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ÖZET
Bu çalÕúmada, indüksiyon ÕsÕtma prensibi ile çalÕúan mikro kontrol denetimli bir sÕvÕ ÕsÕtÕcÕsÕ
tasarlanmÕú ve test edilmiútir. øndüksiyon ÕsÕtma teknolojisi; ÕsÕtma iúlem süresinin kÕsa olmasÕ,
bulundu÷u ortama ÕsÕ yaymamasÕ, yüksek verimlili÷i, alevlenme ve patlama vb. olumsuzluklarÕnÕn
bulunmamasÕ gibi üstünlüklere sahiptir. Bu üstünlükler dolayÕsÕyla, indüksiyon ÕsÕtma teknolojisinin
kullanÕmÕ endüstri ve ev tipi uygulamalarda gün geçtikçe artmaktadÕr. Bu çalÕúmada uygulamasÕ
yapÕlan örnek modelde, úehir elektrik úebekesinden alÕnan 220 V'luk AC gerilim, köprü tipi
do÷rultmaç ve filtre yardÕmÕyla DC gerilime dönüútürülmüútür. Elde edilen bu DC gerilim daha sonra,
bir köprü tipi DC-AC dönüútürücü üzerinden 16.66 kHz'lik bir paralel rezonans devresine
uygulanmÕútÕr. Deneysel çalÕúmalarda, sÕvÕ olarak úehir su úebekesi kullanÕlmÕútÕr. Ölçüm sonuçlarÕna
göre, geliútirilen örnek model 1 lt/dak'lÕk akÕú debisine sahip suyun sÕcaklÕ÷Õ 30 °C'den 64 °C'ye,
0.5lt/dak'lÕk akÕú debisine sahip suyun sÕcaklÕ÷Õ 30 °C'den 94 °C'ye yükseltmiútir.
Anahtar Kelimeler:øndüksiyonla IsÕtma, Paralel Rezonans, PWM ønvertör, SÕvÕ IsÕtÕcÕ.

