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Abstract – Experimental design methods used in optimization of engineering problems and processes in many industrial fields 

have been shown to be applicable in road superstructures within this study. Using the special purpose statistical experiment 

design program, optimization studies have been carried out on Marshall design performance criteria which are widely applied in 

asphalt concrete design in many countries. Experiment strategy was established by using response surface methods (RSM). Four 

factors affecting the process were identified and four dependent variables were evaluated as performance criteria. Mathematical 

models of dependent variables were generated and statistical analyzes were performed. The identified factors are ranked at the 

desirable level by evaluating them under optimum conditions. Experimental design techniques are used to reduce the number of 

experiments according to normal conditions, so that time-consuming laboratory studies will be performed in a shorter time. It is 

shown that experimental design methods can provide advantages in determining these effects in a short period of time, given 

that there are dozens of unknown additives in road superstructures. Considering investments in road pavements and limited 

economic opportunities, the use of innovative approaches such as experimental design techniques in superstructure performance 

research is important in managing these processes. 
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Özet – Mühendislik problemelerinde ve birçok endüstri alanında süreçlerin optimizasyonunda kullanılan deneysel tasarım 

yöntemlerinin bu çalışma kapsamında yol üstyapılarında da uygulanabilirliği gösterilmiştir. Özel amaçlı istatistiksel deney 

tasarımı programı kullanılarak birçok ülkede asfalt betonu tasarımında yaygın olarak uygulanan Marshall tasarımı performans 

kriterleri üzerinde optimizasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Yüzey yanıt yöntemleri (YYY) kullanılarak deney stratejisi 

oluşturulmuş. Sürece etki eden dört faktör tanımlanmıştır ve performans kriteri olarak da dört bağımlı değişken 

değerlendirilmiştir. Bağımlı değişkenlerin matematiksel modelleri oluşturularak istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. 

Tanımlanan faktörler optimum koşullarda değerlendirilerek arzu edilebilirlik seviyesinde sıralanmıştır. Deneysel tasarım 

teknikleri kullanılarak deney sayılarının normal koşullara göre azaltıldığı bu sayede zaman alan laboratuvar çalışmaları daha kısa 

sürede gerçekleştirilecektir. Yol üstyapılarında etkisi henüz bilinmeyen onlarca katkı olduğu göz önüne alınırsa, deneysel tasarım 

yöntemlerinin bu etkileri kısa süre zarfında belirlemede avantajlar sağlayabileceği gösterilmiştir. Yol üstyapılarına yapılan 

yatırımlar ve sınırlı ekonomik imkanlar düşünüldüğünde deneysel tasarım teknikleri gibi yenilikçi yaklaşımların üstyapı 

performans araştırmalarında kullanılması bu süreçlerin yönetilmesinde önem teşkil etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler – Deneysel tasarım, optimizasyon, Marshall tasarımı, Yüzey yanıt yöntemi, asfalt betonu 

 

I. GIRIŞ 

Ülkemizde ve diğer birçok dünya ülkesinde yük ve yolcu 

taşımacılığında lider konumda bulunun karayollarına her yıl 

büyük miktarlarda yatırımlar yapılmaktadır. Uzun vadeli 

planlamalar sonucunda ortaya çıkan bu ulaştırma türü, katma 

değeri yüksek bir süreçtir. Dolayısıyla, projelendirme ve 

hesaplamalarda ortaya çıkan hataların maliyetleri de oldukça 

yüksek olmaktadır. Ayrıca, diğer ulaşım türlerine yatırımların 

yeterince yapılmamasından dolayı karayolları üzerindeki 

trafik yüklerinde her geçen gün artış gözlenmektedir. Bu 

durum, karayollarında erken bozulmalara ve belirlenmiş 

hizmet sürelerinin vaktinden önce dolmasına sebebiyet 

vermektedir. Ülkelerin sınırlı olan ekonomik imkanları 

düşünüldüğünde yol inşaatlarında kullanılan kaplamaların 

performans özelliklerinin iyileştirilmesi yüksek maliyetler 

gerektiren bu süreçlerin yönetilmesinde önem arz etmektedir. 

Mühendislik problemlerinin çözümünde birçok alanda 

kullanılabilen istatistiksel deney tasarımı teknikleri son 

yıllarda uygulanabilirlik açısından kendine çok geniş bir 

kullanım alanı bulmuştur. Deneysel tasarımın temel amacı, bir 

sürecin performansını etkileyen özellikler hakkında bilgi 

toplayarak, sürecin kalitesini etkileyen faktörleri belirlemek ve 

süreci en iyi ortam koşullarında oluşmasını sağlamak için 

hangi faktörlerin hangi seviyelerde olması gerektiğinin tespit 

edilmesidir. Deneysel tasarım tekniklerinin kullanılması 

yüksek maliyet gerektiren süreçlerin iyileştirilmesinde, yeni 

ürünlerin geliştirilmesinde ve varolan ürünlerin performans 

özelliklerinin artırılmasında kullanılan kritik öneme sahip bir 

araçtır. İstatistiksel deney tasarım teknikleri yardımıyla bir 

süreç üzerinde etkili faktörlerin sonuç parametreleri üzerinde 

olan etkilerini ve bu faktörlerin birbiriyle olan etkileşimleri 

düşük maliyetlerle incelenebilmektedir [1]-[3]. 
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Deney tasarımı tekniklerinin öneminin vurgulandığı bir 

