çıkı� olu�masını sa�layan detektör hacmi de detektör duyarlılık 

hacmi olarak adlandırılır (Laqua ve ark. 1995). 
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4.9.9. Zaman Sabiti (� c ) 

 
 
 
 Her detektör bir zaman sabitine sahiptir. E�er çıkı� zamanla üssel olarak 

de�i�iyorsa ba�langıçtaki de�erden son de�ere ula�ması için geçmesi gereken zaman, 

detektörün zaman sabiti olarak adlandırılır (Laqua ve ark. 1995). 

 
 
 
4.9.10. Cevap Zamanı (� R ), Yükseli� Zamanı (� r ), Dü�ü� Zamanı(� f ) 

 
 
 

 Detektör çıkı�ının, ba�langıç de�erinden son alaca�ı de�erin % 99’una ula�ması 

için geçmesi gereken  zamana cevap zamanı denir. Çıkı�ın son alaca�ı de�erin 

%10’dan %90’nına ula�ması için geçmesi gereken süreye ise yükseli� zamanı denir. 

Bu de�i�imin tam tersinin olu�ması için geçmesi gereken süreye ise dü�ü� zamanı 

denmektedir (Laqua ve ark. 1995). 

 
 
 
4.10.  �nfrared Kamera Sisteminin Performansı 
 
 
 
4.10.1. Termal Hassaslık 
 
 
 
 Bir �R kameranın performansı genellikle sıcaklık çözünürlü�ü ile belirlenir. 

Sıcaklık hassasiyetini ifade eden bu parametre gürültüye e�de�er sıcaklık farkı 

(Noise equivalent temperature difference (NETD)) olarak adlandırılır. NETD, �R 

kameranın detektörü üzerindeki rms gürültüye e�de�er bir elektriksel i�aret üretmek 

için bir cisimden yayılan termal görüntünün üzerindeki sıcaklık farklılı�ıdır 
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(Rogalski ve Chrzanowski 2002). Bu demektir ki, bir termal kameranın üretmi� 

oldu�u termal resmin iki noktası arasındaki sıcaklık farkı sadece kameranın fon 

gürültüsünün üstünde olursa resimde bir �ekil tespit edilebilir. Termal çözünürlük 

optik sistemin verimlili�ine, detektörün gürültü ve cevap faktörüne, sinyal i�leme 

devrelerinin sinyal-gürültü oranına ba�lıdır. Yüksek duyarlılık için NETD dü�ük 

olmalıdır. Duyarlılık elektriksel bant geni�li�inin karekökünün tersi olarak artar.  

Belirlenmi� bir büyüklükteki �R görüntü için elektronik bant geni�li�i paralel 

detektör elemanlarının sayısına ters orantılıdır. Bunun için termal duyarlılık detektör 

dizisindeki seri veya paralel elemanlara bakmaksızın detektör elemanlarının toplam 

sayısının karekökü olarak artar (Rogalski ve Chrzanowski 2002). 

 NETD = 
*2/1

2/12

#

..

.4

MtA

ff

op

∆
 (4.22) 

 Burada, f#; detektör optiklerinin odak oranı (f#=f/D, f; odak uzunlu�u, D; lens 

açıklı�ı}dır. top; optik elemanların iletim katsayısı, M* ise detektör performansını 

belirleyen D*’yi, yayılan radyasyonun spektrum ba�ımlılı�ını ( TS ∂∂ /( ) λ ve 

atmosferin iletim katsayısını içeren önemli bir parametredir (Rogalski ve 

Chrzanowski 2002). 

 λλλ

λ

dDt
T

S
M at ... *

0

*

�
∞

	



�
�


�

∂

∂
=  (4.23) 

 
 
 
4.10.2. Tarama Hızı 
 
 
 
 Tarama hızı, resmin tam olarak yenilenme hızıdır. Yeni nesil kameraların 

tarama hızı 1600 Hz’i a�mı� durumdadır. 
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4.10.3. Resim Çözünürlü�ü 
 
 
 

 Resmin çözünürlü�ü, küçük cisimlerin yüzey sıcaklı�ını ölçme ba�arısıdır. 

Ba�ka bir deyi�le, resim çözünürlü�ü, detektörün bir anlık görü� alanıdır 

(instantaneous field of view (IFOV)) (Laqua ve ark. 1995). 

 Sayısalla�tırılma yolu ile bir termal resim, detektörün çözünürlü�ünden daha 

küçük olan piksellerle ifade edilebilir. Modern sistemler binlerce piksel içerisinden 

onlarca pikselin olu�turdu�u bir resmi seçip ayırabilme yetene�ine sahiptirler. 

 
 
 
4.10.4. Radyasyon �iddet Çözünürlü�ü 
 
 
 
 Radyasyon �iddet çözünürlü�ü, dinamik aralık olarak da tanımlanmaktadır. Bu 

de�er, piksellerin sayılarla ifade edilmi� koyuluk seviyelerinin sayısını ifade eder. 

Kameraların en son versiyonları bu de�er için 14 bit kullanarak çok sıcak ortamlarda 

bile çok küçük sıcaklık de�i�imlerini yakalayabilirler (Laqua ve ark. 1995). 
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5.  TERMAL GÖRÜNTÜYÜ ��LEMEKLE MALZEMEN�N LEKE 

SICAKLIKLARININ BEL�RLENMES� 

 
 
 
 
5.1.  Giri�  
 
 
 
 Metallerde çatlak olu�umu ve hasar birikiminin zamanında tespiti büyük bir 

öneme sahiptir (Luong 1998). Bu amaçla akustik emisyon, girdap akımları, 

ultrasonik ve radyografi gibi tahribatsız muayene yöntemleri geli�tirilmi�tir (Jiang ve 

ark. 2001). Bu yöntemler etkin olmalarının yanı sıra uzun zaman gerektiren ve pahalı 

yöntemlerdir (Krishnapillai ve ark. 2005). Bunlara kar�ın, �RTT basitli�inin yanı sıra 

nispeten geni� bölgelerin hızlı incelenmesini sa�layan bir yöntemdir (Rajic 2002). Bu 

yöntem, termal dalgaları uzaktan algılayabilme yetene�inden dolayı metal 

malzemelerin incelenmesinde oldukça cazip bir duruma gelmi�tir (Almond ve Peng 

2001). �RTT kullanarak metallerin termal durumunun ölçülmesi, onların yüzey 

sıcaklık da�ılımını ifade eden termal görüntülerinin (TG’lerinin) elde edilmesini 

sa�lar (Szekely ve Rencz 1999).  

 �ncelenen malzemede meydana gelen çatlak veya tabakala�ma gibi yapısal 

kusurlar, malzemenin yorulması sonucunda olu�an termal geçi� süreci üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Bu olguya dayanarak gözle görülmeyecek kadar küçük 

olan bu kusurlar TG’yi i�leme yöntemleri ile kolayca tespit edilebilirler. 

 Bu ba�lamda e�ikleme, kenar sezimi, filtreleme, görüntü zenginle�tirme ve 

görüntüler arası aritmetik i�lemler en çok kullanılan yöntemlerdir (Szekely ve Rencz 

1999). Bu yöntemlerin yanı sıra, termal kontrast hesaplaması da görüntü kalitesini 
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zenginle�tirme ve hasarın görünürlülü�ünü artırma bakımından, termografik 

uygulamalarda kullanılan önemli analiz yöntemlerinden biridir (Omar ve ark.2005).  

 Metallerdeki hasarların termografik olarak tespit edilmesi ile ilgili bir di�er 

yakla�ım ise TG üzerindeki farklı derinliklerdeki hasarların farklı kontrastlara sahip 

olması özelli�ine dayanmaktadır. Bu metotta bir hasarın derinli�ini elde etmek için 

hasarlı alandaki piksellerin normalize edilmi� de�erleri ile mutlak kontrast de�erleri 

arasında varolan ili�ki ele alınmı�tır (Omar ve ark. 2005). 

 Günümüzde inceleme amacıyla TG elde edebilmek ve farklı görüntü i�leme 

tekniklerini uygulayabilmek için tercih edilen yüksek çözünürlüklü kameralar, 

karma�ık i�lem yetene�ine ve büyük hafızalara sahip olan geli�mi� bilgisayarlar 

gerektirmektedir (Maldague ve ark. 2002). Bu olumsuzlu�u a�mak için görü� alanı 

içindeki bir pikselin sıcaklı�ını n. dereceden bir polinom ile elde etme yakla�ımı 

kullanılmaktadır (Shepard 2001, Maldague ve ark. 2002). Bu yönteme göre n’nin 

seçilmesi çok önemlidir. Çünkü n’nin büyük de�erleri gürültüyü azaltmakla beraber 

salınımı güçlendirir, küçük de�erleri ise uydurulan e�rinin hassaslı�ını azaltır. Bu 

yüzden, gerçek ve uydurulan de�erler arasında iyi bir benzerlik için n=4 veya n=5 

olarak seçilir. Bununla beraber, bu tip sentetik veri i�leme yöntemi, a�a�ıdaki 

avantajları da sa�lamaktadır (Maldague ve ark. 2002, Ibarra-Castanedo ve ark. 

2004). 

• Veri uydurma i�leminden dolayı önemli derecede gürültü azaltır, 

• Hesaplamaları analitik ve daha hızlı yapar, 

• Tüm görüntülerin yerine yalnızca n görüntü kullandı�ından bellek ihtiyacını 

önemli derecede azaltır. 
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  Bu tez çalı�masının amacı, numunenin ilk kırılacak bölgesini belirlemek için 

i�lenecek olan verinin miktarını önemli derecede azaltmakla pratik olarak ula�ılabilir 

nitelikli teknoloji kullanarak malzemenin yorulma durumunu gerçek zamanda 

belirleyebilmektir. Bunun için, test edilen malzemenin TG’leri endüstride yaygın 

olarak kullanılan, ta�ınabilir ve so�utmasız bir �R kamera  ile 1 Hz  frekansında 

kaydedilip, MATLAB 7.1’de hazırlanan programa transfer edilir. Bu program ile her 

bir  TG’de bulunan karakteristik leke sıcaklıklarını ifade eden alanlar, görüntüden 

kesilerek yapay sinir a�ları tarafından i�lenecek hale getirilir ve yapay sinir a�larına 

verilir. Görüntü tanıma ve sınıflandırma �eklinde yapay sinir a�ları ile sayısal olarak 

elde edilen karakteristik sıcaklık de�erleri kullanılarak ise her bir termal görüntünün 

matematiksel modelini olu�turacak olan e�ri uydurulmaktadır. 

 
 

5.2.  Termal Görüntü ��leme Yolu ile Malzemenin Yüzey Sıcaklıklarının 

Belirlenmesi Metodu 

 
 
 �ekil 5.1’de çalı�manın gerçekle�tirildi�i test düzene�i verilmi�tir. FLIR E45 

�R kameradan elde edilen video görüntüler özel bir görüntü kartı ile kaydedilerek, 

MATLAB 7.1 ortamında hazırlanmı� olan görüntü i�leme programına transfer 

edilmi�tir.  

 

 
 

�ekil 5.1 Malzeme dayanım test düzene�i 
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 Her bir görüntünün karakteristik leke sıcaklıklarını elde edebilmek için görüntü 

i�leme programında yapay sinir a�ları (YSA’ları) kullanılarak en sıcak, en so�uk ve 

orta ısılı lekelerin sıcaklıkları elde edilmektedir. Gerçekle�tirilen birçok ölçmenin 

sonucunda, TG’deki lekenin sıcaklı�ı ile gri seviyesi arasındaki ili�kinin ikinci 

dereceden bir fonksiyon oldu�u görülmü�tür. Her bir TG’nin tamamındaki sıcaklık 

da�ılımını ortaya çıkarabilmek için bu ili�kiyi ifade eden e�ri uydurma i�lemi 

yapılarak görüntünün tamamındaki sıcaklık da�ılımı elde edilmektedir. TG’den elde 

edilen karakteristik lekelerin sıcaklık ve gri seviyelerine ba�lı olan bu e�ri a�a�ıdaki 

ikinci dereceden fonksiyon ile ifade ediliyor. 

 cbxaxxT ++= 2)(  (5.1) 

 
 Burada, x; ele alınan lekenin gri seviyesi, a, b, c; TG’den TG’ye de�i�ebilen ve 

bu yüzden her bir TG’ye özgü olarak belirlenmesi gereken katsayılardır. 

 Bu metot, daha ayrıntılı olarak, sonraki bölümlerde açıklanmı�tır. 

 
 
 

5.3.  Termal Görüntüde Karakteristik Lekelerin Belirlenmesi 

 
 
 
 Bu bölümde, TG’nin en sıcak, en so�uk ve orta ısılı lekelerinin belirlenmesi 

yöntemi açıklanmaktadır. Bu de�erler �R kamera tarafından ölçülmekte, fakat bir 

sayısal çıkı� olarak de�il de termal-analog video görüntüsünün bir parçası olarak 

verilmektedir. Amaç, bu üç lekenin sıcaklık de�erlerini sayısal olarak elde ederek, 

ele alınmakta olan TG’nin tamamındaki sıcaklık da�ılımını belirlemektir. Bunun 

için, �R kameradan elde edilen TG’ler  MATLAB 7.1’de hazırlanmı� olan görüntü 

i�leme programı tarafından a�a�ıdaki ön i�lemlere tabi tutulmaktadır. 
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• Ön denemeler sonucunda, bütün ölçmeler için yakla�ık olarak orta sıcaklık 

de�erine sahip olacak lekenin yerinin tespit edilmesi, 

• Her bir TG için, malzemenin karakteristik leke sıcaklıkları olan en sıcak, en 

so�uk ve orta ısılı leke sıcaklıklarını ifade eden sayıların TG’deki  yerinin 

tespit edilmesi, 

• Tespit edilen alanların TG’den kesilerek, görüntüdeki sayıların belirlenmesini 

sa�layacak olan YSA’ya uygulanmadan önce ön i�lemlerden geçirilmesi. 

 �R kameranın ölçüm aralı�ı da göz önüne alınarak karakteristik leke 

sıcaklıklarının alabilece�i de�erleri inceledi�imizde, maksimum, minimum ve orta 

ısılı leke sıcaklıklarının, en fazla 3, 2 ve 3 rakamdan olu�tu�u görülmektedir.  

