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TİCARİ ARAÇLARDAKİ DİREKSİYON SİSTEMLERİNDE
KULLANILAN SABİT İLETİM HACİMLİ PALETLİ
POMPALARIN FARKLI DEVİR VE BASINÇLARDAKİ
GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ISO 3744 STANDARDINA GÖRE
ÖLÇÜLMESİ
Sinan DOĞAN
Erdem YALÇIN

ÖZET
Hidrolik direksiyon sistemlerinde direksiyon kutusunun ihtiyaç duyduğu debiyi üretmek için paletli
pompalar kullanılmaktadır. Akış kontrol valfi ilave edilmiş paletli pompalar iki önemli özelliğinden dolayı
direksiyon sistemlerinde tercih edilirler. Bu özelliklerinden birincisi, üretilen debi miktarının pompa
devrine bağlı olarak belirli bir devre kadar artması, daha sonraki devirlerde ise sabit kalarak her zaman
direksiyon sisteminin ihtiyacı kadar debi vermesidir; ikinci tercih nedeni ise paletli pompaların gürültü
seviyelerinin diğer pompa tiplerine göre daha düşük olmasıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte araçlarda
kullanılan ekipmanların gürültü seviyeleri de düşürülmüş ve daha sessiz çalışan araçlar üretilmeye
başlanmıştır. Bu durumda pompanın gürültü seviyesinin araçtaki diğer ekipmanların sesinin önüne
geçmemesi için pompa gürültü seviyesinin tanımlanması ve belirli limitler arasında tutulması ihtiyacı
ortaya çıkmıştır. Bu bildiride ticari araç direksiyon sistemlerinde kullanılan sabit iletim hacimli paletli
pompaların farklı devir ve basınçlardaki gürültü seviyelerinin ölçülmesinden bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Paletli Pompa, Gürültü, Gürültü seviyesinin ölçümü.

ABSTRACT
Vane pumps are used to produce flow that steering box needs in hydraulic steering systems. The
vane pumps with flow control valve added are fairly chosen because of their two properties. The first is
a specific increase in produced flow rate according to the pump speed, remaining stable at next
speeds and supplying a flow as much as the steering system needs. The second is that the noise level
of vane pumps is lower than the other type of pumps. Along with the advanced technology the noise
levels of equipments used in vehicles are diminished and quieter vehicles are being produced. In this
case the noise level of the pump is to be identified and kept between specific ranges not to forestall
the noise of other equipments in the vehicle. Measuring the noise level of conventional vane pumps at
different rpm and pressures used in steering systems of commercial vehicles will be discussed in this
study.
Key Words: Vane pumps, Noise level , Noise level measurement.
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1. GİRİŞ
Ses; kulak tarafından algılanabilen, hava, su ya da benzeri bir ortamdaki basınç değişimi olarak
verilebilen ve dalgalar halinde yayılan bir enerji şeklidir. Gürültü ise, hoşa gitmeyen istenmeyen,
rahatsız edici ses olarak tanımlanabilir [1].
Gürültünün rahatsız ediciliği, gürültünün yüksekliğinden, cinsinden ve değişkenliğinden
