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ÖZET
Gel eneksel bir ça maşır maki nası nda kull anı cı, ça maşırl arı n rengi ne, mi kt arı na,
ci nsi ne, kirlili k derecesi ne göre belli bir yı ka ma pr ogra mı seçer. Seçil en bu
pr ogra mda yı ka ma ve durul a ma sürel eri, su sı caklı ğı, alı nacak su mi kt arl arı, t a mbur
hareketl eri önceden t asarı m mühendi si t arafından t anı ml an mı ştır ve ça maşır
ma ki nası bu t anı ml ara gör e yı ka ma i şl e mi ni ger çekl eştirir. Bu yapı da he m
kull anı cı nı n verebil eceği hat alı kararlar he m de yı ka manı n nasıl yapıl acağı nı n en
başt a belirlenmesi ve yı ka ma pr osesi ne müdahal e edil me mesi sonucu gereksi z enerji
t üketi mi, çevre açı sı ndan ol u ms uz bir fakt ör ol arak f azl a su ve det erj an t üketi mi,
ça maşırl arı n fazl a yı pran ması
veya yetersi z yı ka ma
ve dur ul a ma
gerçekl eşebil mekt edir. Bi r akıllı kontrol ça maşır maki nası il e i se a maçl anan,
ma ki nanı n yı ka ma pr osesi i çi n gerekli bil gil eri kendi t espit et mesi ve bunl ara gör e en
uygun yı ka mayı gerçekl eştir mesi dir. Ayrı ca maki na yı ka ma boyunca çeşitli öl çü ml er
yaparak gerekli müdahal el er de yapabil ecektir. Ör neği n suyun bul anı klı ğı nı n
izl en mesi sonucu kir sökül me hı zı nı n yavaş ol duğu gör ül ürse t a mbur t ahri k kuvveti,
su sı caklı ğı arttırılabilir veya biraz daha det erj an ilave edil ebilir. Dur ul a ma esnası nda
ise suyun bul anı klı ğı ve el ektri k il et kenli ği i zlenerek uygun za manda dur ul a ma
sonl andırılabilir.
Bu çalış mada, ça maşır ma ki nası i çi n bir akıllı kontrol uygul a ması nda giriş ol arak
kull anıl abil ecek para met rel erden su sertli ği ni n, ça maşır mi kt arı nı n, ça maşır ci nsi ni n,
kir ve det erj an mi kt arı nın al gıl an ması üzeri nde dur ul muşt ur. Bu a maçl a önce t eori k
bir çalış ma yapıl arak çeşitli öl ç me yönt e ml eri araştırıl mı ş, daha sonra paramet rel eri n
öl çül ebilirli ği ni n i ncel enmesi a macı yl a deneysel çalış mal ar yapıl mı ştır. Yük mi kt arı
al gıl a ma deneyl eri ça maşırl arı n su e mme mi kt arl arı nı n gözl e ml en mesi, yük ci nsi
al gıl a ma deneyl eri i se ça maşırl arı n su emme, su sal ma kabili yetl eri ni n
gözl e ml en mesi ne dayanarak gerçekl eştiril mi ştir. Daha sonra kir ve det erj an al gıl a ma
deneyl eri ne geçil mi ştir. Bu çalış mal ar i ki aşa mada gerçekl eştiril mi ştir. Bi ri nci
aşa mada ça maşır maki nası ndan bağı msı z ol arak beherl erde hazırl anan çeşitli
çözeltiler il e çalışıl mı ş ve bir bul anı klı k-ilet kenli k sensör üyl e kir ve det erj an
al gıl a manı n gerçekl eştirili p gerçekl eştirile meyeceği ne bakıl mı ştır. İ ki nci aşa mada i se
ça maşır maki nası nda deneyl er yapıl mı ş, kir al gıl ama daha il eri ki bir çalışma konusu
ol arak düşünül üp det erj an al gıl a ma üzeri nde yoğunl aşıl mı ştır. Çalış manı n s onunda
ise t eori k ve deneysel çalış mal ar dan el de edil en bil gi biri ki mi kull anıl arak ça maşır
ma ki nası içi n bir akıllı kontrol yapı sı öneril mi ştir.
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AN I NVESTI GATI ON ON THE NECESSARY PARAMETERS AND
VARI ABLES FOR I NTELLI GENT CONTROL OF WAS HI NG MACHI NES

SUMMARY
The user of a conventi onal washi ng machi ne sel ects a washi ng pr ogra mme accor di ng
t o t he col or, t ype, a mount and degree of dirtiness of t he cl ot hes. The washi ng
machi ne operat es accordi ng t o t he respecti ve quantities of washi ng and ri nsi ng
peri ods, wat er t e mperat ure, wat er a mount and dru m acti vit y, whi ch are pr evi ousl y
defi ned by t he desi gn engi neer i n t his washi ng pr ogra mme. Ho wever, i ncorrect
pr ogra mme deci si on and i mpossi bilit y of t he ma chi ne i nt erference t o t he washi ng
pr ogra mme duri ng t he washi ng pr ocess may cause negati ve results f or t he
environ ment such as excess ener gy, wat er and detergent consu mpti on, f urt her mor e,
i nadequat e washi ng and ri nsi ng and al so wear of t he cl ot hes are possi bl e. The ai m of
utilizi ng i nt elli gent control on a washi ng machi ne i s, pr ovi di ng t he most appr opri at e
washi ng by maki ng t he machi ne det er mi ne t he para met ers f or t he washi ng pr ocess
itself. The machi ne i s also made capabl e of t aki ng vari ous measure ment s duri ng
operati on and hence, i nterferi ng t he pr ocess itself if necessar y. For exa mpl e, if t he
dirt di ssol uti on r at e i s obser ved t o be l ow accor di ng t o t he measure ment of t he
t urbi dit y of washi ng water, eit her t he r ot ati onal f orce appli ed on t he dru m or t he
wat er t e mperat ure may be i ncreased or el se, mor e det ergent may be added.
Mor eover, ri nsi ng can be co mpl et ed at t he exact t i me by obser vi ng t he t urbi dit y and
el ectri cal conducti vit y of t he wat er duri ng t he ri nsi ng phase.
In t hi s st udy, research has been done f or det ecti ng vari ous para met ers such as wat er
har dness, a mount of clot hes, t ype of cl ot hes, degree of dirti ness of cl ot hes and
a mount of det ergent, whi ch can r especti vel y be used as i nput para meters of an
i nt elli gent control of a washi ng machi ne. During r esearch, a t heori cal st udy and
i nvesti gati on has been hel d on different measure ment t echni ques, cul mi nati ng t he
experi ment al pr ocedure t hat has been perfor med i n or der t o i dentify t he
measurabilit y of t he sai d para met ers. The experi ment al st udi es f or det ecti ng t he cl ot h
a mount wer e based on exa mi ni ng t he a mount of wat er absor bed by t he cl ot hes whil e
t he st udi es f or det ecti ng t he cl ot h t ypes wer e based on t he wat er absorpti on and
desor pti on capabilities of t he cl ot hes. Research for det ecti ng t he dirt and det er gent
has been done i n t wo steps. The first st ep co mprises experi ment s whi ch have been
perfor med on vari ous che mi cal sol uti ons prepared i n l aborat or y fl asks apart fr o mt he
washi ng machi ne i n or der t o obser ve whet her it i s possi bl e t o det ect t he dirt and
det er gent wit h a t ur bi dit y-conducti vit y sensor or not. I n t he second st ep, t he
experi ment s have been perfor med i n t he washi ng machi nes, f ocusi ng on det ecti ng
t he a mount of det er gent, as dirt det ecti on was consi dered t o be t he subj ect of a f ut ure
research. And fi nall y, culmi nati ng t he experi ment al and t heori cal st udy an i nt elli gent
control struct ure for a washi ng machi ne has been desi gned and pr oposed.
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1.

GĠ RĠ ġ

Günü müzde evl er de kul lanıl an ça maşır maki naları t a mburl u ve per vaneli ol mak
üzere t e mel de i ki ti pe ayrıl makt adır. Ta mburl u ça maşır maki nal arı daha çok
Avr upa‟ da t erci h edilirken per vaneli ça maşır maki nal arı Ameri ka Bi rl eşi k Devl etl eri,
Güney Ameri ka ve Asya‟da t erci h edil mekt edir.
Şekil 1. 1‟ de General El ectri c fir ması na ait bir ta mburl u ça maşır maki nası yapı sı
gör ül mekt edir. Bunl ar da ça maşır yat ay, deli kli bi r t a mbur un i çi ne yerl eştirilir.
Ta mbur, kendi ekseni etrafı nda saat yönünde ve aksi doğr ult uda hareket eder.
Nor mal bir pa mukl u yı ka mada t a mbur un yakl aşık üçt e biri su il e dol ar. Bu şekil de,
üstt en dol dur malı per vaneli maki nal arı n aksi ne ça maşırl arı n hepsi suya dal mazl ar.
Ta mbur döner ken ça maşırlar t a mbur un i çi ndeki kanatl ar vasıt ası yl a yukarı t aşı nırl ar,
ar dı ndan t ekrar suyun i çine düşerl er. Bu şekil de çitile me et kisi yaratıl mı ş olur [1].
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ġekil 1. 1

Ta mburl u ti p ça maşır maki nası [2].

1

Şekil 1. 1‟ de gör ül en ça maşır maki nası nı n te mel bileşenl eri şunl ardır:
1- Det erj an Çek mecesi: İçi ne det erj an, beyazl atı cı, yu muşatı cı konul ur.
2- Det erj an Dağıtı m Aparatı:

Det erj an çek mecesi ne konul an det erjanı n,

beyazl atı cı nı n, yu muşatı cı nı n t a mbur içi ne dağıtılması nı sağl ar.
3- Titreşi m Sönü ml eyi ci: Kazana dest ek ol ur ve t a mbur hareketi nedeni yl e
ol uşan titreşi ml eri sönü mler.
4- Ta mbur Kanadı: Ça maşırları n ta mbur i çi nde yüksel mesi ni sağl ar.
5- Kör ük: Kazanl a ön kapak arası nda su i zol asyonunu sağl ar
6- Ön Kapak: Ça maşırl ar buradan yükl enir.
7- Kazan: İçi nde t a mbur un döndüğü, suyun t ut ul duğu sili ndiri k haznedir.
8- Yay: Kazanı taşır
9- Ta mbur: İçi ne ça maşırları n konul duğu ve sağa-sol a dönerek ça maşırları
hareket ettiren el e mandır.
10- Tahri k Kasnağı: Kayı ş, t ahri k kasnağı na sarılır böyl eli kl e mot or hareketi
ta mbur a iletilir.
11- Mot or: Ta mbur hareketi ni sağl ar.
12- Po mpa: Yı ka ma ve dur ula ma sonrası suyun t ahli ye edil mesi ni sağl ar
13- Denge Ağı rlı ğı: Kazana bağlı dır ve sı kma sırası nda kazanı n dengede
kal ması nı sağl ar.
Şekil 1. 1‟ de gör ül en ça maşır

maki nası yapı sı nda ı sıtıcı gözükme mekt edir.