 
 
 

 

 
 

�ekil 5.2 Termal görüntü ve görüntüden kesilen sayıları içeren alanlar 
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 Böylece, bu üç leke sıcaklı�ını olu�turan sekiz rakamın bulundu�u alanların 

TG’de tespit edilmesi ve bu alanlardaki görüntünün alınması gerekmektedir. Bu 

alanlar �ekil 5.2’de gösterilmi�tir. 

 Bu i�lemler sonucunda, �ekil 5.2’de görüldü�ü gibi, karakteristik leke 

sıcaklıklarını olu�turan rakamları içine alan toplam 8 adet renkli resim elde 

edilmektedir. Bu resimler rakamların grafiksel tasarımına göre 22x28, 23x28, 25x28 

ve 35x45 piksel yapılı gruplara ayrılmaktadır. 

 Elde edilen her resim ilk olarak renk bile�enlerine (kırmızı-ye�il-mavi, (RGB)) 

ayrılmaktadır. Resimlere ait olan renk matrisi RGB ve bu matrisin ayrı�tırılması ile 

elde edilen R, G ve B renk bile�en matrisleri a�a�ıda gösterilmektedir. 
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 Burada, R,G,B sırasıyla renk matrisinin kırmızı, ye�il ve mavi bile�en 

matrisleridir. Bu 3 matristen olu�an renk bile�enleri, NTSC (National Television 

Systems Committee) formatına (Luong 2004) uygun olan tek bir gri matris elde 

etmek için, (5.2) formülü ile Gri matrise dönü�türülmektedir. 

  Gri = 0.2989R + 0.587G + 0.114B (5.2) 

 Bu formülün uygulanması sonucunda elde edilen Gri matrisi a�a�ıdaki gibidir. 
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 Gri matrisin her bir elemanını (ymn) , 8 bitlik görüntü formatına uygun olarak 

255’e bölmekle, normalize ederek a�a�ıda gösterilmi� olan Norm matris elde 

edilmi�tir. 
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 Her bir resimden elde edilen Norm matrisin histogram da�ılımı incelendi�inde 

(Szekely ve Rencz 1999) sayının resim içinde bulundu�u alanları ifade eden 

piksellere kar�ılık gelen de�erlerin bir H e�ik de�erinin üzerinde kaldı�ı 

görülmektedir. Bu olguya dayanarak, Norm matrisinin elemanlarını a�a�ıda ifade 

edildi�i gibi H e�ik de�eri ile S1 ve S2 olarak iki kümeye ayırıp, 

S1 = {d: d< H}ve S2 = {d: d ≥ H} 

 
 S1 kümesinde yer alan elemanları 0 ile S2 kümesinde yer alan elemanları ise 1 

ile göstererek Binary bir resim elde ederiz. 

11 1

1

...

... ... ...

...

n

m mn

x x

Binary

x x

� �
� �= � �
� �� �

 

 

 Burada, { } { } { }mjvenixij ,.....,2,1,.....,2,1,1,0 ∈∈∀∈ dir. 

 Bu ön i�lemler, �ekil 5.2’de gösterildi�i gibi termal görüntüden kesilmi� her bir 

görüntü üzerinde gerçekle�tirilmektedir. 
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5.4.  Yapay Sinir A�ları Kullanılarak Termal Görüntüdeki Karakteristik 

Leke Sıcaklıklarının Elde Edilmesi 

 
 
 
 Farklı ortamlardan elde edilen görüntüleri sınıflandırma problemi, kesin 

matematik yöntemlerle çözülemeyece�inden, karma�ık yapay zeka algoritmalarının 

kullanımını zorunlu kılmaktadır (Adini ve ark. 1997, Sa�ıro�lu ve ark. 2003). Bu tür 

problemler, literatürde görüntü tanıma ve sınıflandırma olarak bilinmekte ve 

çözümünde YSA’lar yaygın olarak kullanılmaktadır (Leondes 1998, Pham ve ark. 

2001, �çer ve ark. 2006). Farklı YSA algoritmaları içinde Çok Katmanlı Algılayıcı 

(ÇKA) YSA modelinin, görüntü tanıma ve sınıflandırmada daha iyi sonuçlar verdi�i 

belirtilmektedir (Pham ve ark. 2001, Darabi ve ark. 2002, Sa�ıro�lu ve ark. 2003). 

 ÇKA YSA en basit ve en yaygın olarak kullanılan YSA mimarisi olup 

günümüzde mühendislik problemlerinin ço�una çözümler üretebilecek bir güce 

sahiptir. Özellikle bu çalı�mada, yo�un olarak kullanılan sınıflandırma, tanıma ve 

genelleme yapmayı gerektiren problemler için çok önemli bir çözüm aracıdır 

(Öztemel 2003). Bu nedenle çalı�mamızda, �R kameradan elde edilen görüntülerdeki 

en sıcak, en so�uk ve orta ısılı leke sıcaklıklarını tespit etme probleminin çözümü 

için YSA’ların ÇKA modeli tercih edilmi�tir. 

 Böylece, ön i�lemler ile elde edilen Binary matrislerin satırları, ele alınan her 

bir TG’nin karakteristik leke sıcaklık de�erlerini hesaplayacak olan, ÇKA YSA’ların 

giri� vektörleri olarak kullanılmak amacıyla, a�a�ıda görüldü�ü gibi bir vektöre 

dönü�türülmektedir. 

 Vektör= ( )mxnxxxx .,..........,.........,, 321  
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 Her bir Binary resmin 22x28=616 veya 23x28=644 veya 25x28=700 veya 

35x45=1575 piksel uzunluklu vektöre dönü�türülmesi sonucunda dört farklı eleman 

sayısına sahip sütun vektör elde edilmektedir. Bu nedenle resimlerdeki sayıları 

belirleyebilmek için, 616, 644, 700 ve 1575 giri�e sahip olan 4 ayrı ÇKA YSA 

tasarlanmı�tır. 

 �ekil 5.3’de örnek olarak, bir giri� katmanı, bir veya daha fazla gizli katman ve 

bir çıkı� katmanından olu�an ÇKA YSA modeli gösterilmi�tir (Übeyli ve Güler 

2004). ÇKA YSA’nın her katmanında eleman olarak bir veya daha fazla i�lemci veya 

nöron bulunabilir. Bir katmandaki bütün elemanlar, bir üst katmandaki bütün 

elemanlara ba�lıdır (Güler ve Übeyli 2005).   

 
 
 

 

 
 

�ekil 5.3 Tek giri�, tek veya daha fazla gizli ve tek çıkı� katmanlı ÇKA YSA 
 
 
 

 Bilgi akı�ı ileri do�ru olup geri besleme yoktur. Bunun için söz konusu sistem, 

ileri beslemeli sinir a�ı modeli olarak adlandırılır. Giri� katmanında herhangi bir 
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bilgi i�leme yapılmaz. Giri� katmanındaki eleman sayısı tamamen çözülecek 

problemin giri� verileri sayısına ba�lıdır. Gizli katman sayısı ve gizli katmanlardaki 

eleman sayısı denemeler sonucunda en uygun YSA mimarisi elde edilecek �ekilde 

bulunur (Bailey ve Thompson 1990, D’Orazio ve ark. 2005). Çıkı� katmanındaki 

eleman sayısı ise çözülecek probleme göre belirlenir. 

 
 

 
5.4.1. ÇKA Yapay Sinir A�ının E�itimi 
 
 
 
 ÇKA’lar birçok ö�renme algoritması kullanılarak e�itilebilirler (Rumelhart ve 

McClelland 1986, Haykin 1994). Mevcut ö�renme algoritmaları arasında, en yaygın 

kullanılanı geriye yayılım algoritmasıdır (Potukuchi ve Wexler 1997, Serhatlıo�lu ve 

ark. 2003). Geriye yayılım algoritmasında, a�a bir örnek uygulanır ve bu örne�in 

sonucunda nasıl bir çıkı� üretmesi gerekti�i verilir. Bu algoritma danı�manlı ö�renme 

olarak adlandırılır. Bu ö�renme algoritmasında, örnekler giri� katmanına uygulanır 

ve gizli katmandaki her bir eleman tarafından bu giri� sinyalleri ba�lantı a�ırlıkları 

ile çarpılarak toplanıp, elemanın çıkı�ı hesaplanır (Güler ve Übeyli 2005). Çıkı� 

katmanındaki elemanlar da, gizli katman i�lem elemanlarının her birinin çıkı�ını 

benzer �ekilde i�leyerek o andaki giri�in bir fonksiyonu olarak a�ın çıkı�ının 

hesaplanmasını sa�lar. Geriye yayılım algoritmasında, a�ın çıkı�ı ile arzu edilen çıkı� 

arasındaki fark tekrar geriye do�ru yayılarak hata minimuma dü�ünceye kadar a�ın 

a�ırlıkları de�i�tirilir (Haykin 1994). 

 Bu tez çalı�masında bir giri�, bir gizli ve bir çıkı� katmanından olu�an ÇKA 

YSA’lar, standart ve en yaygın kullanılan geriye yayılım algoritmaları olan (Pham ve 

ark. 2001),  ölçeklendirilmi� e�le�tirmeli e�im geriye yayılım (ÖEEG-Scaled 
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Conjugate Gradient Backpropagation) algoritması, esnek geriye yayılım (EG-

Resilient Backpropagation) algoritması, momentum ve adaptif ö�renme oranı ile 

azalan e�im geriye yayılım (AEG- Gradient Descent with Momentum and Adaptive 

Learning Rate Backpropagation) algoritması kullanılarak üç ayrı ö�renme 

algoritması ile e�itilmi�tir.  

 Giri� katmanı, giri� vektörünün eleman sayısına e�it sayıda elemandan 

olu�maktadır. Çıkı� katmanının eleman sayısı ise termal kamera tarafından 

algılanabilen maksimum de�erlere ba�lıdır. Gizli katman, giri� katmanının eleman 

sayısı arttıkça YSA’dan yüksek hassasiyetli istatistiksel de�erler elde edilmesini 

sa�layacak en uygun sayıda elemandan olu�acak �ekilde denenerek tespit edilmi�tir 

(Pham ve ark. 2001, D’Orazio ark. 2005). 

 YSA’lardaki gizli ve çıkı� katmanlarında bulunan elemanlarda, transfer 

fonksiyonu olarak ço�unlukla basit e�ik fonksiyonu, do�rusal fonksiyon, basamak 

fonksiyonu, kutuplamalı basamak fonksiyonu, sigmoid fonksiyonu, hiperbolik 

tanjant fonksiyonu ve radyal tabanlı fonksiyon kullanılmaktadır (Güler ve Übeyli 

2005). Çalı�mamızdaki ÇKA YSA’larda transfer fonksiyonu olarak gizli katmanda 

hiperbolik tanjant fonksiyonu, çıkı� katmanında ise sigmoid fonksiyonu 

kullanılmı�tır. Üç farklı ö�renme algoritması için birçok e�itme sonucunda elde 

edilen en uygun parametreler Tablo 5.1’de, dört faklı boyutlu vektörün sayı 

kar�ılı�ını bulmak için kullanılacak YSA’ların en uygun yapıları ise Tablo 5.2’de 

verilmi�tir. 

  Tablo 5.2’deki, karakteristik leke sıcaklıklarını olu�turan sayı de�erlerini 

bulacak olan YSA’ları e�itmek için FLIR E45 �R kameradan elde edilen görüntüler 

ile örnek seti olu�turulmu�tur. YSA1, YSA2, YSA3 ve YSA4 için 50 resimden 



 80 

olu�an e�itim seti ile 50 resimden olu�an test seti hazırlanmı�tır. E�itilen YSA’nın iyi 

bir genelle�tirme yetene�ine sahip olabilmesi için e�itim ve test setleri, problem 

uzayını genel özellikleri ile temsil edecek �ekilde düzenlenmi�tir.  

 
 
 

Tablo 5.1 Ö�renme algoritmaları için e�itimde kullanılan parametreler 
 
 

Ö�renme 
Algoritma. 

Momentum 
Katsayısı 
(mc) 

Ö�renme 
Oranı (lr) 

Artma 
Faktörü 
(η ) 

Azalma 
Faktörü 
( µ ) 

Sigma 
(σ ) 

Lamda 
( λ ) 

AEG 0.01 0.6 - - - - 

EG - - 1.2 0.5 - - 

ÖEEG - - - - 5.10-5 5.10-7 

 
 
 

Tablo 5.2 YSA’ların yapıları 
 
 

YSA adı 
Giri� Katmanı 
��. Ele. Sayısı 

Gizli Katman 
��. Ele. Sayısı 

Çıkı� Katmanı 
��. Ele. Sayısı 

YSA1 616 50 2 

YSA2 644 50 10 

YSA3 700 100 10 

YSA4 1575 100 10 

 
 
 
  E�itme a�amasının ba�langıcında, YSA’ların a�ırlıkları ve e�ik de�erleri 

rasgele seçilmi� ve e�itimin durdurulma e�i�i olarak minimum hata oranı 1.10-5 

alınmı�tır. Bu parametrelere göre e�itim ve test setleri ile gerçekle�tirilen e�itim 
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sürecinin sonucunda üç farklı ö�renme algoritması için Tablo 5.3’deki sonuçlar elde 

edilmi�tir. 

 
 
 
Tablo 5.3 Sayıların tespitinin YSA ile gerçekle�tirilmesinin e�itim ve test sonuçları 

 
 

Ö�renme 
Fonksiyonu 

YSA 
Mimarisi 

Epok 
E�itim 
Hatası 
(mse) 

Test 
Hatası 
(mse) 

E�itim 
Do�. (%) 

Test 
Do�. (%) 

ÖEEG 1575–100–10 110 0.0017 0.0074 100 100 

AEG 1575–100–10 75 0.0937 0.0948 92 90 

EG 1575–100–10 225 0.0674 0.0706 96 94 

ÖEEG 700–100–10 146 0.0000453 0.0045 100 100 

AEG 700–100–10 112 0.089 0.0908 90 90 

EG 700–100–10 38 0.045 0.0664 86 88 

ÖEEG 644–50–10 64 0.0006 0.0007 100 100 

AEG 644–50–10 171 0.0922 0.0907 92 92 

EG 644–50–10 31 0.0726 0.0774 92 94 

ÖEEG 616–50–2 20 0.0001 0.0001 100 100 

AEG 616–50–2 20 0.008 0.008 100 100 

EG 616–50–2 105 0.047 0.049 90 92 

 
 
 
 Tablo 5.3’de verilen e�itim ve test hataları, ileri beslemeli a�larda kullanılan 

tipik performans fonksiyonu olan karesel ortalama hata (mse),  

 �
=

−=
N

i

ii tdt
N

mse
1

2)(
1

 (5.3) 

ile ifade edilmi�tir (Sa�ıro�lu ve ark. 2003, Ardalani ve ark. 2005). E�itim ve test 

sonucunda elde edilen do�ruluk de�erleri ise, 
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 Do�ruluk(%) = (Do�ru çıkı� sayısı / Top. çıkı� sayısı) x 100 (5.4) 

e�itli�ine göre hesaplanmı�tır. 