kaynaklanmaktadır. Bundan başka; kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artış, kalp atışları ve kan
dolaşımının değişmesi, göz bebeğinin büyümesi ve uykusuzluk gibi fizyolojik etkilerinin yanında, sinir
bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama ve iş veriminin
azalması gibi psikolojik etkileri görülmektedir[1].
İnsanları olumsuz yönde etkileyen gürültünün yok edilmesi veya azaltılması gerekmektedir. Gürültü
kontrolü üç şekilde sağlanabilir:
Gürültüyü kaynağında azaltmak,
Gürültüyü yayılma alanında (kaynakla alıcı arasında) azaltmak,
Gürültünün algılandığı noktada (alıcıda) önlemler almak.
Gürültünün, olabilirlik durumuna göre önce kaynakta, sonra yayılma alanında, en son alıcıda
azaltılması düşünülmelidir.
Otobüs, kamyon ve çekici gibi ticari araçların direksiyon sistemlerinde kullanılan paletli pompaların
araçlardaki hidrolik sistem içindeki en belirgin gürültü kaynaklarından olduğu bilinmektedir. Yaptığımız
bu çalışmada özellikleri aşağıda verilen iki farklı pompanın, farklı devir ve basınçlardaki gürültü
seviyelerinin ISO 3744 standardına göre yarı anekoik odada ölçüm yöntemi anlatılmıştır. Ölçüm
sonuçlarlarının daha iyi anlaşılabilmesi açısından ölçüm yönteminin anlatılmasından önce akustik ile
ilgili genel bilgiler anlatılmıştır.
Pompa Özellikleri
Pompa 1
İletim Hacmi: 28 cc/dev
Kontrollü Debi: 25 lt/dak
Pompa 2
İletim Hacmi: 21 cc/dev
Kontrollü Debi: 16 lt/dak
2. AKUSTİK İLE İLİGİ GENEL BİLGİ
2.1. Akustiğin Tanımı
Akustik ses dalgalarının oluşumu, iletimi, etkileri ve işitme ile ilgili konuları inceleyen ve uygulama
olanaklarını araştıran bir bilimdir. Kısaca ses-bilim ve tekniği olarak tanımlanabilir.
Başlangıçta bu bilim ses veren aletlere ve müzik aletlerine karşı verilen ilgiden doğmuştur.
Akustik sözcüğü “aqoustiki” deyiminden gelir. Bu deyim anlam bakımından işitme kavramı ile ilgilidir.
Akustiğin kökeni ünlü fizikçi Aristoteles ile milattan önceki devirlere kadar uzanmaktadır. Sonraları
Phytagoras, Bacon, Galileo, Newton, Edison, Bell, Hertz, Sabiri ve diğerleri ses titreşimlerinin
kuramsal ve deneysel yönlerden inceleyerek fiziksel akustiğin temellerini kurmuş ve uygulama alanını
genişletmişlerdir.
Yüzyılın son yarısında özellikle estetik kaygılarının artması ile birlikte Akustik ilgi duyulan yeni çevre
bilimlerinden biri olmuş ve tıp, biyoloji, fizyoloji, çeşitli mühendislik dalları, mimarlık ve şehircilik gibi
bilim ve disiplinler ile bütünleşerek bu çeşit bilimler arası nitelik kazanmıştır. Özellikle ses enerjisinin
elektriksel enerjiye, elektriksel enerjinin ses enerjisine dönüştürülmesi, sesin yazılması, okunması ve
tekrarlanması, telefondan sonra radyonun, gramofonun, sesli filmin vs. bulunması, akustiğin optik,
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elektrik ve elektronik tekniği ile birleşerek büyük ilerlemeler yapacağı ve uygulama alanının çok
genişleyeceği ortaya çıkmıştır [Bilgiç E. Sadıkov E. 1994].

