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ÜRETİMİN ÖNEMİ

Üretim,  Amerika Birleşik Devletleri’nin 
ekonomisinin canlılığı ve ulusal güven-
liği için büyük öneme sahiptir. Üretilen 
büyük miktardaki ürünlerin ve ortala-
manın üzerinde maaş veren günümüz 
mesleklerinin yanı sıra, üretim sektörü 
geleceğin meslekleri haline gelecek ye-
nilikler yaratmanın anahtarıdır.

Üretim, birçok iş imkanı sağlar ve gü-
nümüz mesleklerinin başında gelir. Fa-
kat iş sağlamada ve geleceğin meslek-
lerini yaratmada oynadığı rol çok daha 
önemlidir. Üretim sektörü, AR-GE 
harcamalarının %72’sine karşılık gelir 
ve Amerikan endüstrisinin AR-GE iş-
gücünün %60’ına iş imkanı sağlar. So-
nuç olarak üretim sektörü, hizmet sek-
törünün çoğunluğunu da kapsayan tüm 
ekonominin rekabetini ve gelişimini 
ilerleten birçok teknolojinin gelişimini 
ve üretimini sağlar [1].

Üretimin aynı zamanda ekonomik bü-
yümeye de büyük katkısı vardır. Üreti-
min büyüme üzerinde diğer hiçbir sek-
törde görülemeyecek kadar çok etkisi 
vardır. Şekil 1’de de görüldüğü gibi, 
üretime yapılan 1 dolarlık talep, ekono-

mide 1,41 dolarlık destekleyici taleple 
sonuçlanır.

İLERİ İMALAT

Kontrol sistemleri üretimde her za-
man önemli bir rol oynamıştır; fakat 
bu makale, gelişmiş üretimde yer alan 
kontrol topluluğu için uygun ve eşsiz 
bir fırsatı konu alıyor. Gelişmiş üretim 
kesin hatlarıyla tanımlanmış olmasa 
da genellikle iki kategoriye ayrılır: 1) 
yeni üretim yöntemleri ve 2) mevcut 
üretim yöntemlerini zaman, maliyet ve 
verim açısından geliştirmek üzere tek-
nolojinin kullanımı. Bu iki kategorideki 
kontrol toplulukları için fırsatlar biraz 
farlklılık gösteriyor. Yeni üretim yön-
temleri, genellikle modern fikirleri ya 
da teknolojiyi kullanmak için gerekli 
zamana ya da kaynağa sahip olmayan 
riskli başlangıç işleriyle bağdaştırılı-
yor. Ancak, yeni bir üretim yöntemi 
genellikle belirli onaylama prosedür-
lerinden yoksundur; bu nedenle tekno-
loji, prosese çok daha kolay bir şekilde 
dahil edilebilir. Mevcut yöntemler için 
yeni teknoloji ile ilgili uygun kaynak-
lar kolaylıkla bulunabilir; ama mevcut 
onaylama prosedürlerini değiştirmenin 

maliyeti biraz yüksek olabilir. Bu ma-
kale, hem yeni proseslere hem de uy-
gulamaya geçirmek için engelleri aşma 
potansiyeline sahip mevcut proseslere 
uygun alanlara      odaklanıyor.

3D BASKI: YENİ BİR ÜRETİM YÖNTEMİ

3D Baskı terimi birkaç yeni üretim 
yöntemini tanımlamak için sık sık kul-
lanılıyor. Bu proseslerden biri, Seçici 
Lazer Sinterleme (SLS), 1980’lerin or-
tasında, bu makalenin ilk yazarının da 
yardımıyla Texas Üniversitesi’nde ge-
liştirildi. 3D Baskı için daha önce Katı 
Serbestform Üretimi adını veriyorduk. 
Katı Serbestform Üretimi’ni bir nes-
nenin bilgisayardaki örneğinden, par-
çaları özel olarak şekillendirmeden ya 
da insan müdahalesi olmadan karmaşık 
katı nesneler üretme yeteneği olarak ta-
nımladık. Aslında bu, bir tasarımcının 
bilgisayar tasarım programından basılı 
kopyayı bulmasını ve 3D şeklin yapıl-
masını sağlayan bir dönüştürme işlemi-
dir (Şekil 2).

Katı Serbestform Üretimi, parçaları 
özel olarak şekillendirmeksizin ve in-
san müdahalesi olmaksızın bir şeyin 
hızlıca nasıl yapılacağını çözmeye çalı-
şır. Cisimde voksel hacim verici madde 
olarak kullanıldığında, voksel üretimi, 
bu sorun için kavramsal bir çözüm su-
nuyor. Bu konsept iki tür voksel ortaya 
koyuyor: yapısal vokseller ve destekle-
yici vokseller (Şekil 3). İsimlerinden de 
anlaşıldığı üzere, destekleyici vokseller 
cisme yalnızca geçici destek sağlarken 
ve zamanla sökülürken yapısal voksel-
ler daha güçlüdür. 