 Tablo 5.3’de görüldü�ü gibi, en küçük hata ve en yüksek do�ruluk de�erleri, 

seçilmi� olan YSA’ların ölçeklendirilmi� e�le�tirmeli e�im geriye yayılım (ÖEEG) 

algoritması ile e�itiminin sonucunda elde edilmi�tir. Buna dayanarak, TG’lerden 

karakteristik leke sıcaklıklarını tespit etmek için ÖEEG ile e�itilmi� ÇKA YSA’lar 

kullanılmı�tır. 

 Gerçekle�tirilen i�lemlerin sonucunda, her bir TG’nin en sıcak, en so�uk ve 

orta ısılı leke sıcaklıkları olarak ifade etti�imiz karakteristik leke sıcaklık de�erleri 

YSA’lar ile güvenilir bir �ekilde elde edilmi�tir. 

 
 
 
5.5.   Termal Görüntünün Tamamındaki Sıcaklık Da�ılımının Elde Edilmesi 
 
 
 
 Yapılan birçok ölçmenin sonucunda,  TG’deki lekenin sıcaklı�ı ile o lekeyi 

ifade eden pikselin gri seviyesi arasındaki ili�kinin do�rusal olmadı�ı görülmü�tür. 

Bu bölümde, e�ri uydurma i�lemini kullanarak, do�rusal olmayan bu ili�kiyi ifade 

eden e�riyi çıkartıp ele alınan her TG’nin tamamındaki sıcaklık da�ılımını elde 

etmeye çalı�tık. 

 Bu amaçla, leke sıcaklı�ı ve gri seviye de�eri arasındaki ili�kiyi ifade eden 

e�riyi elde edebilmek için YSA’lar ile elde etti�imiz en sıcak, en so�uk ve orta ısılı 

leke sıcaklıkları ile görüntü i�leme programından elde etti�imiz en sıcak, en so�uk ve 

orta ısılı leke gri seviyelerini kullandık. Çok sayıdaki deneysel ölçümler sonucunda, 

bu de�erler arasındaki ba�lılı�ın ikinci dereceden fonksiyon (5.1) ile ifade 

edilebilece�ini tespit ettik. 
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 Buna ba�lı olarak, her bir TG ile ilgili e�riyi tanımlamak için görüntüden elde 

etti�imiz karakteristik leke sıcaklık de�erleri ve karakteristik lekelerin gri seviye 

piksel de�erlerini içine alan a�a�ıdaki ikinci dereceden fonksiyonları kullandık. 

Burada, xsıl, xsol ve xol sırasıyla TG’nin en sıcak, en so�uk ve orta ısılı lekelerinin gri 

seviyeleri, T(sıl), T(sol) ve T(ol) aynı lekelerin sıcaklık de�erleridir. a, b, c ise her bir 

TG için sabit olan, fakat farklı TG’ler için farklı de�erler alabilen katsayılardır. 

 
2( )
sıl sıl

T sıl ax bx c= + +  

 
2( )
ol ol

T ol ax bx c= + +  

 
2( )
sol sol

T sol ax bx c= + +  (5.5) 

 
 Yukarıda ifade edilen ikinci dereceden üç fonksiyonun olu�turdu�u lineer 

denklem sisteminin çözümü ile her bir TG için kullanılacak a, b, c katsayılarının 

de�erleri bulunmaktadır (Brumfiel ve ark. 1962). Bu de�erlerin a�a�ıdaki ikinci 

dereceden fonksiyonda kullanılması ile TG’nin tamamındaki sıcaklık da�ılımını 

veren fonksiyonel ifade elde edilmi� olur. 

 
2( ) .l lT l ax bx c= + +  (5.6) 

 Burada, xl TG üzerindeki bir pikselin gri seviyesi, T(l) ise bu piksel ile ifade 

edilen lekenin sıcaklı�ıdır.  

 Yukarıda açıklanmı� olan yöntem kullanılarak, TG üzerindeki noktaların 

gerçek sıcaklık de�erleri elde edilmektedir.  

 Bu i�lemleri gerçekle�tirebilmek için, �R kamera grafik ara yüz programı olarak 

adlandırdı�ımız, MATLAB 7.1 ortamında yazılmı� olan grafiksel ara yüz ve görüntü 

i�leme programları kullanılmı�tır. �ekil 5.4’de hazırlanmı� olan programların 

etkile�im kutuları görülmektedir. 
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a) 

 

 

b) 
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c) 
 
�ekil 5.4 a) Termal kamera ara yüz programı etkile�im kutusu b) Kameradan görüntü 

kaydetmek için kullanılan resim alma programı etkile�im kutusu c) 
Kaydedilmi� termal görüntünün sıcaklık de�erlerini okumak için kullanılan 
sıcaklık ölçme programı etkile�im kutusu 

 
 
 
5.6.  Termal Görüntüden Sıcaklık Elde Etme Metodunun Do�rulu�u �çin 

Sıcaklık Ölçme Deneyi 

 
 
 
 Önceki bölümlerde açıklanan yöntemle elde edilen sıcaklık de�erlerinin 

do�rulu�unu test etmek için, geometrisi �ekil 5.5.a’da verilen çelik numune üzerinde 

sıcaklık ölçme deneyi gerçekle�tirilmi�tir. Bu amaçla numune üzerinde belirlenen 

çok sayıdaki noktanın sıcaklıkları �R kamera ile do�rudan ölçülerek 

kaydedilmektedir. Daha sonra ise belirlenen bir orta sıcaklıklı lekeye göre kaydedilen 
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TG, kamera ile do�rudan ölçülen noktaların sıcaklıklarını verecek �ekilde MATLAB 

7.1’de hazırlanan görüntü programı ile i�lenmektedir. Bu amaçla, st37 çelik 

numuneyi ısıtmak için  1400 W gücünde bir ısıtıcı fan kullanılmaktadır. Fan ile 

numune ısıtılırken 90 sn boyunca, 1 görüntü/sn frekansında TG’ler kaydedilmi�tir.  

 
 
 

 

   a) b) 
 

�ekil 5.5 a) Test ölçümü için kullanılan st37 çelik numunenin boyutları b) Test 
ölçümünün yapıldı�ı deney düzene�i 

 
 
 
 �ekil 5.5.b’de görülen deney düzene�i ile FLIR E45 termal kamera kullanılarak 

st37 çelik numune üzerinde yapılan bütün ölçümler, aynı �artlar altında 

gerçekle�tirilmi�tir. Yapılan ölçümlerin bazılarının numune üzerinde hangi noktalara 

ait oldu�u �ekil 5.6’da gösterilmi�tir. Bu noktalara ait olan sonuçlar ise grafik olarak 

�ekil 5.7’de verilmektedir. Bu grafiklerden de görüldü�ü gibi, kameranın do�rudan 

ölçümü ile elde edilen sıcaklık de�erleri ile program yoluyla TG’den elde edilen 

sıcaklık de�erleri kar�ıla�tırıldı�ında, her iki yolla elde edilen sıcaklık de�erlerinin 

birbirinden en fazla ±2 % farklı oldu�u görülmü�tür (Selek 2006).  
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   a) b) 
 
 
 

     
 

 
 

   c) d) 
 
 
 
 



 88 

 
 

 
 

e) 

 

�ekil 5.6 a) Leke 1 için kamera ile yapılan do�rudan sıcaklık ölçümü b) Leke 2 için 
kamera ile yapılan do�rudan sıcaklık ölçümü c) Leke 3 için kamera ile 
yapılan do�rudan sıcaklık ölçümü d) Leke 4 için kamera ile yapılan 
do�rudan sıcaklık ölçümü e) Orta sıcaklıklı leke ile sıcaklık ölçümü 

 
 
 

 
 

a) 
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b) 
 

 
 

c) 
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d) 
 
�ekil 5.7 Orta sıcaklıklı leke ile ölçülerek görüntü programı ile elde edilen sıcaklık 

de�erlerinin a) Leke 1 noktasının do�rudan ölçülen sıcaklık de�erleri b) 
Leke 2 noktasının do�rudan ölçülen sıcaklık de�erleri c) Leke 3 noktasının 
do�rudan ölçülen sıcaklık de�erleri d) Leke 4 noktasının do�rudan ölçülen 
sıcaklık de�erleri ile kar�ıla�tırılması 
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6.  �NFRARED TERMOGRAF� METODU �LE METAL 

YORULMASININ ANAL�Z� 

 
 
 
 
6.1.   Giri� 
 
 
 
 Endüstride kullanılan metal malzeme ve yapılarda olu�abilecek hasarın 

önceden tahmin edilebilmesi ve tespiti oldukça önemlidir. Yaygın olan ölçme 

tekniklerini kullanarak metalik cisimlerdeki gizli hasarları tespit etmek zordur. Bu 

ölçmeler genellikle uygulamalarda X-ı�ını veya radyoaktif materyaller kullanılarak 

gerçekle�tirilmektedir. Ancak bu cihazlar hem pahalı hem de elde ta�ınması birçok 

probleme sebep olan tehlikeli maddeler içermektedir (Kim ve ark. 2005). Bunun 

yanında akustik emisyon, girdap akımları, ultrasonik gibi tahribatsız muayene 

yöntemleri de geli�tirilmi�tir (Jiang  ve ark. 2001). Bu yöntemler etkin olmalarının 

yanı sıra uzun zaman gerektiren ve pahalı yöntemlerdir (Krishnapillai ve ark. 2005). 

 Bunlara kar�ın, �RTT basitli�inin yanı sıra nispeten geni� bölgelerin hızlı 

incelenmesini sa�layan ve kullanıcı açısından tehlike arz etmeyen tahribatsız bir 

muayene yöntemidir (Rajic 2002). Bu yöntem, termal dalgaları uzaktan 

algılayabilme yetene�inden dolayı metal malzemelerin incelenmesinde oldukça cazip 

bir duruma gelmi�tir (Almond ve Peng 2001). 

 �R, elektromanyetik spektrumun 0.7 µm’den 1000 µm’ye kadar uzanan ve 

gözle görülmeyen bölgesidir. Mutlak sıfırdan (0 K) daha sıcak cisimlerin hepsi bu 

bölgenin içinde kalan dalga boyularına sahip termal enerji yayarlar (Desai 2004). 

�RTT herhangi bir mesafedeki sabit veya hareketli cisimlerden yayılan ve gözle 
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görülmeyen termal enerjiden dijital sıcaklık haritaları geli�tirmek için uygun bir 

tekniktir. �RTT ölçümleri süresince incelenen cisimle yüzey teması olmadı�ı için 

cismin gerçek yüzey sıcaklı�ına hiçbir �ekilde etki edilmemi� olur (Jiang ve ark. 

2004). 

 Yorulma sürecindeki çatlak ba�langıcı gibi hasar olu�umları veya kalıcı kayma 

bantlarındaki plastik deformasyonlar, malzemenin yüzeyinde heterojen bir sıcaklık 

da�ılımının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Malzeme yüzeyinde meydana gelen 

bu termal radyasyonun yorulmayla olan ili�kisini ara�tırma fikri ise �RTT’yi daha da 

ilgi çekici hale getirmi�tir (Plekhov ve ark. 2005). Son yıllarda �R kameralarda 

meydana gelen geli�meler metallerin yorulma davranı�ının ara�tırılmasında �RTT’nin 

güçlü bir tahribatsız ve temassız muayene yöntemi olarak kullanılmasını sa�lamı�tır 

(Plekhov ve ark. 2005). 

 Bu tez çalı�masında bütün bu özellikler göz önüne alınarak, yorulma sürecinde 

malzemenin yüzeyinde olu�an sıcaklık alanının karakteristiklerini �RTT ile 

incelemek suretiyle, plastik gerilme bölgelerinin ve küçük yorulma çatlaklarının 

olu�ma anının zaman ve uzay ekseninde tespit edilmesini sa�layacak uygun bir 

tekni�in geli�tirilmesi amaçlanmı�tır. 

 
 
 
6.2.  Termal Görüntülerin Alınması   
 
 
 
 Tez çalı�masının bu bölümünde, yük altındaki malzemenin �RTT ile dayanım 

durumunu belirleyerek, malzemenin i�levini yitirmesi bakımından kritik olan anı 

tespit edebilmek amacıyla �ekil 5.1’deki düzenek ile TG’lerin alınması 

açıklanmaktadır. Yorulma süreci boyunca termal resimler 1Hz frekansında 
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kaydedilmektedir. Bu i�lemler için 7. bölümde özellikleri verilmi� olan FLIR E45 �R 

kamera kullanılmaktadır. �ekil 6.1’de görüntü kartı ile �R kameranın analog video 

çıkı�ından elde edilen TG’lerin zaman içindeki ardı�ıklı�ı görülmektedir. Analog 

video i�aretinden yakalanan görüntülerin hepsi aynı boyutta ve aynı zaman aralı�ı ile 

kaydedilmektedir. 

 Bir TG’nin elde edilmesinden sonra TG’deki malzemenin dayanım durumunu 

tespit etmek için gerekli olan i�lemler gerçekle�tirilir. Bu amaçla öncelikle, daha az 

hafıza alanı kullanmak için TG’deki malzemenin koordinatları belirlenerek, bu 

koordinatlar içinde bulunan görüntü incelenmektedir. Bu yolla elde edilen her bir 

TG,  yorulma ile ilgili ta�ıdı�ı özellikleri belirgin olarak ortaya koyacak �ekilde 

e�ikleme, kenar sezimi ve görüntüler arası aritmetik i�lemler gibi görüntü i�leme 

yöntemlerine tabi tutulmaktadır. 