2.2. Sesin Algılanması
Sadece 20 ile 20.000 Hz arasındaki sesler işitme sistemimiz tarafından algılanabilmektedir
(şekil 2.1).

Şekil 2. 1 Duyma frekansı
2.2.1. İşitme Eşiği
Şekil 2.2’ta bir insanın işitebileceği sesin limitlerini göstermektedir.
Düz çizgi ile belirtilen alt sınır, arı sesin duyulmaya başlandığı en düşük seviyeye karşılık gelmektedir.
Yukarıdaki kesik çizgiler ise acı verme eşiğini belirtirler. Zarar görme riskine ait çizginin üzerinde belirli
bir süre kalınması halinde kalıcı işitme kayıpları oluşabilmektedir. Bu kayıplar özellikle yüksek frekans
bölgesinde meydana gelir ve sağ altta gösterilen kesik çizgiler gibi işitme eşiğinin bu frekanslarda
yükselmesine yol açarlar.
Normal konuşma ve müzik için sınırlar da şekilde belirtilmiştir. Daha yüksek seviyelere ulaşabilmek
için yükselticilere ihtiyaç vardır.

Şekil 2. 2 İnsan kulağının işitme sınırları (dB& Hz)
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3. GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
3.1. Ölçüm Bilimi (Metroloji)
Eski Mısır’da her dolunayda, standart uzunluk birimini kalibre etme görevini unutan ya da ihmal
edenler ölüm cezası ile karşılaşırlardı. Milattan önce 3000 yıllarında Firavunların piramitlerini ve
tapınaklarını inşa etmekten sorumlu olan kraliyet mimarları böylesi bir tehlike ile karşı karşıyaydılar. İlk
kraliyet uzunluk ölçüsü birimi olan kübit, tahttaki Firavun’un dirseğinden, elinin orta parmağının ucuna
kadar olan mesafe ile elinin genişliğinin toplamı olarak tanımlanmıştı. Bu ilk ölçü, siyah granit üzerine
aktarılarak kazınmıştı. İnşaat alanındaki işçilere de granit ya da tahta kopyalar verilmiş olup, bu
kopyaları muhafaza etme görevi mimarların sorumluluğundaydı.
Bu başlangıç noktasından hem mesafe hem de zaman olarak çok yol kat etmiş olduğumuzu hissetsek
de, insanlar o zamandan beri doğru ölçüme büyük önem vermişlerdir. Daha yakın bir zamanda, 1799
yılında Paris’te, bugünkü Uluslararası Birimler Sisteminin –SI sistemi- öncüsü olarak Metrik Sistem,
metre ve kilogramı temsil eden iki platin standardın oluşturulması ile kurulmuştur.
Bugünün Avrupa'sında, toplam gayri safi milli hâsılamızın % 6’sına karşılık gelen bir maliyetle ölçüm
ve tartım yapmakta olduğumuzdan, metroloji günlük hayatımızın doğal ve hayati bir parçası olmuştur:
Kahve ve kereste ağırlık veya boyut ile satın alınır; su, elektrik ve ısı ölçülür ve bunlar bizim bahsi
bütçemizi etkiler. Polis radarları ve olası ekonomik sonuçları gibi banyo tartısı da ruh halimizi etkiler.
Hasta sağlığının tehlikeye atılmaması için, ilaçtaki aktif madde miktarı, kan numunesi ölçümleri ve
cerrahın kullandığı lazerin etkisi kesin olarak bilinmelidir.
Ölçü ve ağırlıklara dayandırmadan herhangi bir şeyi tanımlamak neredeyse imkânsızdır; güneşli
saatler, vücut ölçüleri, alkol oranları, mektup ağırlıkları, oda sıcaklığı, lastik hava basıncı vs.
metrolojinin hayatımıza ne kadar girdiğini anlamak için, ölçü ve ağırlıkların kullanılmadığı bir konuşma
yapmayı deneyebilirsiniz.
Bunlara ek olarak, ölçü ve ağırlıklara aynı derecede bağımlı olan ticaret ve yasal düzenlemeler de
mevcuttur. Pilot, yüksekliğini, rotasını, yakıt sarfiyatını ve hızını dikkatlice gözlemler, gıda denetçileri
bakteri içeriğini ölçer, denizcilik yetkilileri üretilen araçların suda yüzebilme özelliğini test eder, şirketler
ölçü ve ağırlıklara dayanarak hammadde satın alır ve ürünlerini aynı birimlerle belirtir. Ölçümler
sonucunda süreçler düzenlenir ve uyarılar verilir. Belirsizlik düzeyi bilinen sistematik ölçümler
endüstriyel kalite kontrolün temellerinden biridir.
Genel olarak belirtmek gerekirse, modern endüstrilerin çoğunda ölçümlerin yapılmasının maliyeti
üretim maliyetlerinin % 10 ile % 15’ini oluşturur. Bununla birlikte, doğru ölçümler ürünün değerini,
etkinliğini ve kalitesini önemli ölçüde artırabilir.
Sonuç olarak, bilim tamamen ölçüme bağlıdır. Jeologlar, depremlerin arkasındaki çok büyük kuvvetler
kendilerini hissettirdiğinde şok dalgalarını ölçerler, astronomlar yıldızların yaşlarını belirlemek için
uzaklardan gelen zayıf ışığı sabırla ölçerler, atomik fizikçiler saniyenin milyonda birinde ölçümler yapıp
en sonunda sonsuz küçüklükteki parçacıkların varlığını kanıtladıkları zaman mutlu olurlar. Bilim
adamlarının ulaştıkları sonuçları objektif olarak belgeleyebilmeleri için ölçüm ekipmanlarının
mevcudiyeti ve bunları etkin kullanma becerisi gereklidir. Ölçüm bilimi – metroloji – muhtemelen
dünyadaki en eski bilimdir ve nasıl uygulandığına yönelik bilgiler bütün bilime dayalı mesleklerde temel
gerekliliktir.