çalışmada; ön değerlendirme yapılmaksızın çözüm önerileri 

sunulan bir araştırmada doğru çözüme ulaşma olasılığı %30 ve 

önerilen çözümlerden sonra yeni problemlerle karşılaşma 

olasılığı %70 olarak olarak belirlenmiştir. İstatistiksel tasarım 

yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen problemlerin 

çözümünde ise doğru sonucu ulaşma olasılığı %95 ve 

devamında oluşturacağı problemleri doğurma olasılığının da 

çok düşük olduğu belirlenmiştir [4]. Süreçlerin tasarımı ve Ar-

ge çalışmalarında performans düzeylerinde meydana gelen 

sapmaların en aza indirilmesinde farklı türlerde belirlenen 

teknikler sayesinde kaliteye etki eden faktörler belirlenir. Bu 

teknikler uygulanan sürecin türüne göre değişkenlikler 

göstermektedir. Faktöriyel ve YYY yaklaşımları mühendislik 

problemleri çözümlerinde yaygın olarak kullanılan tasarım 

teknikleri arasındadır. Süreçte incelenen örneklemlerin türleri, 

boyutlarının seçilmesi, bloklama, gerçekleştirilen deney 

sayıları gibi etkenlere bağlı olarak farklılıklar göstermektedir 

[1,2]. 

Yol inşaatlarının kullanılan kaplamaların performans 

değerlendirmelerini konu edinmiş dünya genelinde çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. 

Uygun deney stratejileri kullanarak daha az sayıda sistematik 

deneylerin gerçekleştirilmesi ve süreçteki değişkenler 

arasındaki etkileşimlerin gözardı etmeksizin birden fazla 

performans özelliğini eş zamanlı olarak eniyileyen 

çalışmaların literatürde az olması dikkat çekmektedir. 

Günümüz teknolojisinde farklı türlerde paket programlar 

yardımıyla bir çok açıdan uygulanması avantajlı deneysel 

tasarım teknikleri kullanılarak analizler yapılabilmektedir. 

Deneysel tasarım için hazırlanmış özel programlar sayesinde 

varyans analizleri yardımıyla kritik faktörlerin belirlenmesi, 

regrasyon modellerinin oluşturulması, ana faktörler arasındaki 

etkileşim grafikleri ve eş zamanlı optimizasyon gibi farklı 

türlerde istatitiksel analizlere imkan sağlamaktadır. 

Ilık karışım asfalt kaplamalarda YYY kullanılarak 

gerçekleştirilen bir optimizasyon çalışmasında, tanımlanan 3 

farklı bağımsız değişkenin farklı seviyelerinde deneyler 

gerçekleştirilerek performans değerlendirmesi yapılmıştır ve 

karışımdaki bitüm oranı optimize edilmiştir. Kullanılan 

istatistiksel tekniğin geleneksel yolla bulunan çözüme 

alternatif olarak gösterilmesi dikkat çekmektedir [5]. 

Bitümlü sıcak karışımlarda (BSK) esneklik modülüne etki 

eden parametrelerin belirlenmesi için YYY’den biri olan 

merkezi kompozit tasarım (MKT) kullanılarak toplamda 28 

deney serisi içeren bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Numune 

çapı, bitüm oranı, test sıcaklığı ve yükleme miktarı bağımsız 

değişkenlerinin üç farklı seviyede esneklik modülü değişkeni 

üzerindeki etkileri incelenmiştir. Faktörler arasında test 

sıcaklığının en büyük etkiyi gösterdiği ve bitüm oranının da 

diğer faktörlere nazaran daha büyük etkisi olduğu 

belirlenmiştir [6]. 

Taş mastik asfalt kaplamalarda PET katkısı ve bitüm oranı 

değişkenlerinin farklı düzeylerinde gerçekleştirilen tasarimda 

toplam 13 serisi incelenerek tanımlanan 5 farklı türde 

performans karakteristiği üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Bağımsız değişkenlerin optimum koşulları tahmin 

fonksiyonları yardımıyla hesaplanmıştır. PET katkısı 

kullanılarak modifiye edilen asfalt karışımların YYY 

yardımıyla farklı test koşullarında optimizasyon 

çalışmalarında kullanılabilirliği belirtilmiştir [5]. 