 
 
 

 
 
 
�ekil 6.1 Analog termal video çıkı�ından elde edilen termal görüntülerin ardı�ıklı�ı 
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6.3.  Malzeme Yüzeyindeki Muhtemel Hasar Bölgelerinin Tespiti 
 
 
 
 Tezin bu bölümünde ilk olarak, �ekil 6.2’de görüldü�ü gibi hafızanın 

kullanımını azaltmak amacıyla TG’de malzemenin yer aldı�ı koordinatlar tespit 

edilip, bu koordinatlar içinde kalan görüntü alanı üzerinde i�lemler 

gerçekle�tirilmektedir. 

 
 
 

            

   a) b) 

 
 
   c) d) 
 
 
�ekil 6.2 a) Elde edilen görüntüde malzeme yüzeyinin koordinatlarının tespit 

edilmesi b) Görüntüden kesilen malzeme yüzeyinin görüntüsü c) FLIR 
E45 termal kameradan elde edilen termal görüntü d) Termal görüntüden 
kesilen malzeme yüzeyinin görüntüsü 
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 Yorulma süreci ba�ladı�ında, uygulanan kuvvetlerin malzeme yüzeyi üzerinde 

meydana getirdi�i gerilme da�ılımına uygun olarak incelenen yüzeyde homojen 

olmayan bir sıcaklık da�ılımının meydana geldi�i görülmektedir (Plekhov ve ark. 

2005). Bu sıcaklık da�ılımının içinde ortaya çıkan yüksek sıcaklıklı bölgeler, 

malzeme üzerinde yorulma sürecinde deformasyonun yo�unla�tı�ı alanları 

göstermektedir. 

 Yorulma sürecinin ba�langıcında bu bölgeler hem dü�ük sıcaklı�a hem de 

küçük alanlara sahiptir. Süreç ilerledikçe bölgenin sıcaklı�ında ve alanında hızlı bir 

artı� gözlenmektedir. Bu a�ama malzemenin termal dengeye ula�masına kadar devam 

etmektedir. Malzeme termal dengeye ula�tı�ında ise bu bölgenin sıcaklı�ındaki ve 

alanındaki artı�ın durdu�u gözlenmektedir. Bu süreçte olu�an çatlakların ilerleyerek 

büyümesi sonucunda ise bu alan gittikçe lokalize olmakta ve sıcaklı�ı ani bir tepe 

de�er göstermektedir. Malzemenin tamamen çatlamasından sonra ise yüksek 

sıcaklıklı bölgenin sıcaklı�ı hızla dü�erken alanında da küçülme gözlenmektedir. Bu 

a�amalar �ekil 6.3’de görülmektedir. 

 

 

 
 

�ekil 6.3 Yorulma ömrü süresince yüksek sıcaklıklı bölgenin alanı 
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 Bu e�ride, 0–t1 zaman aralı�ı yüksek sıcaklıklı bölgenin sıcaklı�ının ve 

alanının hızla arttı�ı, t1–t2 zaman aralı�ı malzeme termal denge durumunda iken 

yüksek sıcaklıklı bölgenin alanının büyümesinin durdu�u ve çatlakların olu�tu�u, 

t2’den sonraki zaman aralı�ı ise malzemede nihai kırılma olu�tuktan sonra yüksek 

sıcaklıklı bölgenin sıcaklı�ında ve alanında dü�ü�ün meydana geldi�i yorulma 

süreçlerini göstermektedir. 

 
 

                         

   a) b) 

 
 

   c) d) 
 
�ekil 6.4 a) Yorulmaya maruz bırakılan malzeme üzerinde olu�an yüksek sıcaklıklı 

bölge b) Yüksek sıcaklıklı bölgenin elde edilen resmi c) E�iklenmi� olan 
malzeme yüzeyi görüntüsü d) E�iklenmi� olan görüntüden elde edilen 
yüksek sıcaklıklı bölgenin görüntüsü  



 97 

 Malzeme yüzeyinde olu�an yüksek sıcaklıklı bölgelerde malzemenin elastisite 

modülü (E), akma gerilmesi ( akmaσ ) ve kopma gerilmesi ( kopmaσ ) gibi mekanik 

özelliklerinde zayıflama meydana gelir. Bunun sonucu olarak yorulma sürecinin 

termal denge aralı�ında, bu bölgelerde çatlak ba�langıcı ve ilerlemesi �eklinde 

hasarlar olu�maktadır (Dieter 1986). Dolayısıyla bu a�amadan sonra, malzeme 

yüzeyinde olu�an hasar bölgeleri olarak bu bölgelerin incelenmesi daha büyük önem 

kazanmaktadır. 

 Malzeme yüzeyinin elde edilen TG’sinde gerilmenin yo�unla�tı�ı muhtemel 

hasar olu�um bölgesini belirlemek amacıyla, yüzeyde olu�an maksimum sıcaklı�ın 

%30’una kar�ılık gelen de�er e�ik kabul edilerek, TG binary’e dönü�türülmektedir. 

Bunun sonucunda �ekil 6.4.c’de görüldü�ü gibi, TG üzerinde muhtemel hasar 

olu�um bölgesi olarak tanımlayabilece�imiz alan belirlenir. 

 Elde edilen yüksek sıcaklıklı bölgenin alanının zamana ba�lı olarak 

de�i�iminin incelenmesi ile, malzemenin termal dengeye ula�tı�ı a�ama belirlenerek 

bu bölgenin koordinatları malzemenin binary görüntüsünden tespit edilir. Bu amaçla, 

yüksek sıcaklıklı bölgenin sahip oldu�u alan, zamana ba�lı olarak kapladı�ı piksel 

sayısı �eklinde ele alınmaktadır. 

 Bunun için bölgenin alanının yorulma süreci içinde aldı�ı ardı�ık de�erler 

a�a�ıdaki ifadede kullanılarak malzemenin termal denge durumuna ula�ıp ula�madı�ı 

tespit edilmektedir.  

 
3

)2()1()( −+−+
=

tAtAtA
Aort  (6.1) 

 Burada A(t), A(t-1) ve A(t-2), muhtemel hasar bölgesinin ardı�ık zaman 

aralıklarında elde edilen alanlarıdır. Aort  ise bu de�erlerin hareketli ortalamasıdır.  
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)(tAort , )1( −tAort , )2( −tAort de�erlerinin içinden maksimum ve minimumun 

tespit edilip a�a�ıdaki formülde kullanılması ile alanın zamana göre de�i�imi elde 

edilmektedir.   

 Alanın De�i�imi = 
minmax

minmax

AortAort

AortAort

+

−
  (6.2)  

  Bir çok ölçmenin sonucunda bölgenin alanındaki de�i�imin �ekil 6.5’deki gibi 

meydana geldi�i tespit edilmi�tir. Buradan da görüldü�ü gibi e�ri üç kısımdan 

meydana gelmektedir. Bunlardan ilki yüksek sıcaklıklı bölgenin alanının büyüme 

aralı�ı, ikincisi bölgenin alanındaki büyümenin durdu�u termal denge aralı�ı ve  

üçüncüsü ise nihai kopma sonrası yüksek sıcaklıklı bölgenin alanının küçülme 

aralı�ıdır.  

 
 
 

 

 
 

�ekil 6.5 Yüksek sıcaklıklı bölgenin alanının de�i�im süreci 
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 �ekil 6.5’den de görüldü�ü gibi termal denge durumunun ba�lamasından sonra, 

yüksek sıcaklıklı bölgenin alanının büyümesi durmaktadır. Buna ba�lı olarak, 

muhtemel hasar bölgesinin yerini tespit etmek amacıyla termal denge durumunun 

ba�langıcının belirlenmesi gerekir. 

 
 
 

 

a) b) 
 

                                                         

   c) d) e) 
 
�ekil 6.6 Muhtemel hasar olu�um bölgesinin alanının termal görüntüden elde 

edilmesi a) Termal görüntü b) Malzeme yüzeyinin termal görüntüsü c) 
Malzeme yüzeyinin binary görüntüsü d) Tespit edilen hasar olu�um 
bölgesi e) Hasar olu�um bölgesinin termal görüntüsü  

 
 
 
 Yüksek sıcaklıklı bölgenin alanının de�i�iminin, termal denge aralı�ında 

idealde 0 olması gerekirken uygulama anında olu�an çevre �artlarından dolayı sıfıra 

çok yakın bir aralıkta de�i�ti�i görülmektedir. Buna ba�lı olarak, yüksek sıcaklıklı 
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bölgenin büyüme aralı�ından sonra gelen termal denge durumunun ba�langıcını 

belirleyebilmek için alanın de�i�im de�erinin 0,1’den küçük olacak �ekilde aldı�ı ilk 

de�er malzemenin termal denge durumuna ula�tı�ı an olarak kabul edilmektedir. 

Bunun sonucunda, mevcut görüntüdeki yüksek sıcaklıklı bölgenin x ve y 

eksenlerindeki koordinatları belirlenerek muhtemel hasar bölgesinin tespit edilmesi 

sa�lanır. Bu i�lemlerin TG üzerinde gerçekle�tirilmesi �ekil 6.6’da görülmektedir. 

 Bu safhadan sonra koordinatları belirlenmi� olan bölge içindeki sıcaklıklar 

zamana ba�lı olarak incelenerek, yorulma açısından kritik olan makro çatlak 

olu�umlarının veya kopma öncesi kritik zamanın belirlenmesine yönelik çalı�malar 

gerçekle�tirilmi�tir. 

 
 
 
6.4.  Çatlak Ba�langıcının Tespit Edilmesi 
 
 
 
 Yorulma süreci içinde termal denge durumu, malzemenin hasar görmesine 

sebep olacak makro çatlakların ba�ladı�ı ve ilerleyerek büyüdü�ü bir süreçtir. Bu 

nedenle malzeme üzerinde belirlenmi� olan yüksek sıcaklıklı bölgeden yayılan 

termal radyasyonun incelenmesi büyük bir öneme sahiptir. 

 A�a�ıdaki e�itlik bir malzemeye uygulanan mekanik enerji giri�ini ve bu 

enerjinin hangi formlara dönü�tü�ünü gösteren genel enerji bilançosu (�ekil 

de�i�tirme enerjisi) denklemidir (Meneghetti 2007). 
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 Bu denklemin sol tarafı yorulma boyunca malzeme üzerinde olu�an enerji 

giri�inin toplamını vermektedir. Burada, ijσ  gerilme tensörünü, ijε  �ekil de�i�tirme 

tensörünü, f yük frekansını ifade eder. 

 Denklemin sa� tarafındaki 1. terim, 

 � ∇−
V

dVT ... 2λ    kondüksiyon ısı transferini (ısı akı� ivmesini) ifade etmektedir. 

Burada, λ  malzemenin ısıl iletkenli�i, T
2∇  ise sıcaklık alanının de�i�im ölçüsüdür. 

 Sa� taraftaki ikinci terim, 

 CV
Scv

dSTT ).(� ∞−α    konveksiyon yolu ile gerçekle�en ısı transferidir. 

Burada, α  konveksiyon ısı transfer katsayısı, CVS  konveksiyon yüzeyi, T sıcaklık, 

T ∞  ise ortam sıcaklı�ıdır.  

 Sa� taraftaki üçüncü terim ise, 

 IR

S

n dSTT

IR

)..(. 44

� ∞−σκ    termal radyasyon yolu ile gerçekle�en ısı transferini 

vermektedir. Burada, nσ  Stephan-Boltzmann sabiti, κ  yüzeyin yayıcılı�ı 

(emissivity), SIR  radyasyon yüzeyidir. 

 Sonuncu terim ise, 
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 � +
∂
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V

P dVE
t

T
c )...(ρ  iç enerji de�i�imi ve kiritik enerji düzeyi terimlerini 

içermektedir. Burada ρ  malzemenin yo�unlu�u, c malzemenin özgül ısısı, EP ise 

kırılma anında birim hacim için kritik enerji düzeyidir. 

 Bu olguya dayanarak, tespit edilen muhtemel hasar bölgesinde olu�an 

sıcaklıkları kullanmak suretiyle, bölgeden yayılan toplam radyasyonu hesaplamak 

için genel enerji bilançosu denkleminin 3. terimi olan, 

IR

S

n dSTT

IR

)..(. 44

� ∞−σκ  

termal radyasyonla ısı transferi kullanılmaktadır. Bu e�itlik, bir yüzeyden yayılan 

termal radyasyonu hesaplamak için TG’ye uygulanacak olursa, 

 � ��
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∞∞ −=−
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m
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i

IRjinIRn STTdSTT
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44
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�eklinde elde edilir. 

 
 Bu e�itli�in tespit edilen hasar bölgesinden yayılan termal radyasyonu 

hesaplamak amacıyla kullanılmasının sonucunda, bölgede olu�an hasarların termal 

radyasyon üzerinde de�i�imler meydana getirdi�i tespit edilmi�tir. Çünkü, bir 

çatla�ın olu�abilmesi için belli bir enerji gerekir, bu ise çevredeki bölgelerden enerji 

akı�ının olması ile gerçekle�ir. Bölgede çatlak olu�tu�u an, o bölgedeki enerji ve 

gerilmeler bir anda 0 olur. Bu etkilerin sonucunda, yorulma sürecinde hasar 

bölgesinde olu�an bir çatla�ın �ekil 6.7’de görüldü�ü gibi termal radyasyonda ani bir 

dü�ü�e sebep oldu�u görülmektedir. Ortaya çıkan bu belirtiler, elde edilen termal 

görüntülerin sürekli olarak de�erlendirilmesi sonucunda malzemede olu�an makro 

çatlakların tespit edilmesini sa�lamaktadır. 
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 �ekil 6.7’den de görüldü�ü gibi termal denge durumunda nihai kopma öncesi 

makro çatlak olu�umu gözlenmekte ve kısa bir süre sonra malzemede kırılma 

meydana gelmektedir.  

 
 
 

 

 
 
�ekil 6.7 Tespit edilen muhtemel kırılma bölgesinde yorulma boyunca meydana 

gelen termal radyasyon de�i�imi 
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7.   DENEYSEL ÇALI�MA  
 
 
 
 

7.1.   Deneysel Çalı�mada Kullanılan Malzeme 
 
 
 

 Bu tez çalı�masında gerçekle�tirilen deneyler için, endüstride ve sanayide 

makine eleman ve yapılarında yaygın olarak kullanılan st37 çelik malzeme 

kullanılmı�tır. St37 çeli�inin kimyasal kompozisyonu ve mekanik özellikleri Tablo 

7.1’de görülmektedir. 