3.2. Gürültü Ölçüm Yöntemleri
Test edilen cihazın ses gücü düzeyi iki türlü ölçüm yöntemi ile belirlenebilir:
_ Ses basınç düzeyi ölçümleri (ISO 3740 serisi)
_ Ses şiddeti düzeyi ölçümleri (ISO 9614)
Her iki düzey de, alt normlarda detaylı olarak tanımlanan kurulum ve işletim şartlarında ölçülür.
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Bir deney kodu taslağının hazırlanması ve sunumu ile ilgili kurallar ISO 12001 standardında
tanımlanmıştır.
Makine ve donanımın gürültü emisyon değerlerinin beyanı ve doğrulanması ile ilgili esaslar ISO 4871
standardında belirtilmiştir.
Makine ve donanımda temel gürültü azaltma ilkeleri ISO 11688 ve ISO 11689 standartlarında ele
alınmıştır.
Makine ve ekipman ses gücü düzeyinin belirlenebilmesi için özel tasarlanmış akustik ortamlara ihtiyaç
vardır.
Çınlanım odaları ve anekoik odalar, akustik davranışları iyi bilinen ve hassas ölçüm olanağı sağlayan
özel akustik ortamlar olduklarından bu ölçümler için kullanılırlar.
3.3. Ses Ölçüm Araçları
3.3.1. Akustik Ortamlar;
Akustik ortamlar genel olarak açık alanlar, çınlanım odaları ve anekoik odalar olarak ayrılırlar.
Şekil3.1’de
akustik
odaların
sınıflandırılması
gösterilmiştir.
Ölçümde
anekoik
oda
kullanılacaktır,[Dilmen Hakan 2013].

Şekil 3. 1 Ses Ölçüm Ortamının Sınıflandırılması
3.3.2. Anekoik Oda
Anekoik odalar ses gücü düzeyi belirlenmesinin yanı sıra, toplam ses gücüne etkiyen tüm ses
kaynaklarının sınıflandırması ve sıralanması için de kullanılırlar. Anekoik alanda ürün alt
sistemlerinden yayılan gürültünün yayılım ve yönsel özellikleri kolaylıkla tespit edilebilir.
Anekoik oda boyutlarını etkileyen faktörler aşağıdakilerden oluşmaktadır.
Ölçüm hassaslığı (precision – engineering – survey),
Ölçüm yöntemi (yarım küre – dikdörtgen prizma),
Anekoik kaplama tipi (konik yutucular – yassı yutucular),
En büyük test objesinin boyutları,
Doğru ölçüm yapılabilen alt ve üst frekans sınırları.
Anekoik odalar da aynı çınlanım odaları gibi, hava doğuşlu ve katı doğuşlu seslere karşı yalıtılmış
olmalıdır. Anekoik odalar, hava doğuşlu ses yalıtımı amacıyla sıklıkla oda içinde oda prensibi ile inşa
edilirler. İç ve dış odalar arasında ciddi mesafe bırakılmalı; iki cidar arasında katı temas mutlaka
engellenmelidir. İç ve dış odaların tasarımında deprem güvenliği prensipleri dikkate alınmalıdır,[Dilmen
Hakan 2013].

VIII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ

_____________________________________________ 348 _______

Resim 1. Oda içinde oda yapımı

Resim 2 Yüzer döşeme

Resim 3 Titreşim yalıtımı
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3.3.3. Mikrofon Kalibratörü
Mikrofon kalibratörü Şekil 3.2'te gösterilen ses düzeyi ölçüm cihazları ve diğer ses ölçüm ekipmanının
kalibrasyonunda kullanılan ufak yapıda, taşınabilir, dayanıklı bir ses kaynağıdır. Kalibratör 1kHz sabit
frekansında (A, B, C, D, L gibi kullanılan ağırlık eğrilerinden bağımsız olabilmesi için) iki farklı ses
seviyesinde ses üretebilmektedir.
Farklı çapta mikrofonların kalibrasyonu da mümkün olabilmektedir. 1 ve ½ inç çapındaki mikrofonlar
ekstra bir adaptöre ihtiyaç göstermeden kalibre edilebilirken ¼ ve ⅛ inç mikrofonların kalibrasyonu için
uygun adaptörler gerekmektedir. Mikrofon üzerinden çıkarıldığı takdirde otomatik olarak
kapanabilmesini sağlayan bir mekanizmaya da sahiptir.

Şekil 3. 2 Mikrofon kalibratörü
3.3.4. Mikrofon
Gürültüyü ölçen bir mikrofon seçmeye karar verirken seçebileceğiniz birçok model ve seçenek vardır
(şekil 3. 3). Genellikle birçok mikrofon aynı uygulama için aynı işi yapacaklardır.

