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Özetçe— Bu çalışmada hidrolik sistem ön tasarımı için
uzman sistem algoritması önerilmiştir. Önerilen sistem,
müşteri talebi doğrultusunda belirlenen kuvvet ve hız
girdilerini kullanarak silindir seçimi, seçilen silindir ile
başlangıç debi bilgisi kullanılarak pompa seçimi ve sistemin
güç ihtiyacı dikkate alınarak motor seçimi yapabilmektedir
Anahtar Kelimeler—Hidroilk Sürücü Ünite, Uzman
Sistem, Karar Verme Algortimaları.

Abstract—In this study, expert system algorithm is
proposed for the preliminary design of hydraulic system. The
proposed system can make cylinder selection by using the
force and speed inputs determined according to customer
demand, pump selection using the selected cylinder and initial
flow information and motor selection considering the power
requirement.
Keywords—Hyraulic Drive, Expert systems and Decision
Making algortihms

I.

GİRİŞ

Uzman sistem, uzman insanın karar verme
yeteneğini taklit eden, olay ve deneyimleri kullanan,
bilgisayar destekli bir karar aracı sistemidir [1].Uzman
sistemler bu sebeple yapay zekanın bir uygulama alanıdır.
Bu alanda ilk çalışmaların yapılmaya başlandığı Stanford
Üniversitesi profesörlerinden Edward Feigenbaum uzman
sistemlerin tanımını ‘bilgi ve çıkarım prosedürlerini
kullanarak uzman bilgisi gerektiren zor problemleri çözen
akıllı bilgisayar programları’ şeklinde yapmıştır [2].
Uzman sistemler, karmaşık problemleri, geleneksel
yöntemli kodlardan ziyade, tümevarım ve tümdengelim
ilkelerine dayalı kurallar olarak temsil edilen bilgi organları
aracılığıyla muhakeme ederek çözmek için tasarlanmıştır.
Sistemin temel bileşenleri bilgi tabanı, çıkarım
mekanizması, kullanıcı arabirimidir. Bilgi tabanı bileşeni,
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problemlerin anlaşılması ve çözümü için gereken bilgileri,
ortaya çıkabilecek durumları, bunlar arasındaki mantıksal
ilişkileri ve standart çözümleri içerir. Bilgi tabanından
sağlanan bilginin nasıl kullanılacağına da çıkarım
mekanizması tarafından karar verilir. Sonuçlar bu şekilde
şekillenir. Kullanıcı arabirimi, bulundurduğu dil işleyici ile
kullanıcı ve bilgisayar arasındaki iletişimi sağlar. Bu birim
sağlıklı iletişim kurulabilmesi için doğal dile sahiptir.
Uzman sistemlerin çeşitli yararlarından bazıları verimlilik
artışı (hızlı çalışır, daha az işgücü ve daha az maliyet
gerektirir), kalite artışı (tutarlı ve uygun sonuçlar üreterek
sistem kalitesine katkıda bulunur) esneklik (bilgi tabanları
güncellenebilir), kapsamlılık (birden fazla uzmandan
alınan uzmanlık bilgisi birleştirilebilir), karar alma
süresinin kısalması ve güvenilirliktir.
Uzman sistemler ilk olarak 1965'te Edward
Feigenbaum
liderliğindeki
Stanford
Heuristic
Programlama Projesi tarafından tanıtıldı. Stanford
araştırmacıları, bulaşıcı hastalıkların teşhisi (Mycin) ve
bilinmeyen organik moleküllerin tanımlanması (Dendral)
gibi uzmanlığın çok değerli ve karmaşık olduğu alanları
belirlemeye çalıştılarn[3]. 1980'lerde uzman sistemler
çoğaldı. Üniversiteler uzman sistem kursları sundu ve
Fortune 500 şirketlerinin üçte ikisi teknolojiyi günlük iş
faaliyetlerinde uyguladı. Büyük ölçekli bir ürün için
tasarım kapasitesinde kullanılacak ilk uzman sistem 1982
yılında geliştirilen SID (Integral Design Synthesis) yazılım
programıydı [4]. 1990’lardan sonra internet teknolojisinin
gelişmesi ve 1994 yılında genel kullanıcılara açılmasıyla
yeni bilgi çağı ve iletişim teknolojisi sadece uzman
sistemler alanında önemli rol oynamıştır. 1994-2004 yılları
arasındaki bazı çalışmalara Shu-Hsien Liao’nun [5]
çalışması bir özet oluşturur niteliktedir. 2000’li yıllardan
sonra uzman sistemlerin yorumlama, arıza teşhisleri,
tasarım, planlama ve kontrol alanlarında kullanımı artmıştır

