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 Del k İşleme Proses nde Kesme Parametreler n n Taguch  
Metodu ve Regresyon Anal z  Kullanılarak Modellenmes  ve 

Opt m zasyonu 

 Gökhan Başar1,  Funda Kahraman2

Özet
Bu çalışmada, AA 5754 Alüminyum alaşımının ıslak delik işleme prosesinde, kesme parametrelerinin performans 
karakteristiğine etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Deneyler, Taguchi L9 ortogonal dizisine göre tasarlanmıştır. 
Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde sinyal/gürültü (S/N) oranı esas alınmıştır. Taguchi metodu kullanılarak 
optimum yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerlerini veren kontrol faktörleri belirlenmiştir. Ayrıca, yüzey pürüzlülüğünü 
tahmin etmek için regresyon analizi kullanılarak bir matematiksel model geliştirilmiştir. Varyans analizi (ANOVA) 
ile kontrol faktörlerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etki seviyeleri belirlenmiştir. Son olarak, elde edilen 
optimum kombinasyon faktörü seviyesi için doğrulama testi yapılmıştır. Kontrol faktörleri olarak üç farklı dönme 
hızı (1000, 1400, 2000 dev/dak), üç farklı ilerleme hızı (0,10, 0,15, 0,20 mm/dev) ve üç farklı talaş derinliği 
(0,25, 0,50, 0,75 mm) seçilmiştir. Deneysel sonuçlar kullanılarak yapılan Taguchi analizi sonucu; 2000 dev/dak 
dönme hızı, 0,10 mm/dev ilerleme ve 0,75 mm talaş derinliği değerlerinde yüzey pürüzlülüğünün en iyi sonucu 
verdiği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, kontrol edilebilen faktörler arasında ilerlemenin en etkili faktör olduğu 
ve bunun ardından dönme hızının etkili olduğunu, bununla birlikte, talaş derinliğinin etkisinin önemsiz olduğunu 
göstermiştir. Ölçülen Ra değerleri için MINITAB 17 programından yararlanılarak I. dereceden regresyon modeli 
oluşturulmuştur. Oluşturulan regresyon modeli ile en etkin parametrenin ilerleme olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: AA 5457, Taguchi metodu, Varyans analizi, Yüzey pürüzlülüğü, Regresyon modeli

Model ng and Opt m zat on of Cutt ng Parameters n Hole Mach n ng Process 
Us ng Taguch  Method and Regress on Analys s 

Abstract
In this study, the eff ect of cutting parameters on the performance characteristic in the wet hole machining process 
of AA 5754 Aluminium alloy were experimentally investigated. Experiments were designed according to Taguchi 
L9 orthogonal array.  e evaluation of the experimental results was based on the signal/noise (S/N) ratio. Control 
factors that given optimum surface rougness values (Ra) were determined by using Taguchi method.  e eff ect 
levels on the surface roughness of the control factors with analysis of variance (ANOVA) performed using the 
experimental results were determined. Furthermore a mathematical model of predicting the surface roughness using 
regression analysis was developed.  ree diff erent rotational speeds (1000, 1400, 2000 rpm), feed rates (0.10, 0.15, 
0.20 mm/rev) and depth of cuts (0.25, 0.50, 0.75 mm) as control factors have been selected. Finally, con  rmation 
test was conducted for the obtained optimum combination level of factors. As a result Taguchi analysis, it was found 
the optimum results for surface roughness in rotational speed of 2000 rpm, feed of 0.10 mm/rev and depth of cut 
0.75 mm.  e obtained results indicate that the feed was found to be the dominant factor among controllable 
factors, followed by the rotational speed. However, the depth of cut showed an insigni  cant eff ect. First degree 
regression model was created by utilizing MINITAB 17 program for the measured Ra values. Feed rate has been 
found the optimum parameters by the created  rst degree regression model. 