Seçici Lazer Sinterleme yöntemi, Şekil 
4’te şematik olarak gösterilmiştir: Oluş-
turulacak bir parçanın enine kesit mo-
delinde bir toz yatağının üst yüzeyine 
lazer ışını enerjisi uygulanır. Işının ko-
numu, galvanometre ile çalıştırılan bir 
ayna seti yardımıyla titizlikle kontrol 
edilebilir. Işın nereye çarparsa, çarptı-
ğı yerdeki toz erir (Bu sinterleme değil 
erimedir.) ve hemen ardından yapısal 
olarak katılaşır. Tarama süresi ve ışın 

Geçtiğimiz onyılda üç 
önemli teknik alanda mu-
azzam gelişmeler yaşan-
dı: programlama kapa-

siteleri, fiziğe dayalı modelleme ve 
değerlendirme metodları. Bu geliş-
meler araştırma camiasında biliniyor 
olsa da henüz üretim endüstrisine 
büyük çapta yayılamadı. Üretimin, 
Amerikan ekonomisinin canlılığı 
için birincil öneme sahip olduğu gi-
derek daha da iyi anlaşılıyor. Küçük 
partili veya küçük hacimli imalat ve 
genellikle yüksek öneme sahip olan 
ürünler, üreticilere yepyeni iş alanla-
rı açmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. 
Ürünün tasarım şartlarını karşılayıp 
karşılamadığını belirlemek ve onay-
lamak, küçük partili üretimde karşı-
laşılan en büyük problemlerden bi-
ridir. Üretim sürecinin kontrolünde 
öncelikli hedef budur. Çağdaş proses 
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kontrolü istatistiklere dayalıdır ve bü-
yük hacimli üretimde daha etkilidir. 
Bu tip proses kontrolü, tıpkı küçük 
partili üretimde olduğu gibi, ürün de-
ğiştiğinde pek etkili olmaz. Bu maka-
le, küçük partili gelişmiş imalat için 
bu üç teknik alandan faydalanma fır-
satlarını anlatıyor. Faydalı olabilecek 
iki uygulama alanı şunlardır:

1. Yeni bir üretim uygulama 3D Baskı 
veya Aditif İmalat

2. Bilinen bir üretim yöntemine uy-
gulama-Süper Alaşım üretimi için 
Vakum Arkla Eritme

Buna özel olarak, küçük partili üretim 
için, kullanılan tekniğin bir örneği ile 
kontrol algoritmasını birleştiren, Si-
ber Destekli İmalat Sistemleri (CeMs) 
ortaya konuldu ve müzakere edildi. 
Bu örnek, imalat görüntülemesi  ve 
kontrol algoritmasının geniş kapsam-

lı ek deneyler yapılmaksızın değişen 
koşullara ayak uydurmasını sağlıyor. 
İmalattaki hata payının makul olması, 
üretim kusurlarının gerçek zamanlı 
tahmini, kusurların giderilmesi işle-
minin gerçek zamanlı kontrolü, kü-
çük partili imalatın gerçek zamanlı 
görüntülenmesi ve kontrolü CeMs 
sisteminin temel hedefleri arasında 
yer alıyor. Bu hedeflere yüksek du-
yarlılık, hataların/kusurların mode-
lini de içeren fiziğe dayalı modeller, 
belirsizlik ölçümü, gerçek zamanda 
çalışan indirgenmiş komut model-
leri, ölçüm, gerçek zamanlı öngörü, 
gerçek zamanlı bilgisayar mimarisi, 
gerçek zamanlı zıt çözümler ve tek 
cins üretim yöntemleri için CeMs iş-
lemlerini otomatikleştirme yollarıyla 
ulaşılabilir. Böylesi hassas kontrol 
algoritmaların gelişimi ve bunların 
imalat proceslerine uygulanması re-
kabetçi bir avantaj sağlayabilir.

Emerging Nexus of Cyber, Modeling, and Estimation in Advanced 
Manufacturing: Vacuum Arc Remelting to 3D Printing1
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gücü, düzenli bir eriyik sızıntı derinli-
ği elde edilecek şekilde düzenlenir. Bu 
cisimleştirmede toz, tozu katmanlara 
bırakan ve düzelten nokta dönüşlü bir 
silindir tarafından, piston odaklı iki toz 
kartuşu aracılığıyla bölmeli silindire 
iletilir. Nesne, eriyik sızıntıyla birbiri-
ne yapıştırılmış tekrarlayan katmanlar 
halinde bölmeli silindirde dikey olarak 
oluşturulur. Bölmeli silindirde kontrol 
edilen bir piston, katman kalınlığını be-
lirler. Tüm bu süreç boyunca eritilme-
yen toz, nesneye tam destek sağlar.

SLS ve diğer Katı Serbestform Üretim 
yöntemleri 1980’lerde olgunlaşarak ge-
lişime olanak veren üç teknoloji saye-
sinde mümkün olmuştur.

1. Katı modelleme ticarileştirilmişti. 

Katı modeller üç boyutlu nesne-
leri bilgisayarda ve monitörde 
kolaylıkla temsil edebilir. Katı 
Serbestform Üretimi’ndeki katı 
maddeyi katmanlara ayırma gibi 
işlemlerde bu katı modeller ge-
reklidir.

2. Lazerler makul bir fiyata ulaşıla-
bilir hale geldi. Lazerler, nesne-
yi katılaştırmak için gerekli olan 
enerjiyi sağlar ve geometrik açı-
dan hatasız parçalar üretebilmek 
için bu enerjiyi çok hatasızca kul-
lanır.

3. Kişisel bilgisayarlar ticarileşti-
rilmişti. Katı Serbestform Üreti-
mi’ndeki geometrik ve kesinlik 
gücünün işleyişi, kişisel bilgisa-
yarlarda da ulaşılabilir olan bir 
hesaplama yetisi gerektiriyor.