Ameri ka‟ da sı cak suyun doğr udan bi na şebekesi nden sağl andı ğı dur u ml arda ı sıtı cısı z
ça maşır maki nal arı da kull anıl makt adır. Bunun yanı nda Avr upa ve Tür ki ye‟ de
satılan ça maşır maki naları nda yı ka ma suyunu ı sıt mak üzere t a mbur la kazan
arası ndaki böl gede bir rezi st ans bul un makt adır.
Gel eneksel bir ça maşır maki nası nda kull anı cı ça maşırl arı n rengi ne, mi kt arı na,
ci nsi ne, kirlili k derecesi ne göre belli bir yı ka ma progra mı seçer. Ça maşır maki nası da
seçil en pr ogra mda belirlendi ği şekil de yı ka ma i şl e mi ni gerçekl eştirir. Burada esas
belirleyi ci kull anı cı ol duğu i çi n kull anı cı dan kaynakl anacak hat al ar yı kama s ür eci ne
yansı yabil ecektir. Bu da gereksi z enerji t üketi mi ne sebep ol acağı gi bi çevre açı sı ndan
ol u ms uz bir fakt ör ol arak f azl a su ve det erjan t üketi mi ne, ça maşırl arı n yı pr an ması na
veya yet ersi z yı ka ma ve dur ul a maya yol açabil ecektir. Bugün ça maşır maki nası il e
il gili araştır ma ve t eknol oji geliştir me f aali yetl eri nde a maçl ar dan bi ri gitti kçe

2

kull anı cı dan bağı msı z kendi kararları nı kendi verebil en maki nal ar geliştir mektir.
Ör neği n maki na, i çi ne konan ça maşırl arı n ci nsi ni, mi kt arı nı, kirlili ği ni t espit edecek,
bunl ara göre uygun yı ka ma sürel eri ni, kull anılacak su, det erjan mi kt arları nı, su
sı caklı ğı nı,

mot or t ahri k kuvveti ni

kendi si belirleyebil ecektir.

Bu a maçl a

öl çül ebil ecek para metreler ve bunl arı n yı ka ma işl e mi ne et kisi maddel er hali nde
aşağı da veril mi ştir:


Ma ki naya dol an t e mi z suyun sertli ği öl çül ebilir. Su sertli ği suyun i çinde
çözül müş mi nerall eri n mi kt arı yl a orantılı dır. Doğada su, kayal arı n, t aşları n,
ku mun üzeri nden akar ken çeşitli mi nerall eri de bünyesi ne al arak beraberinde
taşır.

Su sertli ği ni sağl ayan en öne mli i ki

mi neral

kal si yu m ve

ma gnezyu mdur. Bunl arın yanı nda az mi kt ar da de mi r, bakır, mangan i yonl arı
da su sertli ği ne kat kı da bul unurl ar. Su sert ol dukça daha f azl a det erjan
gerek mekt edir çünkü sudaki sertli ğe sebep ol an i yonl ar det erj anı n et ki nliği ni
azaltırlar. Sert su il e yı ka mada sabun il e sertli k mi nerall eri birl eşerek sabun
kiri ol uşt ur url ar ve bunl ar ku maşa yerl eşerek ça maşırl arı n sert ol ması na sebep
ol url ar. Bu dur u mda daha f azl a dur ul a maya i hti yaç var dır. Su sertliği ni
yarat an en öne mli mi nerall erden kal si yu m, pi g ment kiri ni n uzakl aştırıl ması nı
önl er. Bunun i çi n de daha uzun yı ka ma, daha sı cak su gerekir.


Ma ki naya konan ça maşırları n ci nsi belirlenebilir. Pa mukl u ça maşırlar
sent eti k ça maşırl ara göre aynı kirlili k derecesi ve yı ka ma kalit esi i çi n daha
sı cak su, daha uzun yı kama za manı, daha f azl a mekani k hareket ve daha f azl a
det erjana i hti yaç duyarl ar.



Ça maşır mi kt arı belirl enebilir. Bu, alı nacak suyun, det erj anı n mi kt arı nı,
tahri k gücünü, dur ul a mada kull anıl acak su mi kt arı ve dur ul a ma sayı sı nı
et kil er [3, 4].



Ki r ti pi belirlenebilir. Pat ent araştır mal arı nda gör ül müşt ür ki yapı lan
çalış mal ar da kir ti pi ol arak sadece yağlı veya ça murl u şekli nde bir ayrım
üzeri nde dur ul makt adır. Yağlı kirlili k dur u munda ça murl u kirlili ğe gör e daha
sı cak su daha fazl a det erjan daha kuvvetli mot or hareketi ne i hti yaç var dır [5].



Ki r mi kt arı belirl enebilir. Ça maşırl arı n kirlili ği ne gör e kull anıl acak det erjan
mi kt arı, yı ka ma süresi, t ahri k kuvveti, su sıcaklı ğı gi bi para met reler
deği şecektir.
3



Ana yı ka ma det erjan konsantrasyonu belirlenebilir. Bu, dur ul a ma i çi n
alı nacak su mi kt arı na, durul a ma süresi ve sayı sı na et ki yecektir.

Bi r akıllı maki na, öl çül en para metrel ere göre uygun kararlar al dı kt an sonr a yı ka ma
boyunca çeşitli öl çü ml er al arak gerekli müdahalel er de yapabilir. Ör neği n et ki nli ği
çok düşük bir det erjan kull anı mı sonucu kiri n çok yavaş sökül düğü t espit edilirse
kiri n sökül mesi ni hı zl andır mak i çi n t a mbur u daha kuvvetli döndür me veya sı caklı ğı
arttır ma veya il ave det erjan ekl e me gi bi kararl ar veril ebilir. Veya t a mt ersi bir şekil de
çok et kili bir det erj an kullanılı yorsa ve dol ayı sı yla kir sökül me hı zı fazl a i se t a mbur
yavaşl atılarak ça maşırl arı n gereksi z yı pran ması engell enebilir. Dur ul a ma sırası nda
ise bul anı klı k ve il et kenli k deği şi ml eri t aki p edilerek bu değerl er belli bi r değer den
küçük ol uncaya kadar durul a ma deva m ettirilebilir.
Bur ada yapıl an çalış mada ça maşır maki nası i çin bir akıllı kontrol uygul a ması nda
hangi para metre ve değişkenl eri n kull anıl abil eceği ve bunl arı n hangi yönt e ml erl e
öl çül ebil eceği araştırılmı ş, seçil en para metreleri n öl çül ebilirli ği ni n sapt an ması
a macı yl a deneyl er yapı l mıştır. Deneyl er sonunda da el de edil en bil gi biri ki mi
kull anıl arak bir akıllı kontrol yapı sı öneril mi ştir. Tezi n böl üml eri şu şekil de
özetl enebilir: Önce lit erat ür deki yük mi kt arı, yük ci nsi, kir, det erj an al gıl a ma
çalış mal arı ve akıllı kont rol uygul a mal arı na yer veril mi ş, yapıl an pat ent araştır ması
sonucu en öne mli gör ülen pat entl er kı saca burada özetl en mi ştir. Bu, t ezi n i ki nci
böl ü münü ol uşt ur makt adır. Tezi n üçüncü böl ü münde i se para metrel erl e ilgili çeşitli
öl ç me yönt e ml eri kı saca t anıtıl mı ştır. Dör düncü böl ü mde t ez kapsa mı nda yapıl an
deneyl er ve deney analizl eri yer al makt adır. Burada sırası yl a yük mi kt arı al gıl a ma,
yük ci nsi al gıl a ma, kir ve det erjan al gıl a ma çalış mal arı na yer veril mi ştir. Ki r ve
det erjan al gıl a ma çalış maları da kendi i çi nde i ki kı s ma ayrıl makt adır. Biri nci kı sı mda
ça maşır maki nası ndan bağı msı z ol arak beherl erde hazırl anan çeşitli çözeltiler il e
yapıl an deneyl er anl atıl mış, i ki nci kı sı mda i se çamaşır maki nası nda yapılan deneyl er
akt arıl mı ştır. Beşi nci böl ümde bir akıllı ça maşır maki nası öneril mi ştir. Bu yapı da
ma ki na çeşitli öl çü ml ere dayanarak en uygun yı ka mayı seçecek ayrıca yı ka ma
boyunca al acağı öl çü ml erle yı ka ma perf or mansı nı arttır mak i çi n gerekli müdahal el er
de yapacaktır. Altı ncı ve s on böl ü mde i se sonuçlar t artışıl mı ş, çalış mal arın bundan
sonra nasıl yönl endirileceği ile il gili öneril er sunul muşt ur.
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2.

LĠ TERATÜR ARAġTI R MASI

Bu böl ü mde, ça maşır maki nası nda yük mi kt arı, yük ci nsi, kir, det erj an al gıl a ma ve
ça maşır maki nası nda akı llı kontrol uygul a mal arı ile il gili literat ür den bazı ör nekl er
kı saca özetl en mi ştir. Ar aştırılan bu konul ar endüstri de yoğun ve acı ması z rekabeti n
yaşandı ğı bir al anda yer al dı ğı i çi n çalış mal ar makal eden çok pat ent ol arak
sunul makt adır. Bu nedenl e burada, yapıl an patent araştır ması sonucunda öne ml i
gör ül en pat entl ere yer veril miştir.
Ça maşır maki nası nda yük mi kt arı al gıl a maya yöneli k çalış mal ar dan biri Bada mi ve
ar kadaşl arı t arafı ndan gerçekl eştiril mi ştir. Geli ştirdi kl eri yönt e mde i çi nde ça maşır
ol an t a mbur un i v mel enmesi öl çül mekt e, buradan hesapl anan t a mbur at al eti il e
ça maşır ağırlı ğı kestiril mekt edir. İçi nde ça maşır olan t a mbur un at al et mo menti mot or
tarafı ndan uygul anan t orka, i v meye ve sürt ün meden kaynakl anan at al et mo me nti ne
bağlı dır.