Keywords: AA 5457, Taguchi method, Variance analysis, Surface roughness, Regression model

.GİRİŞ
Mak ne malat endüstr s nde, metallerden talaş kaldırılarak şlenmes  b r malat yöntem  olup gen ş b r kullanım alanına 
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sah pt r [1]. İşlenm ş parçaların yüzey kal tes n n y  olması, kal ten n yükselt lmes ne olanak sağlaması sebeb yle terc h 
ed lmekted r. Özell kle p ston-s l nd r mekan zmalarında, d şl ler, yataklar g b  b rb r ne temas ederek çalışan mak ne 
elemanları ç n yüzey pürüzlülüğü oldukça öneme sah pt r. Talaşlı malat yöntemler nde; kullanılan malzemen n c ns , 
kesme hızı, lerleme, kesme der nl ğ , kes c  takım, soğutma sıvısı ve tezgȃhın konstrüks yonu ve b rçok faktör, yüzey 
pürüzlülüğüne etk  eder. Bu faktörlerden herhang  b r n n değ şmes  le yüzey pürüzlülüğü de değ şeb lmekted r [2-4]. 
Geleneksel yöntemler arasında del k delme şlem  en öneml  talaşlı malat yöntemler nden b r d r ve tüm talaşlı malat 
şlemler n n %33’ünü oluşturmaktadır [5]. Bu şlemde genell kle HSS malzemeden yapılmış k  ağızlı hel sel matkaplar 
kullanılır. Matkap le açılan del kler daha sonra çeş tl  takımlar kullanılarak şleneb l r. Mak ne malat endüstr s nde, 
sten len kal tede ve maks mum kapas tede üret m yapmak ç n kesme parametreler n n en uygun olanı seç lmed r. Del k 
şleme proses nde elde ed len yüzey kal tes , ürünün teknoloj k kal tes n  etk leyen en öneml  faktörlerden b r d r. Talaşlı 
malat le üret len ürünler n yüzey pürüzlülüğünü etk leyen kesme parametreler n n opt m zasyonunda Taguch  Metodu, 
Gr  l şk , Tepk  Yüzey Metodoloj s , Yapay S n r Ağları, Genet k Algor tma g b  çeş tl  tekn kler kullanılmaktadır [6-10]. 

Taguch  metodu opt m zasyon problemler n çözümünde oldukça başarılı olan ve deneysel tasarıma dayalı olarak ge-
l şt r lm ş b r yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Taguch  metodu, m n mum sayıda deney le en y  sonuca ulaşmak ç n 
stat st k  olarak tasarlanmış ortogonal d z nler  kullanılır. Böylece, deney sayısı azaltılarak zaman ve mal yet açısından 
tasarruf sağlanmış olunur [6]. 

Bu  çalışmanın amacı, maks mum ver ml l kte, düşük mal yetl  ve yüksek kal tel   ürün üretmek  ç n Taguch  yaklaşımı 
kullanarak m n mum yüzey pürüzlülük değerler n  elde ett ğ m z şleme koşullarını bel rlemekt r. Ayrıca,  elde ed len 
yüzey pürüzlülük değerler  le I. dereceden regresyon model  oluşturulmuştur. Regresyon denklem ne en çok etk  eden 
parametreler bel rlenm şt r. Elde ed len regresyon denklem  le deney parametreler ne göre hesapları gerçekleşt r lm ş 
deney sonuçları le kıyaslanmıştır. 

.MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada, AA 5754 alüm nyum alaşımının del k şleme proses nde kesme parametreler n n, yüzey pürüzlülüğü üze-
r ndek  etk ler  araştırılarak opt mum kesme şartlarının bel rlenmes  amaçlanmaktadır. Deneylerde kullanılan malzeme-
n n k myasal kompoz syonu Tablo 1’de ver lm şt r.