Beklendiği üzere, ilk sistemlerdeki pro-
ses kontroller oldukça zayıftı; şaşırtıcı-
dır ki proses kontroller günümüzde de 
zayıf olmaya devam ediyor. SLS, ter-
mal bir üretim yöntemidir ve polimer 
SLS’si için işlem bölmesine, bölmeli 
yüzey ısıtıcısı ve toz yatağı yüzey ısı-
tıcısı eklenir. Bölmeli yüzeye yönlen-
dirilmiş tek noktalı kızılötesi sıcaklık 
sensörü, bölmeli ısıtıcıtıyı kontrol eder 
ve toz kartuşu yüzeyine yönlendirilmiş 
iki adet tek nokta kızılötesi sensör de 
toz kartuşu ısıtıcılarını kontrol eder. 
Bölmeli yüzeydeki ısı dağılımı, poli-
mer SLS’sindeki başta gelen kontrol 
sorunlarından biridir. SLS makinelerin-
deki en iyi parçaları üreten polimerler 
genellikle yarı şeffaftır. Nispeten daha 
net erime noktaları olan yarı şeffaf po-
limerler, daha keskin kenarlar ve buna 
bağlı olarak daha hatasız parçalar üre-
tilmesini sağlayabiliyor. Diferansiyel 
Taramalı Kalorimetri (DSC) polimerin 
önemli termal özelliklerini kaydeder. 
Temsili bir DSC çizimi Şekil 5’te göste-
rilmiştir. Bu şekilde yer alan Tm, erime 
sıcaklığı; Tc ise yeniden kristalleşme 
sıcaklığıdır. Nesnenin şeklinin bozul-
maması için, bölmeli yüzeyin çalışma 
sıcaklığı erime sıcaklığının altında, ye-
niden kristallenme sıcaklığının üstünde 
olmalıdır. Ticari makinelerde gelişmiş 
kontrol prosesi, çok bölgeli ısıtıcıların 

bölmeli yüzeyin tamamında aynı sıcak-
lığa erişecek şekilde ayarlanmasından 
ve işlem sıcaklık penceresindeki bu yü-
zey sıcaklığını korumak üzere tek nok-
talı kızılötesi sıcaklık sensöründen olu-
şur. Elbette bu metodla bölmeli yüzeyin 
tamamının sıcaklığı ölçülemez; çünkü 
konrol edilen yüzey noktasına göre 
büyük farklılık gösterir. Bu farklılığın 
sebebi, hem geriye kalan lazer sıcaklığı 
hem de konveksiyon soğutma olabilir: 

Bu işlemin amacı farklı nesneler oluş-
turmak olduğu için, faklılığın sebebi de 
nesneden nesneye değişkenlik gösterir.

Aditif İmalat makinelerindeki proses 
kontrol güvenilir değildir; çünkü SLS 
teknolojisi, ilk başta, prototiplerin 
hızlı üretimi için ticari bir ihtiyaçtan 
doğmuştur. Piyasanın teknik ve kalite 
kontrolü için gereken koşullar, gele-
neksel üretimdekinden farklıdır. Şekil 

6’da gösterildiği gibi, konsept modeller 
daha az kesinlik ve daha az sağlamlı-
ğa ihtiyaç duyar. Proses kontrolü çok 
az olan ya da hiç olmayan ve giderek 
ucuzlamaya devam eden makineler, bu 
konsept modeller piyasasına elveriş-
li bir ortam sağlar. Spektrumun diğer 
ucunda ise nispeten daha yüksek doğ-
ruluk ve güç gerektiren gerçek üretim 
bulunuyor. Bu, hızlı prototip üretimi 
için tasarlanan makinelerin yaptığı 
Aditif İmalat için büyüyen bir piyasa 
sunuyor. Prototipler çoğunlukla biçim, 
uyum ve işlevin ilk hali için kullanılır; 
fakat uzun süre geçerli olmaları şart de-
ğildir. Ayrıca, prototip ürünler arasında-
ki çeşitlilik, üretilen nesneler arasında 
olduğundan  daha çok tolere edilebilir.

Gerçek Aditif İmalat’ın gelişimi geçti-
ğimiz 10 yılda oldukça yavaş ilerledi ve 
aeroskop endüstrisi tarafından benim-
sendi. Mevcut aeroskop sistemlerinde 
Aditif İmalat yoluyla üretilmiş birçok 
polimer parça bulunuyor. Bunların ço-
ğunluğu tüpler gibi yapısal olmayan 
ürünlerdir. Bu ürünler, ürüne özel şe-
killendirme olmaksızın yapılır ve Aditif 
İmalat’taki geometrik çeşitilik saye-
sinde hemen hemen her şekilde olabi-
lir. Bu, ürün sayısında ve maliyetinde 
büyük bir düşüş sağlar. Hatta daha da 
önemlisi, tek bir nesnenin üretim ma-
liyeti, harhangi bir sayıda nesnenin 
üretim maliyetiyle neredeyse aynıdır. 
Çoğu üretim şeklinde hacim arttıkça 
fiyatta büyük düşüşler görülür. Aditif 
İmalat’ın bu özelliği uzun kuyruk adı 
verilen ürünler için yeni bir iş modeli 
sağlayabilir [3]. Bu, özgün ürünlerin 
çok sayıda satışının birkaç sıradan ürü-
nün çok sayıda satışından daha kazançlı 
olduğu bir stratejidir.