Uzman sistemin hidrolik sistemlerde uygulanması
da özellikle 2000’li yıllardan sonra artış göstermiştir.
Hidrolik eleman bulunduran ve hidrolik prensibiyle çalışan
bazı sistemler üzerinde uygulama örnekleri şu şekildedir;
bulanık uzman sistem tasarımıyla benzinli bir motorun
performans ve emisyon karakteristiklerinin belirlenmesi
[6], hidrojenatör makinalarının gerçek zamanlı arıza teşhisi
için uzman bir sistem [7], DWT-SVM kullanarak hidrolik
enjeksiyon makinesinin oynak makaralı rulmanında
mekanik arıza sınıflaması [8], hidrolik bağıntının gri
korelasyon ve ANFIS temelli karakteristik özelliği [9],
hidrolik ekipmanlar için fta tabanlı arıza teşhis uzman
sistemi [10], pres makineleri için, güçlü bir genişletilmiş
Kalman filtresine dayalı çevrimiçi bir akıllı ayar bulanık
PID kullanarak, kuvvet kontrolü [11], hidrostatik
kendinden kaldırmalı yataklarda uzman durum izleme [12],
otomobil hidrolik fren sisteminin istatistiki özellikleri ve
destek vektör makinalarını kullanarak arıza teşhisi [13],
petrol ve gaz tesislerinde hidrolik makinelerin
güvenilirliğini kontrol sistemi [14], büyük rüzgar
türbinlerinin sistem güvenliği analizi [15], rüzgar enerjisi
santralinin ekipman teşhisi için uzman bir sistemin bilgi
tabanı için gerçeklerin yapısının oluşturulması [16],
kompleks sistemlerde hata tespiti ve hata izolasyonunda
farklı sınıflandırma algoritmalarının karşılaştırılması [17],
oransal valf kullanarak hidrolik motor hız kontrolünün
deneysel olarak araştırılması [18]. Uygulamaların büyük
çoğunluğu hata ve arıza teşhisi, güvenilirlik kontrolü
üzerine yapılmıştır. Uzman sistemlerin istatistiksel kuvveti
bu alanlarda kesin sonuçlara ulaşılarak önlemler
alınmasında önemli bir rol oynamıştır. Kullanılan
korelasyon yöntemleri farklılık gösterse de temelde uzman
sistem uygulamasına dayanan bu çalışmalar literatürde
hidrolik sistem ve uzman sistem konularının tam anlamıyla
birleştirildiği örnek çalışmalardır.
Hidrolik sistemlere endustrinin çok çeşitli alanlarında
ihtiyaç duyulmaktadır. Buna karşılık taleplerdeki
çeşitliliğin sistem tasarımına etkisi tasarım süreçlerinin
ileriki aşamalarında detaylandırılmaktadır. Dolayısı ile
uygulama alanından bağımsız olarak her hidrolik sistemde
bulunan temel elemanlar olan pompa, elektrik motoru ve
hidrolik silindir seçilebilmektedir. Bu temel elemanların
seçimi büyük oranda katalog şeklinde düzenlenmiş
verilerin kontrollü olarak değerlendirilmesi sürecidir. Bu
sürecin insan tarafından yapılması, oluşabilecek hatalar ve
işlem süresi açısından dezavantjlı bir durumdur. Bu sebeble
hidrolik sistem tasarım mühendislerinin bu süreci bir
uzman sistem tarafından gerçekleştirmeleri ilk tasarım
sürecini kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak, sistem insan
kaynaklı hatalardan etkilenmemiş ve toplam tasarım süresi
kısalmış olacaktır.
II.

YÖNTEM

Hidrolik sistem tasarımı için algoritması önerilen
uzman sistemde, müşteri talebi doğrultusunda belirlenen

kuvvet (F) ve hız (V) girdileri kullanılır. Sistem üzerinde
işlevsel ayrıştırma yapılarak tanımlanan kuvvet bilgisinden
hidrolik sistemin çalışma basıncı, hız bilgisinden ise
hidrolik sistemin ihtiyaç duyacağı debi değerleri
bulunabilir. Buna göre bulunan başlangıç basınç değeri
girdisi ile silindir seçimi, seçilen silindir ile başlangıç debi
bilgisi kullanılarak pompa seçimi ve sistemin güç ihtiyacı
dikkate alınarak motor seçimi yapılabilir.