Şekil 3. 3 Bir mikrofon örneği (Mikrofon – PCB ( DTA))
3.4. Anekoik Odalarda Ses Ölçüm Yöntemi
Ölçülecek makinenin boyutuna ve şekline göre uygun yöntem belirlenir. Seçilen yönteme göre
mikrofon sayıları, mesafeleri belirlenir. Uygun yerleşim yapılarak ölçüm yapılır.
Hidrolik pompalarda ölçüm yapmak için ISO 16902-1 standart dokümanı kullanılır. Ölçümü yapılacak
pompa dokümanda tarif edilen şekilde akustik odaya bağlanır.
Hidrolik pompaların ses seviyesi ölçümü yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda
sıralanmıştır.
Oluşturulan akustik ortamın doğruluğundan emin olunmalıdır. (ISO-3744)
Geri plan gürültü seviyesi belirlenen aralığın üzerine çıkmamalıdır. (ISO-3744)
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Pompayı tahrik eden elektrik motoru ve tahrik tertibatının ses seviyesi izole ve geri plan gürültüsünü
arttırmayacak seviyede kalmalıdır.
Pompayı test etmeye yarayan hidrolik devre düzeneği (yağ tankı, filtre, valf, debimetre vb.) akustik
ortamın dışına taşınmalıdır.( ISO 16902-1)
Akustik ortam içindeki hortumlar hem ses hem de titreşime karşı yalıtılmalıdır.
Yansıtıcı yüzeyler mümkün oldukça rijit olarak montaj edilmelidir.
Mikrofonların yeri ve sayısı doğru olarak belirlenmelidir. (TS EN ISO 3744)
Akustik ortamın içinde fazladan herhangi bir malzeme bulunmamalıdır.
Akustik ortam dışında yüksek gürültü veya titreşim ile çalışan cihazlar olmamalıdır. (TS EN
ISO 9614-1)
6. Akustik ortam içerisinde bulunan havanın tahliyesi doğru biçimde sağlanmalı, ortam sıcaklığı
test esnasında kontrol altında tutulmalıdır. (TS EN ISO 9614-1)
7. Test yapılmadan önce mutlaka mikrofonların kalibrasyonları yapılmalıdır. (TS EN ISO 9614-1),
(TS HD 556 S)
8. Ölçüm Parametreleri (basınç, sıcaklık, devir, viskozite vb.) belirlenen tolerans aralığında sabit
kalmalıdır. .( ISO 16902-1)
1.
2.
3.
4.
5.

Şekil 3. 4 Pompanın bağlama yöntemi ve yansıtıcı yüzeyin belirlenmesi[3]

Şekil 3. 5 Ölçüm yüzeyleri ve mikrofon yerleşimleri[3]
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4. Gürültü Ses ölçümü
4.1. Ses Ölçüm Uygulaması
4.1.1. Ses Ölçüm Odası (anekoik oda)
ISO 16902-1 standart dokümanında tarif edildiği şekilde bağlama yapılacak akustik ortam belirlenir.
Test yapılmasını sağlayacak filtreler, valfler, yağ tankı, debimetreler vb. gibi hidrolik devre elemanları
akustik ortamın dışında bulundurulur. Ayrıca pompayı tahrik edecek motorda akustik ortam dışında
olmalıdır.

Resim 4. Test yapılan Ses ölçüm odası
4.1.2. Mikrofonların yerleşimi
Mikrofonlar DIN 45635 standardında belirtilen biçimde yerleştirilir. Şekilde görüldüğü biçimde 2
yansıtıcı yüzey ile uzay ¼ ‘e bölünerek 1 çeyrek parçası 6 adet mikrofon ile ölçülür.

Resim 5. Mikrofonların Yerleşimi
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Resim 6. Yansıtıcı yüzeyler ve mikrofon uzaklıkları uygulamaları
4.1.3. Pompanın Konumlandırılması
Pompa, 2 yansıtıcı yüzeyin kesişim noktasına gelecek şekilde ve tahrik motorunun yerleştirildiği
yükseklikte flanş ve aparatlar yardımı ile odanın içinde kalacak biçimde bağlanır (şekil 4.2).

Resim 7. Pompanın anekoik odaya montajı
4.2. Ses Ölçümünün Yapılması
Ses ölçümüne başlanmadan önce ses ölçümünü yapacak mikrofonlara kalibrasyon yapmak
gerekmektedir. Bunun için önce kullanılan programa kalibratörü tanımlamak gerekiyor. Ölçümler Bruel
Kjaer programı ile yapıldığından kalibrasyon da aynı program yardımı ile yapılır. İlk olarak Şekil 4.1 de
gösterildiği gibi kalibratör programa tanımlanır.
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Şekil 4. 1 Kalibratörün tanımlanması
4.2.1. Mikrofonların Kalibrasyonu
1. Kullanılan programdan kalibrasyon menüsüne gelinir, (Şekil 4.2).