Aditif İmalat’ın bir başka yönü de iş-
lemlerin genellikle insan müdahalesi 
olmadan işleyebilmesidir. Bu da ucuz 
iş gücü olan ülkelerde yapılan üretim-
den daha ekonomik olan yerel üretim 
modelinin benimsendiği bir iş alanı 
sağlar. Bu ve başka sebeplerden ötürü, 
iş dünyası Aditif İmalat’ın sahip oldu-
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ğu potansiyelden dolayı çok büyük bir 
heyecan içerisindedir. Ancak, Aditif 
İmalat’ta yeterli teknik kontrole ulaşı-
lamadığı sürece, bu potansiyellerin hiç-
biri gerçeğe yaklaşamayacaktır. Aditif 
İmalat’ın ekonomik üretimi 10.000’den 
fazla olabileceği halde [4], çoğunlukla 
küçük partili üretimler için kullanılır. 
Çağdaş proses kontrol, istatistiklere da-
yalıdır ve en çok büyük miktardaki üre-
timde işe yarar. Bu tip proses kontrol, 
şartlar ya da  ürün değiştiğinde, küçük 
çaplı üretimde olduğu gibi, genellikle 
pek etkili olmaz. Aditif İmalat’a özgü 
bir durum olmasa da küçük partili üre-
timin proses kontrolü üretimin başarıya 
ulaşması için ciddi önem taşır. Bir son-
raki bölümde, yalnızca Aditif İmalat’ın 
değil, diğer küçük partili üretim proses-
lerinde de bu kontrolün nasıl gerçek-
leştirileceğini anlatan bir metodolojiyi 
tanıtacağız.

KÜÇÜK PARTİLİ PROSES KONTROL

Üretim endüstrisinde sık sık kullanılan 
istatistiklere dayalı kalite kontrol pro-
sesleri, küçük partili üretimde kullan-
mak için çok elverişli değildir. Geniş 
çaplı bir inceleme, ideal işleyiş şartla-
rında oluşan sapmaların kabul edilebi-
lirlik miktarını belirleyen hata çubukla-
rının belirlenmesi için gereklidir; küçük 
partili üretimde veya ürünlerin kendile-
rine özgü özellikleri olduğunda ise bu 
işleyiş şartları iyi tanımlanmamıştır.

Üretim yöntemlerinde çok yaygın kul-
lanılmamasına rağmen, kimyasal işlem 
endüstrisinde daha sık kullanılan mo-
dele dayalı prosesler, küçük partili üre-
tim için farklı avantajlar sağlayabilir. 
Modellerin öngörülebilir doğasından 
ötürü, modele dayalı metodlarla, ince-
lemenin çapı büyük ölçüde azaltılabilir 
veya incelemeye gerek duyulmayabilir. 
Bu prosesler, ürünlerin hatasız olduk-
larından emin olmak için niteliklerini 
düzenlemek amacıyla, üretime dair 
bilgileri üretim sırasında elde edilen öl-
çümlerle birleştirir.

Geleneksel modele dayalı yaklaşım-

larda bazı özgün indirgemeler yapılır. 
Örneğin ölçümlerin, iletişimin, ve veri 
işlemenin, zaman zaman bu elementle-
rin iç dinamiklerini görmezden gelen, 
eş zamanlı gerçekleştirilen görevler 
olduğu varsayılıyor. Bir CeMs proses 
kontrol sisteminde ise ölçümsel model-
ler, sensörler, işleticiler ve hesaplama 
üniteleri fiziksel üretim süreçleriyle et-
kileşim halindeki bir ağın parçası haline 
geldiği için durum farklıdır. Destekle-
diğimiz CeMs yaklaşımı, tüm ölçüm-
sel bileşenleri ve fiziksel materyalleri 
tek bir kontrol sisteminde birleştirmeyi 
amaçlıyor.

CeMs, anında tepki için kontrol siste-
miyle birleştirilirken bilgiyi etkin bir 
şekilde toplamak ve bu bilgileri işlemek 
üzere birbirine bağlanmış olan gömülü 
ve dağıtılmış sensörler, işleticiler ve öl-
çümsel ünitelerden oluşan genel siber-
fiziksel  bir sistemden kökenlerini alır. 
Bu yaklaşım, gözle görülür avantajlar 
sunar. Örneğin ölçümün ve bağlantının 
optimizasyonu, kapalı devre işleyişi 
için çok yavaş olduğu düşünülen me-
todların benimsenmesini sağlar. CeMs; 
üretim yöntemleri, ölçümsel model-
ler, hataların belirlenmesi, dağıtılmış 
sensörler, bağlantılar, ölçümlerin hızla 
işlenmesi ve kontrol algoritmaları gibi 
çalışmaları da kapsayan, birçok akade-
mik branşı ilgilendiren bir çalışmadır. 
Bu yeni alan, teknik mühendisler, kont-

rol mühendisleri ve bilgisayar bilimci-
leri arasında bir işbirliği sağlamak üze-
re tasarlanmıştır.