Tablo 1. AA 5754 alüm nyum alaşımının k myasal b leş m
Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Ti Diğer Al
0,4 0,4 0,1 0,5 2,6-3,6 0,2 0,3 0,15 0,15 Kalan

Deney numuneler , Ø50×50 ölçüler nde hazırlanmıştır. Deney numuneler  üzer nde, HSS DIN 341 mors kon k saplı 
uzun matkap ucu kullanılarak Ø19 mm çapında delme şlem  gerçekleşt r lm şt r. Bu şlem n ardından da del k şleme 
proses  uygulanmıştır. Del k şleme proses nde kullanılan ün versal torna tezgahı Trens SN 50 C marka olup, motor gücü 
5.5 kW’dır. ISO P20/K15C standardında, MT 3020 kal tede ve DCGT070204-HFP formlu kes c  uç ve kes c  takımın 
torna tezgahına bağlanmasında S12K SDQCR/L 07 kodlu ç çap del k torna kater  kullanılmıştır. Her b r deneyde, 
kes c  ucun yen  b r köşes  kullanılarak kes c n n aşınmasından kaynaklanan etk ler g der lm şt r. Alüm nyum alaşımı 
üzer nden talaş kaldırma şlem  sırasında yüzeyden kaldırılan talaşın yüzeye sıvanmaması ç n  soğutma sıvısı olarak ma-
zot kullanılmıştır. Del k şleme proses  yapılmış yüzeyler n yüzey pürüzlülüğü ölçümler  ç n MITUTOYO SURFTEST 
SJ 201P marka yüzey pürüzlülüğü ölçüm c hazı kullanılmıştır. Del k şlenm ş yüzeylerden üç defa yüzey pürüzlülüğü 
ölçümü yapılmış ve bunların ortalaması alınarak ortalama yüzey pürüzlülük değer  (Ra) değerler  tesp t ed lm şt r. Deney 
şeması Şek l 1’ de ver lm şt r. Deneyler Taguch  L9 ortogonal tasarıma göre yapılmış ve sonuçların değerlend r lmes nde 
s nyal/gürültü (S/N) oranı esas alınmıştır. M n tab 17 yazılımı kullanılarak data anal z  yapılmıştır. Ayrıca,  elde ed len 
yüzey pürüzlülük değerler  ç n I. dereceden regresyon model  oluşturulmuştur. Son olarak doğrulama testler  yapılmıştır. 
Deneylerde dönme hızı, lerleme ve talaş der nl ğ  g rd  faktörü olarak, yüzey pürüzlülüğü se çıktı parametres  olarak 
seç lm şt r. Bel rlenen parametreler ve sev yeler  Tablo 2’de ver lm şt r. Tablo 3’te se L9 ortogonal d z s  ver lm şt r.
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Şek l 1. Deney şeması göster m

Tablo 2. Kontrol faktörler  ve ortogonal d z l m matr s nde kullanılan sev yeler
Sembol Faktör Birim Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

A Dönme hızı dev/dak 1000 1400 2000
B İlerleme mm/dev 0,10 0,15 0,20
C Talaş derinliği mm 0,25 0,50 0,75

Tablo 3.  L9 ortogonal d z s
Deney No Dönme hızı (A) İlerleme (B) Talaş derinliği (C)

1 1 1 1
2 1 2 2
3 1 3 3
4 2 1 2
5 2 2 3
6 2 3 1
7 3 1 3
8 3 2 1
9 3 3 2

. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1  Deneysel Datanın Anal z  
Deney koşulları ve deney sonrası elde ed len performans kr ter   Tablo 4’de ver lm şt r. S/N oranlarının hesaplanmasında; 
karakter st k t p ne bağlı olarak; nom nal en y , en büyük en y  ve en küçük en y  metodları kullanılır [11]. Bu çalış-
madak  S/N değerler n n bel rlenmes nde, şleme ver ml l ğ  bakımından Ra değer n n en küçük olması sten ld ğ  ç n 
denklem (1)‘de ver len “en küçük en y ” prens b ne karşılık gelen formül kullanılmıştır.
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Burada;  ölçülen yüzey pürüzlülük değerini,  ise yapılan deney sayısını ifade edtmektedir. Deneysel sonuçlara 
%95 güven aralığında varyans analizi (ANOVA) uygulanarak Ra üzerindeki değişkenlerin etki seviyeleri belirlenmiştir. 