Şekil 4. 2 Kalibrasyon menüsü 1. Adım
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Mikrofon kalibrasyon menüsü seçilir, (Şekil 4.3).

Şekil 4. 3 Kalibrasyon menüsü 2. Adım
3. Mikrofon kalibratörü (Şekil 3.2) mikrofonların ucuna takılarak çalıştırılır. Böylelikle program
mikrofonları algılayarak sapmalarını telafi eder. Bu işlem örneğin dijital mikrometrelerin veya
kumpasların her açılışında ilgili set değerini doğrulama işlemine benzemektedir. Uygulaması
Şekil 4.4 ile gösterilmiştir.

Şekil 4. 4 Mikrofonların kalibrasyonu
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4.2.2. Ses ölçüm programı ara yüz parametreleri.
3

5

4

6

7

8

2

9
1
10
11

Şekil 4. 5 Ara yüz parametrelerinin gösterimi
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

12

Program Okuma Yöntemi
Ölçüm Noktası
Program İmleci
Başlat, Durdur, Kaydet Butonu
Mikrofon Ölçüm Değeri
Toplam Ses Basınç Grafiği
İmleç Noktasının Ses Basıncı Değerleri
Toplam Ortalama Ses Basınç Değeri
İmleç Noktasının Ses Gücü Değerleri
Ölçüm Süresi Göstergesi
Toplam Ortalama Ses Gücü Değeri
Toplam Ses Gücü Grafiği
Mikrofon Bazlı Ses Basınç Grafikleri.

4.2.3. Hızlı Fourier dönüşümü ( FFT )
Bir Periyodik fonksiyonu oluşturan harmonik fonksiyonları ayırım metoduna FFT, Hızlı Fourier çevirimi
denir. Yapılan ses seviyesi ölçümleri Şekil 4.7deki gibi Hz & dB(A) analizi yapılabilir, harmonikler
belirlenebilir. Yapılan analizde pompa dişlilerinin diş sayısına (Palet sayısına göre) göre frekansı
bulunarak yüksek ses kaynağının hangi diş sayısına ait dişlilerden geldiğini görebiliriz. Ses Seviyesi
ölçümlerinde FFT analizi esas itibarı birçok farklı elemandan oluşan sistemlerde yapılan ses seviyesi
ölçümlerinde, en yüksek ses kaynağını belirlemek için kullanılır.
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Şekil 4. 6 FFT örneği
4.3. Ses Ölçümü
4.3.1. Geri plan Gürültüsü
Ölçüme başlanmadan önce odanın içinde hiçbir çalışma olmadan ölçüm yapılır. Böylece geri plan
gürültüsü belirlenir. Geri plan gürültüleri ölüm sonuçlarına 10 dB(A) dan daha fazla yaklaşmamalıdır.
Şekil 4,7'de gösterilen ölçümde geri plan gürültüsü 23,6 dB(A) olarak okunmaktadır.

Şekil 4. 7 Geri plan gürültü ölçümü
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4.3.2. Ölçüm İşlemi
Ölçüm işlemi esnasında mikrofonların kendi aralarındaki ölçüm farkı 7 dB(A)'dan fazla olmamalıdır
(şekil 4.8).
Ölçüm Şartları
Yağ sıcaklığı: 55°C
Viskozite: 30cSt
Test Tezgahı: Ses ölçüm odası
Test Programı: Bruel& Kjaer
4.3.3. Ses Basıncı ve ses gücü ölçümü
Ses basıncı(Lp), belirli bir kaynakta üretilen ses spektrumunun, ses gücünün (Lw), kaynağın yerinin
tam olarak belirli olduğu ortamda belirli bir uzaklıkta ve belirli bir sönümleme zamanı sonrası duyulan
halidir. Dolayısı ile her iki büyüklüğün ölçüsü de dB(A)'dır. Genel bir ifade ile ses basıncı, ses gücünün
duyulan halidir. Buradan hareketle ses gücü bilinen bir ses kaynağının uzaklık, sönümleme zamanı
veya katsayısı ve kaynağın boyutları ile ortamın boyutları bilinirse ölçülen bir ses gücü ses basıncına
indirgenebilir.
Denklem 1. ∆𝒍𝒍 = 𝑳𝑳𝑳𝑳 − 𝑳𝑳𝑳𝑳 dB(A)
𝒔𝒔
Denklem 2. 𝑳𝑳𝑳𝑳 = 𝑳𝑳𝑳𝑳 + 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝒔𝒔 dB(A)
𝟎𝟎