DESIGN OF A MICROCONTROLLER BASED LIQUID HEATER
OPERATING WITH THE PRINCIPLE OF INDUCTION HEATING
ABSTRACT
In this study, a microcontroller based liquid heater operating with the principle of induction heating is
designed, realized and tested. Induction heating technology has the superiorities of being a system
whose process duration is short, which has no temperature distribution through environment with its
high efficiency and do not let occasions such as combustion or bursting. Due to these superiorities; its
usage in industry and home-type applications has been increasing everyday. In the developed
prototype, 220 V AC public electrical main supply is converted to the DC bus voltage with the aid of
the bridge rectifier and filter. Then, the obtained DC bus voltage is supplied to a 16.66 kHz parallel
resonant circuit via a bridge DC-AC converter. In the experimental studies, public water supply is used
as liquid. According to the measurements results, the developed prototype increases the water
temperature from 30 °C to 64 °C at flow-rate of 1 lt/min, and from 30 °C to 94 °C at flow-rate of 0.5
lt/min.
Keywords: Induction Heating, Liquid Heater, Parallel Resonance, PWM inverter.
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1. GøRøù
Günümüzde çeúitli amaçlar için kullanÕlan birçok ÕsÕtma yöntemi mevcuttur. Bunlardan en yaygÕn ve en
ekonomik olanÕ ise elektrik enerjisidir.ùehir úebekesiyle da÷ÕtÕmÕ yapÕlmÕú olan alternatif akÕm
(AC)elektrik enerjisi, uygun bir rezistans tüpü kullanÕlarak ÕsÕ enerjisine kolayca dönüútürülebilmektedir.
Bu yöntem, sÕvÕlarÕn ÕsÕtÕlmasÕ için de pratik çözümler sunmaktadÕr. Fakat sÕvÕlarÕn ÕsÕtÕlmasÕ için
kullanÕlan rezistanslÕ ÕsÕtma yönteminin bazÕ olumsuz yönleri vardÕr: yüksek akÕú debili sistemlerde ÕsÕtma
süresinin uzunlu÷u, su içinde bulunan kirecin çökelmesi sebebiyle oluúan problemler, herhangi bir sebeple
akÕúkan veya gövde üzerine olabilecek elektrik kaça÷Õ riski, rezistanslarÕn sÕvÕ içine konma zorunlulu÷u ve
sÕvÕ sÕzdÕrma problemleri bunlardan bazÕlarÕdÕr.
RezistanslÕ sÕvÕ ÕsÕtma sistemlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için, günümüzde indüksiyon ÕsÕtma
prensibi ile çalÕúan düzenekler üzerinde bazÕ çalÕúmalar gerçekleútirilmiútir. øndüksiyon ÕsÕtma teknolojisi,
alÕúÕlagelmiú ÕsÕtma sistemlerine göre, iúlem süresinin oldukça kÕsa olmasÕ, çevreye ÕsÕ da÷ÕlÕmÕnÕn
olmamasÕ, yüksek verimlili÷i ve yanma, patlama gibi olaylara izin vermeyen güvenilir bir sistem olmasÕ
gibi üstünlüklere sahiptir. Bu üstünlükler do÷rultusunda günümüzde endüstri ve ev tipi uygulamalarÕnda
kullanÕmÕ giderek artmaktadÕr.
øndüksiyon prensibi ile sÕvÕ ÕsÕtma sistemleri hakkÕndaki çalÕúmalar 1980'li yÕllarda baúlamÕútÕr[1]. Bu
çalÕúmada, paslanmaz çelik borular üzerine indüksiyon bobinleri sarÕlarak, boru içindeki ya÷Õn ÕsÕtÕlmasÕ
sa÷lanmÕútÕr; ÕsÕtÕlan ya÷, kapalÕ çevrim bir ÕsÕ de÷iútiriciden geçirilerek baúka bir su sirkülasyon
sisteminin ÕsÕtÕlmasÕ gerçekleútirilmiútir. ÇalÕúma da seri rezonans devresi kullanÕlmÕútÕr. Baúka bir
çalÕúmada [2], PWM kontrollü paralel rezonans devresi, çelik boru içinden akan suyun ÕsÕtÕlmasÕ için
kullanÕlmÕútÕr. øndüksiyon bobini olarak, içinden so÷utma sÕvÕsÕnÕn geçirildi÷i bakÕr borular kullanÕlmÕútÕr;
bu sayede daha yüksek çalÕúma ÕsÕlarÕna çÕkÕlmÕú ve bobinin zarar görmesi engellenmiútir. Bir di÷er
çalÕúmada [3], seramik borular içine yerleútirilen çelik levhalar indüksiyon yöntemiyle ÕsÕtÕlÕp, boru
içinden geçen suyun ÕsÕtÕlmasÕ sa÷lanmÕútÕr. øndüksiyon bobini olarak Litz kablosu kullanÕlmÕú ve yüksek
frekansÕn olumsuz etkisi olan 'deri olayÕ' en aza indirilmiútir. Uygulamada, iki adet tasarÕm seri ba÷lanarak
200°C'lik su buharÕ üretilmiútir. Di÷er çalÕúmada [4], rulo biçiminde sarÕlmÕú manyetik metal malzeme
teflon boru içine yerleútirilip, Litz kablosundan sarÕlmÕú rezonans bobini içine konumlandÕrÕlmÕú ve
akÕúkan sÕvÕ ÕsÕtÕlmÕútÕr. TasarÕmda kullanÕlan 20kHz'lik anahtarlama sinyallerinin olumsuz etkilerini en
aza indirmek için 'sÕfÕr voltaj anahtarlama' yöntemi kullanÕlmÕútÕr. Deneysel çalÕúmalarda, 0.85lt/dak. akÕú
debisine sahip suyun ÕsÕsÕ, oda sÕcaklÕ÷Õndan 90ÛC'ye yükseltilmiútir. FarklÕ bir çalÕúmada [5], 13kHz'lik
bir paralel rezonans devresiyle, belirli bir akÕú debisine sahip suyun ÕsÕtÕlmasÕ ve farklÕ debilerdeki