FİZİĞE DAYALI MODELLER

Yüksek duyarlılıklı, fiziğe dayalı mo-
dellerin bir kontrol mekanizmasında bir 
araya getirilmesi bundan on yıl önce ol-
dukça zor olurdu. Son yıllarda, model-
leme alanında muazzam gelişmeler ya-
şandı. Ticari modelleme için kullanılan 
paket programlar, bu modelleri geliştir-
mek için harcanan zamanda büyük bir 
düşüş sağladı. Bu modelleme araçları, 
kimyasal işlem endüstrisinde değişken 
parametrelerin elde edilen ürünlerin 
kalitesi üzerindeki etkisini incelemek 
üzere kullanılıyor ve böylelikle açık 
devre optimizasyonuna olanak sağlı-
yor. Küçük partili üretimlerde, ürünün 
kalitesini etkileyen modellenmemiş 
bozuklukların etkisi göz ardı edilemez. 
Ölçümsel modellerin değişken işleyiş 
şartlarına ayak uydurabilmesi gerekir; 
bu da modellerle sistem arasında kuru-
lacak bir bağlantıyla ve gerçek zamanlı 
güncellemelerle gerçekleştirilebilir. Bu 
yaklaşım, üretim sürecinde çeşitlenen 
teknik dinamiklerine dair daha fazla 
bilgi edinilmesiyle ile sonuçlanır ve 
fiziksel olarak ölçülemeyen durumla-
rın gözlemlenebilmesini sağlar.  Eğer 
ölçümsel bir model, algılama amaçlı 
kullanılıyorsa, bilgiye, kontrol meka-

nizmaları tarafından kullananabilmesi 
için yeterli olacak kadar hızlı dönüş ya-
pabilmelidir; bu nedenle, bu modellerin 
hızlandırılmaları gereklidir.

Yüksek duyarlılıklı modellerin karma-
şıklığı, işlem değerlendiricilerinin ve 
işleticilerin tasarımında kullanılma-
larına engel oluşturabilir; bu nedenle, 
indirgenmiş düzendeki modellerin bazı 
özelliklerinin köreltilmesine ihtiyaç 
duyulur. İşin zor yanı, bunu yaparken 
giriş parametre uzayından çok çıkışa 
bağlı kalabilmektir. Doğrusal model-
lerde denge ve kesim, tekil pertübasyon 
tahminleri, Hankel standart tahminleri, 
durum-uzay gerçekleştirmelerinin dü-
zenini azaltmak için kullanılır; fakat bu 
metodların doğrusal olmayan model-
lerde kullanımı kolay değildir [5]. Bu 
tip senaryolarda, indirgenmiş düzenli 
modeller genellikle giriş parametre 
uzayını örnekleyen bağlantı noktala-
rından alınan anlık görüntülerle üretilir 
[6]. Böylelikle, indirgenen model bir 
kontrol döngüsü içerisinde ya da olası-
lıksal parametre uzaylarını örneklerken 
hızlıca değerlendirebilir. Karşılaşılan 
zorluklardan biri de indirgenmiş düzey-
deki modellerin çok sayıdaki girişlerine 
rağmen, söz konusu çıkışlara bağlı kal-
dığından emin olabilmektir.

DEĞERLENDİRME

Üretimdeki anormalliklerin vaktinde 
saptanması ve düzeltilmesi zor bir iştir. 
Bunlar, genellikle net olarak ölçüle-
meyen parametrelerle ifade edilir veya 
zahmetli gözlemler yoluyla anlaşılmala-
rı gerekir. Bu da duruma ve parametreye 
dair kesin  tahminleri gerekli kılar.

Üretimde kullanılan materyal işleyimi, 
nakil denklemleri tarafından kontrol 
edilen süreçler içerir: sıvı mekaniği, ısı 
iletimi, ve kütle iletimi [7]. Bu denk-
lemler yaygın olarak bilinirler; fakat 
bunlar oldukça doğrusal olmayan bir 
hale getiren duruma bağlı katsayılar ta-
rafından kontrol edilirler. Doğrusal Ga-
ussian senaryolarında kullanılabilen en 

iyi çözümler, doğrusalsızlıklar ortaya 
çıktığında kullanışlı olmadığı için doğ-
rusal olmayan değerlendirmeler hâlâ 
ilgi çekici bulunmaktadır. Literatürde 
kullanımı mümkün doğrusal olmayan 
değerlendirmeler üç gruba ayrılabilir: 
1) klasik Kalman filtrelerinin eklenti-
leri, genişletilmiş ve kokusuz Kalman 
filtreleri gibi, 2) model öngörücü kont-
rol literatüründe yaygın görülen hare-
ketli çevren değerlendiricileri ve 3) Ar-
dışık Monte Carlo metodları.

Ardışık Monte Carlo metodları, esnek-
liklerinden dolayı genellikle en çok 
umut vaad eden alternatif olarak görülür 
[8]. Bu metodlarda, süregelen bir ola-
sılık yoğunluğu fonksiyonu, dayanağın 
sınırlı sayıdaki parçacıkla tanımlandığı, 
ve yayılım şeklinin parçacıkların üze-
rindeki ağırlıkla belirlendiği farklı olası-
lık ölçümleri ile benzerlik gösterir. Yeni 
bir ölçüm düzeni uygulanabilir hale 
geldiğinde bu parçacıklar ve ağırlıkları 
güncellenir. En yaygın iki Ardışık Mon-
te Carlo değerlendiricisi, parçacık filtre-

si ve yardımcı parçacık filtresi (Şekil 7), 
genellikle bilgisayar görüntüsü, finans, 
robotbilim vb. gibi geniş bir uygulama 
yelpazesinde kullanılır. Son zamanlara 
kadar, çevrimiçi değerlendirme uygu-
lamalarında Monte Carlo’nun benim-
senmesinin önündeki en büyük engel, 
sayısal maliyetleri olmuştur.