MKT kullanılarak bitüm emülsiyonların hacimsel ve 

mekanik özelliklerinin incelendiği bir çalışmada; bitüm 

emülsiyon içeriği, ön ıslatma suyu, kür sıcaklığı bağımsız 

değişkenlerinin, boşluk oranı, kuru yoğunluk, indirek çekme 

modülü ve dayanımı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Tasarım 

sonucunda belirlenen faktörlerin tamamının mekanik ve 

hacimsel özellikler üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. 

Optimum karışım tasarımının belirlendiği bu çalışmada da 

uygulanan tasarımın kullanılan geleneksel yöntemlere 

alternatif olabileceği vurgulanmıştır [6]. 

Deneysel tasarım teknikleri kullanılarak, belirlenen bağımlı 

ve bağımsız değişkenlerin etkileşimleri matematiksel 

modellerle ifade edilebilmesinin yanı sıra istatistiksel olarak 

anlamlılıklarıda test edilebilmektedir. Tanımlanan bağımsız 

değişkenlerin eş zamanlı olarak yanıtlar üzerindeki etkilerinin 

belirlendiği optimizasyon çalışmalarının birçok endüstri 

alanında olduğu gibi yol inşaatlarında da uygulanabilirliği 

bulunmaktadır. Asfalt betonu kaplamalarda tanımlanan çok 

sayıda performans karakteristiği bulunduğu göz önüne 

alındığında, yüksek maliyet gerektiren bu önemli yapıların 

tasarımında deneysel tasarım tekniklerinin yeterince 

kullanılmayıp sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada, önemi vurgulanan tekniklerden birkaçı 

kullanılarak asfalt betonu performans analizlerinden biri 

gerçekleştirilmiştir. Normal koşullarda gerçekleştirilmesi 

gereken deney sayılarına nazaran daha az sayıda sistematik 

deneyler ile kısa zaman zarfında en iyi ortam koşulları 

sağlanmıştır ve deneysel tasarım tekniklerinin 

uygulanabilirlikteki kolaylığı ve önemi vurgulanmıştır. 

II. MATERTAL VE METOT 

A. Agrega 

Bu çalışmada agrega olarak kireçtaşı kullanılmıştır. Asfalt 

betonu karışımında kullanılacak agregalara uygulanan 

deneylerin sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Agrega özellikleri 

Deney   Değer Standart 

Kaba Agrega, g/cm3 

Zahiri ÖA 2,718 

ASTM C127 Hacim ÖA 2,665 

YKSD ÖA 2,685 

İnce Agrega, g/cm3 

Zahiri ÖA 2,797 

ASTM C128 Hacim ÖA 2,697 

YKSD ÖA 2,773 

Filler, g/cm3 Hacim ÖA 2,725 ASTM C128 

Sıkı birim hacim ağırlığı, g/cm3 - 1,469 ASTM C29 

Gevşek birim hacim ağırlığı, 

g/cm3 
- 1,227 ASTM C30 

Los angeles aşınma kaybı, % - 12,8 ASTM C31 

Yassılık indeksi, % - 16 ASTM D 4791 

Donma çözünme dayanımı, % - 4 ASTM C 88 

B. Bitüm 

Laboratuvar çalışmalarında İzmit TÜPRAŞ rafinerisinden 

temin edilen B 50/70 bitümlü bağlayıcısı kullanılmıştır. 50/70 

penetrasyonlu saf bitüm ile gerçekleştirilen laboratuvar 

çalışmalarında elde edilen sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. B 50/70 Bitümlü bağlayıcı özellikleri 

Deney Değer Standart 

Bitüm Kaynak İzmit,Tüpraş - 

Penetrasyon, 25oC) 64 (50/70) ASTM D5 

Yumuşama Noktası, oC 48 ASTM D36/D36M-09 

Özgül Ağırlık, g/cm3 1.026 ASTM D70-09e1 

Düktilite (5 cm/dk, 25oC) >100 cm ASTM D113-07 

Isıtma Kaybı, % 0.43 ASTM D6-95 

Parlama Noktası, oC 314 ASTM D92-05a 

Viskozite, 135 °C (cP) 437.5 ASTM D4402-06 

Viskozite, 165 °C (cP) 137.5 ASTM D4402-06 

 

C. Katkı Malzemeleri 

Bu çalışma kapsamında faydalı ömürlerini tamamlamış 

atıklardan bazılarının asfalt kaplamalarda kullanımı 

incelenmiştir. Bitümlü karışımlarda atık malzeme 

kullanımının yaygınlaşması ve her geçen gün yeni türde 

katkıların ortaya çıkması, asfalt betonu performans 

kriterlerinin incelenmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Performans üzerinde olumlu etki yaratacağı düşünülen atıklar 

ve katkılar temin edilerek karışım deneyleri 

gerçekleştirilmiştir. Temin edilen malzemelerden bazıları 

Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1.  Katkılar ve atık malzemelerden örnekler  

 

Çelik lifler, propilen lifler, nano malzemeler, lastik atığı, 

kömür atığı, atık bor gibi farklı türde ve boyuttaki 

malzemelerden birkaçı kullanılarak asfalt betonu üzerindeki 

etkileri deneysel tasarım yöntemleri kullanılarak belirlenmeye 

çalışılmıştır. Asfalt betonu numunelerin yalnızca hacimsel ve 

mekanik özellikleri incelenmiştir fakat bitüm performans 

kriterleri, tekerler izi oluşumları, sünme davranışı gibi daha 

birçok özelliğin bu yöntemlerle incelenebilmesi mümkündür. 