performans analizi yapÕlmÕútÕr. Buna göre, 0.8lt/dak. akÕú debisindeki 13°C'lik suyun ÕsÕsÕ 52.34°C'ye,
4lt/dak. akÕú debisindeki 13°C'lik suyun ÕsÕsÕ 20.55°C'ye yükseltilmiútir.
øndüksiyon ÕsÕtma prensibi ile sÕvÕ ÕsÕtma yönteminin kullanÕlmÕú oldu÷u di÷er uygulama örnekleri, mutfak
uygulamalarÕnda kullanÕlan kaynatma-piúirme yöntemiyle ilgilidir. Bu alanda da birçok çalÕúma
yapÕlmÕútÕr [6-9]. Genel olarak bu yöntem de, de÷iúken bir manyetik alan ile ferromanyetik malzemenin
ÕsÕtÕlmasÕ prensibini kullanmaktadÕr. Fakat rezonans bobini olarak kullanÕlan sarÕmlar, farklÕ tasarÕmlara
sahiptir.
Sunulan bu çalÕúmada, indüksiyon ÕsÕtma prensibi ile çalÕúan mikro kontrol denetimli bir sÕvÕ ÕsÕtÕcÕsÕ
tasarÕmÕ yapÕlmÕútÕr. IsÕtÕcÕ, konut uygulamalarÕnda kullanÕlabilecek küçük güçlü bir úofben olarak
tasarlanmÕú olup úehir elektrik úebekesinden beslenmektedir. Güç devresi, köprü tipi invertörden beslenen
paralel rezonans devresinden oluúmaktadÕr. Anahtarlama sinyallerini üretmek ve ÕsÕtÕcÕ kontrolünü
yapmak için PIC16F877 mikro kontrolcüsü kullanÕlmÕútÕr.IsÕtÕcÕ parametrelerine göre istenilen rezonans
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frekansÕndaki sürme sinyallerinin mikro kontrolcü tarafÕndan kolaylÕkla üretilebilmesi bu çalÕúmanÕn
üstünlüklerindendir; çünkü, bobinler en karmaúÕk devre elemanlarÕ olup istenilen endüktans de÷erine
sahip bir bobin oluúturmak oldukça zordur; endüktans de÷erinin farklÕ olmasÕ do÷al olarak rezonans
frekansÕnÕ de÷iútirecek ve ÕsÕtÕcÕ performansÕnÕ olumsuz etkileyecektir. Bu çalÕúmada ayrÕca,ÕsÕtÕcÕnÕn
benzer bir bilgisayar simülasyonu, COMSOL Multyphysics bilgisayar paket programÕnda
gerçekleútirilmiútir; Simülasyon programÕ, ÕsÕtÕcÕnÕn geometrik boyutlarÕnÕn tespitinde önemli bir yer
tutmaktadÕr.
2. øNDÜKSøYON PRENSøBøYLESIVI ISITMA
øndüksiyon ÕsÕtma sistemlerinin temeli sayÕlan elektromanyetik indüksiyon teorisi 1831 yÕlÕnda Michael
Faraday tarafÕndan bulunmuútur. Bu teori kÕsaca, "de÷iúken elektromanyetik alana maruz kalan bir metal
üzerinde, indüksiyon gerilimi (emk) oluúur ve bu gerilim metal üzerinde yüksek akÕmlar (eddy akÕmlarÕ)
akÕtÕr" prensibiyle özetlenebilir.øndüksiyon ÕsÕtma; manyetik bir malzemenin de÷iúken bir elektromanyetik
alana maruz bÕrakÕlarak üzerinde gerilim indüklenmesi ve bu gerilimin oluúturaca÷Õ yüksek akÕmlarÕn
manyetik malzemeyi ÕsÕtmasÕ ile sa÷lanÕr. Elektromanyetik alan ile ÕsÕtÕlan manyetik malzeme, bir hazne
içindeki sÕvÕ içine konumlandÕrÕlÕrsa, açÕ÷a çÕkan enerji ile sÕvÕ ÕsÕtÕlmÕú olur.øndüklenen akÕmlarÕn yüksek
olmasÕnÕ sa÷lamak için, ÕsÕtÕcÕ parça olarak manyetik malzeme kullanÕlmasÕ gereklidir; çünkü demir,
kobalt ve nikel gibi manyetik malzemelerin manyetik relüktansÕ düúüktür. IsÕtÕlacak olan manyetik
malzeme ile elektrik úebekesi arasÕnda elektriksel bir ba÷lantÕ bulunmayÕp, enerji transferi sadece
elektromanyetik yolla gerçekleúmektedir; bu da sistemin çalÕúma risklerini azaltmaktadÕr.
ùekil 1.a'da, AC gerilimden beslenen bobinin anlÕk bir akÕm yönü ve ÕsÕtÕcÕ parça üzerinde endüklemiú
oldu÷u Eddy akÕmlarÕ ve yönü görülmektedir. Benzer bir modelin bilgisayar simülasyonu, COMSOL
Multiphysics (FEMLAB) bilgisayar paket programÕnda gerçekleútirilmiútir (ùekil 1.b). Sonlu elemanlar
yöntemi (FEM) ve kÕsmi diferansiyel denklemler (PDE) ile çözüm üreten COMSOL programÕ, MATLAB
ile etkileúimli çalÕúabilen güçlü bir modelleme ve simülasyon yazÕlÕmÕdÕr[10,11]. Grafik kullanÕcÕ ara yüzü
(GUI) sayesinde, birçok mühendislik bilim dalÕndaki (elektronik, elektromanyetik, akÕúkanlar dinami÷i, ÕsÕ
transferi, akustik, fizik, kimya,vb.)uygulamalarda sayÕsÕz çözümler üretir. ùekil 1.b'de, COMSOL
ortamÕndaki 2boyutlu eksenel simetri (silindirik) düzlemde modellenen bir indüksiyon ÕsÕtÕcÕnÕn, 1200s
süre sonunda demir bir metal üzerinde oluúturdu÷u ÕsÕ etkisi ve ortamdaki ÕsÕ de÷iúimi görülmektedir;
burada, x ve y eksenleri, ÕsÕtÕcÕnÕn silindirik düzlemdeki boyutlarÕnÕ göstermektedir. Renklendirilmiú
olarak verilen eú-de÷er e÷rileri (contour) ise eú-sÕcaklÕk koordinatlarÕnÕ göstermektedir; örne÷in, 1200s
sonunda sÕcaklÕ÷Õn en yüksek oldu÷u koordinatlardaki (ki burasÕ ÕsÕtÕcÕ parça yüzeyine çok yakÕn bir
noktadadÕr) de÷eri 489.07°K kadardÕr.
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SÕvÕ Giriúi
øndüksiyon
Bobini