BİLGİSAYAR YAPISI VE ŞEBEKELERİ

İmalat sürecinin ve Monte Carlo me-
todunun gerçek zamanlı zorluklarını 
karşılayabilecek sayısal bir yapı, CeMs 
yaklaşımının başarısı için vazgeçilmez-
dir. Ölçümlere hız kazandırmanın bir 
yolu da onları ölçümsel bir ünite içeri-
sinde kusursuz bir yapıyla ortaya koy-
maktır. Örneğin Ardışık Monte Carlo 
metodları doğayla paralellik gösterir  ve 
CPU’dan grafik işleme üniteleri (GPU) 
gibi daha uygun bir üniteye taşındıkla-
rında performansları büyüklük sırasına 
göre gelişme gösterir [9]. İhtiyaç duyu-
lursa, fiziğe dayalı modelleri hızlandır-
mak için de benzer yaklaşımlar izlene-
bilir [10].

Şekil 7. Tahmin Edilen Sıcaklık Aralığı ve Gmze Çarpan Katılaşma Cephesinin Olumlu Karşılaştırması [14]

Ayrıştırma ve örnekleme

Öncekini kullanarak yayılma

Benzerliği kullanarak tartma

Yeniden örnekleme

Xn

Xn+1

Xn+1

Şekil 8. Tahmin Edilen Sıcaklık Aralığı ve Göze Çarpan Katılaşma Cephesinin Olumlu Karşılaştırması 
[14]
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VAKUMDA ARKLA ERİTME

Günümüzde bu metodoloji ile çalış-
makta olan üretim tekniklerinden biri 
de Vakumda Arkla Eritme’dir (VAR). 
VAR da Aditif İmalat gibi küçük parti-
li, yüksek değerli bir üretim tekniğidir. 
VAR, pahalı rotor sınıfı materyallerin 
üretimi için süperalaşım endüstrisinde 
kullanılır. Üretim, kesintili olarak ger-
çekleştirilir ve her bir ürünün üretimi 
tam bir gün ya da daha uzun sürer. Bu 
da üreticileri, üretim maliyetini azalt-
mak için daha yüksek verim sağlayan 
alternatif yaklaşımlar aramaya iter.

Aditif İmalat’ın tersine VAR, 1950’ler-
den beri kullanılmakta olan tam geliş-
miş bir üretim tekniğidir ve sabit bir 
ekonomik makine kaidesine dayanır. 
Ayrım hassasiyeti olan süperalaşımla-
rın üretimi sırasında değişken bileşen-
leri gidermek ve homojenize etmek 
için kullanılır. Endüstride, vakum in-
düksiyon eritme (VIM), iletken cüruf-
la elektrikli eritme (ESR), yoğunlaş-
tırılmış metal sünger veya diğer temel 
teknikler yoluyla elde edilen ingotların 
kalitesini artırmak için VAR’ın kulla-
nımı oldukça yaygındır. Bu teknikte, 
içerisinde vakum bulunan ve suyla so-
ğutulan bakır bir potanın içine bir metal 
elektrot yerleştirilir. Elektrodu eritmek 
için doğru akım kullanılır ve elektrot, 
potanın dibine düşerek ingot halinde 

katılaşır. CeMs stratejisi VAR’da kul-
lanmak amacıyla halen geliştirilmeye 
devam ediyor.

Metodun birçok avantajına rağmen, 
VAR ingotları, çözünmemiş materyal 
çökeltileri (beyaz lekeler), konveksiyon 
değişkenliği (benekler) ve eriyik ha-
vuzundaki sapmaların (ağaç halkaları) 
yol açtığı ayrışma kusurlarına yatkın-
lık gösterebilir [11]. Bu tip kusurların 
oluşumu, istenilen erime ve katılaşma 
şartları sağlanarak engellenebilir. Su-
yun kaldırma kuvvetine bağlı akımlara 
yatkınlık azaldığı için, daha sığ olan 
sıvı havuzlarında eritmenin benek olu-
şumuna yatkınlığı azalttığı bilinmekte-
dir. Öte yandan, sıvı havuzunun, katı-
laşmanın habercisi olabilecek herhangi 
bir çökelti materyalin çözünebileceği 
kadar derin olması da önemlidir. Be-
neklerin ve beyaz lekelerin oluşumu-
nun engellenmesi, sıvı havuzunun be-
nekleri engelleyecek kadar sığ; fakat 
beyaz lekeleri engelleyecek kadar derin 
olması arasında bir denge bulma işi gibi 
düşünülebilir [12].

Katılaşma cephesinde hiçbir ölçümün 
uygulanabilir olmaması, bu tip kusur-
ların tamamen önlenmesinin önündeki 
en büyük engeldir. Buna rağmen, bir 
sonlu hacim modeli, zamanla değişen 
konrol verilerini ve işlem parametrele-
rini açıklayacak şekilde güncellenerek, 
diğer türlü gözlemlenemeyen katılaşma 

cephesine dair tahminleri bir araya ge-
tirmek üzere ocağa paralel olarak kulla-
nılabilir. Şekil 8’de de görüldüğü gibi, 
bu metodoloji, sıvı havuzunun tahmin 
edilen derinliklerinin manuel olarak 
ölçülene kıyasla daha doğru olduğunu 
gösteren bir laboratuvar ölçekli deney-
de yürütülmüştür [13].