Şekil 1. Uzman Sistemin Şematik Gösterimi

Bu bağlamda önerilen uzman sistemin üç temel
görevi olacaktır. Bunlar sırasıyla; silindir seçimi, pompa
seçimi ve motor seçimidir. Bu görevleri yerine getirecek
uzman sistem standart silindir, pompa ve motor
seçeneklerini içeren üç bilgi tabanı, tamamlanması gereken
üç göreve bağlı olarak da üç kural tabanı, bunlarla ilişkili
iki çatışma çözümü stratejisi ve bir yan etki içermektedir.
A. Hidrolik Silindirin Seçimi

Şekil 2. Silindir Seçim Algoritması

Hidrolik silindir seçimi için ilk olarak kullanıcının
tanımladığı kuvvet değeri alınır. İkinci adımda boyut olarak
küçükten büyüğe sıralanmış standart silindir seçeneklerini
içeren veritabanından ilk silindir seçilip piston alan bilgisi
kullanılarak bu silindir için gerekli basınç bulunur. Eğer
bulunan basınç hidrolik sistemlerin standart çalışma
basıncı olan 200 barın altında ise bu silindir hidrolik sistem

için uygun aday olarak seçilir. Aksi durumda 200 bardan
düşük basınç şartı sağlanıncaya kadar iterasyona devam
edilir (Şekil2). Bu görev sonucunda, sistemin çalışma
basıncı (P) ve kullanılacak silindir (Sil) belirlenmiş olur.
B. Pompa Seçimi
Pompa seçimi için kullanıcının tanımladığı hız
verisi ile birinci görev sonucunda elde edilmiş silindir
özellikleri sistemin düzgün çalışması için gerekli debiyi (Q)
hesaplamak için kullanılır. Hesaplanan debi değeri referans
alınarak sağladığı debi değerine göre küçükten büyüğe
sıralanmış olan pompaların bulunduğu veritabanı taranır.
Sistem bu tarama esnasında karşılaştırma yaptığı pompayı
kaydederek bir sonraki pompanın uygunluğunu kontrol
eder. Veritabanından seçilen pompanın debisi istenilen
debiden büyükse sistem durur. Sonuçta hesaplanan debi
değerinin girdiği aralığın alt ve üst limitine karşılık gelen
iki pompa seçilmiş olur (Şekil3). Algoritmanın iki farklı
sonuç vermesinin sebebi sistem girdisine karşılık gelen
debi değerinin sürekli bir değişken olmasına karşılık
veritabanındaki pompaların debilerinin ayrık bir uzay
oluşturmasıdır. Bu durumun sebep olduğu çatışmanın
çözümü için öncelik sistem tarafından ihtiyaç duyulan
debiye göre mutlak farkı en az olan pompaya verilir. Bu
görev sonucunda sistemin çalışma debisi ve kullanılacak
pompa (Pom) belirlenmiş olur.

olarak hesaplanan gücün girdiği aralığın alt ve üst limitine
karşılık gelen iki motor seçilmiş olur (Şekil4).

Şekil 4. Motor Seçim Algoritması

Pompa seçimine benzer şekilde algoritma iki
farklı sonuç vermektedir. Bu durumun sebep olduğu
çatışmanın çözümü için öncelik sistem tarafından ihtiyaç
duyulan güce göre mutlak farkı en az olan motora verilir.
Bu durumda dikkate alınması gereken, eğer alt sınır
değerde güce sahip bir motor kullanılırsa sistemin üreteceği
kuvvetin beklenenden düşük olması ihtimalidir. Bu ihtimal
dikkate alınarak düşük güçlü motor seçimi durumu ortadan
kalkana kadar hidrolik silindir, pompa ve motor seçimi
tekrarlı olarak yapılır. Görev 1, 2 ve 3 her seferinde bir
önceki adımda seçilmiş olan silindirin bir büyüğü alınarak
tekrar edilir.Bu işlemler sonucunda sistemin ihtiyacı olan
çalışma debisi ve basıncı sağlayan motor seçimi
gerçekleştirilmiş olur.
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Şekil 3. Pompa Seçim Algoritması

C. Motor Seçimi
Motor seçimi için elde edilen önceki aşamalarda
belirlenmiş basınç ve debi değerleri dikkate alınarak
mekanik güç çıktısı hesaplanır.
Hesaplanan güç değeri referans alınarak sağladığı güce
göre küçükten büyüğe sıralanmış olan motorların
bulunduğu veritabanı taranır. Sistem bu tarama esnasında
karşılaştırma yaptığı motoru kaydederek bir sonraki
motorun uygunluğunu kontrol eder. Veritabanından seçilen
motorun gücü istenilen güçten büyükse sistem durur. Sonuç

DURUM ÇALIŞMASI

Hidrolik sistem ön tasarımı için geliştirilen uzman
sistem algoritması, müşteri talebinin 5000kgf bir kuvveti 5
cm/s hızla uygulayacak bir hidrolik pres tasarımı olduğu
durum için test edilmiştir. Algortimanın üzerinde arama
yapacağı veri tabanları, pompa için tablo 1’de verilen stok
listesi, silindir için Rexroth internet sitesi üzerinden ürün
kataloğu[19] ve motor için ise miksan internet sitesi
üzerinden ürün kataloğu [20] olarak belirlenmiştir.
Tablo 1. Pompa Stok listesi