 

D. Deneysel Tasarım Programı 

Çalışma kapsamında, içeriğinde birçok istatistiksel deney 

tasarımı yapılmasına olanak sağlayan Design Expert v10 paket 

programı kullanılmıştır. Yeni malzeme reçetelerinin 

belirlenmesinde yardımcı olan Design Expert yazılımı 

içeriğinde; MKT, Box-behnken tasarımı, Taguchi tasarımı, 

faktöriyel tasarımlar dahil daha birçok tasarımı 

bulundurmaktadır. Paket programın deneye sürümü 

kullanılarak asfalt karışımlarda etkisi araştırılan katkı ve atık 

malzemeleri YYY’lerden MKT ve Box-Behnken tasarımı 

kullanılarak analizleri gerçekleştirilmiştir. 

 

E. Marshall Tasarımı 

Asfalt betonu tasarımında optimum bitüm oranının (OBO) 

belirlenmesinde farklı yöntemler bulunmaktadır. Marshall 

tasarımı bu yöntemler arasında birçok ülke tarafından kabul 

görmüş bir yaklaşımdır. 

Tasarımda, önceden belirlenmiş agrega gradasyonuna 

uygun 1150 gr ağırlığında numuneler hazırlanır. Agrega 

numuneleri uygun koşullar altında belirli yüzdelerde bitüm ile 

karıştırılıp, sıkıştırıldıktan sonra asfalt betonu numuneleri elde 

edilir. Deneysel tasarım teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen 

farklı koşullar altındaki Marshall numuneleri Şekil 2’de 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.  Marshall yöntemiyle elde edilen asfalt betonu numuneleri  

 

Oda sıcaklığında 24 saat bekletilen numunelerin 

yükseklikleri alınır. Hacimsel ve mekanik özelliklerin 

belirlenmesi için numunelerin ilk önce havadaki ağırlıkları 

sonra sudaki ağırlıkları alınarak 60°C su banyosuna 

yerleştirilir. 40 dakika su banyosunda bekletilen numuneler 

Marshall dayanım aletinde kırılarak dayanım ve akma 

değerleri kaydedilir. Kaydedilen veriler yardımıyla gerekli 

hesaplamalar yapılarak Marshall tasarım performansını 

etkileyen değişkenler belirlenir. 

Sistematik olarak sınıflandırılmış asfalt betonu 

numunelerine ait pratik özgül ağırlık (PÖA), boşluk oranı, 

bitümle dolu boşluk oranı (VFA), Marshall dayanımı, 

agregalar arası boşluk oranı (VMA) ve akma miktarı belirlenir. 

Marshall dayanımı ve PÖA’nın en büyük değerine karşılık 

gelen bitüm oranı, VFA’da %65-75’e karşılık gelen bitüm 

oranı ve boşluk oranında %3-5 aralığına karşılık gelen bitüm 

oranları tayin edilir. Dört farklı grafikten elde edilen bitüm 

oranlarının ortalaması alınarak OBO belirlenir [7,8]. 

Bu çalışma kapsamında, Marshall tasarımı performans 

kriterleri olarak bahsedilen PÖA, boşluk oranı, VFA ve 

Marshall dayanımı parametreleri seçilen istatistiksel deney 

tasarımında bağımlı değişkenler olarak belirlenmiştir. Bağımlı 

değişkenlere farklı düzeylerde etki edeceği düşünülen 

faktörler ise sıcaklık, vuruş sayısı, katkı oranı ve bitüm oranı 

olarak belirlenmiştir. 
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F. İstatistiksel Deney Tasarımı 

Marshall tasarımı performans göstergeleri YYY’den biri 

olan MKT kullanılarak tanımlanan bağımsız değişkenlerin 

yanıt değişkenleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Bağımlı ve bağımsız değişkenler tanımlandıktan sonra 

paket program aracılığıyla uygun tasarım seçilmiştir ve deney 

planı oluşturulmuştur. Program tarafından verilen farklı 

düzeylerdeki koşullarda deneyler gerçekleştirilmiştir ve deney 

sonuçları tasarıma yanıt parametreleri olarak girilmiştir. 