Öne sür ül en yönt e mde

mot or t arafı ndan t a mbur a i ki far klı t or k

uygul an makt adır. Her bir t or k i çi n yazıl an denkl e m bir biri nden çı karıl dı ğı nda
sürt ün me mo mentl eri her i ki t or k dur u munda da eşit kabul edilirse bir birl eri ni
göt ür ürl er. Böyl ece t ambur un at al et mo menti uygul anan t or kl arı n ve bunl arı n
sonucunda ol uşan i v meleri n far kı na bağlı ol makt adır. Tor k öl çü mü pahalı ve
kar maşı k el e manl ar gerektir mekt edir. Öne sür ülen yönt e mde yukarı da anl atıl dı ğı
şekil de aynı t or kl arl a daha önce i çi boş t a mbur döndür ül erek boş t a mburun at al et
mo menti bul un muşt ur. Boş t a mbur un at al et mo menti de uygul anan t or kl arı n ve
ol uşan i v mel eri n far kı na bağlı ol acaktır. Ta mbur dol u i ken de, boş i ken de mot or
tarafı ndan aynı t or kl ar uygul anırsa her i ki dur u mdaki t a mbur at al et mo menti ifadel eri
birbiri ne oranl andı ğı nda nor mall eştiril miş at al et mo menti ifadesi ne ul aşılır ve bu da
sadece ol uşan i v mel ere bağlı ol acaktır. Böyl ece belli aralı kt a hı z öl çü ml eri alı narak
i vme ve nor mall eştiril miş at al et mo menti t espit edilir, buradan daha önce hangi yüke
ne kadar at al et mo mentini n karşılı k gel di ği bil gisi yl e maki na i çi ndeki yük mi kt arı
kestirilir[6].
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Yük mi kt arı al gıl a maya yöneli k bir başka çalış ma da Yoshi da ve ar kadaşl arı
tarafı ndan gerçekl eştirilmi ştir. Bur ada ça maşır ağırlı ğı nı n t espiti i çi n bir ağırlı k
sensör ü yapı sı geliştirilmi ştir. Yapı da ferromanyeti k bir gövde ve bunun etrafı na
sarılı bobi n yer al maktadır. Ferromanyeti k ele manı n sı kışı p geni şl emesi veya
bükül mesi il e manyetik karakt eristi ği deği şir. Bu da üzeri ne sarılı bobi ni n
i ndükt ansı nı n deği ş mesine sebep ol ur. LC osil atör devresi kur ul arak i ndükt anst aki
deği şi m, devreni n osil asyon si nyal frekansı ndaki deği şi mol arak gör ül ür. Fr ekanst aki
bu deği şi me bakıl arak da yük mi kt arı kestirilebilir. Sensör ün kull anıl acağı yerl er
ol arak kazanı t aşı yan çubukl ar veya ça maşır maki nası nı n altı nda bul unan ayakl ar
öneril mekt edir. Böyl ece t a mbur i çi ne ça maşır konul dukça f erromanyet i k el e man
sı kış maya başl ar ve yukarı da anl atılan yönt e ml e ça maşır ağırlı ğı kestirilebilir [7].
Ishi bashi ve Hasega wa‟nı n ça maşır maki nası içi n bir kontrol yapı sı öner di kl eri
çalış mada çeşitli para metrel eri n öl çü mü yanı nda ça maşır mi kt arı nı n öl çümü i çi n bir
kapasitif sensör yapı sı sunul makt adır. Mot or gücü ça maşırl arı n hac mi yl e doğr u
orantılı dır. Mot or gücü arttı kça mot ora gi den akı mı n f az f ar kı azalır. Böyl ece f az
farkı kapasitif sensör vasıt ası yl a öl çül erek ça maşır hac mi kestirilebil mekt edir. Bu
çalış mada ayrı ca ça maşırları n ti pi ni n yani yumuşak mı, nor mal mi, yoksa sert
özelli kt e mi ol dukl arı na dair bir kestiri mde yapılma kt adır. Ar aştırıcıları n çalış mal arı
üstt en dol dur malı per vaneli ti p ça maşır maki nası üzeri nedir. Bur ada pervane sağa
sol a hareket eder ken mot or devir sayı sı ça maşırları n ti pi ne göre deği ş mekt edir. Bi r
mi kr obil gisayar vasıt ası yla mot or devri ndeki değişi ml er al gıl anarak ça maşır ti pi ni n
kestirilebil eceği ileri sür ül mekt edir [5].
Ai sa t arafı ndan yapıl an çalış mada i se ça maşırl arı n su e mme hı zl arı na bakarak he m
yük ci nsi ni n he m yük mi kt arı nı n kestirilebil eceği belirtil mekt edir. Buradaki yönt e me
göre ça maşır maki nası na önce belli bir süre boyunca su al dırılır. Daha sonra t a mbur
hareketi yaptırılarak ça maşırl arı n suyu e mmesi sağl anır. Böyl ece t a mbur i çi ndeki su
sevi yesi düşer. Ar dı ndan belli bir sevi yeye kadar su alı nır ve t a mbur i çi ndeki su
sevi yesi bu belli sevi yeye ul aşana kadar geçen süre kaydedilir. Pat entt e, bu sür e il e
ma ki naya il k su al ma süresi ni n oranı nı n ça maşırları n su e mme hı zl arı ile orantılı
ol duğu ve bur adan ça maşır ci nsi ni n kestirilebil eceği il eri sür ül mekt edir. Daha sonr a
tekrar t a mbur hareketi yaptırılır ve t a mbur i çi ndeki su sevi yesi ni n düş mesi sağl anır.
Ar dı ndan maki naya t ekrar aynı sevi yeye kadar su al dırılır ve bunun i çi n geçen süre
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kaydedilir. Daha önce yük ci nsi t espit edil di ği i çi n s on su al ma i çi n geçen sür eden de
ça maşır mi kt arı nı n kestirilebil eceği i ddi a edil mekt edir [8].
Yük ci nsi al gıl a maya yöneli k bir başka çalış ma da Ci vanelli t arafı ndan yapıl mı ştır.
Bur ada ça maşırl arı n e mdi kl eri su mi kt arı na bakarak yük ci nsi kestiri mi üzeri nde
dur ul muşt ur. Yönt e me göre önce ça maşırl arı n ağırlı ğı her hangi bir yönt eml e t espit
edilir. Daha sonra ça maşır maki nası na belli bir mi kt ar su al dırılır, t a mbur hareketi
sağl anarak ça maşırl arı n suyu e mmesi sağl anır. Daha sonra t a mbur sı kmaya yakı n bir
hı zl a döndür ül ür ken su t ahli ye edilir. Tahli ye edil en su mi kt arı öl çül erek çamaşırl arı n
üzeri nde kal an su mi kt arı t espit edilir. Ça maşırları n e mdi ği su mi kt arı ndan da
ça maşır ti pi kestirilir. Patentt e, t ahli ye edil en su mi kt arı nı n, t ahli ye hattı na bir sayaç
takıl arak veya suyun t ahli ye edil mesi i çi n geçen süre öl çül erek belirl enebil eceği
belirtil miştir [9].
Ça maşır maki nası nda kir al gıl a ma çalış mal arı en çok yı ka ma suyunun bul anı klı ğı nı n
opti k bir yönt e ml e öl çül mesi ne dayan makt adır. Böyl ece suyun bul anı klı ğı ndan
ça maşırl arı n kirlili ği ne dair bir kestiri mde bul unul ur. Eri ckson ve ar kadaşl arı bu
a maçl a bir sensör pl atfor mu geliştir mi şl erdir. Bu pl atfor mun üzeri nde bir ı şı k
kaynağı ve i ki t ane al gıl ayı cı yerl eştiril miştir. Al gıl ayı cıl ardan biri t a m ı şı k
kaynağı nı n karşısı na di ğer i se ı şı k kaynağı i le 90° li k açı yapacak şekil de
yerl eştiril mi ştir. Bu şekil de il k al gıl ayı cı il etilen ı şı k yoğunl uğunu al gıl arken di ğer
al gıl ayı cı i se ort a mdaki parti küll ere çar pı p saçıl an ı şı k yoğunl uğunu al gıla makt adır.
Bu t ür bir pl atfor m hem ça maşır maki nal arı nda he m de bul aşı k maki nal arı nda
kull anıl abil ecektir. Pl atfor mun üzeri nde opti k bul anı klı k öl çü m el e manl arı yanı nda
suyun el ektri k il et kenliği öl çü mü i çi n el ektrodl ar ve sı caklı k öl çü mü i çi n bir
ter mi st ör de bul un makt adır [10].
Lei pert z ve Will t arafı ndan yapıl an çalış mada bir opti k bul anı klık sensör ü
tanıtıl mı ştır. Bu yapı da ı şı k gönderi ci ve ı şı k alı cı ci hazl ar yı ka ma ort a mı ndan uzakt a
ça maşır maki nası kazanı nı n dı şı nda bul un makt adır. Böyl ece el ektroni k el e manl ar
sı caklı k, ki myasal et ki gi bi zararlı koşull ardan uzakl aş mı ş ol url ar. Işı k gönderi ci
el e man t arafı ndan üretilen ı şı k bir bor unun i çine yerl eştiril mi ş fi ber opti k kabl o
vasıt ası yl a ça maşır maki nası kazanı nı n i çi ne gönderilir. Yı ka ma ort a mı ndan geçen
ışı k yi ne bir bor u i çindeki fi ber opti k kabl o vasıt ası yl a al gıl ayı cı el e mana
gönderil erek yı ka ma ort amı nı n kirlili ği tespit edilir [11].
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Ono t arafı ndan yapıl an çalış ma, bul aşı k maki nası i çi n bir sensör uygul a ması
ol ması na r ağ men öne mi ve ça maşır maki nası na uygul anabilirli ği nedeni yl e bur ada
yer veril mi ştir. Geliştirilen sensör ort a mdaki kir parti küll eri ni n boyut unu t espit
ederek kirlili k ti pi ni kestir mekt e, buna göre uygun yı ka ma paramet rel eri ni
belirle mekt edir. Yapı da i ki t ane ı şı k kaynağı ve bi r t ane al gıl ayı cı bul un makt adır.
Işı kl ardan biri uzun dal gaboyl u ( ör neği n kır mı zı) di ğeri de kı sa dal gaboyl u ( ör neği n
yeşil) ı şı k gönder mekt edir. Ki r parçal arı nı n boyl arı büyük i se kırmı zı ı şı ğı n
al gıl anma mi kt arı küçükt ür. Eğer kir parçal arı nın boyl arı küçük i se kırmı zı ı şı ğı n
al gıl anma mi kt arı büyükt ür. Kı sa dal gaboyl u ı şı k dur u munda i se t a m t ersi söz
konusudur. Böyl ece i ki far klı dal gaboyl u ı şı ğı n algıl an ma mi kt arl arı karşılaştırıl arak
ort a mda ye mek artı kl arı ndan ol uşan büyük parti küll er mi yoksa küçük yağ
parti küll eri mi ol duğu t espit edilir [12].
St ephens ve Watt i se çamaşır maki nası nda kir algıl a ma i çi n suyun yoğunl uk ve/ veya
vi skozit esi ni öl çen bir sensör yapı sı geliştir mi şler dir. Geliştirilen sensör yapı sı nda
birbiri nden di yafra ml a ayrıl mı ş i ki böl me bul un makt adır. Di yafra mı n üzeri nde
pi ezoel ektri k transducerlar bul un makt adır. Tr ansducerl ardan bir t anesi ne alt ernatif
gerili m uygul anır, bunun s onucu di yafra m bükül ür ve bu di yafra ma bağlı i ki çubuk
birbirl eri ne yakl aşırl ar ve uzakl aşırl ar. Bu şekil de bir titreşi m gerçekleşir. Di ğer
tranducer da titreşi mi al gıl ar. Çubukl ar i ncel en mek i st enen sı vı nı n i çi ndedirl er.
Sı vı nı n vi skozit esi ndeki ve/ veya yoğunl uğundaki deği şi me bağlı ol arak yapı nı n
rezonans frekansı ve r ezonans bant geni şli ği değişir. Su kirl endi kçe yoğunl uğu ve
vi skozit esi de deği şebilceği nden geliştirilen sensör yapı sı il e kirlili ğe dair bir
kestiri mde bul unul abilir [13].
Kl ei n‟ı n yaptı ğı çalış mada i se kirlili k al gıl a ması bi r kondansat ör devresi kur ul arak
sağl an makt adır. Bu yapı da, i ncel en mek i st enen sı vı bir bor unun i çi nden geçirilir.
Bor unun i çi ne karşı karşı ya i ki el ektrod yerl eştiril miştir. El ektrodl ar ve bunl arı n
arası ndan geçen sı vı, bir kondanzat ör ol uşt ur ur. Alt ernatif gerili m uygul anarak
e mpedans öl çül ür. Pat ent e göre, e mpedansı n gerçel ve sanal kı sı ml arına bakarak
kirlili k derecesi hatt a kir ti pi al gıl anabil mekt edir. Far klı frekansl arda çalışıl arak bir
çok öl çü m çifti el de edilir [14].
Det erj an al gıl a ma il e il gili yapıl an çalış mal ar da en çok kull anıl an yönt emi n s uyun
el ektri k il et kenli ği ni n öl çü mü ol duğu gör ül müştür. Bununl a il gili bir çalış ma daha
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önce de bahsedil di ği gi bi Eri ckson ve ar kadaşları t arafı ndan gerçekl eştiril miştir.
Bunl ar, geliştirdi kl eri sensör pl atfor muna kir al gıl a ma i çi n kull anıl acak opti k
el e manl ar yanı nda suyun el ektri k il et kenli ği ni al gıl a mak üzere i ki t ane yan yana
duran el ektrod yerl eştirmi şl erdir. Bu el ektrodl ara gerili m uygul anarak akı m öl çül ür
ve buradan suyun el ektrik il et kenli ği t espit edilir. Sudaki det erjan konsantrasyonuna
bağlı ol arak il et kenli k de deği şti ği nden il et kenli k öl çü mü il e ort a mdaki det erj an
mi kt arı kestirilebil mekt edir [10].
Bi cker ve ar kadaşl arı nın yaptı ğı çalış mada i se det erjan al gıl a ma suyun yüzey
gerili mi ni n öl çü mü il e gerçekl eştiril mekt edir. Suya det erjan ekl endi kçe suyun yüzey
gerili mi düş mekt e böyl ece su ça maşırl arı daha kol ay ı sl at abil mekt edir. Bur ada
anl atılan çalış mada t a mbur il e kazan arası ndaki böl geye bir po mpa vasıtası yl a bir
bor u i çi nden hava akı şı gerçekl eştirilir. Böyl ece bor u ucunda bir kabarcı k ol uş maya
başl ar. Kabarcı k i çi ndeki bası nç suyun yüzey gerili mi ne bağlı dır. Bir bası nç sensör ü
vasıt ası yl a kabarcı k bası ncı