Tablo 4. Deney koşulları ve yüzey pürüzlülük değerler
Deney No Dönme Hızı

(dev/dak)
İlerleme

(mm/dev)
Talaş derinliği 

(mm)
Ra 

(µm)
1 1000 0,10 0,25 2,30
2 1000 0,15 0,50 3,42
3 1000 0,20 0,75 4,31
4 1400 0,10 0,50 1,43
5 1400 0,15 0,75 2,78
6 1400 0,20 0,25 3,01
7 2000 0,10 0,75 0,91
8 2000 0,15 0,25 2,50
9 2000 0,20 0,50 3,20

Kontrol faktörler n n S/N oranı üzer ndek  ana etk ler  Tablo 5’de ver lm şt r. Her kontrol faktörü ç n S/N oranı’nda en 
büyük değere sah p olan sev ye, o faktör ç n en y  sev ye anlamına gelmekted r. Böylece, en y  faktör/sev ye komb nas-
yonu A3B1C3 olarak tesp t ed lm şt r. Ra ç n kontrol faktörler n n S/N oranı graf ğ  Şek l 2’de  görülmekted r. Graf k n-
celend ğ nde de, A3B1C3 deney komb nasyonunun, S/N oranına göre en y  faktör komb nasyonu olduğu görülmekted r.

Tablo 5. En uygun faktör sev yeler n n bel rlenmes  (S/N)
 Sembol Faktörler Sev ye 1 Sev ye 2 Sev ye 3 Max-M n Sıra

A Dönme hızı -10,202 -7,186 -5,748* 4,454 2
B İlerleme -3,174* -9,173 -10,788 7,614 1
C Talaş der nl ğ -8,255 -7,963 -6,917* 1,338 3

200014001000

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11
0,200,150,10 0,750,500,25

Dönme hızı İlerleme Talaş derinliği

Sinyal/Gürültü oranı: En küçük en iyi

Şek l 2. S/N oranları ç n faktör etk ler  graf ğ

Del k şleme proses n n performans kr terler  üzer nde etk l  faktörler  ve bu faktörler n katkı paylarını hesaplamak ç n  
varyans anal z  (ANOVA) yapılmıştır. ANOVA sonuçları Tablo 6’dan görülmekted r. ANOVA ç zelges nden performans 
üzer nde en öneml  etk ye sah p faktörün lerleme olduğu görülmekted r. Ayrıca faktörler n yüzde olarak etk ler  ncelen-
d ğ nde; lerleme faktörünün etk s n n % 71,42; dönme hızının etk s n n % 26,22; talaş der nl ğ n n etk s n n % 0,13 
olduğu görülmekted r. 

Tablo 6. ANOVA sonuçları
Faktörler SD KT KO F oranı P oranı YD(%)

Dönme hızı 2 2,21829 1,10914 11,78 0,078 26,22
İlerleme 2 6,04116 3,02058 32,07 0,030 71,42

Talaş derinliği 2 0,01069 0,00534 0,06 0,946 0,13
Hata 2 0,18836 0,09418 - - 2,23

Toplam 8 8,45849 - - - 100
SD: Serbestlik derecesi, KT:Kareler toplamı, KO: Kareler ortalaması, YD:Yüzde dağılımı

S: 0,306884; R2= %97,77; R2 (adj)=%91,09
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Faktörler n önem sırası d kkate alınarak b r sıralama yapıldığında faktörler B, A ve C şekl nde sıralanırlar. Bunlardan B ve 
A faktörler n yanıt üzer nde daha büyük b r etk ye sah p olduğu görülmekted r. C’n n se etk s n n olmadığı görülmek-
ted r.  Graf k ncelend ğ nde, A3B1C3 deney komb nasyonunun, S/N oranına göre en y  faktör komb nasyonu olduğu 
görülmekted r. A3B1C3 deney komb nasyonu, del k şleme proses nde en y  yüzey pürüzlülük değerler n n elde ed ld ğ  
faktör sev yeler  olarak tesp t ed lm şt r. 