MKT’da kullanılan bağımsız değişkenler ve düzeyleri Tablo 

3’de verilmektedir. 

Tablo 3. MKT’de tanımlanan bağımsız değişkenler ve düzeyleri 

Faktörler 

Düşük 

Eksenel 

Düşük 

Faktöriyel 
Merkez 

Yüksek 

Faktöriyel 

Yüksek 

Eksenel 

 -α -1 0 1  +α 

A Vuruş Sayısı 40 50 60 70 80 

B Sıcaklık 100 120 140 160 180 

C Katkı Oranı 0 10 20 30 40 

D Bitüm Oranı 3 4 5 6 7 

 

    Tasarımın ilerleyen aşamalarında bağımlı değişkenlere 

uygun modeller regrasyon analizler yapılarak belirlenmiştir. 

Bağımlı değişkenlerin yanıt değişkenleri üzerindeki doğrusal, 

karesel, kübik ve iki faktörlü etkileşimleri matematiksel 

denklemlerle tanımlanmıştır. Ayrıca tahmin edilen modellerin 

uygunlukları istatistiksel testlerle kontrol edilmiştir. 

 

G. Yüzey Yanıt Yöntemi 

YYY; bir deney sürecinde tanımlanan faktörlerin bağımlı 

değişkenler üzerindeki etkileşimlerinin modeller kurarak 

analiz edilmesine olanak sağlayan matematiksel ve istatistiksel 

teknikler topluluğu olarak tanımlanır. YYY uygulamalarında 

bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin uygun bir 

yaklaşımla belirlenmesi gerekmektedir. İlk olarak lineer bir 

yaklaşım ile birinci dereceden bir modelin uydurulması 

önerilmektedir. Uygunluk gösterilmediği halde modelde 

eğrisel anlamlı ikinci dereceden polinomal bir modele 

geçilmesi uygun olacaktır.YYY’leri kapsamında MKT ve 

Box- Behnken tasarımı bulunmaktadır. MKT’da kabul edilen 

faktöriyel ve merkez noktalarının yanı sıra α (alfa) olarak 

adlandırılan yıldız (eksenel) noktalar bulunmaktadır [1]-[3]. 

Tasarımda kabul edilen noktaların çözüm uzayında gösterilen 

küp modeli Şekil 3’de görülmektedir. Box-behnken 

tasarımında ise MKT’nin kübik modelinde olduğu gibi 

değişken noktaları köşe noktaları yerine küp ayrıtlarının orta 

noktalarına konumlanmıştır (Şekil 3). 

İki tasarımda yaygın olarak tercih edilmektedir ancak 

içeriğinde kabul edilen varsayımlar farklı olduğundan ötürü 

gerçekleştirilen deney sayıları değişkenlik göstermektedir. 

 

 

Şekil 3.  Üç faktörlü MKT ve Box-Behnken tasarım düzeni küp gösterimi 

Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin istenilen düzeylerde 

optimizasyonunun gerçekleştirilmesi için YYY’de yaygın 

olarak uygulanan çekicilik fonksiyonu kullanılmıştır. Bu 

fonksiyon yardımıyla değişken etkilerinin eş zamanlı 

optimizasyonu sağlayanarak arzu edilebilirlik seviyelerinde 

sonuç çıktıları elde edilmiştir. 

III. SONUÇLAR 

MKT deney stratejisi kullanılarak gerçekleştirilen 

tasarımda tanımlanan 4 bağımsız değişken için toplamda 

yapılması gereken deney sayısı 30 olarak belirlenmiştir. MKT 

modellemesinde kullanılan merkez, faktöriyel ve eksenel 

noktaların bulunduğu tasarımdaki tüm kombinasyonları içeren 

tasarım matrisi oluşturulmuştur. Tasarım deneyleri 

gerçekleştirildikten sonra elde edilen değerler tasarım 

planlamasında yanıt değişkenleri olarak tanımlanır. Tasarım 

matrisi ve yanıt değişkenleri Tablo 4’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4. MKT tasarım matrisi ve yanıt değerleri 

Deney 
Nokto 

Türü 
A B C D 

PÖA 

(g/cm³) 

Boşluk 

(%) 

VFA 

(%) 

MD 

(kg) 