belirl enir ve buradan det erjan konsantrasyonu

kestirilebilir [15].
Ishi bashi ve Hasega wa i se yaptı kl arı çalış mada det erj an mi kt arı nı nı n optik öl çü ml e
tespit edil ebil eceği ni belirt mekt edirl er. Bu yönt e mde det erj an ve su t a mbur a
alı ndı kt an sonra t a mbur hareketi yaptırılarak det erj anı n suda çözün mesi sağl anır.
Det erj an suyu bul anı kl aştıracağı i çi n bir ı şı k kaynağı ve t a m karşısı nda yer al an bi r
al gıl ayı cı il e suyun bul anı klı ğı ndaki deği şi m al gıl anarak ort a mdaki det erj an
mi kt arı nı n t espit edil eceği ileri sür ül mekt edir [5].
Ça maşır maki nası nda yük mi kt arı, yük ci nsi, kir ve det erjan al gıl a ma çalış mal arı il e
il gili uygul a madaki bazı ör nekl er bu şekil de veril di kt en sonra yi ne ça maşır
ma ki nası nda akıllı kontrol uygul a mal arı ndan bazı ör nekl er de bu böl ü mde
veril mi ştir.
Ça maşır maki nası nda akıllı kontrol yönt e ml erinden biri Ishi bashi ve Hasega wa
tarafı ndan öneril mi ştir. Bur ada bir t er mi st ör il e ça maşır maki nası na dol an sı cak
suyun sı caklı ğı, bir kapasitif sensör il e ça maşır hac mi, bir devir sensör ü i le ça maşır
ti pi, bir opti k sensör il e belli bir yı ka ma süresi nce t opl anan veril ere göre kir derecesi,
kir ti pi, det erj an hac mi ve det erjan ti pi öl çül mekt e ve bu öl çü ml er bir yapay si nir
ağı na giriş ol arak kull anıl makt adır. Öneril en yapay si nir ağı 7 girişli, üç kat manlı ve
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t opl a m 14 nör ondan ol uş makt adır. Kontrol yapısı nı n öneril di ği ça maşır maki nası
üstt en dol dur malı per vaneli ti ptir. Yapay si nir ağı nı n çı kışı i se geri kalan yı ka ma
süresi ve per vane il e suyu çal kal a ma şi ddeti dir. Ağa giriş deği şkenl eri nin öl çül düğü
süre boyunca suyun şeffaflı ğı ndaki deği şi m belli ar alı kl arl a öl çül ür ve bu değerl erl e
bir i ki nci yapay si nir ağı kull anıl arak yı ka manı n en sonunda ol ması bekl enen suyun
şeffaflı k değeri kestirilir. Biri nci yapay si nir ağını n ver di ği yı ka ma sür esi ve suyu
çal kal a ma şi ddeti değerleri il e yı ka ma t a ma ml andı kt an sonra opti k sensörl e suyun
şeffaflı ğı öl çül ür. Öl çül en bu şeffaflı k, i ki nci yapay si nir ağı t arafı ndan hesapl anan
ol ması gereken şeffaflık değeri nden daha yüksekse yı ka manı n yet ersiz ol duğu
anl aşılır. Eğer öl çül en şeffaflı k değeri hesapl anan şeffaflı k değeri nden daha düşükse
bu aşırı yı ka ma ol duğunu göst er mekt edir ki bu da ça maşırl arı n zarar gör mesi ne
sebep ol abil ecektir. Bu i ki dur u mun gerçekl eş mesi biri nci ağı n hesapl adığı yı ka ma
para metrel eri değerl eri nin yet eri kadar doğr u ol madı ğı nı göst er mekt edir. Bunun
üzeri ne biri nci ağı n daha doğr u değerl er ver mesi i çi n i ki nci ağı n ver diği ol ması
gereken şeffaflı k değeri ile öl çül en gerçek şeffaflı k değeri arası ndaki f ar k mi ni mu m
ol acak şekil de biri nci ağı n ağırlı kl arı deği ştirilir. Böyl ece sonraki yı ka mal ar da daha
i yi perfor mans el de edilebil ecektir. Bu şekil de kendi kendi ni yenil eyebil en bir
ça maşır maki nası el de edil mi ş ol ur. Ça maşır ma ki nası ayrı ca biri nci dur ul a ma
sonunda suyun şeffaflık değeri ne bak ma kt a, bu değeri n bir referans şeffaflı k
değeri nden az veya çok ol ması na göre bir sonraki dur ul a ma adı mı nın süresi ni
ayarl a makt adır [5].
Ki uchi ve ar kadaşl arı nın yaptı ğı çalış mada i se ça maşır maki nası i çi n bir bul anı k
ma ntı k kontrol yapı sı öneril mi ştir. Bu yapı da önce, suyun şeffaflı ğı ndaki deği şi mi n
doy maya ul aş ması i çi n geçen süre il e bu andaki şeffaflı k değeri öl çül ür ve bu
öl çü ml er bir bul anı k ma ntı k uygul a ması nda kullanıl arak yı ka ma süresi tespit edilir.
Daha sonra öl çül en bu şeffaflı k değeri ve öl çül en ça maşır mi kt arı na göre dur ul a ma
şi ddeti belirlenmekt edir. Öneril en yapı da bul anı k mantı k il e kararl ar verilirken
kull anı cı nı n kararları da di kkat e alı nmakt adır. Kullanı cı, maki na üzeri ndeki bir menü
vasıt ası yl a yı ka ma uzunl uğunu ve dur ul a ma şi ddeti ni gir mekt edir. Bu girişl ere gör e
bul anı k mantı k kontrolör de kull anıl acak kural t abl ol arı deği ş mekt edir. Ör neği n
kull anı cı “st andart ” yı ka ma pr ogra mı nı seç mi ş ol sun. Buna göre bul anı k mantı k
kural t abl osundan bir kural şu şekil dedir: “Eğer doy maya ul aş ma süresi kı sa i se ve
doy ma anı ndaki şeffaflı k derecesi yüksek i se o zama n yı ka ma süresi ni 3 daki ka yap”.
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Fakat eğer kull anı cı “uzun” yı ka ma pr ogra mı nı seçerse o za man kur al şu şekil de
ol acaktır: “Eğer doy maya ul aş ma süresi kı sa ve doy ma anı ndaki şeffaflık derecesi
yüksek i se o za man yı ka ma süresi ni 7 daki ka yap”.