1
2
3
4
5

Kodu
4CC R 224 250BAR
5.5CC R 201 250BAR
8CC R 201 250BAR
11CCR201 250BAR
14CC R224 250BAR

Tur başına hacim (cm3)
4
5.5
8
11
14

İlk olarak 200bar altında çalışma basıncını veren
silindir çapı 63mm olarak bulunmuştur (Tablo 2). 5cm/s hız

ile çap 63 mm çaplı silindiri ilerletmek için gerekli debi 9.3
lt/da olarak bulunmuştur. Motorların nominal çalışma devri
1450 de/da olarak dikkate alındığında bu değer için tur
başına gereken hacim 6.5 cm3 olarak bulunur.
Tablo 2. İlk pompa seçim sonuçları

Çap (mm)
40
50
63

Alan (cm2)
12.56
19.63
31.17

Basınç (Bar)
398
254
160

Tur başına gereken hacim 6.5 cm3 olarak alınarak
Tablo1 üzerinde tarama yapıldığında 5.5 cm3 yada 8 cm3
pompa seçilebilir. Gerekli olan 6.5 cm3 pompa 5.5 cm3 ye
daha yakın olduğundan 5.5 cm3 ile devam edilir.
Bu durumda pompa debisi 8 lt/da ve silindir
ilerleme hızı 4,2cm/s olacaktır. Denklem 1 kullanılarak bu
durum için pompa güç ihtiyacı 2.5 kW olarak
hesaplanmıştır.
Motor veri tabanında bu değer ile yapılan arama
sonucunda 2.2kW veya 3kW motor seçilebileceği
görülmüştür. Gerekli olan 2.5kW güç 2.2kW ya daha yakın
olduğundan 2.2kW’lık motor seçilmiştir.
Bu durumda; 2.2 kW ile 5.5 cm3 pompanın
çıkabileceği basınç 140 Bar’dır. 140 Bar’da 63mm lik çaplı
silindirin uygulayabileceği kuvvet ise 4360 kgf ’dir. Bu
durumdaki hız ise 4.5 cm/s‘dir.
Hidrolik sistemlerde varsayılan öncelik kuvvet
olduğundan silindiri tekrar seçmek gerekecektir. Bu
durumda 80mm çaplı silindir seçilerek işleme devam
edilmiştir.
5cm/s hız ile 80 mm çaplı silindiri ilerletmek için
gerekli debi 15 lt/da olarak bulunmuştur. Motorların
nominal çalışma devri 1450 de/da olarak dikkate
alındığında bu değer için tur başına gereken hacim 10 cm3
olarak bulunur.
Tur başına gereken hacim 10 cm3 olarak alınarak
Tablo1 üzerinde tarama yapıldığında 8 cm3 yada 11 cm3
pompa seçilebilir. Gerekli olan 10 cm3 pompa 11 cm3 ye
daha yakın olduğundan 11 cm3 ile devam edilir. Bu
durumda pompa debisi 16 lt/da ve silindir ilerleme hızı 5.3
cm/s olacaktır. Denklem 1 kullanılarak bu durum için
pompa güç ihtiyacı 2.9 kW olarak hesaplanmıştır.Motor
veri tabanında bu değer ile yapılan arama sonucunda 2.2kW
veya 3kW motor seçilebileceği görülmüştür. Gerekli olan
2.9kW güç 3kW ya daha yakın olduğundan 3kW’lık motor
seçilmiştir.

IV.

SONUÇLAR

Bu çalışmada hidrolik sistem ön tasarımı için
uzman sistem algoritması önerilmiştir. Önerilen sistem,
müşteri talebi doğrultusunda belirlenen kuvvet (F) ve hız
(V) girdilerini kullanarak silindir seçimi, seçilen silindir ile
başlangıç debi bilgisi kullanılarak pompa seçimi ve
sistemin güç ihtiyacı dikkate alınarak motor seçimi
yapabilmektedir. Bu görevleri yerine getirecek uzman
sistem standart silindir, pompa ve motor seçeneklerini
içeren üç bilgi tabanı, tamamlanması gereken üç göreve
bağlı olarak da üç kural tabanı, bunlarla ilişkili iki çatışma
çözümü stratejisi ve bir yan etki içermektedir.
Önerilen sistemin geliştirilmesinde, hidrolik
sistem tasarımcılarının kullandığı temel denklemler ve
tasarım tecrübeleri basite indirgenerek gerekli algoritmalar
geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile hidrolik sistemin ön
tasarım süreci kısaltılarak uzmanların detay tasarıma daha
fazla
vakit
ayırabilmesine
olanak
sağlanması
amaçlanmıştır.
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