1 Faktöriyel 1 -1 -1 -1 2,39 5,71 61,12 1080,8 

2 Faktöriyel -1 1 1 -1 2,35 7,27 54,87 1038,2 

3 Faktöriyel -1 -1 -1 -1 2,38 6,24 58,91 681,45 

4 Eksenel 0 0 0  -α 2,31 10,44 38,57 800,83 

5 Faktöriyel -1 1 -1 1 2,44 1,11 92,42 1044,5 

6 Faktöriyel 1 -1 -1 1 2,43 1,54 89,69 1098,8 

7 Faktöriyel -1 -1 1 -1 2,32 8,46 50,75 716,18 

8 Eksenel 0  +α 0 0 2,44 2,57 81,53 1387,8 

9 Faktöriyel 1 -1 1 1 2,41 2,46 84,42 916,45 

10 Faktöriyel -1 -1 1 1 2,38 3,71 77,97 778,48 

11 Merkez 0 0 0 0 2,41 3,69 75,19 663,32 

12 Merkez 0 0 0 0 2,41 3,66 75,36 1254 

13 Merkez 0 0 0 0 2,4 4,04 73,41 1073 

14 Faktöriyel -1 1 1 1 2,43 1,76 88,38 778,48 

15 Merkez 0 0 0 0 2,41 3,63 75,53 1265,2 

16 Eksenel 0  -α 0 0 2,35 6,31 63,32 649,13 

17 Eksenel 0 0 0  +α 2,45 0,18 98,86 778,48 

18 Faktöriyel -1 -1 -1 1 2,41 2,29 85,33 963,94 

19 Faktöriyel 1 1 -1 -1 2,4 5,39 62,58 1080,8 

20 Merkez 0 0 0 0 2,4 4,09 73,18 785,66 

21 Faktöriyel 1 1 -1 1 2,45 0,79 94,48 1086,2 

22 Eksenel 0 0  -α 0 2,42 3,43 76,63 1080,8 

23 Faktöriyel 1 1 1 -1 2,38 6,35 58,42 777,08 

24 Merkez 0 0 0 0 2,41 3,7 75,15 882,26 

25 Eksenel  +a 0 0 0 2,43 2,91 79,5 1459,3 

26 Eksenel 0 0  +a 0 2,4 4,21 72,57 1187,6 

27 Factorial 1 -1 1 -1 2,33 8,26 51,42 777,08 

28 Eksenel  -α 0 0 0 2,39 4,36 71,82 1031,1 

29 Faktöriyel -1 1 -1 -1 2,37 6,53 57,69 1035,2 

30 Faktöriyel 1 1 1 1 2,44 1,07 92,64 1151,7 

 

    Yanıt değişkenlere ait modelleri oluşturulurken varyans 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sayesinde modellerin 

istatistiksel anlamlılıkları ve deneysel hataların etkileri tespit 

edilmiştir. %95 güven aralığında faktörler arasındaki 

etkileşimler bulunmuştur. Her bir yanıt değişkeni için yapılan 

ANOVA analizlerinden örnek olarak PÖA bağımlı 

değişkenine ait sonuçlar Tablo 5’de gösterilmiştir. 
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Tablo 5. PÖA yanıt değişkeni ANOVA sonuçları 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 
df 

Ortalama 

Kareler 

F 

değerleri 

p-değeri 

Prob>F 

Model 

Katsayıları 

Model 0.04 14 2.84E-03 154.79 < 0.0001 Şub.41 

A  2.20E-03 1 2.20E-03 120 < 0.0001 9.58E-03 

B 4.05E-03 1 4.05E-03 220.49 < 0.0001 0.022 

C 2.00E-04 1 2.00E-04 10.89 0.0049 -5.00E-03 

D 9.80E-03 1 9.80E-03 533.53 < 0.0001 0.035 

BC 7.56E-04 1 7.56E-04 41.17 < 0.0001 6.88E-03 

BD 1.56E-04 1 1.56E-04 8.51 0.0106 3.13E-03 

CD 5.06E-04 1 5.06E-04 27.56 < 0.0001 5.63E-03 

B2 3.84E-04 1 3.84E-04 20.88 0.0004 -3.67E-03 

D2 1.57E-03 1 1.57E-03 85.30 < 0.0001 -7.42E-03 

ABD 3.06E-04 1 3.06E-04 16.67 0.001 -4.38E-03 

BCD 1.56E-04 1 1.56E-04 8.51 0.0106 -3.13E-03 

B2D 1.69E-04 1 1.69E-04 9.19 0.0084 -5.63E-03 

BD2 4.69E-04 1 4.69E-04 25.52 0.0001 -9.38E-03 

CD2 4.69E-04 1 4.69E-04 25.52 0.0001 -9.38E-03 

Residual 2.76E-04 15 1.84E-05       
Lack of 

Fit 
1.42E-04 10 1.42E-05 0.53 0.8141 

  
Pure 
Error 

1.33E-04 5 2.67E-05     
  

 

Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında matematiksel model 

oluştururken ANOVA analizinde belirlenmiş terimler ve 

katsayılar kullanılır. Yanıt değişkenlerinin tamamında bu 

matematiksel modeller oluışturulur. Gerçekleştirilen deneysel 

tasarım analizinde, örnek olarak boşluk oranı yanıt 

değişkenine ait model aşağıda verilmiştir. 