Dur ul a ma şi ddeti ni n

hesapl an ması i çi n önerilen kural t abl osundan bir ör nek i se şu şekil dedir: “Eğer
ça maşır mi kt arı az i se ve şeffaflı k derecesi yüksek i se o za man i ki kere 1 daki kalı k
dur ul a ma yap”. Veya bir başka kural şu şekil dedir: “Eğer ça maşır mi kt arı az i se ve
şeffaflı k değeri düşük i se o za man önce 1. 5 daki kalı k bir dur ul a ma yap ar dı ndan 2
daki kalı k bir dur ul a ma yap”. Bur ada da kullanı cı nı n daha önce seçti ği “az”,
“st andart ”, “fazl a” gi bi dur ul a ma şi ddeti seçenekl eri ne göre kull anılacak kur al
tabl osu da deği şecektir [16].
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3.

PARAMETRE VE DEĞĠ ġ KEN ALGI LAMA YÖNTE MLERĠ

3. 1 Yük Mi kt arı Al gıl a ma Yönt e ml eri
Lit erat ür de ça maşır ağırlığı nı n t espiti i çi n kull anılan yönt e ml er arası nda çamaşırl arı n
at al eti ni n öl çü mü, ça maşırl arı n su e mme mi kt arl arı nı n öl çü mü, yük sensör ü
kull anı mı gel mekt edir.
3. 1. 1 At al et Öl çü mü il e Yük Mi kt arı Al gıl a ma
Bu yönt e mde t a mbur un i v mel en mesi öl çül erek, at al eti belirlenir, buradan t a mbur
içi ndeki ça maşır ağırlı ğı t espit edilir. [ 6] nu mar alı referanst a anl atıl an yönt e mde
nor mall eştiril miş at al et öl çül mekt e, buradan çamaşır ağırlı ğı t espit edi l mekt e ve
ça maşır ağırlı ğı na uygun ol arak ça maşır maki nası na su alı nmakt adır.
Pat entt e anl atılan yapı da ça maşır maki nası mot or u T1 ve T2 gi bi i ki far klı t or k
üret mekt edir. İçi nde ça maşır ol an t a mbur a mot or t arafı ndan önce T1 t or ku
uygul anarak t a mbur un i vmel en mesi sağl anır. Belli bir za man aralı ğı nda hı z sensör ü
ile hı z öl çü ml eri alı narak i v me t espit edilir. Daha sonra t a mbur T2 t or kuyl a
döndür ül ür ve t ekrar i vme öl çül ür. Aşağı da, uygul anan t or k ve i v mel er arası ndaki
ilişkil er gör ül mekt edir.
T1  J  A1  Ts

(3. 1)

T2  J  A2  Ts

(3. 2)

Bur ada T1 ( Nm) ve T2 ( Nm) mot or t arafı ndan t a mbura uygul anan t or kl ar, J ( kg m² )
içi nde ça maşır ol an t a mbur un at al eti, A1 (rad/ sn²) ve A 2 (rad/ sn²) uygul anan t or klar
sonucu ol uşan i v mel er, Ts ( Nm) i se sürt ün me mo menti dir. Burada her i ki dur u mda
da sürt ün meden dol ayı ol uşan mo ment eşit kabul edil mi ştir. Denkl e m( 3. 1) il e ( 3. 2)
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birbiri nden çı karılırsa sürt ün meden kaynakl anan teri m birbiri ni göt ür ür ve denkl e m
(3. 3) el de edilir.

T1  T2  J  A1  A2 

(3. 3)

Bu ifade aynı za manda şu şekil de de yazıl abilir:

J

T
A

(3. 4)

Nor mall eştiril mi ş at al eti tespit et mek i çi n t a mburun boş ol duğu dur u mdaki at al eti ni n
bili nmesi gerek mekt edir. Bu değer maki na üretildi kt en sonra bir kere belirl enir ve
ma ki nanı n kontrol ör üne yükl enir. Boş hal deki atal eti t espit et mek i çi n yukarı daki ne
benzer şekil de önce t a mbur T1 t or kuyl a döndür ül erek i v me öl çül ür. Daha sonra T2
t orku uygul anarak i ki nci i vme de öl çül ür. Denkl eml er şu şekil dedir:

T1  J 0  A01  T0s

(3. 5)

T2  J 0  A02  T0s

(3. 6)

Bur ada T1 ( Nm) ve T2 ( Nm) mot or t arafı ndan t a mbura uygul anan t or kl ar, J 0 ( kgm² )
içi boş t a mbur un at al eti, A 01 (rad/ sn²) ve A 02 (rad/ sn²) uygul anan t or kl ar sonucu
ol uşan i v mel er, T0s ( Nm) i se i çi boş t a mbur da sürtün meden dol ayı ol uşan t or kt ur.
Denkl e m ( 3. 5) il e ( 3. 6) birbiri nden çı karılırsa s ürt ün meden kaynakl anan t eri m
birbiri ni göt ür ür ve denkl e m ( 3. 7) el de edilir.
T1  T2  J 0  A01  A02 

(3. 7)

Bu ifade düzenl enirse

J0 

T
A 0

(3. 8)

el de edilir. Denkl e m ( 3. 4) il e ( 3. 8) birbiri ne böl ünürse nor mall eştiril miş at al et
ifadesi ne ul aşılır:
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Jn 

J
A 0

J0
A

(3. 9)

Denkl e m ( 3. 9)‟da gör üldüğü gi bi nor mall eştirilmi ş at al et mo menti ni bul mak i çi n
t orkl arı n bili nmesi ne gerek yokt ur. Böyl ece t ork öl çü mü veya t or k kontrol ü i çi n
gereken kar maşı k ve pahalı eki pmanl ara gerek kal maz. Daha önce, çeşitli ağırlı kt aki
ça maşırl ara karşılı k gel en nor mall eştiril mi ş at al etler t espit edilir, yı ka ma esnası nda
bu bil gi kull anıl arak ça maşır ağırlı ğı tespit edilir [6].

3. 1. 2 Ağı rlı k Sensörü ile Yük M
i kt arı Al gıl a ma
Ça maşır ağırlı ğı nı n t espiti nde bir başka kull anıl an yönt e m de ça maşır maki nası nı n
çeşitli yerl eri ne yerl eştirilebil en ağırlı k sensörleri kull anı mı dır. Bunl ar ör neği n
kazandaki titreşi ml eri sönü ml eyen süspansi yon çubukl arı na yerl eştirilebildi kl eri gi bi
ça maşır maki nası ayakl arı na da yerl eştirilebil mekt edirl er. Şekil 3. 1‟ de bir ağırlı k
sensör ü yapı sı gör ül mekt edir. Sensör ferromanyeti k bir gövde ve bu gövde et rafı nda
sarıl mı ş bobi nden ol uşur.
Dı ş Kuvvet

ġekil 3. 1

Ça maşır maki nası na konan ça maşırl arı n ağırlı kları nı t espit et mek
üzere kull anıl an bir ağırlık sensör ü yapı sı [7].

Şekil 3. 1‟ de 2 nu mar a i le göst erilen f erromanyeti k el e mandır. Buna 6 nu mar a il e
göst erilen bir makara t akıl mış buna da 3 nu mar a i le göst erilen bobi n sarılmı ştır. 7 ve
8 nu mar al ar el asti k kauçuk hal kal ardır. 2 nu mar alı el e manı n geni şl e mesi, sı kış ması,
bükül mesi il e manyetik karakt eristi ği deği şir. Bu da üzeri ne sarılı bobi ni n
i ndükt ansı nı n deği ş mesi ne sebep ol ur.
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Bi r LC osil at ör devresi kur ul ursa

i ndükt anst aki deği şi m devreni n osil asyon si nyal frekansı nı n deği şi mi ne sebep ol ur.
Fr ekanst aki bu deği şi me bakıl arak yük mi kt arı kestirilebilir. Şekil 3. 2‟de ağırlı k
sensör ünün ça maşır maki nası nda yerl eştiril di ği yer gör ül mekt edir.

ġekil 3. 2

Ağı rlı k sensör ünün ça maşır maki nası ndaki yeri [7].

Yukarı daki şekil de 12 ile göst erilen el e man süspansi yon çubuğudur. Çubuk 22
nu mar a il e göst eril en süspansi yon yayı na bağl an mı ştır. Süspansi yon yayı da 21
nu mar alı çı kı ntı il e kazana bağlı dır. Kazan ve t ahri k el e manl arı 4 t ane süspansi yon
çubuğu vasıt ası yl a asılı dur u mdadır. Kazandaki titreşi ml er yayl ar vasıt ası yl a
sönü ml enir. Ağırlı k sensörl eri i se süspansi yon çubukl arı nı n üst ucunda 1 nu mar a il e
göst erilen yer dedirl er. Kazana ça maşır kon ması il e ağırlı k sensörl erine kuvvet
uygul an maya başl ar. Bi r başka düzenl e mede i se ağırlı k sensörl eri ça maşır
ma ki nası nı n ayakl arı na yerl eştirilebilir [7].
3. 1. 3 Ça maĢı rl arı n Su Emme M
i kt arı Öl çü mü il e Yük Mi kt arı Al gıl a ma
Ta mbur a konan ça maşırları n ağırlı ğı nı n t espiti nde en çok karşılaşılan yönt e ml er den
biri de ça maşırl arı n e mdi ği su mi kt arları na bak maktır. Az ça maşır az su, çok ça maşır
ise çok su e meceği i çi n emi l en su mi kt arl arı ndan ça maşır ağırlı ğı na dair bir bil gi el de
edil ebilir. Bunun i çi n t ambur a belli bir mi kt ar su alı nır, mot or hareketi yle t a mbur
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döndür ül ür ve ça maşırl arı n suyu e mmesi sağl anır. Yüksek lisans t ezi kapsa mı nda bu
yönt e ml e yük mi kt arı al gıl a ma çalış ması yapıl mıştır. Bu çalış manı n ayrı ntıları
Böl ü m 4. 1‟ de gör ül ebilir.