1990’larda teknik optimizasyonları ve 
otopsi analizleri için kullanılan bir öl-
çümsel model, günümüzde katılaşma 
şartlarının gerçek zamanlı tahminlerini 
yansıtabilmektedir. Ölçümsel modelle-
rin bir sensör şebekesinde bir araya ge-
tirilmesi, kontrol mekanizmalarının ka-
pasitelerini artırdı; ama yine de yalnızca 
nominal şartlarda işlerken hatasız olan 
doğrusal bir modele dayalıydı. VAR 
sürecinin başında (start-up) ve sonunda 
(hot-top) oldukça kısa süren bir durum 
gözlenir. Bu şartlar altında kontrol daha 
zordur ve ayrım kusurları yaygın oldu-
ğundan ingotların bu parçalarının elden 
çıkarılması da yaygın bir uygulamadır. 
Süperalaşım üreticileri, bu kısa süren 
alanda kusurların önlenmesindeki kont-
rol kapasitelerini geliştirmeye de ilgi 
duyuyorlar ve bu da doğrusal olmayan 
değerlendirme uygulamaları ve kontrol 
tekniklerini gerekli kılıyor.

VAR, nispeten daha yavaş ilerleyen bir 
süreçtir ve bu yüzden de Aditif İma-
lat gibi hızlı teknikler kadar kısıtlayıcı 
olmadığı için, zaman hassasiyeti olan 
teknikleri test etmek için iyi bir başlan-
gıçtır. Tipik bir VAR deneyi tam bir gün 
sürer ve saniye düzeyinde örnekleme 
süresi vardır (küçük ingotlar için 2 sa-
niye ve üretim ingotları için 5 saniye). 
Bir araştırma, yalnızca hatasız değil, 
aynı zamanda uygun bir bilgisayar ya-
pısı tercihiyle hızlandırılabilen uygun 
bir kontrol mekanizmasının seçimine 
ayrılmıştı.

VAR tekniğini anlatan olasılıksal mo-
del, Bayesian değerlendirmesinde ay-
rıntılı önsel, en muhtemel problem 
olarak bilinir. Bu da durumun evrim 
denkleminin gözlem denkleminden çok 
daha belirsiz olduğu anlamına gelir. Bu, 

elektrik arkındaki akım dağılımının bi-
linmezliği, metal elektrodun homojen 
olmayışı, soğutma sistemindeki değiş-
ken helyum basıncı ve erimenin başlan-
gıç ve bitişindeki uç etkiler gibi sistem 
bozukluklarından kaynaklanır. Öte yan-
dan, hareketli elektrodun konumunun 
izlenimi ve  kütlesi gibi bazı ölçümler 
oldukça hassastır; ancak elektrot açık-
lığı gibi fazla zahmetli olanlar da bulu-
nur.

Ardışık Monte Carlo tekniklerinin uy-
gulanması en muhtemel senaryolarda 
etkisiz kalabilir; çünkü ön bilgilere 
dayanarak çözüm olarak görülen par-
çacıkların büyük bir kısmı, gözlemle-
nen ölçümlere dayalı düşük olasılıklı 
durum-uzay alanlarında ortaya çıkacak 
ve yeniden örneklerken gözden kaybo-
lacaklardır. Durum-uzayı keşfederken 
akım ölçümünü göz önünde bulunduran 
alternatif bir yaklaşımın daha verimli 
olduğu fark edildi. Yardımcı parçacık 
filtresinde kabul edilebilir kesinlik için 
gereken %87’lik parçacık sayısında bir 
düşüş görüldü.

Yardımcı parçacık filtreleri hesaplanan 
maliyette büyük bir azalma ile sonuç-
lansa da sistemin çok boyutluluğun-

dan dolayı gerekli parçacık sayısı hâlâ 
çok yüksekti ve kontrol sisteminin 
eksikliklerini karşılayabilmek için de-
ğerlendiricinin hızlandırılması  gere-
kiyordu. Şekil 9’da gösterildiği gibi, 
NVIDA’nın GK110 tarafından güç sağ-
lanan ve CUDA’ya (Bilgisayarla Bir-
leşik Cihaz Yapısı) dayanan GeForce 
GTX TITAN’ı daha hızlı bir uygulama 
için kullanıyordu [15]. GPU üzerinde-
ki algoritmanın uygulaması, binlerce 
parçacık kullanıldığında bile, milisani-
yelerde değerlendirmeler elde etti. Böy-
lelikle, yalnızca bu eritme uygulaması 
için değil, daha hızlı dinamiklere sahip 
diğer üretim şekilleri için de yeterince 
hızlı olduğunu kanıtladı.