 

𝐵𝑜ş𝑙𝑢𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 = 3.77 − 0.36𝐴 − 0.94𝐵 + 0.2𝐶 − 2.5𝐷
− 0.28𝐵𝐶 − 0.13𝐵𝐷 − 0.20𝐶𝐷 + 0.17𝐵2

+ 0.38𝐷2 + 0.15𝐴𝐵𝐷 + 0.41𝐵𝐷2

+ 0.41𝐶𝐷2 
 

    Yanıt değişkenleri arasından boşluk oranı için oluşturulan 

modelden elde edilen değerler gerçek değerlerle uyumluluğu 

Şekil 4’de görülmektedir. Tahmin edilen değerler %99.65 

oranında gerçeği temsil etmektedir. 

 

 

Şekil 4.  Boşluk oranı deneysel-tahmini değerlerin karşılaştırılması 

 

YYY tasarımlarında faktörler ve yanıt değişkenleri 

arasındaki etkileşimler yüzey grafikleriyle gösterilir. Bu 

grafikler bütün yanıt parametreleri için oluşturulur. Örnek 

olarak gerçekleştirilen tasarımda VFA yanıt değişkenine ait üç 

boyutlu yüzey yanıt grafikleri Şekil 5’te verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 5.  VFA yanıt değişkenine ait üç boyutlu yüzey yanıt grafikleri 

Uygulanan tasarımda yanıt değişkenleri üzerinde etkili 

faktörlerin değişimlerini ana etki grafiklerin yorumlayabiliriz. 

Örneğin Şekil 6’da verilen Marshall dayanımına ait ana etkiler 

grafiğinde bütün faktölerin sonucu değiştirmediği 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 6.  Bağımsız değişkenlerin Marshall dayanımı üzerindeki ana etki 

grafiği 

 

Deneysel tasarımın son aşamasında optimizasyon işlemi 

uygulanmıştır. Nümerik ve grafiksel çözüm seçenekleri 

sunulan tasarımda en iyi çözüm sonuçları Tablo 5’de olduğu 

gibi sıralanmıştır. 
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Tablo 5. Bağımsız değişkenler için yerel en iyi çözüm sonuçları 

No 
Vuruş 

Sayısı 
Sıcaklık 

Katkı 

Oranı 

Bitüm 

Oranı 
PÖA 

Boşluk 

Oranı 
VFA 

Marshall 

Dayanımı 

1* 70 160 10,00 4,484 2,418 4,00 71,74 1138,4 

2 70 160 10,60 4,487 2,418 4,01 71,77 1138,7 

3 70 160 10,70 4,488 2,418 4,00 71,78 1138,7 

4 70 160 10,20 4,486 2,418 4,00 71,76 1138,4 

5 70 160 10,83 4,488 2,418 4,00 71,78 1138,7 

 

IV. TARTIŞMA 

Asfalt betonu performans karakteristiklerinin incelendiği bu 

çalışmada tanımlanan dört faktörün etkileri yanıt değişkenleri 

üzerinde incelenmiştir. Sonuçlar bölümünde verilen 

grafiklerin ve analizlerin tamamı yanıt değişkenleri üzerinde 

uygulanmıştır. Belirlenen faktörlerin yanıtlar üzerinde farklı 

etkiler gösterildiği gözlemlenmiştir. Örneğin VFA değişkeni 

üzerinde en büyük etkiye sahip olan faktör bitüm oranı olarak 

belirlenmiştir. ANOVA tablosunda bulunan F değerleri hangi 

faktörlerin veya faktör etkileşimlerinin ne kadar etki ettiğini 

yorumlamamızı sağlayan yollardan biridir. 

En iyi çözüm sonuçlarının verildiği değerler, teknik 

şartnamede belirlenen sınırlar dahilinde arzu edilebilirlik 

seviyelerine göre sıralanmıştır. Çekicilik değeri en yüksek 

çözüm olan tabloda işaretli (*) olarak gösterilmiştir. Bu 

çözümler aynı zamanda doğrulama deneyleri yapmayada 

olanak vermektedir. 

Bu çalışmada asfalt betonu kaplamalarda kullanılmaya 

müsait katkılardan atık kömür ve lastik katkıları kullanılarak 

YYY’ lerden MKT ve Box-Behnken tasarımları 

uygulanmıştır. MKT’da ki sonuçlar incelendiğinde; normal 

koşullarda bir katkının en iyi performans göstergelerinin 

belirlenmesi için ortalama 100-120’den fazla deney yapılması 

gerekmektedir ancak MKT deney stratejisi uygulanmasıyla 

performans göstergeleri yalnızca 30 deneyle belirlenebilmiştir. 

Günümüz teknolojisinde kullanılan bilgisayarların ve 

yazılımların kolay erişilebilirlikleri düşünüldüğünde, zor 

şartlar altında gerçekleştirilen ve zaman alıcı deneysel 

çalışmaların özel amaçlı istatistiksel paket programlar 

kullanılarak optimizasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

yüksek maliyetli bu yapıların tasarımlarında türlü avantajlar 

sağlanmasına olanak vermektedir. 