3. 2 Yük Ci nsi Al gıl a ma Yönt e ml eri
Uygul a mada yük ci nsi al gıl a ma en çok ku maşları n far klı su e mme kabili yetl eri
üzeri nde yoğunl aş mı ştır. Lit erat ür de pa mukl u kumaşl arı n sent eti k ku maşlara nazaran
daha hı zlı ve daha f azl a su e mdi kl eri, ayrı ca senteti k ku maşl arı n suyu zor t utt ukl arı,
t utt ukl arı suyu ise zor bıraktı kl arı belirtil mekt edir [17].
[9] nu mar alı referanst a, ça maşırl arı n e mdi kl eri s u mi kt arı na bakarak yük ci nsi
kestiri mi üzeri nde dur ulmuşt ur. Bu yönt e mde önce ça maşırl arı n ağırlı ğı her hangi bir
yönt e ml e t espit edilir. Daha sonra ça maşır maki nası na belli bir mi kt ar su al dırılır,
ta mbur hareketi sağl anarak ça maşırl arı n suyu e mmesi sağl anır. Daha sonra t a mbur
sı kmaya yakı n bir hı zl a döndür ül ür ken su t ahliye edilir. Tahli ye edil en s u mi kt arı
öl çül erek ça maşırl arı n üzeri nde kal an su mi kt arı tespit edilir. Ça maşırl arı n e mdi ği su
mi kt arı ndan da ça maşır ti pi kestirilir. Pat entt e t ahli ye edil en su mi kt arı nın, t ahli ye
hattı na bir sayaç t akıl arak veya suyun t ahli ye edil mesi i çi n geçen süre öl çül erek
belirlenebil eceği belirtilmi ştir.
[8] nu mar alı referanst a i se ça maşırl arı n su emme hı zl arı na göre cins t espiti
yapıl abil di ği il eri sür ül müşt ür. Bur ada anl atılan yönt e m Şekil 3. 3‟ ün yar dımı il e daha
i yi anl aşılacaktır.
Su
sevi yesi

Za man
ġekil 3. 3

[8] nu mar alı referanst a anl atılan yönt e me göre ça maşır maki nası
içi ndeki su sevi yesi ni n deği şi mi.
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Ça maşır maki nası na önce belli bir T1 süresi boyunca su al dırılır. Bu sırada t a mbur
hareket si zdir. Daha sonra bir T2 süresi boyunca t a mbur hareketi yaptırıl arak
ça maşırl arı n suyu e mmesi sağl anır. Böyl ece t ambur i çi ndeki su sevi yesi düşer.
Bundan sonra maki naya “c” il e göst erilen sevi yeye kadar su alı nır. Bu sırada t a mbur
hareket si zdir. Su alı mı içi n geçen T3 süresi kaydedilir. Pat entt e T3/ T1 or anı nı n,
ça maşırl arı n su e mme hızı il e orantılı ol duğu, bu değer den ça maşır ci nsi ni n t espit
edil ebil eceği i ddi a edilme kt edir. Sonra t ekrar T4 süresi boyunca t a mbur hareketi
sağl anarak ça maşırl ara su e mdi rilir. T4 süresi o şekil de seçilir ki e mil en su mi kt arı
he m ça maşır ci nsi ni n hem de ça maşır mi kt arı nın bir orantısı ol sun. Ar dı ndan “c”
sevi yesi ne kadar su al dırılır ve bunun i çi n geçen süre T5 kaydedilir. Pat entte, ça maşır
ci nsi önceden t espit edildi ği i çi n T5 ve T3/ T1 değerl eri nden ça maşır mi kt arı nı n da
tespit edil ebil eceği i ddi a edil mi ştir.

3. 3 Ki r Al gıl a ma Yönt e ml eri
Ça maşır maki nası na konul an ça maşırl arı n ki rlili ği ni n al gıl anması nda en çok
kull anıl an yönt e m opti k al gıl a ma prensi bi ne dayanan al gıl ayı cıl arl a yı ka ma suyunun
bul anı klı ğı nı n- kirlili ği ni n öl çül mesi dir.

Bunl arın yanı nda sı vı nı n vi skozit esi ni

ve/ veya yoğunl uğunu ölçerek kirlili k bil gisi ni n sağl anabil eceği ni öne süren bir
pat entl e de karşılaşıl mı ştır.
3. 3. 1 Opti k Bul anı klı k Öl çümü il e Ki r Al gıl a ma
Bul anı klı k APHA t arafından, ı şı ğı n bir doğr u boyunca il etil mesi nden çok saçıl ması
ve sönü ml en mesi ne sebep ol an opti k özelli ği n ifadesi ol arak t anı ml anır. Buna sebep
ol an suda asılı kal an parti küll erdir. Bul anı klı k s udaki parti küll eri n doğr udan bi r
öl çü mü değil, bu parti külleri n ışı ğı dağıt ma et kisi ni n bir öl çü müdür.
Mut l ak saf suya gönderilen doğr usal bir ı şı k bozul madan bir doğr u boyunca yol una
deva m eder. Fakat burada bil e saf sudaki mol eküll er belli bir derecede ı şı ğı
dağıtırlar. Bu nedenl e hiçbir sı vı sıfır bul anı klık derecesi ne sahi p deği l dir. Asılı
parti küll er i çeren bir sıvı da ı şı k il et kenli ği ndeki bozul ma parti küll erin boyuna,
bi çi mi ne, yoğunl uğuna ve ışı ğı n dal gaboyuna (rengi ne) bağlı dır.
Bi r parti kül ün üzeri ne ı şı k düş mesi hali nde partikül ı şı k enerjisi depol ar ve kendi si
bir ı şı k kaynağı gi bi her yöne ı şı k enerjisi yayar. Bu, parti kül ün, üzeri ne düşen ı şı ğı
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saç ması dır. Parti kül den saçıl an ı şı ğı n dağılı mı, parti kül büyükl üğünün parti kül
üzeri ne düşen ı şı ğı n dal gaboyuna or anı na bağlı dır.

Üzeri ne düşen ı şı ğı n

dal gaboyundan çok daha küçük boyutl u parçal ar Şekil 3. 4‟t e gör ül düğü gi bi ı şı ğı
neredeyse si metri k ol arak yayarl ar. Işı ğı n dal gaboyuna göre parti kül boyu arttı kça
ışı ğı n saçılı mı öne doğru daha kuvvetli ol maya başl ar. Bunl ara ek ol arak küçük
parti küll er mavi gi bi kı sa dal gaboyl u ı şı kl arı daha yoğun ol arak saçarl arken kır mı zı
gi bi uzun dal gaboyl u ı şı kl ar üzeri nde daha az et kili ol url ar. Aynı şeki l de büyük
parti küll er uzun dal gaboyl u ı şı kl arı kı sa dal gaboyl u ı şı kl ara göre daha kuvvetli
saçarl ar.

Küçük parti kül

Işı k

Büyük parti kül

Işı k

Parti kül büyükl üğü
ışı k dal gaboyunun
1/ 10 undan daha küçük
Si metri k saçı nı m

Parti kül büyükl üğü ışı k
dal gaboyunun yakl aşı k 1/ 4„ü
İleri ye yoğunl aş mı ş saçı nı m

Daha büyük parti kül

Işı k

Parti kül büyükl üğü ışı ğı n dal gaboyundan daha büyük
İleri ye aşırı yoğunl aş mı ş saçı nı m

ġekil 3. 4

Parti kül büyükl üğü ve ışı k dal gaboyuna göre parti kül den saçıl an
ışı ğı n yayıl ması [18].

Parti kül ün ve sı vı nı n r engi de saçıl an ı şı ğı n al gılanması nda öne mli dir. Renkli bir
ma dde ı şı k enerjisi ni gör ül ür spektrumun belli ar alı kl arı nda absor be eder, he m
iletilen ı şı ğı n he m saçılan ı şı ğı n karakt eri ni deği ştirir ve saçıl an ı şı ğı n belli bir
böl ü münün al gıl a ma siste mi ne ul aş ması nı engell er.
Işı ğı n saçılı mı parti kül konsantrasyonu arttıkça kuvvetl enir. Fakat parti kül
konsantrasyonu çok ol ursa saçıl an ı şı k gitti kçe başka parti küll ere çar pmaya başl ar ve
ışı ğı n sönü ml en mesi gerçekl eşir. Parti kül konsantrasyonu belli bir değeri aşarsa
yansı yan ve il etilen ı şı ğın al gıl anabilirli ği birden azalır. Bu öl çül ebil ecek en büyük
bul anı klı k değeri dir.
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Geliştirilen il k st andart bul anı klı k biri mi J TU‟ dur. 1 J TU, 1 litre saf suda 1 mi li gra m
di at omit‟i n asılı kal dı ğı dur u mdaki bul anı klı k değeri dir. Bul anı klı k öl ç meye yöneli k
geliştirilen düzenekl er den il ki Jackson Mu m Bul anı klı köl çeri dir (Jackson Candl e
Tur bi di met er). Far klı JTU değerl eri nde nu munel er hazırl anarak bunl arla Jackson
Mu m

Bul anı klı köl çeri‟ni n

kali brasyonu

gerçekl eştirilir.

Jackson

Mu m

Bul anı klı köl çeri‟ni n yapı sı Şekil 3. 5‟t e gör ülme kt edir. Kali brasyon şu şekil de
gerçekl eştirilir: Belli bir bul anı klı kt aki nu mune şi şeye yavaş yavaş dökül meye
başl anır. Sı vı belli bir yüksekli ğe geli nce şi şenin üst ünden bakıl dı ğı nda mu m al evi
artı k gör ün mez, yüzeyde ho moj en dağıl mı ş bi r parl aklı k gör ül ür. Bu andaki sevi ye
değeri kaydedilir. Daha sonra f ar klı bul anıklı kt aki nu munel erl e aynı i şl e m
tekrarlanır. Böyl ece her bir bul anı klı k i çi n karşılık gel en sevi yel er kaydedilir ve bir
tabl o yapılır. Bul anı klı ğı bili nmek i st enen sı vı şişeye dökül ür. Yüzeyde homoj en bir
parl aklı k ol duğu andaki sevi ye kaydedilir. Daha önce yapıl an t abl oya bakıl arak bu
sevi yeni n karşılı k gel di ği bul anı klı k değeri t espit edilir. Bu şekil de sı vı nı n bul anı klı ğı
J TU ci nsi nden t espit edilmi ş ol ur.
Göz

Saçıl an ışı k iletilen ışı k kadar
kuvvetli. Bu sevi yede al evi n
gör ünt üsü kaybol ur, ho moyen
bir parl aklı k gör ül ür
Saçıl an ışı k
Saçıl an ışı k zayıf,
iletilen ışı k kuvvetli

Al ev
Mu m

ġekil 3. 5

Jackson Mu m Bul anı klı köl çeri [18].
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Jackson Mu m Bul anı klı köl çeri‟ni n bazı ci ddi sı nırl a mal arı var dır. Ör neği n 25
J TU‟ dan daha az bul anı klı kt aki sı vıl arı öl çe me mekt edir ve sevi yeni n t espiti nde i nsan
yar gı sı na bağlı dır. Ayrı ca bu yönt e mde kull anıl an ı şı k uzun dal gaboyl u mu mı şı ğı dır
(sarı-kır mı zı). Bu dur u mda küçük parti küll er ı şı ğı et ki n ol arak saça mazl ar. Çok i nce
parti küll ü süspansi yonl ara karşı ci haz hassas değildir [18].
Bunun üzeri ne, daha hassas öl çü ml er i çi n yönt emde geliştir mel er yapılmı ştır. Mu m
ışı ğı yeri ne LED gi bi ı şık kaynakl arı kull anıl maya başl an mı ş, i nsan gözl emci yeri ne
fot oel ektri k al gıl ayı cılar yerl eştirilerek bul anı klı k öl çü ml eri yapıl maya başl an mı ştır.
Şekil 3. 6‟ da bu ti p optik bul anı klı k öl çü m yapı sı ve kirlili ğe bağlı ol arak sensör
çı kışı nı n deği şi mi gör ülme kt edir.