Benzer bir yaklaşım, teknik kontrol-
de karşılaşılan bir sınırlı optimizasyon 
problemine hız kazandırmak için kulla-
nılabilir. Model öngörücü kontrol gibi 
sonlu çevren kısıtlamalı bir optimizas-
yon problemi, ardışık değerlendirme 
problemi olarak açıklanabilir [16]. Bu 
da değerlendirme problemi halinde ol-
duğu sürece, paralel yapılar kullanılarak 
hızlandırılabilir. Değerlendirmenin ve 
kontrolün, Ardışık Monte Carlo metodu 
kullanılarak gerçekleştirildiği doğrusal 

olmayan model tahmin kontrolünün bir 
örneği Şekil 10’da gösterilmiştir.

Şimdiye dek VAR için yürütülen CeMs 
araştırmaları, modelleme (hem hata ön-
görüleri için yüksek duyarlılıklı hem 
de değerlendirme ve kontrol için in-
dirgenmiş düzen), değerlendirme ve 
hızlandırılabilir kontrol algoritmaları 
ile bilgisayar yapısının geliştirilmesine 
odaklanmıştır. Projenin sonraki aşama-
ları, elverişli bir şebeke çalışmasının 
dahil edileceği bir deneme cihazının ta-
sarımını da içeriyor. Bu çabaların, süpe-
ralaşım endüstrisinde kullanılan güncel 
kalite kontrol tekniklerini tamamlamak 
için gereken kalite standartlarının yine-
lenebilirliğini garantilemesi bekleniyor.

ADİTİF İMALATTA CEMS PROSES 
KONTROLÜ

SLS’de kullanılan CeMs geliştirilmeye 
devam ediliyor. VAR gibi SLS de ısıya 
dayalı bir yöntemdir; ancak VAR’dan 
farklı olarak en az iki ayrı termal böl-
gesi bulunur. Birincisinde, hızlı erime 
ve katılaşmayı da içeren lazer materyal 
etkileşiminin mikroskobik bir bölgesi 
bulunur. Eğer bu mikroskobik termal 
bölgenin kontrolü yetersiz kalırsa, ta-
bakalar arasındaki bağ, kısmi aksaklığa 
yol açarak aşınmaya uğrayabilir. Bu 
bölge, VAR tekniğinin dinamiklerinden 
çok daha hızlı işler ve hatta VAR’da 
kullanılanlardan daha hızlısını gerekti-
rir. İkincisinde, kısmi bölgeyi de kapsa-
yan tüm inşa odasında mikroskobik bir 
alan yer alır. Bir parçanın tüm süre-sı-
caklık geçmişinin, parçanın nitelikleri-
ni etkileyebileceği herkesçe bilinir. Bu 
bölgenin zaman içindeki değişimi çok 
yavaştır ve VAR tekniğiyle benzerlik 
gösterir. (Bir SLS işlemi 24 saat sürebi-
lir.) Bu nedenle, birbirini karşılıklı bes-
leyen iki ayrı model geliştirilmektedir.

SLS tekniğinin VAR’dan bir başka üs-
tünlüğü de gidişatı değiştirebilme ye-
tisidir. Bu, gelişmekte olan bir teknik 
olduğu ve Aditif İmalat kullanıcıları 
tekniği kavramaya yeni yeni başladığı 
için mümkün hale gelmiştir. Özel ola-
rak hazırladığımız bir SLS laboratuvar Şekil 9. Paralel Değerlendirme ve Kontrol Algoritmalarının Hızlandırılmasında Kullanılan GeForce GTX TITAN

Şekil 10. Referans Sıvı Havuzu Derinliği Değiştiğinde Bile, İşlemin Kusursuz Kontrolünü Gösteren VAR 
Tekniğinin Yardımcı Parçacık Filtreli Model Öngörücü Kontrolü
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makinesi üzerindeki kontrolümüzü iler-
letmeye devam ediyogruz. Örneğin bu 
makinada, bölmeli yüzeyin tamamını 
görüntüleyebilen bir IR kamerası ve 
tüm inşa bölmesini yansıtan fazladan 
sensörler bulunur. Bunu gerçekleştire-
bilmek, gelişimini tamamlamış bir ti-
cari makinede ve sistemde zor olurdu. 
Bu sistemde her bir katmanın termal 
ölçümü hazır bulunuyor. Ayrıca bu sis-
tem, lazer aynalarına bakan bir sensör 
yoluyla mikroskobik bölgenin erimesi-
ni de ölçebiliyor.

Tüm bu sensörlerle bile, SLS’nin tek-
nik kontrolünde CeMs veya VAR me-
todlarını kullanmak arasında temel 
düzeyde hiçbir fark olmayacak. Her iki 
şekilde de ölçümsel multi-fizik model-
leri, modern (doğrusal olmayan) de-
ğerlendirme metodları ve ölçümleri ve 
yüksek performanslı ölçümsel üniteler 
yer alacak.

ÖZET & GELECEĞE BAKIŞ

Gelişmiş imalatta büyük bir etki yara-
tabilmesi için, kontrol topluluklarının 
elinde müthiş bir fırsat bulunuyor. Bu 
fırsatların arasında VAR gibi gelişmiş 
üretim tekniklerinin performansını ar-
tırmak ya da 3 boyutlu baskı gibi ge-
lişmekte olan üretim yöntemlerinin 
kritik kontrolünü geliştirmek de yer 
alıyor. Multi-fizik simülasyon yazılımı, 
modern değerlendirme metodları ve 
gerçek zamanlı bilgisayar yapısı ve do-
nanımı arasındaki bağlardan dolayı, bu 
fırsatların tam zamanında ortaya çıktığı 
görülüyor.
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