 
 
 

Tablo 7.1 ST37 çeli�inin kimyasal yapısı ve özellikleri 
 
 

Kimyasal bile�imi % 0.2C, % Safsızlıklar <%0.045, Kalan Fe 

Young modülü (GPa) 200 

Akma dayanımı (MPa) 230 

Çekme dayanımı (MPa) 550 

Poisson oranı 0.3 

Uzama yüzdesi (%) 4.2 

 
 
 

 Tablo 7.2’de ise farklı çelik malzemelerin yayıcılık de�erleri verilmi�tir 

(Giulietti ve Lucchesi 1981, Bacto Laboratories Pty Ltd 2005). Deneyde kullanılan 

ST37 çeli�i so�uk haddeleme (cold rolled) �eklinde üretilmi� oldu�u için yayıcılık 

de�eri 0.75-0.85 de�erleri arasındadır. Malzemenin yüzeyindeki oksitlenmeden 

dolayı yayıcılık 0.8 olarak alınmı�tır. Buna ba�lı olarak, deneyler ba�lamadan önce 
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�R kamera ayarları içinde bulunan yayıcılık parametresi, malzemenin sahip oldu�u 

yüzey yayıcılık de�eri olan 0.8’e ayarlanmı�tır. 

 
 
 

Tablo 7.2 Farklı çelik malzemelerin yayıcılık de�erleri 
 
 

Malzeme 
Sıcaklık 

F(°C) 

e-Yayıcılık 

(Emissivity) 

So�uk Haddelenmi� Çelik 

(Cold Rolled Steel) 
200 (93) 0.75-0.85 

Ta�lanmı� Çelik Levha 

(Ground Sheet Steel) 

1720-2010 

(938-1099) 
0.55-0.61 

Parlatılmı� Çelik Levha 

(Polished Sheet Steel) 
100 (38) 0.07 

Orta Karbonlu Çelik 

(Mild Steel, Polished) 
75 (24) 0.10 

Oksitlenmemi� Çelik 

(Unoxidized Steel) 
212 (100) 0.08 

Oksitlenmi� Çelik 

(Oxidized Steel) 
77 (25) 0.8 

 
 
 

7.2.   Test Numunesinin Geometrisi 
 
 
 

 Dü�ük çevrim e�me yorulma testleri st37 çelik numuneler üzerinde 

gerçekle�tirilmi�tir. Deneyde kullanılan test numunelerinin geometrisi �ekil 7.1’de 

görüldü�ü gibi 90 mm uzunlu�unda, 25 mm geni�li�inde ve 3 mm kalınlı�ında 

olacak �ekilde hazırlanmı�tır. Yorulma bölgesinin açık bir �ekilde gözlenebilmesini 

ve sıcaklı�ın belli bir bölgede yo�unla�masını sa�lamak amacıyla test numunesinin 
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yan yüzeyleri kanal açılmak suretiyle daraltılmı�tır. Böylece en yüksek e�me 

kuvvetinin daraltılmı� bölgede olu�ması sa�lanmı�tır. Bu i�lem açılan kanalın 

büyüklü�ünün yorulma ömrüne etkisini incelemek amacıyla daraltılmı� bölgedeki 

gerilme yo�unluk faktörünün 1’e (Plekhov ve ark. 2005) yakın olmasını sa�layacak 

�ekilde, R5 mm ve R12 mm kanallı numunelere uygulanmı�tır. Böylece normal 

gerilme da�ılımının yüzey üzerinde gözlenecek alanda e�it olması sa�lanmı�tır. 

 
 
 

  
 

   a) 
  

 
 

   b) 
 

 
�ekil 7.1 St37 çeli�inden hazırlanmı� test numunelerinin geometrisi a) R=5 mm için 

b) R=12 mm için 
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7.3.   Deneysel Çalı�mada Kullanılan �nfrared Kamera 
 
 
 

 Bu tez çalı�masında yorulma deneyleri süresince elde edilen görüntüler �ekil 

7.2’deki FLIR E45 �R kamera kullanılarak elde edilmi�tir. Tablo 7.3’de ise FLIR 

E45 �R kameranın teknik özellikleri verilmi�tir.  

 

 
 

�ekil 7.2 FLIR E45 �R kamera 
 
 

Tablo 7.3 FLIR E45 �R kameranın özellikleri 
 
 

Detektör tipi 
Focal Plane Array (FPA), 160x120 piksel 
so�utmasız mikrobolometre 

Spektrum aralı�ı 7.5 – 13 µm 

Sıcaklık aralı�ı (˚C ) -20˚C  -  +250˚C veya -4°F - +482°F 

Termal hassasiyet 0.1˚C  (30˚C) 

Video çıkı�ı 
PAL, NTSC, Standart RCA karma video 
sinyali 

Görüntü frekansı 50/60 Hz 

Görü� alanı/Min. odak mes. 9.2 mm lens ile tipik olarak 34˚x25˚/0.1 m 

Odaklama Manuel 

Ekran 2,5 inch renkli LCD 

Ölçme düzeltmeleri Yayıcılık ayarlayabilme aralı�ı 0.1 - 1.0 
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�ekil 7.3 FLIR E45 �R kameranın görü� alanı 
 
 
 

Tablo 7.4 FLIR E45 �R kamera ve cisim arasındaki mesafeye ba�lı olarak kameranın 
görü� alanı de�erleri 

 
 

9.2 mm’lik �R lens için (minimum odak mesafesi: 0.1 m, odak oranı (f-number):1.2)  

Detektör tipi: Mikrobolometre (7.5 m-13 m) 

D (m) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

YGM (m) 0.061 0.122 0.183 0.244 0.305 0.366 0.427 0.488 0.549 0.61 

DGM (m) 0.046 0.092 0.138 0.184 0.23 0.276 0.322 0.368 0.414 0.46 

DEGA 
(mm2) 

0.144 0.577 1.299 2.31 3.61 5.198 7.075 9.241 11.696 14.44 

 
 
 

 FLIR E45 �R kamera minimum 0.1 m odak uzaklı�ına sahiptir. Cisim-kamera 

arasındaki mesafeye ba�lı olarak minimum odak uzaklı�ından itibaren, kameranın 
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görü� alanının ve bir detektör elemanının görü� alanının de�i�imi �ekil 7.3’de 

verilmektedir. �ekil 7.3’de ifade edilen, yatay görü� mesafesi (YGM) (m), dikey 

görü� mesafesi (DGM) (m) ve bir detektör elemanının görü� alanının (DEGA) (mm2) 

de�i�imi ise Tablo 7.4’de verilmi�tir. 

 Deneysel çalı�mada �R kamera ve test numunesi arasındaki mesafe 10 cm olup 

bu durumda elde edilen dijitalle�tirilmi� her bir termal görüntü için elde edilen 

çözünürlük de�eri 0.17 mm’dir. Test edilen numunelerde meydana gelen çatlakların 

büyüklü�ü bu çözünürlük de�erlerine göre hesaplanmı�tır. 

 
 
 
7.4.   Deney Düzene�i 

 
 
 

 E�me yorulma deneylerinde kullanılan test düzene�i �ekil 7.4’de 

görülmektedir. Test numunesinin bir ucu mengene vasıtasıyla sıkı�tırılırken di�er 

ucu ise krank vasıtasıyla ileri ve geri yönde malzemeye e�me kuvveti uygulayacak 

�ekilde hareket ettirilmektedir.  

 Düzenek üzerindeki krank, 1.5 kW’lık bir AC motordan elde edilen dönme 

hareketini alternatif do�rusal harekete çevirmektedir. Krank ile elde edilen alternatif 

do�rusal hareketin yönü (ileri-geri) 25 Hz frekansında de�i�mektedir. Düzenek 

üzerindeki krankın ayarlanması ile yer de�i�tirme hareketi ±3 mm - ±5 mm arasında 

ayarlanabilirken, numuneye uygulanan yük ± 503 MPa - ± 524 MPa arasında 

de�i�tirilebilmektedir. 

 
 
 
 
 



 110 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

�ekil 7.4 E�me yorulma test düzene�i 
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7.5.   Deneylerin Yapılı�ı 
 
 

 

 Bu tez çalı�masındaki deneyler, �ekil 7.4’de görülmekte olan e�me yorulma 

deney seti üzerinde gerçekle�tirilmi�tir. Deneylerde geometrisi �ekil 7.1’de verilen 

ST37 çeli�inden yapılmı� olan test numuneleri kullanılmı�tır. Numuneler �ekil 

7.5’de görüldü�ü gibi bir ucu deney seti üzerindeki mengene ile sıkı�tırılmı�, di�er 

ucu ise serbest �ekilde krank tarafından uygulanan ileri ve geri yöndeki yer 

de�i�tirme hareketine maruz kalacak �ekilde ba�lanmı�tır. 

 Deney seti üzerindeki krankın ayarlanması ile ± 3 mm, ± 4 mm ve ± 5 mm’lik 

yer de�i�tirme hareketi uygulanacak �ekilde deney numunesi üzerinde e�me yorulma 

deneyleri yapılmı�tır. Farklı büyüklüklerdeki bu yer de�i�tirme hareketleri 

malzemenin serbest ucunda sırasıyla ± 503 MPa, ± 515 MPa, ± 524 MPa’lık yükler 

meydana getirmektedir.  

 

 

 
 
�ekil 7.5 Deney numunesine ileri ve geri yöndeki yer de�i�tirme hareketinin 

uygulanı�ı 
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8.  DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTI�MA 
 
 
 
 
 R=5 mm’lik kanal açılmı� olan malzemelere ± 3 mm, ± 4 mm ve ± 5 mm’lik 

yer de�i�tirme hareketleri uygulanmak suretiyle e�me yorulması deneyleri 

gerçekle�tirilmi�tir. Bu deneyler sonucunda kopma anı sonrasına ait elde edilen 

TG’ler �ekil 8.1’de verilmi�tir. �ekil 8.2’de ise e�me yorulma deneyi süresince 

malzemenin muhtemel kırılma çizgisinde olu�an sıcaklık de�i�imleri verilmi�tir. 

 
 

                        
 

   a) b) 
 

               
 

   c) d) 
 

�ekil 8.1 a) E�me yorulmasına maruz bırakılan R=5 mm’lik kanal açılmı� olan 
malzemenin geometrisi b) ± 3 mm’lik yer de�i�tirme için kopma sonrası 
elde edilen termal görüntü c) ± 4 mm yer de�i�tirme için kopma sonrası 
elde edilen termal görüntü d) ± 5 mm yer de�i�tirme için kopma sonrası 
elde edilen termal görüntü 
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a) 
 

 
 

b) 
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c) 
 
�ekil 8.2 E�me yorulmasına maruz bırakılan R=5 mm’lik kanal açılmı� olan 

malzemenin kırılma çizgisinin yorulma süreci boyunca sıcaklık de�i�imi 
grafikleri a) ± 3 mm’lik yer de�i�tirme için b) ± 4 mm yer de�i�tirme için 
c) ± 5 mm yer de�i�tirme için  

 
 
 
 Burada deney numunesinin serbest ucu 25 Hz frekansında ± 3 mm, ± 4 mm, ± 5 

mm’lik yer de�i�tirmelere maruz bırakılarak, malzemenin sırasıyla ± 503 MPa, ± 515 

MPa, ± 524 MPa‘lık tepe de�erler ile sinüzoidal olarak de�i�en üç ayrı yük altında 

e�me yorulmasına maruz kalması sa�lanmı�tır. Malzeme üç farklı yük altında 

yorulurken , her deney için saniyede 1 görüntü olacak �ekilde sırasıyla 100, 130 ve 

250 TG elde edilmi�tir. Bu görüntüler bölüm 5’de açıklanmı� olan görüntü i�leme 

yöntemlerine tabi tutularak �ekil 8.2’de verilmi� olan kırılma çizgilerinin sıcaklık 

de�i�im e�rileri elde edilmi�tir. Bu e�riler üç farklı yük altında e�me yorulma testine 



 115 

maruz bırakılan malzemelerde olu�an muhtemel kırılma bölgesinin sıcaklık-zaman 

de�i�imini göstermektedir. E�rilerden de görüldü�ü gibi numunenin serbest ucunun 

yer de�i�tirmesi arttıkça maksimum sıcaklı�ı da artmaktadır. 

 ±5 mm yer de�i�tirme altında test edilen malzemenin en sıcak bölgesinin leke 

sıcaklı�ı 107°C, ± 4 mm yer de�i�tirme altında test edilen malzemenin en sıcak 

bölgesinin leke sıcaklı�ı 80°C ve ± 3 mm yer de�i�tirme altında test edilen 

malzemenin en sıcak bölgesinin leke sıcaklı�ı ise 58°C’dir.  Bunun sebebi 

malzemeye uygulanan yükün artması ile uç yer de�i�tirmelerinin büyümesi 

sonucunda, ısı üretimine yol açan plastik deformasyonun artmasıdır. Bunun tersi 

olarak uç yer de�i�tirmeleri ± 3 mm, ± 4 mm ve ± 5 mm olarak artarken, yorulma 

ömrü de 191 sn, 67 sn ve 35 sn �eklinde çarpıcı biçimde azalmaktadır. Plastik 

deformasyonun sebep oldu�u ısı üretimine ba�lı olarak leke sıcaklıkları, çevre 

sıcaklı�ından itibaren do�rusal olarak artmaya ba�lamaktadır. En keskin sıcaklık 

artı�ı en yüksek plastik deformasyonun meydana geldi�i ± 5 mm yer de�i�tirme 

altında elde edilmektedir. 

 TG’lerde bulunan de�erlerin analiz edilmesi sonucunda kırılma çizgisinin 

uçlarındaki sıcaklık artı� oranının, yorulma ömrünün yakla�ık olarak %15’inden 

sonra azalmaya ba�ladı�ı tespit edilmi�tir. Bunun sebebi meydana gelen �ekil 

de�i�iminin büyük bir kısmının, numunenin daraltılmı� bölgesinin yan yüzeylerinde 

olu�an mikro çatlakların önünde yo�unla�masıdır (Meneghetti 2007). Buna ba�lı 

olarak, numunenin nihai olarak kopmasına kadar kırılma çizgisinin uçlarındaki 

sıcaklık önemli derecede azalmaktadır. Yorulma ömrünün yakla�ık olarak %15’inden 

sonra kırılma çizgisinin uçlarında meydana gelen sıcaklık artı� oranındaki bu 
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azalmanın, numuneye uygulanan üç farklı yük için aynı �ekilde  gerçekle�ti�i tespit 

edilmi�tir.  