Eddy AkÕmlarÕ

IsÕtÕcÕ
SÕvÕ ÇÕkÕúÕ

(a)

(b)

ùekil 1.a) IsÕtÕcÕ parça üzerinde indüklenen eddy akÕmlarÕ ve yönü,
b) Benzer bir modele ait COMSOL simülasyonu
Yüksek güç yo÷unluklu bir indüksiyon ÕsÕtma sa÷lamak için, yüksek frekanslÕ bir elektromanyetik alan
oluúturmak gereklidir. Yüksek güç yo÷unlu÷u, metallerin sÕ÷ bir deri derinli÷inin ÕsÕtÕlmasÕ ile sa÷lanÕr.
Daha yüksek frekans, daha sÕ÷ deri derinli÷i ve daha yüksek güç yo÷unlu÷u anlamÕna gelir[12]. Yüksek
frekanslÕ bir elektromanyetik alan, rezonansin vertörleri ile en ekonomik úekilde üretilebilir. Rezonans
invertörler, seri ve paralel rezonans olmak üzere iki grupta incelenebilir.Her iki grubunda kendine göre
üstünlük ve mahsurlarÕ vardÕr. Bu çalÕúmada, yüksek frekanslÕ elektromanyetik alan oluúturmak için,
sistem elemanlarÕnÕn gerilimlerini arttÕrmama özelli÷inden dolayÕ paralel rezonans devresi tercih
edilmiútir. TasarÕmÕ gerçekleútirilen indüksiyonlu sÕvÕ ÕsÕtÕcÕsÕnÕn úematik gösterimi ùekil 2'de verilmiútir.