Şeffaf bor u

Işı k kaynağı

Al gıl ayı cı

Sensör
Çı kı şı

Ki rlili k

Parti küll er

ġekil 3. 6

İletilen ışı ğı al gıl ayan opti k bul anı klı k sensör ü [19].

Bi r başka yönt e mde de al gıl ayı cı ı şı k kaynağı na belli bir açı il e yerl eştirilerek saçıl an
ışı ğı n al gıl anması a maçlanmı ştır. Birçok modern enstrümanda al gıl ayı cı 90° ye
yerl eştiril mi ştir. Bu şekil de saçıl an ı şı k hassas ol arak al gıl anabil mekt edir. Saçıl an
ışı ğı al gıl ayan bu ci hazlar nephel ometre veya nephel ometri k bul anı klı kölçer ol arak
adl andırılırlar. Şekil 3. 7‟de öl çü m yapı sı ve ki rlili kl e sensör çı kışı nı n deği şi mi
gör ül mekt edir.

Parti küll er

Işı k kaynağı
Şeffaf bor u

Sensör
Çı kı şı
Ki rlili k

Al gıl ayı cı

ġekil 3. 7

Saçıl an ışı ğı al gıl ayan opti k bul anı klı k sensör ü [19].
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Bunl ar düşük bul anı klık değerl eri nde yüksek hassasi yet e sahi ptir. Çok yüksek
bul anı klı k değerl eri nde i se ı şı ğı n birçok parti küle çar p ması sonucu sönüml en mesi
gerçekl eşir ve sensör çı kışı düş meye başl ar.
Bi r başka düzenl e mede de i ki t ane al gıl ayı cı kullanıl mı ştır. Bunl ar dan biri il etil en
ışı ğı al gıl arken di ğeri de saçıl an ı şı ğı al gıl ar. Sensör çı kışı al gıl ayı cı nı n çıkı şl arı nı n
birbiri ne oranl an ması ile el de edilir. Yapı nı n şekli ve çı kı şı n karakt eristi ği Şekil
3. 8‟ de gör ül mekt edir.

Şeffaf bor u

Parti küll er

Işı k kaynağı

Sensör
Çı kı şı

Al gıl ayı cı

Ki rlili k
Al gıl ayı cı

ġekil 3. 8

He m il etilen he m saçıl an ışı ğı al gıl ayan opti k bul anı klı k sensör ü [19].

Bu ti p bir düzenl e me, daha f azl a el e mana sahi p ol duğundan di ğer i ki yapı dan daha
pahalı dır ancak en i yi perfor mansa sahi ptir. He m il et en sensör ün yüksek bul anı klı k
değerl eri al gıl a ma özelli ği ne he m de yansıtan sensör ün düşük bul anı klı k
değerl eri ndeki yüksek hassasi yet özelli kl eri ne sahi ptir. Sensör çı kışı i ki algıl ayı cı nı n
çı kışl arı nı n oranl an ması il e bul unduğu i çi n sıcaklı kt an, kaynak yoğunl uğundaki
deği şi ml er den veya optik el e manl ar üzeri nde ol uşabil ecek kirlili kt en kaynakl anan
hat alı oku mal ar gi derilmi ş ol ur çünkü her i ki al gıl ayı cı dan okunan değerl er bu
et kil erden benzer şekil de et kil enirl er [20].
Opti k öl çü m yapıl arı ndaki bu gelişi ml er yanı nda yeni st andart bul anı klı k sı vıl arı da
geliştiril mi ştir. Jackson Mu m Bul anı klı köl çeri‟ni n kali brasyonu i çi n hazırl anan
çözelti de

sabun

kili,

porsel enli k

kil

gi bi

doğada

bul unan

mal ze mel er

kull anıl makt aydı. Bu da for mul asyonda t ut arlılı ğı güçl eştir mekt eydi. Bunun üzeri ne
1926 yılı nda f or mazi n adı verilen yeni bir bul anı klı k st andar dı geliştirilmi ştir. Bu,
belli oranl arda hydrazi n sulfat e ( N 2 H 6 SO4 ) ve hexa met hylenet etra mi ne ( C6 H 12 N 4 )
adlı i ki ki myasalı n karıştırıl ması il e ol uşt ur ul makt adır. For mazi ni n bul anı klı k
st andar dı ol arak çeşitli avant ajl arı var dır. Analiz edil mi ş ha m maddel erden t ekrar
tekrar hazırl anabilir, fi zi ksel karakt eristi kl eri saçıl an ı şı ğı n öl çül mesi ne dayanan
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ci hazl arı n kali brasyonuna uygundur. Çok f ar klı bi çi m ve büyükl ükt e parti küll er
içerir. 0. 1 mi kr ondan daha küçük parti küll er ol duğu gi bi 10 mi kr ondan daha büyük
parti küll er de i çerir. Bu geni ş aralı kt aki partikül boyu ve bi çi ml eri il e çeşitli
bul anı klı kt aki sı vıl arı başarılı bir şekil de t e msi l eder. For mazi ni n saçılan ı şı ğı n
al gıl anması na dayanan yönt e ml er de kull anıl ması dur u munda NTU ( Nephel omet ri c
Tur bi dit y

Unit)

ya

da

FNU ( For mazi n

Nephel ometri c

Unit)

biri ml eri

kull anıl makt adır. FAU ( For mazi n Att enuati on Unit) i se il etilen ı şı ğı n öl çül mesi il e
bul anı klı k tespiti yönt e mleri nde kull anıl an biri mdi r.
Opti k bul anı klı k sensörleri nde çok çeşitli ı şık kaynakl arı kull anıl abil mekt edir.
Bunl ar dan biri t ungst en fil a man l a mbadır. Bunlar geni ş spektral çı kışa sahi ptir,
sağl a m, ucuz ve güvenilirdir. La mba çı kı şl arı 1600 K, 2000 K, 2400 K gi bi l a mbanı n
renk sı caklı ğı il e belirtilir. Bi r akkor l a mbanı n renk sı caklı ğı dol ayı sı yla spektral
çı kışı l a mbanı n çalış ma volt ajı nı n bir f onksi yonudur. Kararlı bir akkor l amba çı kı şı
içi n çok i yi ayarlı güç ünit esi ne i hti yaç var dır. Bir başka kull anıl an ı şı k kaynağı da
LED‟ dir. Bunl ar t ek renkli ya da dar bant aralığı nda çalışan kaynakl ardır. Akkor
la mbal ara göre daha veriml i ve güç i hti yaçl arı da daha azdır. En çok kull anılan bu i ki
ti p ı şı k kaynağı nı n yanı nda daha ender ol arak laserler, cı valı l a mbal ar ve çeşitli
la mba/filtre ko mbi nasyonl arı da kull anıl makt adır.
Al gıl ayı cı ol arak en çok fot oçoğull ayı cı t üp ( phot o multi pli er t ube), vaku mf ot odi yot,
sili kon f ot odi yot, kad mi yu m s ülfi d f ot oil et ken kull anılır. Fot oçoğull ayı cılar i çi n i yi
bir kararlılı k i st eni yorsa i yi ayarl an mı ş yüksek volt aj güç ünit esi ne i htiyaç var dır.
Vaku m f ot odi yotl arı n spektral cevapl arı genellikl e f ot oçoğull ayı cıl ara yakı ndır ve
onl ar dan biraz daha kararlı dır. Fakat bunl arı n karakt eristi kl eri çevre koşull arı ndan
özelli kl e ne mden et kil enme kt edir [18].
Opti k bul anı klı k sensörleri yl e ort a mdaki kirlili k derecesi ni n al gıl anması yanı nda kir
ti pi ni n belirl endi ği çalışmal arl a da karşılaşıl mı ştır. [ 5] nu mar alı referansta yapıl an
ayrı m kirlili ği n yağlı mı ça murl u mu ol duğu şekli ndedir. Pat ent e göre, yağlı ve
ça murl u kirlili k dur u ml arı nda yı ka ma boyunca s uyun şeffaflı ğı nı n değişi mi Şekil
3. 9‟ da gör ül düğü gi bi dir.
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Şeffaflı k

Yağlı
Ça murl u

Za man
ġekil 3. 9

Yı ka ma boyunca kir ti pine göre şeffaflı ğı n deği şimi .

Şekil 3. 9‟ da gör ül düğü gi bi ça murl u kirlili ği n sökül mesi daha hı zlı olacağı i çi n
şeffaflı k daha hı zlı deği şirken yağlı kirlili k dur umunda daha kade meli ki r sökül mesi
gerçekl eşir. Bu şekil de belli bir za man aralı ğı nda şeffaflı k si nyali ni n deği şi mi nden
kir ti pi ni n kestirilebil eceği belirtil mekt edir [5].
3. 3. 2 Yoğunl uk Öl çü mü il e Kir Al gıl a ma
Yı ka ma suyunun kirl enmesi sonucu yoğunl uğu da deği şir. Yoğunl ukt aki bu deği şi m
bir yoğunl uk sensör ü ile öl çül erek kirlili k mi kt arı t espit edil ebilir. [ 13] nu mar alı
referanst a bu a maç i çi n di zayn edil mi ş bi r vi skozit e/ yoğunl uk sensör ünden
bahsedil mekt edir. Sensörün yapı sı Şekil 3. 10‟ da, ça maşır maki nası na yerleştiril di ği
yer ise Şekil 3. 11‟ de görül mekt edir.