 Malzemede  bir mikro çatlak olu�tu�u zaman, uygulanan �ekil de�i�tirme 

enerjisinin bir kısmı bu bölgede harcanarak ısı üretiminde azalmaya yol açar 

(Anderson 1995). Buna ba�lı olarak yorulma süreci içinde ortaya çıkan mikro çatlak 

olu�umları, malzeme yüzeyinde sıcaklık de�i�imleri meydana getirir (Plekhov ve ark. 

2005). Çatlak olu�umuyla birlikte, çatlak olu�an bölge ve civarında gerilme dengesi 

yeniden düzenlenmekte ve çatlak olu�mu� bölgedeki gerilmeler yok olmaktadır. 

Bununla birlikte malzemedeki termal denge süreci, termoelastik etkiden ve geçici 

rejim ısı transferinden de (Boulangar ve ark. 2004, Anderson ve Rosakis 2005) 

etkilenmektedir. Termal denge durumunun devamında ise çok kısa bir sürede leke 

sıcaklıkları maksimuma ula�ıp sonra dü�meye ba�lamakta ve bu durumda malzemede 

nihai kopmanın meydana geldi�i görülmektedir. 

 �ekil 8.3’de ise kırılma çizgisi uç noktaları ve orta noktası olmak üzere üç ayrı 

noktada ± 503 MPa, ± 515 MPa, ± 524 MPa’lık yükler altında yorulma ömrü 

süresince meydana gelen sıcaklık de�i�imleri görülmektedir. Elde edilen veriler 5. 

bölümde açıklanmı� olan TG’nin leke sıcaklıklarının elde edilmesi yöntemi ile 

sıcaklık de�erlerine dönü�türülmektedir.  

 

  
a) 
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b) 
 

 
 

c) 
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d) 
 

�ekil 8.3 a) E�me yorulmasına maruz bırakılan R=5 mm’lik kanal açılmı� olan 
malzemenin 1, 2 ve 3 numaralı noktaları b) ± 3 mm’lik yer de�i�tirme için 
1, 2 ve 3 numaralı noktaların sıcaklık de�i�imi c) ± 4 mm yer de�i�tirme 
için 1, 2 ve 3 numaralı noktaların sıcaklık de�i�imi d) ± 5 mm yer 
de�i�tirme için 1, 2 ve 3 numaralı noktaların sıcaklık de�i�imi 

 
 
 
 �ekil 8.3.b,c,d’den de görüldü�ü gibi yorulma sürecinin ba�langıcında kırılma 

çizgisi üzerinde incelenmekte olan noktaların sıcaklıkları do�rusal bir �ekilde 

artmaktadır. Daha sonra ise sıcaklık de�erleri sabit kalmaktadır. Bu malzemenin 

termal dengeye ula�tı�ını göstermektedir. Termal denge durumunun devamında ise 

sıcaklık ani bir tepe de�ere ula�ıp, test numunesi koptuktan sonra ise hızlı bir �ekilde 

dü�mektedir (Selek ve ark. 2006). E�rilerden de görüldü�ü gibi genelde kırılma 

çizgisi uç noktalarının sıcaklıkları orta noktanın sıcaklık de�erinden daha önce 

maksimum de�ere ula�maktadır. Bunun sebebi bu bölgelerde gerilme 

konsantrasyonunun daha yüksek olması (Meneghetti 2007) dolayısıyla çatlak 
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ba�langıcı ve yayılımının bu uçlardan ba�lamasıdır. Daha sonra ise orta noktaya 

ula�arak numune tamamen bozulmaktadır. 

 
 

 
 

a) 
 

 
  

b) 
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c) 
 

�ekil 8.4 E�me yorulmasına maruz bırakılan R=12 mm’lik kanal açılmı� olan 
malzemenin 1, 2 ve 3 numaralı noktalarının a) ± 3 mm’lik yer de�i�tirme 
için sıcaklık de�i�imi b) ± 4 mm yer de�i�tirme için sıcaklık de�i�imi c) ± 
5 mm yer de�i�tirme için sıcaklık de�i�imi 

 
 
 
 �ekil 8.4’de ise R=12 mm’lik test numunesi için kırılma çizgisi uç noktaları ve 

orta noktasının ± 503 MPa, ± 515 MPa, ± 524 MPa’lık yükler altındaki e�me 

yorulma deneyi süresince elde edilen sıcaklık de�i�imleri görülmektedir. ± 5 mm yer 

de�i�tirme altında test edilen malzemenin en sıcak bölgesinin leke sıcaklı�ı 90°C, ± 4 

mm yer de�i�tirme altında test edilen malzemenin en sıcak bölgesinin leke sıcaklı�ı 

69ºC ve ± 3 mm yer de�i�tirme altında test edilen malzemenin en sıcak bölgesinin 

leke sıcaklı�ı ise 54ºC’dir. Bunun tersi olarak uç yer de�i�tirmeleri ± 3 mm, ± 4 mm 

ve ± 5 mm olarak artarken, yorulma ömrü de 315 sn, 141 sn ve 75 sn �eklinde 

azalmaktadır. Bu e�rilerden de görüldü�ü gibi malzeme üzerindeki çenti�in çapı 
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büyüdükçe malzemenin yorulma ömrü artmaktadır. Bununla birlikte malzeme 

üzerinde olu�an yo�un plastik deformasyona maruz kalan bölgenin sıcaklı�ı ise 

azalmaktadır. Bunun sebebi yarıçap 5 mm’den 12 mm’ye artırılınca çentik 

civarındaki gerilme konsantrasyonunun dü�mesidir. Bu nedenle R=12 mm olan 

malzemede daraltılmı� bölgedeki gerilme düzeyi daha dü�ük olmakta ve yorulma 

ömrü daha fazla çıkmaktadır.  

 
 
 
 
 

                                 
 
   a) b) 

 

                          
 

   c) d) 
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e) 
 
�ekil 8.5 a) ± 3 mm’lik yer de�i�tirme altında e�me yorulmasına maruz bırakılan 

R=12 mm’lik kanal açılmı� olan malzemenin geometrisi b) 264.saniyedeki 
termal görüntü c) 265.saniyedeki çatlak ba�langıç anının termal görüntüsü 
d) malzemenin kopma anı olan 315.saniyedeki termal görüntüsü e) kopma 
sonrası 320. saniyedeki termal görüntü 

 
 
 
 �ekil 8.5’de ± 3 mm’lik yer de�i�tirme altında e�me yorulmasına maruz 

bırakılan R=12 mm’lik kanal açılmı� olan malzemenin farklı zaman aralıklarına 

kar�ılık gelen TG’leri görülmektedir. E�me yorulma deneyi süresince malzemede 

nihai kopmanın meydana gelmesi 315.sn’de gerçekle�mi�tir. Bu süreç içinde 

265.sn’de ise �ekil 8.5.c’de görüldü�ü gibi çatlak ba�langıcı tespit edilmi�tir. �ekil 

8.5.b ve �ekil 8.5.c kar�ıla�tırıldı�ında çatla�ın meydana geldi�i bölgede bir sıcaklık 

dü�ü�ünün meydana geldi�i görülmektedir. Yorulma deneyinin devamında 315.sn’de 

ise nihai kopma meydana gelmektedir. Nihai kopmanın gerçekle�ti�i andan itibaren 

ısı üretiminin durması ve malzemenin deney düzene�ine ba�lı uçları üzerinden 

transfer yolu ile sıcaklık kaybetmesine ba�lı olarak yüzey sıcaklı�ında bir dü�ü� 

meydana gelmektedir. 

 Malzemenin serbest ucunun deney düzene�i ile temas eden yüzeyi, sabit ucun 

temas eden yüzeyine göre daha küçük oldu�u için malzemenin alt kısmının üst 

kısmına nazaran daha hızlı so�udu�u görülmektedir. �ekil 8.5.e’den görüldü�ü gibi 

meydana gelen kırılma çizgisi bir termal engel olu�turarak iki uç arasındaki ısı 
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iletimini engellemektedir. Bunun nedeni çatlak yüzeylerinin birbirine temas 

etmemesidir. Bu durum �ekil 8.5.e’de malzeme tamamen kırıldıktan 5 sn sonra elde 

edilen TG’de açıkça görülmektedir. 

 

 
a) 

 
b) 
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c) 
  
�ekil 8.6 ± 3 mm’lik yer de�i�tirme altında e�me yorulmasına maruz bırakılan R=12 

mm’lik kanal açılmı� olan malzeme yüzeyinin a) 264.saniyedeki sıcaklık 
haritası b) 265.saniyedeki çatlak ba�langıç anının sıcaklık haritası c) 
320.saniyedeki sıcaklık haritası 

 
 
 
 �ekil 8.6’da ± 3 mm’lik yer de�i�tirme altında e�me yorulmasına maruz 

bırakılan R=12 mm’lik kanal açılmı� olan malzeme yüzeyinin, çatlak ba�lamadan 

önce 264.sn’deki, çatlak ba�ladıktan sonra 265.sn’deki ve nihai kopma 

gerçekle�tikten 5 sn sonra 320.sn’deki 3 boyutlu sıcaklık haritaları görülmektedir. 

�ekil 8.6’dan da görüldü�ü gibi çatla�ın ba�ladı�ı alanda sıcaklıkta bir dü�ü� 

meydana gelmektedir. Çatla�ın ilerlemesi ile malzemenin nihai olarak kopması 

sonucunda kırılma çizgisi bir ısı engeli olu�turarak ısı iletimini engellemektedir. 
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 �ekil 8.7’de test edilen numunenin üzerinde açılmı� olan daraltılmı� bölgenin 

koordinatları ve ± 503 MPa’lık yük altında e�me yorulması sonucunda malzeme 

yüzeyinde olu�an çatlak görülmektedir.  

 
 
 

               
 
   a) b) 
 
�ekil 8.7 a) R=12 mm’lik kanal açılmı� olan malzeme yüzeyindeki daraltılmı� 

bölgenin koordinatları b) malzeme yüzeyinde 265.sn’de y=258’de olu�an 
çatlak 

 
 
 
 ± 503 MPa’lık yük altında e�me yorulması sonucunda, malzemenin yüzeyinde 

olu�an sıcaklık da�ılımı, 5. bölümde açıklanmı� olan yöntem ile sıcaklık de�erleri 

olarak elde edilmi�tir. E�me yorulma testi sürerken 265.sn’de 1.53 mm uzunlu�unda 

bir çatlak ba�ladı�ı tespit edilmi�tir. Çatla�ın ba�ladı�ı noktadan itibaren (x=92, 

y=258) çatlak üzerinde olu�an sıcaklık da�ılımını incelemek amacıyla, 6 farklı 

noktada yorulma süreci boyunca olu�an sıcaklık de�erleri tespit edilmi�tir. Bunun 

sonucunda �ekil 8.8’deki sıcaklık-zaman e�rileri elde edilmi�tir. 

�ekil 8.8’deki e�rilerde termal dalgalanmalar görülmektedir. Bu 

dalgalanmaların nedeni malzemede olu�an geçici termal rejimdir. Zira ısı üretimi 

malzeme üzerine yüklenen �ekil de�i�tirme enerjisine ba�lıdır. Bu enerji malzeme 
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üzerinde homojen de�ildir ve zamana ba�lı olarak tamamen nonlineerdir. Öte yandan 

termoelastik etki de termal dalgalanmalara yol açmaktadır (Meneghetti 2007). 

Termal dalgalanmalar malzeme üzerindeki asal gerilme bile�enleri ile orantılıdır 

(Meneghetti 2007). Asal gerilme bile�enleri ise zamana ba�lı olarak tüm malzemede 

de�i�mektedir. Öte yandan numunenin serbest ucu, sabit ucundan daha çok hareket 

etti�inden bu bölgelerde ta�ınım yoluyla çevreye transfer edilen ısı daha fazladır. Bu 

durum da termal dalgalanmalara sebep olmaktadır. 

�ekil 8.8’dende görüldü�ü gibi yorulma süreci devam ederken, numune 

sıcaklı�ı oda sıcaklı�ından itibaren artmaya ba�lamaktadır. Sıcaklık arttıkça numune 

üzerindeki ısı denge durumuna do�ru yakla�maktadır. Yakla�ık 170.sn’de kararlı 

termal denge durumuna ula�ılmı� ve ortalama sıcaklık 43ºC’de sabit kalmı�tır.  

Deformasyonun geli�tikçe yo�unla�masına ba�lı olarak bu bölgelerde gerilme 

artı�ı meydana gelir. Dolayısıyla termal dalgalanmalar artar ve ortalama sıcaklı�ın da 

bir miktar artmasına sebep olur (Meneghetti 2007). 

Malzemeye uygulanan �ekil de�i�tirme enerjisinin bir kısmı çatlak 

çekirdeklenmesi ve çatlak ba�langıcı için kullanılır (Dieter 1986). Bunu yanında 

çatlak ba�langıcı olan bölgelerde gerilme ve �ekil de�i�tirme azalarak �ekil 

de�i�tirme enerjisinin ciddi miktarda dü�mesine sebep olur (Meneghetti 2007). Bu 

durum çatla�ın olu�tu�u bölgedeki sıcaklı�ın ciddi miktarda dü�mesine neden olur. 

�ekil 8.8’dende görüldü�ü gibi hem çatlak ba�langıcı hem de ani sıcaklık dü�ü�ü 

265.sn saniyede olmaktadır. �ekil 8.8.e’de çatlak ucunun x=100.pikselde oldu�u 

görülmektedir. Bu noktada sıcaklık dü�ü�ü olmayıp, sıcaklık dalgalanması en üst 

düzeydedir. Zira gerilme en büyük de�erine çatlak ucunda ula�makta ve denklem 
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6.3’e ba�lı olarak termoelastik etki sonucu, sıcaklık dalgalanması gerilmenin 

maksimum oldu�u yerde en büyük de�erine ula�maktadır. 