Ses seviyesi genel olarak ses basıncı olarak ölçülür fakat herhangi 2 ses seviyesinin karşılaştırması
yapılacaksa aynı frekansa ait ses güçleri esas alınmalıdır. Böylece ses gücü ortamdan bağımsız bir
birim olduğundan yapılacak hatalar en aza indirilmiş olur.

Şekil 4. 8 Lw-Lp dönüşüm tablosu
6 mikrofon ile anekoik odada Bruel & Kjaer programı ile aynı anda ses basıncı ve ses gücü ölçümü
yapılmıştır.
1000rpm @ 0-50-100-150 bar
1500rpm @ 0-50-100-150 bar
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Şekil 4. 9 1000rpm 0bar noktasında ses ölçümü örneği
4.3.4. FFT analizi
FFT analizi, büyük ve karmaşık makinelerde yapılan ses ölçümlerinde frekans ile gürültü kaynağı
bulma, kaynakları ayrıştırma ve yüksek kaynağı bularak iyileştirme yapılması için kullanılır. Böylelikle
toplam ses düzeyi iyileşmiş olur.
Pompalar için frekans hesabı;
Denklem 3. 𝒇𝒇 = (𝒏𝒏 ∗ 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔)/𝒕𝒕
Burada diş, palet, piston sayısı etki sayısı olarak ifade edilmiştir, n devir sayısı olarak ve t (s) ise
zaman olarak ifade edilmiştir.
•

1000rpm @ 100bar FFT

(10*1000rpm)/60 = 167 Hz ve harmoniklerinde görülen ses yükseltileri pompa çalışmasından kaynaklı
sesleri göstermektedir, (Şekil 4.10).
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Şekil 4. 10 1000rpm 100 bar FFT analizi
•

1500rpm @ 100bar FFT

(10*1500rpm)/60 = 250 Hz ve harmoniklerinde görülen ses yükseltileri pompa çalışmasından kaynaklı
sesleri göstermektedir, (Şekil 4.11).
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Şekil 4. 11 1500rpm 100bar FFT analizi

Tablo 1. Ses seviyesi ve ses gücü özet tablosu
Devir
Basınç
(bar)

1000rpm
Ses basıncı
[dB(A)]

1500rpm
Ses Gücü
[dB(A)]

Ses basıncı
[dB(A)]

Ses Gücü
[dB(A)]

POMPA-1 POMPA-2 POMPA-1 POMPA-2 POMPA-1 POMPA-2 POMPA-1 POMPA-2

0

53.71

52.0

62.3

60.8

65.7

58.0

74.3

66.9

50

57.8

56.2

66.4

65.1

67.9

62.1

76.5

70.0

100

60.92

57.6

69.5

66.4

71.4

64.5

80

73.3

150

62.6

59.3

71.2

68.1

74.9

66.0

83.5

74.8
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Ses seviyesi ölçüm grafiği

Ses seviyesi ölçümü yapılan pompanın ses değerleri yukarıda gösterildiği gibidir. Sonuçlara göre
pompanın çalışması esnasında olağan dışı herhangi bir ses dalgalanması görülmemiştir.
Ölçümü yapılan pompaların ses gücü değerlerini temel alarak bütün pompa üreticilerin kataloglarında
yayımlanan ses gücü değerleri ile karşılaştırılabilir durumdadır. Fakat kataloglardaki ses basınç
değerleri ile ölçülen ses basıncı değerleri karşılaştırılırken ölçüm yapılan şartlara dikkat edilmelidir.
Mümkünse ses basınçları karşılaştırma için kullanılmamalıdır.