Box-Behnken tasarım sonuçlarıda MKT ile yaklaşık 

sonuçlar vermektedir. Tasarımda kabul edilen varsayımların 

farklılığı sebebibiyle deney sayısı MKT’a göre daha azdır. 

MKT’da elde edilen sonuçların Box-Behnken tasarımı ile 

karşılaştırıldığında tahminlerin doğruluklarının daha yüksek 

oldukları gözlemlenmiştir. Ancak Box-Behnken tasarımı 

MKT’ye göre daha az deneme gerektirdiğinden daha 

ekonomik bir tasarımdır. 

 

V. SONUÇ 

     Ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde  deneysel tasarım 

stratejileri ve özel yazılımlar kullanılarak birçok mühendislik 

problemlerinde çözümler elde edilmektedir. Ulaştırma 

mühendisliğinde yenilik taşıyan bu çalışmada yol inşaatlarında 

kullanılan malzemelerin performans özelliklerini eş zamanlı 

olarak optimizasyonunu yapan deneysel tasarım yöntemlerinin 

uygulanabilirliği gösterilmiştir. Bu yöntemlerin gerçek hayatta 

uygulama bulduğu taktirde uzun zaman kayıplarının yaşandığı 

laboratuvar çalışmaları deney sayılarının azalmasıyla daha az 

sürede ve dolayısıyla maliyet kayıpları en aza indirgenerek 

gerçekleştirilebilecektir.  

 Yol inşaatlarında kullanılan bitümlü karışımlarda atık 

malzemelerin ve yeni türde katkıların kullanımının artması 

asfalt kaplamalar üzerinde araştırmalar yapılması gerekliliğini 

ortaya çıkarmıştır. Yapılan laboratuvar çalışmalarında bazı 

katkıların olumsuz etkilerinin görülmesi emeklerin boşa 

gitmesi olarak yorumlanabilir. Deneysel tasarım yazılımları 

kullanılarak elde edilen çözümlerle daha kısa sürelerde 

sonuçlara erişilebilir. Mevcut çalışmada yalnızca kömür ve 

lastik atıklarının etkileri incelenmiştir. Ancak etkileri henüz 

bilinmeyen onlarca katkının farklı ortam koşullarında yeni 

metotlarla denenmesi gerekmektedir. 

    Bu çalışmada Marshall tasarımı kullanılarak elde edilen 

asfalt betonu numunelerinin performans özellikleri 

değerlendirilmiştir. Marshall tasarımı dışında yol 

üstyapılarında daha birçok performans karakteristiği 

bulunmaktadır. Deneysel tasarım yöntemleri kullanılarak bu 

performans göstergelerinde iyileştirmeler yapılabilir. Ayrıca 

bu teknikler sayesinde geleneksel çözümlemelere alternatifler 

oluşturulabilir. 

    Çalışmanın ilerleyen aşamalarında Marshall tasarımına etki 

eden farklı türlerde değişkenlerin var olabileceği 

araştırılmasının yanı sıra performans özelliklerinin daha da 

genişletilerek eş zamanlı optimizasyon çalışması yapılacaktır. 

 

KAYNAKLAR 
[1] D. C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, 7th ed., John 

Wiley & Sons, New-York, 2009. 

[2] R. H. Myers, Response Surface Methodology, Boston, MA: Allyn and 
Bacon, 1971. 

[3] N. Bradley, The Response Surface Methodology, Indiana University 

South Bend, 2007. 
[4] D. Ç. Karakuş, “Kalite Fonksiyonları Geliştirme, Olası Hata Türü ve 

Etkilieri Analizi ve Deneylerin Tasarımı Tekniklerinin Entegre 

Kullanımı”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Türkiye ,2001. 

[5] M. O. Hamzah, B. Golchin, C. T. Tye, “Determination of the optimum 

binder content of warm mix asphalt incorporating rediset using 
response surface method,” International Journal of Pavement 

Engineering, 18, pp. 682-692, 2017. 

[6] A. Khodaii, M. Khedmati, H.F. Hangshenas, M. Khedmati, “Statistical 
evaluation of hot mix asphalt resilient modulus using a central 

composite design”, International Journal of Pavement Research and 

technology, 7(6), pp. 445-450, 201.4 
[7] R. Namlı, N. Kuloğlu, “Superpave ve Marshall Yöntemlerinin 

Deneysel Karşılaştırılması”,İMO Teknik Dergi, Yazı 270, pp. 4103-

4118,2007. 
[8] P. Ahmetzade, M. Tıgdemir, and S.F. Kalyoncuoglu,”Laboratory 

investigation of the properties of asphalt concrete mixtures modified 

with TOP-SBS”, Construction and Building Materials, 21 (3), 626-
633,2007. 

 

 
 

 

 

1519 