So÷uk Su
Giriúi
AC/DC
ønvertör

DC/AC
ønvertör
Filtre

AC
ùebeke
Giriúi

Kontrol
Brimi
IsÕ AyarÕ

øndüksiyon
IsÕtÕcÕ

SÕcak Su
ÇÕkÕúÕ
Geribesleme

ùekil 2. TasarÕmÕ gerçekleútirilen indüksiyonlu sÕvÕ ÕsÕtÕcÕsÕnÕn úematik gösterimi
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3.MATERYAL VE METOT
Yüksek akÕm seviyelerinde düúük iletim kayÕplarÕ ve yüksek anahtarlama frekanslarÕnda düúük
anahtarlama kayÕplarÕ nedeniyle invertör devresinde anahtarlama elemanÕ olarak IGBT tercih edilmiútir.
ùekil 2’de úematik gösterimi verilen tasarÕmÕn DC/AC invertör devresinde 600 V ve 75 A'lik IXGH
40N60C kod numaralÕ transistörler kullanÕlmÕútÕr. Kontrol ünitesi olarak PIC16F877 mikro kontrolcüsü
kullanÕlmÕútÕr. Sistemde, bir adet suyun giriú kÕsmÕnda, bir adet ise çÕkÕú kÕsmÕnda olmak üzere iki adet
termometre kullanÕlmÕútÕr. Termometreler sayesinde sudaki sÕcaklÕ÷Õn artÕú miktarÕ kolaylÕkla
gözlenebilmektedir.
PIC16F877 mikro kontrolcüsü günümüzde yaygÕn biçimde kullanÕlan, maliyeti oldukça düúük, çok az
çevresel birime ihtiyaç duyan, çalÕúma hÕzÕ yüksek (uygulamada 20MHz), giriú-çÕkÕú portlarÕ oldukça
fazla, kullanÕúlÕ iç donanÕmsal özelliklere ve özellikle analog-dijital konvertör (ADC) ve PWM kontrol
modülüne sahip bir denetleyicidir. Uygulama devresindeki mikro kontrolcü, bir potansiyometre üzerinden
alÕnan referans sÕcaklÕk bilgisi ile çÕkÕú suyu sÕcaklÕk bilgisini kÕyaslayarak anahtarlama devresinin ihtiyaç
duydu÷u sürme sinyallerini üretmektedir.
Paralel rezonans devresinde kullanÕlan kondansatör kapasitesi, çok sayÕda küçük de÷erli kondansatör
paralel ba÷lanarak elde edilmiútir. Bu amaçla, 18 nF – 2000 V de÷erinde kutupsuz kondansatörlerden 140
adet kullanÕlarak 2.52PF'lÕk bir kapasite elde edilmiútir. Rezonans devresinde kullanÕlan bobini
oluúturmak için, 6x5x4x28/36 AWG-1 Litz kablosu kullanÕlmÕútÕr. Bobin, silindir úeklinde iúlenmiú uygun
çaptaki bir teflon malzeme üstüne sarÕlarak oluúturulmuútur. Teflon malzeme, 40mm iç çap ve 58mm dÕú
çap'a sahiptir.Bobinin merkezine konumlandÕrÕlÕp ÕsÕtÕcÕ olarak kullanÕlacak olan manyetik malzeme, rulo
halinde sarÕlmÕú 24x100cm'lik 0.2mm kalÕnlÕ÷Õnda paslanmaz çelik sac'dan üretilmiútir.Rulo úekline
biçimlendirilmiú sac levha kullanÕlarak ÕsÕtÕcÕnÕn yüzey alanÕ artÕrÕlmÕú ve üretilen ÕsÕnÕn akÕúkan sÕvÕya
aktarÕmÕ hÕzlandÕrÕlmÕútÕr. Uygulamalarda ÕsÕtÕcÕ metal olarak farklÕ tasarÕm biçimleri kullanÕlmÕútÕr
(silindir blok, delikli blok, düz sac paketler, rulo biçimli saclar, vb.). Literatür çalÕúmalarÕna göre, rulo
biçimli ÕsÕtÕcÕnÕn daha etkin çalÕútÕ÷Õ gözlemlenmiútir [13]. AyrÕca, kullanÕlan manyetik malzeme türü de
ÕsÕtÕcÕ performansÕnÕ direkt olarak etkilemektedir. Uygulama devresinin bir foto÷rafÕ ùekil 3'te verilmiútir.
AC/DCInvertörFiltre
Kondansatörü