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
•

•
•

•

•

Genel olarak otomotiv ve imalat sektörün gelişmesi ile birlikte estetik kaygılar ve konfor ön
plana çıkmaktadır. Dolayısı ile üretilen ürünlerin çalışma ömrü, performans, verim gibi
özelliklerinin yanı sıra küçük boyutlu, gürültüsüz, hafif vb. gibi özellikleri kullanıcılar ve OEM
firmaları tarafından hassas biçimde değerlendirilmektedir. Gürültü faktörünün öneminin
artması nihayetinde akustik biliminin önemi gittikçe artmaktadır.
Sektörel gelişmeler sonucu gürültü ve ses düzeyi ölçümleri için ölçüm ortamları, kullanılacak
ekipmanların özellikleri, ölçüm yöntemleri, ISO / TS EN standartları ile tanımlanarak ortak bir
dil haline getirilmiştir.
Ses ve gürültü, yapılacak çalışmalar ile azaltılmaya, iyileştirmeye açık bir konudur. Ses
seviyesi ölçüsü dB(A) logaritmik bir ifade olduğundan birçok sesten oluşan toplam ses
ifadesini azaltmak için en yüksek seviyeli sesin azaltılması hedeflenmelidir. Aksi durumda yani
düşük seviyeli seslerin azaltılması, toplam ses seviyesine etkisi önemsenmeyecek derecede
kalacaktır.
Yapılacak gürültü ölçümlerinin niteliğine, sıklığına, sonuçların hassasiyetine ve çözünürlüğüne
göre akustik ortam seçilmelidir. Örneğin bir ses ölçümü 1 veya sadece 2 defa yapılacaksa açık
hava tercih edilebilir. Biraz daha sık ve sonuçların karşılaştırmalı olarak yorumlanacağı
durumlarda çınlama odası, bir seri üretim veya mühendislik firmalarında ise ölçümler sık sık
tekrar edileceğinden ve sonuçların hassas olarak yorumlanacağı durumlarda Anekoik oda
tercih edilmelidir.
Yapılacak ölçümler öncesinde mutlaka izlenebilirliği olan ve doğru çalıştığına emin olunan bir
kalibratör ile mikrofonlar kalibre edilmelidir. Ölçüm sonuçlarını değerlendirirken mikrofonlar
arası 7 dB(A) ve üzeri farklar ile karşılaşıldığında sonuçlar değerlendirme dışı tutulmalıdır.
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Ölçüm sonuçlarının doğru yorumlanması ve tekrarlanabilirliğin sağlanması için standartta
belirlenen ölçüm yönteminin, mikrofon sayısının dikkatlice belirlenmesi ve konumunun doğru
ayarlanması gerekmektedir.
Ses ölçümlerinde ölçüm öncesi akustik ortamda bulunan gürültüler belirlenmelidir. Arka plan
gürültüsü olarak ifade edilen bu gürültü düşük seviyede olmalı ve ölçüm sonuçlarını
etkilememelidir. Uygulamada arka plan gürültüsü ölçüm sonuçlarından en az 10 dB(A) düşük
olmalıdır.
Ölçüm noktaları, ölçümü yapılan düzeneğin veya ekipmanın aşırı şartları da dâhil bütün
çalışma durumunu kapsamalıdır.
Ses basıncı ölçümü tanımlanmış şartlar dışında yapıldığında sadece karşılaştırma amaçlı
değerlendirilebilir. Bu nedenle ses basıncı ölçümlerinde standart ifadelere özellikle dikkat
edilmelidir. Ses gücü ifadesi ise evrensel bir tanım olduğundan farklı şartlarda yapılmış
ölçümlerin karşılaştırmasında kullanılmaktadır.
FFT analizleri farklı ekipmanlardan oluşan düzenek, makine veya mekanizmalarda yüksek
gürültü kaynağının frekansını dolayısı ile kaynağı bulmak için kullanılmaktadır.
Yapılan ölçümlerde pompa frekansı dışında oluşan tepeler hidrolik gürültüler olarak ifade
edilebilir ve bu gürültüleri ortadan kaldırmak daha kolay olmakla birlikte toplam ses seviyesine
etkisi ihmal edilebilecek düzeyde olacaktır.
Çalışma esnasında çıkacak yüksek gürültüler çalışan aksamlarda oluşacak veya oluşmuş
hataların da anlaşılmasını sağlar. Spektrum analizlerinde bir çalışma çevriminin veya çalışma
kesitinin hangi zaman diliminde ve dolayısı ile hangi fonksiyonunu yerine getirirken ve hangi
frekansta, dolayısı ile hangi elemandan kaynaklı sorun olduğunun da anlaşılması açısından
önemlidir. Özellikle çevrim esasına dayalı çalışma gerçekleştiren makine ve düzeneklerde
spektrum analizleri daha sık tercih edilmelidir.
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