�ekil 8.9’da t=265.sn, t=285.sn ve t=320.sn’lerde çatlak ilerleme yönüne dik 

do�rultular boyunca (y=245-265) sıcaklık da�ılımları görülmektedir. Yorulma 

çatla�ı t=265.sn’de, x=92 y=258 koordinatlarında olu�mu� ve hemen sonra 1.53 mm 

uzunlu�a ula�mı�tır. �ekil 8.9.a.b.c.’den de görüldü�ü gibi çatla�ın olu�tu�u 

bölgedeki sıcaklıklar en dü�ük düzeydedir. t=285.sn’de çatlak bir miktar ilerlemi� ve 

minimum sıcaklı�ın olu�tu�u bölgeler bir miktar de�i�mi�tir. Bu durumdan çatla�ın 

tam olarak düz bir ilerleme göstermedi�i anla�ılmaktadır. 

 
 
 

   
 

   a) b) 
 

   
 
   c) d)  
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   e) f) 

 

   
 
   g) h) 
 
 
�ekil 8.8 a) R=12 mm’lik kanal açılmı� olan malzeme yüzeyinde y=258’de olu�an 

çatla�ın a) 92. pikseldeki b) 94. pikseldeki c) 96. pikseldeki d) 98. 
pikseldeki e) 100. pikseldeki f) 102. pikseldeki g) 104. pikseldeki h) 106. 
pikseldeki yorulma sürecinde olu�an sıcaklık de�i�imleri 

 
 
 

 
 

a) 
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b) 

 
c) 

 
�ekil 8.9 R=12 mm’lik kanal açılmı� olan malzeme yüzeyinde y=245-265 piksel 

aralı�ında x=92, 94, 96, 98, 100 ve 102. piksellerde zamana ba�lı olu�an 
sıcaklık de�i�imleri a) 265.sn için b) 285.sn için c) 320.sn. için 

 

 
 

a) 
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b) 
 

 
  

c) 
 
 
�ekil 8.10 R=12 mm’lik kanal açılmı� olan malzemenin tespit edilen deformasyon 

bölgesinin yorulma boyunca yaymı� oldu�u termal radyasyon de�i�imi 
a) ± 3 mm’lik yer de�i�tirme için b) ± 4 mm yer de�i�tirme için c) ± 5 
mm yer de�i�tirme için 
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 Yorulma sürecinde malzeme yüzeyinde meydana gelen çatlak olu�umlarını 

tespit etmek amacıyla elde edilen termal görüntüler 6. bölümde açıklanan görüntü 

i�leme yöntemlerine tabi tutulmu�tur. Bunun sonucunda �ekil 8.10’da verilmi� olan 

R=12 mm’lik numunenin üç farklı yük altındaki e�me yorulma deneyi süresince, 

numune yüzeyinden yayılan toplam termal radyasyon gücünü gösteren e�riler elde 

edilmi�tir.  

 �lk olarak, termal görüntüde numunenin kapladı�ı alan belirlenerek bu 

koordinatlar içinde olu�an deformasyon bölgesinin tespiti yapılmaktadır. Yo�un 

plastik deformasyonun olu�tu�u bölge tespit edildikten sonra sınırları belirlenerek 

numune yüzeyinin bu bölgesinde olu�an sıcaklık de�erleri 5. bölümde açıklanan 

termal görüntünün leke sıcaklıklarının tespiti metodu ile elde edilmektedir. Plastik 

deformasyon bölgesine ait olan bu sıcaklık de�erlerinin  denklem 6.4’de yerine 

konulması ile bölgeden termal radyasyonla ısı transferi �eklinde yayılan toplam 

termal radyasyon gücü hesaplanmaktadır.  

 Yo�un deformasyonun meydana geldi�i plastik bölgedeki bir çatlak olu�umu, 

bu bölgedeki ısı üretiminde azalmaya yol açan lokal �ekil de�i�tirme enerjisi 

yaymaktadır. Bunun sonucunda çatlak olu�an bölge ve civarında gerilme dengesinin 

yeniden düzenlenmesi ile bu bölgedeki gerilmeler oldukça azalmakta veya yok 

olmaktadır. Böylece çatlak bölgesindeki gerilmelerin azalması sonucunda bu 

bölgedeki ısı üretimi dü�mektedir. Buna ba�lı olarak bölgeden yayılan termal 

radyasyon gücünde de bir dü�ü� meydana gelmektedir. Bölgedeki gerilmelerin çatlak 

olu�umuna göre yeniden �ekillenmesi ile termal radyasyon artarak önceki de�erine 

ula�maktadır. Bölgeden yayılan termal radyasyon gücündeki bu de�i�im bölgede bir 

çatla�ın olu�tu�unu belirtmektedir. 
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 �ekil 8.10.a.b.c’de üç farklı yük altında gerçekle�tirilen e�me yorulma deneyi 

sürecinde numune yüzeyinden yayılan termal radyasyonda meydana gelen bir dü�ü� 

ile çatla�ın olu�tu�u an görülmektedir. Çatlak olu�umu, 503 MPa yük altındaki 

numunede 265.sn’de, 515 MPa yük altındaki numunede 99.sn’de ve 524 MPa yük 

altındaki numunede ise 69.sn’de meydana gelmi�tir. Aynı deneye ait olan �ekil 

8.4.a.b.c’deki üç farklı noktanın sıcaklık de�i�im e�rileri ile �ekil 8.10.a.b.c’deki 

toplam termal radyasyon gücünün de�i�imini gösteren e�riler kar�ıla�tırıldı�ında 

çatlak ba�langıç anı açıkça görülmektedir. Çatla�ın ba�ladı�ı bölgede sıcaklıkta bir 

dü�ü� meydana gelirken aynı zamanda yo�un deformasyonun meydana geldi�i bu 

bölgeden yayılan termal radyasyon gücünde de bir dü�ü�ün olu�tu�u görülmektedir. 

 Tez çalı�masında, bu olgulara dayanarak yük altında yorulan malzemede olu�an 

çatlakların tespiti yo�un deformasyon bölgesinden yayılan termal radyasyon 

gücünün  de�i�imi izlenerek tespit edilmektedir. Bu i�lemler, bölüm 5 ve 6’da 

belirtilen görüntü i�leme yöntemlerinin gerçekle�tirildi�i ekte verilmekte olan  

MATLAB 7.1’de hazırlanan programlar yolu ile gerçekle�tirilmektedir.  
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9.  SONUÇLAR VE ÖNER�LER 
 
 
 
 
 Metal bir malzemenin yorulma sürecinin infrared termografi tekni�i 

kullanılarak, resim i�leme yöntemleri ile de�erlendirilmesinin gerçekle�tirildi�i bu 

tez çalı�masında varılan sonuçlar a�a�ıda ifade edilmi�tir. 

1. Bu tez çalı�masının en önemli sonucu, metal malzemelerin yorulma sürecinin 

termal kamera vasıtası ile izlenebilmesinin mümkün oldu�unu teorik ve deneysel 

olarak ortaya koymasıdır.  

2. Tez çalı�masında, malzemede olu�an gerilim birikme alanlarının termal 

görüntüden gözle görülecek �ekilde izlenmesinin mümkün oldu�u gösterilmi�tir. 

3. Tez çalı�masında, muhtemel çatlak ba�lama noktasının en sıcak alanda 

olu�aca�ı gerçe�inden yola çıkarak, önce en çok gerilmeye maruz kalan alanların 

tespit edilmesi, bundan sonra ise yalnız bu alanların izlenmesinin yeterli olaca�ı 

gösterilmi�tir.  

4. Bir önceki tespite ba�lı olarak, yük altındaki malzemenin izlemeye tabi 

tutulması ile incelenmesi gereken alan küçültülerek, i�lenecek olan veri azaltılıp a�ırı 

zaman gerektiren resim i�leme süresi kısaltılmı�tır. 

5. Yorulma ömrünü gerçek zamanda izleyebilmek için esas unsurlardan biri olan 

bu süreç mümkün oldu�u kadar hızlandırılmı�, fakat yo�un olarak kullanımda olan 

analog video görüntülerinin gerçek zamanda izlenmesi için yeterli olmamı�tır. 

6.  Bir önceki maddede açıklanmı� olan olumsuzluktan dolayı termal resme ait 

piksellerin tümünün direkt olarak izlenmesi yerine karakteristik piksellerin 

sıcaklıklarına göre di�er piksellerin sıcaklıklarının analitik olarak hesaplanması 

yoluna gidilmi�tir.  
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7. Termal resmin karakteristik lekelerinin en sıcak, en so�uk ve orta sıcaklıklı 

lekeleri oldu�u tespit edilmi�tir.  

8. Gerçek termal resmin karakteristik noktalarındaki sıcaklıklar ölçülüp, geriye 

kalan noktaların sıcaklıkları ise analitik yolla belirlenmi�tir.  

9. Karakteristik lekelerin sıcaklık de�erlerinin termal video görüntüsünden elde 

edilmesi için ÇKA YSA modeli kullanılmı� ve bu metotla her bir TG’nin 

karakteristik leke sıcaklık de�erleri ba�arılı bir �ekilde elde edilmi�tir.  

10. Yorulma testine tabi tutulan malzemelerin termal resimlerinin incelenmesi 

sonucunda, kırılma öncesinde malzemenin birbirini izleyen 3 de�i�ik termal durumda 

oldu�u belirlenmi�tir. �lk a�amada sıcaklık belli bir de�ere kadar yükselmektedir. 

�kinci a�amada ise sıcaklık sabit kalmaktadır. En uzun süreç ikinci a�amadır. Bu 

süreç içinde termal denge durumunun sonuna do�ru makro çatlak olu�maktadır. 

Malzeme yorulup kırılma durumuna yakla�tı�ında ise sıcaklıkta ani bir sıçrayı� 

meydana gelmektedir. Bu üçüncü a�amadır. Bu durumda boydan boya malzemeyi 

kat eden çatlak sebebi ile ısı transferi yava�ladı�ı için ani sıcaklık yükseli�inin hemen 

ardından ani bir dü�ü� gözlenmekte ve bunun ardından kırılma gerçekle�mektedir. 

11. Çatlak görünür seviyeye ula�tı�ında malzemenin geri kalan ömrü, toplam 

ömrün çok küçük bir yüzdesi kadardır. Dolayısıyla termal denge süreci içinde 

malzemenin yüzeyinde olu�an makro çatla�ın ba�langıç durumunun tespit edilmesi 

ile kırılma öncesi gereken tedbirlerin alınması mümkündür.  

12. Tasarım veya imalat sürecindeki hatalardan kaynaklanarak malzeme yüzeyinde 

olu�acak bir çenti�in büyüklü�ü, malzemenin yorulma ömrünü etkilemektedir. 

Bunun sebebi, çentik çapı büyük olan malzemede, çentik civarındaki gerilme 

konsantrasyonunun dü�mesidir. Buna ba�lı olarak malzeme üzerinde olu�an yo�un 
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plastik deformasyona maruz kalan bölgenin sıcaklı�ı da azalmaktadır. Bu nedenle 

çentik çapı büyük olan malzemede daraltılmı� bölgedeki gerilme düzeyi daha dü�ük 

olmakta ve yorulma ömrü uzamaktadır.  

13. Bu tezde pratik çalı�malar ST37 çelik malzeme üzerinde yo�unla�mı�tır. Fakat 

elde edilen teorik ve pratik sonuçlar, bu yöntemin malzeme parametrelerinin de�eri 

de�i�tirilerek bütün çelik malzemelere uygulanabilece�ini göstermektedir. 

14. Tez çalı�masında gerçekle�tirilen bu yakla�ım, çok karma�ık ve yüksek hafızalı 

bilgisayarlar gerektirmemesi ve endüstride yaygın olarak kullanılan ta�ınabilir, 

so�utmasız ve nispeten daha ucuz termal kameraların kullanılabilmesini sa�laması 

açısından, yorulma sürecinin gerçek zamanda izlenmesini mümkün ve ekonomik 

kılmaktadır. 

 
 
 
Öneriler 
 
 
 
1) Tez çalı�masında gerçekle�tirilen ara�tırmaların sonuçları malzemecilik ve 

yapıların güvenli�i açısından çok önemli olan �u üç amaçla kullanılabilir: 

 a) Malzemenin nihai olarak kopmasına kadar olan yorulma ömrü ile ilgili 

parametrelerin belirlenmesi, 

 b) Malzemelerin zayıf yerlerinin tespiti ve güçlendirilmesi, 

 c) Yük altında olan ve kırılması tehlikeli olabilecek malzemelerin gözlem 

altında tutulması. 

2) Halen sanayide ve ara�tırma kurumlarında yo�un olarak kullanılan termal 

kameralar dü�ük çözünürlüklü ve yava� olup mikrometrik çatlakların tespit 
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edilmesine imkan vermemektedir. Bu nedenle mümkün oldu�unca yüksek 

çözünürlüklü kameralar tercih edilmelidir. 

3) Analog video çıkı�lı olan termal kameralar uzun zaman alan çok sayıda resim 

seçme ve tanıma i�lemi gerektirdi�i için yüksek frekanslı yük altında çalı�an 

malzemelerin yorulma sürecini izlemede elveri�li olmayabilir. Bu nedenle söz 

konusu durumlarda sayısal çıkı�lı ve saniyede 10 ve daha çok resim alabilen 

kameraların kullanılması gerekir. 

4) Termal kameralar yalnız yüzey sıcaklı�ını ölçer. Bu nedenle çatlak derinli�inin 

direkt olarak termal resimden elde edilmesi mümkün olmamaktadır. Fakat kontrast 

de�erlerini gereken �ekilde i�lemekle derinlik hakkında bilgi almak mümkündür. 