ġekil 3. 10

[13] nu mar alı referansta bahsedil en sensör ün önden ve üstt en
gör ünüşü.
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ġekil 3. 11

[13] nu mar alı referanst a bahsedil en sensör ün çamaşır maki nası ndaki
konu mu.

Şekil 3. 10‟ da gör ül en sensör yapı sı nda birbiri nden di yafra ml a ( 12) ayrıl mış i ki
böl me bul un makt adır. Di yafra mı n üzeri nde 16 ve 17 il e göst eril mi ş pi ezoel ektri k
transducerl ar bul un maktadır. Tr ansducerl ardan bi r t anesi ne alt er natif gerili m
uygul anır, bunun sonucu di yafra m bükül ür, 10 ve 11 nu mar a il e göst erilen çubukl ar
birbirl eri ne yakl aşırl ar ve uzakl aşırl ar. Bu şekil de bir titreşi m gerçekleşir. Di ğer
tranducer da titreşi mi al gıl ar. Çubukl arı n bul unduğu böl meye 20 nu mar a il e
göst erilen deli kl erden sı vı giriş ve çı kı şı gerçekl eşir. Sı vı nı n vi skozit esi ndeki ve/ veya
yoğunl uğundaki deği şi me bağlı ol arak yapı nı n rezonans frekansı ve r ezonans bant
geni şli ği deği şir [13].

3. 4 Det erj an Mi kt arı Al gıl ama Yönt e ml eri
Lit erat ür de det erj an al gıla ma en çok suyun elektri k il et kenli ği ni n öl çü mü il e
gerçekl eştiril mekt edir.

Bunun

yanı nda

opti k

öl çü m,

yüzey

gerili mi,

vi skozit e/ yoğunl uk, pH, bul anı klı k öl çü mü gi bi yönt e ml eri n de det erjan al gıl a mada
kull anıl dı ğı gör ül müşt ür.
3. 4. 1 Ġl et kenli k Öl çü mü il e Deterj an Al gıl a ma
Ort a mdaki det erj an konsantrasyonunun suyun el ektri k il et kenli ği nden t espiti en çok
karşıl aşılan yönt e mdir. Bi r sı vı nı n el ektri k il etkenli ği o sı vı nı n el ektrik akı mı nı
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ilet me yet eneği ni n bir öl çüsüdür. Sı vıl arda el ektri k akı mı ort a mdaki i yonl ar
tarafı ndan t aşı nırl ar. Suya det erjan ekl endi ği nde artan i on sayı sı nedeni yl e il et kenli k
öne mli öl çüde art ar. İlet kenli ği n t espiti i çi n sı vı ya i ki el ektrod daldırılır, bu
el ektrodl ara gerili m uygul anarak direnç öl çülür. Şekil 3. 12‟ de şe mati k ol arak
ilet kenli k öl çü mü gör ül mekt edir.

ġekil 3. 12

İlet kenli k öl çü münün şemati k göst erilişi [21].

Sı vı nı n el ektri k il et kenli ği yet eneği ni n bir öl çüsü ol arak kondükt ans t anı ml anır.
Bi ri mi si e mens dir. İfadesi şu şekil dedir:

G

1
I

R V

(3. 10)

Bur ada G kondükt ans (S-si e mens), R direnç ( Oh m), V uygul anan volt aj ( Volt), I
ol uşan akı mdır ( Amper). Bur adan,

K  G

D
Se

(3. 11)

ifadesi ne geçilir. Burada, K il et kenli k ( S / cm ), Şeki l 3. 12‟ de gör ül düğü gi bi D
el ektrodl ar arası ndaki mesafe (c m), S e el ektrodl arı n al anı dır (c m²).
3. 4. 2 Yoğunl uk Öl çü mü il e Deterj an Al gıl a ma
Daha önce kir al gıl a ma böl ü münde bahsedil en ve Şekil 3. 10 il e Şekil 3. 11‟de sensör
yapı sı ve sensör ün maki nadaki yeri gör ül en yoğunl uk sensör ünün det erj an
al gıl a mada da kull anılabil eceği belirtil miştir. Buna göre det erj an dozajl a ması
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sırası nda sensör çı kışı na bakılır. Det erjana bağlı ol arak suyun yoğunl uğu deği şir ve
ist enil en bir yoğunl uk değeri ne ul aşıl dı ğı nda dozajla ma dur dur ul ur. Ayrı ca dur ul a ma
suyundaki det erj an mi kt arı nı n t espiti nde de sensör ün kull anıl abil eceği belirtil mi ştir
[13].
3. 4. 3 Yüzey Gerili mi Öl çü mü ile Deterj an Al gıl a ma
Det erj an al gıl a mada karşıl aşılan mevcut yönte ml er den biri de sı vını n yüzey
gerili mi ni n öl çül mesi dir. Det erjanı n görevl eri nden biri suyun yüzey gerili mi ni
düşür mek böyl ece suyun ça maşırl arı ı sl at ması nı yani ça maşırl ara nüf uz et mesi ni
sağl a maktır. Det erj an konsantrasyonu il e yüzey gerili mi arası nda Şekil 3. 13‟t e
ol duğu gi bi bir ilişki var dır.

ġekil 3. 13

Det erj an konsantrasyonu ile yüzey gerili mi arası ndaki ilişki [22].

Şekil 3. 13‟t e yat ay eksen det erjan konsantrasyonu düşey eksen i se yüzey gerili mi dir.
Yüzey gerili mi, yüzey al anı nda bir biri m deği şi kli k yap mak i çi n gereken enerji
ol arak t anı ml anır. Boyut u,
Nm N
dir.

m2
m

Bi r

sı vı nı n i çi ndeki

mol eküll er

birbirl eri ne eşit

kuvvetl er

uygularl ar

ve

dengededirl er. Sı vı nı n yüzeyi ndeki mol eküll ere i se Şekil 3. 14‟t e gör ül düğü gi bi
aşağı ya doğr u bir kuvvet uygul anır. Bu, sı vı nı n yüzey gerili mi ni ol uşt urur. Yüzey
gerili mi yüzey al anı nı mi ni mu m yap maya çalışır. Bu nedenl e ör neği n yağ mur
da ml al arı yuvarl aktır veya masaya dökül en su t a ma men yayıl maz, t opl u halde dur ur.
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ġekil 3. 14

Bi r sı vı daki mol eküll ere uygul anan kuvvetl er

Labar ot uvar koşull arı nda bir sı vı nı n yüzey gerili mi ni n öl çül mesi i çi n çok çeşitli
yönt e ml er bul un makl a birli kt e, burada, ça maşır maki nası nda karşıl aşılan yönt e m
ol an kabarcı k bası ncı met odu üzeri nde dur ul acaktır. Kabrcı k bası ncı met odunda
Şekil 3. 15‟t e gör ül düğü gi bi sı vı ya kıl cal bir bor u içi nden gaz akışı ol ur.

ġekil 3. 15

Kabarcı k bası ncı yönt e mi yl e yüzey gerili mi öl çümü

Bor unun ucunda ol uşan hava kabarcı ğı yarı m küre ol duğunda kabarcık i çi ndeki
bası nç maksi mu mdur. Bu anda öl çül en bası nç değeri nden sı vı nı n yüzey gerili mi ne
aşağı daki for müll e geçilir.

P1  P2 

2
r

(3. 12)
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Bur ada P1 kabarcı k i çi ndeki bası nç ( Pa), P2 kabarcı k dı şı ndaki su bası ncı ( Pa), 
yüzey gerili mi ( N/ m), r bor u çapı ( m) dır. For mül ün çı karı mı şu şekil dedir:

Yarı çapı r ol an bir kabarcı kt a i ç bası nç il e dı ş bası nç arası ndaki far k kabarcı ğı
büyüt meye çalışırken yüzey gerili mi de büyü meye karşıt bir güç ol uşt urur. Buna
göre:
Yüzey gerili mi ni n yaptı ğı iş = Bası ncı n yaptı ğı iş

  A  (P1  P2 )  A  r

(3. 13)

A  4r 2

(3. 14)

 8   r  r  (P1  P2 )  4  r 2  r

(3. 15)

Bur adan
2
 P1  P2
r

(3. 16)

bul unur.
[15] nu mar alı referansta ça maşır maki nası nda yüzey gerili mi öl çü mü il e il gili
çalışıl mıştır. Şekil 3. 16‟da gör ül düğü gi bi t a mbur il e kazan arası ndaki böl geye 14
nu mar a il e göst erilen bi r po mpa vasıt ası yl a 13 nu mar alı bor u i çi nden hava akı şı
ol makt adır. Kabarcı k i çindeki bası nç, 16 nu mar a ile göst erilen l asti k bor unun ucunda
bul unan 9 nu mar alı bası nç sensör ü vasıt ası yl a belirlenmekt edir.
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ġekil 3. 16

Ça maşır maki nası nda yüzey gerili mi öl çüm yönt emi [15].

3. 4. 4 p H Öl çü mü il e Deterj an Al gıl a ma
p H asi dit eni n ya da al kali nit eni n bir öl çüsüdür. Sı vı daki Hi dr oj en i yonu (H+) sayı sı
arttı kça sı vı nı n asitli ği de art ar. Bi r sı vı nı n p H‟ı 0 il e 14 arası ndaki rakaml arl a ifade
edilir. 0 çok asi di k bir sıvı yı, 14 de çok bazi k bir sı vı yı t e msil eder. pH‟ı 7 ol an bir
sı vı nötrdür.
Suya det erj an ekl en mesi yl e suyun p H değeri art ar. Şekil 3. 17‟ de det erj an
konsantrasyonu ile pH değeri ni n 90 ° C sı caklı kt aki deği şi mi gör ül mekt edir.

ġekil 3. 17

Det erj an konsantrasyonu ile pH değeri arası ndaki ilişki [22].
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Şekil 3. 18‟ de bir el ektroki myasal öl çü m yönt emi ni n t e mel yapı sı gözük mekt edir.
El ektrodl ar arası ndan akı m geçer ve sı vı nı n Hi droj en i yonu konsantrasyonuna bağlı
ol arak öl çül en Volt aj değeri deği şir.

ġekil 3. 18

El ektroki myasal pH öl çüm yönt e mi

Bu yönt e ml er yanı nda opti k öl çü m yönt e mi yl e s uyun bul anı klı ğı nı n ölçül mesi ne
dayanan det erjan al gıl ama çalış mal arı yl a da karşılaşıl mı ştır. Nit eki m suda det erj an
çözündükçe suyun bul anı klı ğı da buna bağlı ol arak art makt adır. [ 5] nu mar alı
referanst a bu yönt e ml e det erj an al gıl a ma üzeri ne bir çalış ma yer al makt adır.
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