7ndüksiyon

ÇŦkŦƔSuyu

GiriƔSuyu

AC/DC
Invertör

YalŦtŦmveGüç
Transformatörü

220VBeslemeGiriƔi

Rezonans
Kondansatörleri

KontrolBirimi
veIGBTgrubu

ùekil 3. Uygulama düzene÷inin foto÷rafÕ
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4. DENEYSEL BULGULAR
Deneysel çalÕúmalarda ÕsÕtÕcÕnÕn farklÕ çalÕúma gerilimlerindeki tepkisini belirlemek amacÕyla, üç ayrÕ çÕkÕú
gerilimine (55 / 110 / 220 V) sahip bir güç transformatörü kullanÕlmÕútÕr. AkÕm ve gerilim dalga úekillerini
ölçmek için DS-1150 (150 MHz) dijital osiloskop kullanÕlmÕútÕr. Güç transformatörü, ölçümlerin zararsÕz
bir úekilde yapÕlabilmesi için yalÕtÕm görevini de görmektedir.ønvertör devresinde kullanÕlan IGBT
transistörlerinin anahtarlama sinyalleri ùekil 4'te verilmiútir; anahtarlama sinyalleri yaklaúÕk olarak 12V
genli÷e ve 16.66kHz frekansa sahiptir; bu frekans aynÕ zamanda indüksiyon ÕsÕtÕcÕnÕn çalÕúma frekansÕdÕr.
ùekil 5'de, úehir elektrik úebekesinden alÕnan AC gerilimin do÷rultulmuú oldu÷u DC hat besleme gerilim
dalga formu görülmektedir; DC hat, 55V'luk transformatör çÕkÕúÕndan beslenmekte olup filtreleme iúlemi
yapÕlmÕútÕr. ùebekeden çekilen akÕm dalga formu ve rezonans devresi gerilim dalga formu sÕrasÕyla ùekil
6 ve 7'de verilmiútir.

ùekil 4. IGBT anahtarlama sinyalleri

ùekil 5. DC hat besleme gerilim dalga formu

ùekil 6.ùebeke akÕmÕnÕn dalga formu

ùekil 7.Rezonans devresinin gerilim dalga formu

Üç farklÕ gerilim ve iki farklÕ su akÕú debisi (0.5lt/dak., 1lt/dak.) için ölçülen sÕcaklÕk de÷erleri Çizelge
1’de verilmiútir.Bu sonuçlara göre; 220 V çalÕúma geriliminde 0.5lt/dak. debiye ve 30 °C'lik ÕsÕya sahip
olan giriú suyunun sÕcaklÕ÷Õ, çÕkÕúta 94 °C’ye yükseltilmiútir; 220 V çalÕúma geriliminde 1 lt/dak.debiye ve
30 °C'lik ÕsÕya sahip olan giriú suyunun sÕcaklÕ÷Õ ise çÕkÕúta 64 °C’ye yükseltilmiútir. Bu koúullardaki
çalÕúma akÕmÕ 13.45 A ve giriú gücü 2959 W olarak ölçülmüútür.
50

øndüksiyon IsÕtma Prensibi ile ÇalÕúan
Mikrokontrol Denetimli Bir SÕvÕ IsÕtÕcÕsÕ TasarÕmÕ
A. AltÕntaú, M. N.YÕldÕz, ø. KÕzÕlkaya

DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
SayÕ 29, AralÕk 2012

Çizelge 1.øndüksiyonlu su ÕsÕtÕcÕ performans de÷erleri
ÇalÕúma Gerilimi (V-AC)
55
110
ÇalÕúma AkÕmÕ (A-AC)
3.31
6.69
Giriú Gücü (W)
182
736
2.52
2.52
Kapasite De÷eri (PF)
36.2
36.2
Endüktans De÷eri (PH)
Rezonans FrekansÕ (kHz)
16.66
16.66
Su AkÕú Debisi (Litre/Dak.)
0.5
0.5
Su Giriú SÕcaklÕ÷Õ (°C)
30
30
Su ÇÕkÕú SÕcaklÕ÷Õ (°C)
34
47
Su AkÕú Debisi (Litre/Dak.)
1
1
Su Giriú SÕcaklÕ÷Õ (°C)
30
30
Su ÇÕkÕú SÕcaklÕ÷Õ (°C)
32
38
5. SONUÇLAR

220
13.45
2959
2.52
36.2
16.66
0.5
30
94
1
30
64

Bu çalÕúmada, rezistanslÕ sÕvÕ ÕsÕtma yöntemine alternatif olarak geliútirilmeye çalÕúÕlan mikro kontrol
denetimli indüksiyonlu sÕvÕ ÕsÕtma sistemi tasarlanarak bir deney düzene÷i halinde gerçekleútirilmiútir.
Düzenek üzerinde yapÕlan testlerde, ÕsÕtÕlacak sÕvÕ olarak úehir úebeke suyu kullanÕlmÕútÕr; sürekli akmakta
olan suyun debisi vanalar yardÕmÕyla ayarlanarak giriú ve çÕkÕú sÕcaklÕklarÕ ölçülmüútür. Deney düzene÷i
en yüksek güçte çalÕútÕrÕldÕ÷Õnda (220 V), 0.5lt/dak. akÕú hÕzÕna sahip olan suyun sÕcaklÕ÷Õnda 64 °C'lik bir
artÕú, 1 lt/dak.akÕú hÕzÕna sahip olan suyun sÕcaklÕ÷Õnda 34 °C'lik bir artÕú gözlenmiútir. Bu sonuçlara göre,
do÷al olarak akÕú hÕzÕ düúük olan suyun sÕcaklÕ÷Õndaki artÕú daha yüksek olmuútur.
Yüksek su akÕú debilerindeki ÕsÕ artÕúÕnÕn düúük olmasÕ, tasarlanmÕú olan bu indüksiyon sÕvÕ ÕsÕtÕcÕsÕ
üzerinde bazÕ iyileútirmelerin yapÕlmasÕnÕ zorunlu kÕlmaktadÕr. Fakat ÕsÕtÕcÕnÕn çalÕúmasÕnÕ etkileyen
sistem parametre sayÕsÕnÕn fazla olmasÕ (indüksiyon bobininin endüktansÕ, ÕsÕtÕcÕ parçanÕn biçimi ve
relüktansÕ, indüksiyon bobini ve ÕsÕtÕcÕ arasÕndaki mesafe, kullanÕlan malzemelerin toleranslarÕ ve
rezonans frekansÕna etkisi vb.) ve yapÕlacak olan iyileútirmelerin maliyetinin yüksek olmasÕ, farklÕ
yöntemlerin denenmesini gerektirmektedir. Bu problemi aúmak için kullanÕlabilecek en pratik çözüm,
manyetik analiz yapabilen bir simülasyon paket programÕ kullanmaktÕr. Deney düzene÷i üzerinde
yapÕlmasÕ düúünülen fiziksel bir de÷iúiklik, tasarÕmcÕnÕn aúÕrÕ bir zaman kaybÕna sebep olmaktadÕr; buna
karúÕn, bilgisayar modeli üzerinde yapÕlacak olan birçok de÷iúikli÷in sistem üzerindeki etkileri kÕsa süre
içinde gözlemlenebilmektedir. Bu amaçla, daha sonraki çalÕúmalarda, paket programlardan alÕnan
sonuçlar kullanÕlarak sistem üzerinde iyileútirmeler yapÕlacaktÕr.
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