Halen bu amaçla mevcut olan yöntemler çok tahminidir. E�er derinlik hakkında 

yeteri kadar bilgi alınabilirse malzemenin çatlaktan sonraki ömrü belirlenebilir ve bu 

yolla daha etkin bir kontrol özelli�i geli�tirilebilir. 
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function varargout = Thermalinterface(varargin) 
% TERMALARAYUZ M-file for Thermalinterface.fig 
%      TERMALARAYUZ, by itself, creates a new TERMALARAYUZ or raises 

the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = TERMALARAYUZ returns the handle to a new TERMALARAYUZ or 

the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      TERMALARAYUZ('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 

the local 
%      function named CALLBACK in TERMALARAYUZ.M with the given 

input arguments. 
% 
%      TERMALARAYUZ('Property','Value',...) creates a new 

TERMALARAYUZ or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before Thermalinterface_OpeningFunction 

gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to Thermalinterface_OpeningFcn 

via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 

  
% Edit the above text to modify the response to help 

Thermalinterface 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 07-Dec-2006 01:02:21 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Thermalinterface_OpeningFcn, 

... 
                   'gui_OutputFcn',  @Thermalinterface_OutputFcn, 

... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
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% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before Thermalinterface is made visible. 
function Thermalinterface_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to Thermalinterface (see 

VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for Thermalinterface 
handles.output = hObject; 

  

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes Thermalinterface wait for user response (see 

UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Thermalinterface_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
axis([-Inf 720 -Inf 480]); 
set(handles.axes2); 
a=load('C:\Program Files\MATLAB71\work\CAP20mmicin\Turkce 

proglar\kapak.mat'); 
b=struct2cell(a); 
c=b{1}; 
axes(handles.axes2); 
imshow(c); 
set(gcf,'Color',[0.251,0.502,0.502]); 

  
%imshow('kapak.'); 

  

  
% ------------------------------------------------------------------

-- 
function Sicaklikolcme_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Sicaklikolcme (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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run('C:\Program Files\MATLAB71\work\CAP20mmicin\Turkce 

proglar\Sicaklikolcme.m'); 

  

  
% ------------------------------------------------------------------

-- 
function Resimalma_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Resimalma (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
run('C:\Program Files\MATLAB71\work\CAP20mmicin\Turkce 

proglar\resimalma.m'); 
; 
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function varargout = resimalma(varargin) 
% RESIMALMA M-file for resimalma.fig 
%      RESIMALMA, by itself, creates a new RESIMALMA or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = RESIMALMA returns the handle to a new RESIMALMA or the 

handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      RESIMALMA('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in RESIMALMA.M with the given input 

arguments. 
% 
%      RESIMALMA('Property','Value',...) creates a new RESIMALMA or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before resimalma_OpeningFunction gets 

called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to resimalma_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 

  
% Edit the above text to modify the response to help resimalma 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 04-Jan-2006 11:36:56 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @resimalma_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @resimalma_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
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% --- Executes just before resimalma is made visible. 
function resimalma_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to resimalma (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for resimalma 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes resimalma wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = resimalma_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  
%--------------------------------------------------------------- 
axis([-Inf 720 -Inf 480]); 
set(gca,'Color',[0.718,0.859,0.859]); 
set(gcf,'Color',[0.251,0.502,0.502]); 
set(handles.axes1); 
set(handles.text1,'string'); 
set(handles.edit1,'string',''); 
set(handles.pushbutton1,'string'); 
set(handles.pushbutton2,'string'); 
set(handles.pushbutton3,'string'); 

  
%--------------------------------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
f=get(handles.edit1,'string'); 
ff=str2num(f); 
for hh=2:ff+1; 
    handles.hh_data=hh 
    guidata(hObject,handles); 
    vidobj = videoinput('winvideo',1);  
    snapshot=getsnapshot(vidobj); 
    kessnapshot=imcrop(snapshot); 
    axes(handles.axes1); 
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    imshow(kessnapshot); 
    c=clock; 
    dk(hh-1)=c(5); 
    handles.dk_data=dk; 
    guidata(hObject,handles); 
    sn(hh-1)=c(6); 
    guidata(hObject,handles); 
    foto(:,:,:,hh-1)=kessnapshot; 
    handles.foto_data=foto; 
    guidata(hObject,handles); 
end 

  
%--------------------------------------------------------------- 
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 

  
%--------------------------------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
hh=handles.hh_data; 
dk=handles.dk_data; 
sn=handles.sn_data; 
foto=handles.foto_data; 
kayitzamani=handles.kayitzamani_data; 
str={foto,hh,dk,sn,kayitzamani}; 
save  'C:\Program Files\MATLAB71\work\CAP20mmicin\Turkce 

proglar\kayit.mat' 'str'; 

  

  
%--------------------------------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
file = uigetfile('C:\Program Files\MATLAB71\work\CAP20mmicin\Turkce 

proglar\*.mat'); 
if ~isequal(file, 0) 
    open(file); 
end 
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function varargout = Sicaklikolcme(varargin); 
% SICAKLIKOLCME M-file for Sicaklikolcme.fig 
%      SICAKLIKOLCME, by itself, creates a new SICAKLIKOLCME or 

raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = SICAKLIKOLCME returns the handle to a new SICAKLIKOLCME 

or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      SICAKLIKOLCME('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 

the local 
%      function named CALLBACK in SICAKLIKOLCME.M with the given 

input arguments. 
% 
%      SICAKLIKOLCME('Property','Value',...) creates a new 

SICAKLIKOLCME or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before Sicaklikolcme_OpeningFunction gets 

called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to Sicaklikolcme_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 

  
% Edit the above text9 to modify the response to help Sicaklikolcme 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 11-Apr-2006 23:57:30 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Sicaklikolcme_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Sicaklikolcme_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}); 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout; 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
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% --- Executes just before Sicaklikolcme is made visible. 
function Sicaklikolcme_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin); 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to Sicaklikolcme (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for Sicaklikolcme 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes Sicaklikolcme wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  
  

 

 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Sicaklikolcme_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles);  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

 

 

 

 
%--------------------------------------------------------------- 
axis([-Inf 720 -Inf 480]); 
set(gca,'Color',[0.718,0.859,0.859]); 
set(gcf,'Color',[0.251,0.502,0.502]); 
set(gcf, 'PaperPositionMode', 'auto'); 
set(gcf, 'PaperUnits', 'centimeters'); 
set(gcf, 'PaperPosition', [1 1 4 2]); 
set(handles.axes1); 
set(handles.pushbutton1,'string'); 
set(handles.pushbutton2,'string'); 
set(handles.pushbutton3,'string'); 
set(handles.text1,'string'); 
set(handles.text2,'string'); 
set(handles.text3,'string'); 
set(handles.text4,'string'); 
set(handles.text5,'string'); 
set(handles.text6,'string'); 
set(handles.text7,'string'); 
set(handles.text8,'string'); 
set(handles.edit1,'string',''); 
set(handles.edit2,'string',''); 
set(handles.edit3,'string',''); 
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set(handles.edit4,'string',''); 
set(handles.edit5,'string',''); 
set(handles.edit6,'string',''); 
set(handles.edit7,'string',''); 
set(handles.edit8,'string',''); 
set(handles.edit9,'string',''); 
set(handles.edit10,'string',''); 
  

 

 

 
%--------------------------------------------------------------- 
  

 

 

 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
foto=str{1}; 
handles.foto_data = foto; 
guidata(hObject,handles); 
hh=str{2}; 
handles.hh_data = hh; 
guidata(hObject,handles); 
dk=str{3}; 
handles.dk_data = dk; 
guidata(hObject,handles); 
sn=str{4}; 
handles.sn_data = sn; 
guidata(hObject,handles); 
kayitzamani=str{5}; 
handles.kayitzamani_data = kayitzamani; 
guidata(hObject,handles); 
%spotpixeli=str{6}; 
%handles.spotpixeli_data = spotpixeli; 
%guidata(hObject,handles); 
%spotsicakligi=str{7}; 
%handles.spotsicakligi_data = spotsicakligi; 
%guidata(hObject,handles); 
resim=foto(:,:,:,1); 
griresim=rgb2gray(resim); 
axes(handles.axes1); 
imshow(griresim); 
e=hh-1; 
handles.e_data = e; 
guidata(hObject,handles); 
set(handles.edit1,'string',e); 

 

 

 

 
%--------------------------------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
% Alinan kayittan analiz edilecek görüntünün seçilmesi kismi 
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function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
foto=handles.foto_data; 
guidata(hObject,handles); 
e=handles.e_data;  

  
if (ff>e); 
    msgbox('Please Enter Image Number','Attention'); 
else  
    resim=foto(:,:,:,ff); 
end 
handles.resim_data = resim; 
guidata(hObject,handles) 
griresim=rgb2gray(resim); 
guidata(hObject,handles); 
axes(handles.axes1); 
imshow(griresim); 

  

 

 
a1net=yeninet{1}; 
a10net=yeninet{2}; 
spt01net=yeninet{3}; 
spt1net=yeninet{4}; 
spt10net=yeninet{5}; 
y1net=yeninet{6}; 
y10net=yeninet{7}; 
y100net=yeninet{8}; 

  

 

 
y1=imcrop(griresim,[ 22,27]); 
y10=imcrop(griresim,[ 24,27]); 
y100=imcrop(griresim,[ 21,27]); 
a1=imcrop(griresim,[ 22,27]); 
a10=imcrop(griresim,[ 24,27]); 
sp01=imcrop(griresim,[ 34,44]); 
sp1=imcrop(griresim,[ 34,44]); 
sp10=imcrop(griresim,[ 34,44]); 

  

 

 
ylevel1=0.9; 

  
clear x; 
x=y1; 
k=1; 
for i=1:28; 
    for j=1:23; 
        vektor(k)=bw(i,j);  
        k=k+1; 
    end 
end 
for i=1:10; 
    if mx==yson1(i) break 



 162 

    end 
end 
ydeger1=i; 

  

 
ylevel2=0.9; 
clear x; 
x=y10; 
k=1; 
for i=1:28; 
    for j=1:25; 
        vektor(k)=bw(i,j);  
        k=k+1; 
    end 
end 
for i=1:10; 
    if mx==yson10(i) break 
    end 
end 
ydeger10=i; 

  

 

 

 
ylevel3=0.9; 

  
clear x; 
x=y100; 
k=1; 
for i=1:28; 
    for j=1:22; 
        vektor(k)=bw(i,j);  
        k=k+1; 
    end 
end 
for i=1:3; 
    if mx==yson100(i) break 
    end 
end 
ydeger100=i; 
ydeger=(ydeger1-1)+(ydeger10-1)*10+(ydeger100-1)*100; 
handles.ydeger_data = ydeger; 
guidata(hObject,handles); 
set(handles.edit2,'string',ydeger); 

  

 

 

 
alevel1=0.9; 

  
clear x; 
x=a1; 
k=1; 
for i=1:28; 
    for j=1:23; 
        vektor(k)=bw(i,j);  
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        k=k+1; 
    end 
end 
for i=1:10; 
    if mx==ason1(i) break 
    end 
end 
adeger1=i; 
 

  

 
alevel2=0.9; 

  
clear x; 
x=a10; 
k=1; 
for i=1:28; 
    for j=1:25; 
        vektor(k)=bw(i,j);  
        k=k+1; 
    end 
end 
for i=1:10; 
    if mx==ason10(i) break 
    end 
end 
adeger10=i; 
handles.adeger_data = adeger; 
guidata(hObject,handles); 
set(handles.edit3,'string',adeger); 

 

 

 

 
spt01level=0.9; 

  
clear x; 
x=sp01; 
k=1; 
for l=1:45; 
    for m=1:35; 
        vektor(k)=bw(l,m);  
        k=k+1; 
    end 
end 
for j=1:10; 
    if mx==sp0X(j) break 
    end 
end 
a=j; 
Spot01=a-1; 

  

 

 
spt1level=0.9; 

  



 164 

clear x; 
x=sp1; 
k=1; 
for l=1:45; 
    for m=1:35; 
        vektor(k)=bw(l,m);  
        k=k+1; 
    end 
end 
for j=1:10; 
    if mx==spX(j) break 
    end 
end 
a=j; 
Spot1=a-1; 

  

 

 

 
spt10level=0.9; 

  
clear x; 
x=sp10; 
k=1; 
for l=1:45; 
    for m=1:35; 
        vektor(k)=bw(l,m);  
        k=k+1; 
    end 
end 
for j=1:10; 
    if mx==spX0(j) break 
    end 
end 
a=j; 
Spot10=a-1; 
handles.spotdeger_data = spotdeger; 
guidata(hObject,handles); 
set(handles.edit10,'string',spotdeger); 

  
 

%--------------------------------------------------------------- 
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
%Seçilen görüntüdeki sicakliklarin okunmasi ve  
%Koordinatlarinin tespiti kismi 

  
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
griresim=handles.griresim_data;  
axes(handles.axes1); 
imshow(griresim); 
set(handles.edit6,'string',sutun); 
set(handles.edit7,'string',satir); 
ydeger=handles.ydeger_data; 
adeger=handles.adeger_data; 
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spotpixeli=impixel(griresim,56,368); 

spotdeger=handles.spotdeger_data; 
ff=handles.ff_data; 
for d=ff; 
pixelsicak = polyval(a,x); 
pixelsicakligi=pixelsicak(1); 
end 

  

  

  
%--------------------------------------------------------------- 
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text9 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 

  
  

 

 
%--------------------------------------------------------------- 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else  

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor

')); 
end 
  

 

 

  
%--------------------------------------------------------------- 
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text9 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 
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%--------------------------------------------------------------- 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor

')); 
end 

  
 

 

 

 
%--------------------------------------------------------------- 
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text9 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 

as a double 

  
 

 

 
%--------------------------------------------------------------- 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor

')); 
end 

  
 

  
%--------------------------------------------------------------- 
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles); 
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% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text9 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 

as a double 

  
 

 

  
%--------------------------------------------------------------- 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if isp 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor

')); 
end 
 

 
%--------------------------------------------------------------- 
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text9 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

  

  

  
%--------------------------------------------------------------- 
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
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else 
    

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor

')); 
end 

  

  

  
%--------------------------------------------------------------- 
function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text9 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 

as a double 

  
%--------------------------------------------------------------- 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor

')); 
end 

  

  

  
%--------------------------------------------------------------- 
function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text9 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit7 

as a double 

  

  

  
%--------------------------------------------------------------- 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor

')); 
end 

  

  
  

 
%--------------------------------------------------------------- 
function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit8 as text9 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit8 

as a double 
  

 

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor

')); 
end 

  
function edit9_Callback(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit9 as text9 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit9 

as a double 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor

')); 
end 

  
  

 

  
function edit10_Callback(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit10 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit10 as text9 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

edit10 as a double 

  
  

 

 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit10_CreateFcn(hObject, eventdata, handles); 
% hObject    handle to edit10 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    

set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor

')); 
end 

 
 

 