3.2.  Regresyon Denklem , Sonuçları ve Değerlend r lmes
Regresyon anal z  ç n kurulan model, bağımlı (açıklanan) değ şken ve bağımsız (açıklayan) değ şkenler  çeren b r mo-
deld r. Böyle b r modelde; bağımlı değ şkendek  değ ş m, bağımsız değ şkenler le açıklanmaya çalışılır. Regresyon denk-
lemler  sonucunda elde ed len bel rtme katsayısı (R2) bağımsız değ şkenler n bağımlı değ şken  açıklama oranı modeldek  
açıklama m ktarının açıklanamayan m ktara oranıdır. Regresyon sonuçlarında bel rtme katsayısı (R2) 1’e ne kadar yakın 
bulunursa bağımlı değ şkendek  değ ş m n büyük b r kısmı bağımsız değ şken tarafından açıklanab lmekted r [12,13]. 
Ra değerler  ç n elde ed len I. dereceden regresyon denklem  denklem (2)’de ver lm şt r. Regresyon denklem katsayıları 
Ç zelges ndek ; Coef: Değerler n katsayılarını, Coef SE: Katsayılardak  standart hatayı, T: Test stat st kler n n sonucunu, 
P: Regresyon anal z n n anlamlı olup, olmadığını bel rtmekted r. P<0,05 olursa regresyon denklem nde bağımsız değ ş-
ken n bağımlı değ şkene etk s n n olduğu sonucuna varılır [13]. Ra ç n I. dereceden regresyon denklem nde bel rtme 
determ nasyon  katsayısı (R2) %89’dur. 1’e yakın olduğu ç nde değ şkenler arasında kuvvetl  b r l şk den söz ed leb l r. 
Bağımlı değ şkendek  değ ş m n %89’u bağımsız değ şkenler tarafından açıklanab l r (Tablo 7). Ra bağımlı değ şken ne 
I. dereceden denklemde en çok etk ye sah p olan bağımsız değ şken P<0,05 olduğu ç n lerlemed r. Ra ç n deneysel, I. 
dereceden regresyon ve Taguch  metodu tahm n  değerler  Tablo 8’de ver lm şt r. Tablo 8 ncelend ğ nde, en düşük ortala-
ma hata değer  % 6,67 le Taguch  metodu tahm n  değerler olup deney sonuçlarına en yakın olan değerlerd r. Şek l 3’de 
Ra ç n deneysel sonuçların, I. Dereceden regresyon model  ve Taguch  metodu tahm n  değerler  graf ğ  göster lm şt r.

Tablo7. Ra ç n I. dereceden regresyon denklem katsayıları
Predictor Coef SE Coef T P
Constant 1,227 0,828 1,48 0,198

Dönme hızı -0,001077 0,000349 -3,08 0,027
İlerleme 19,60 3,52 5,57 0,003

Talaş derinliği 0,127 0,703 0,18 0,864

Yapılan deneysel çalışmaların sonuçları le oluşturulan lerleme le dönme hızının yüzey pürüzlülüğüne etk s  Şek l 4a’da, 
talaş der nl ğ  le dönme hızının yüzey pürüzlülüğüne etk s  Şek l 4b’de, lerleme le talaş der nl ğ n n yüzey pürüzlülü-
ğüne etk s  Şek l 4c’de görüldüğü g b  elde ed lm şt r.

Tablo 8. Ra ç n deneysel, I. dereceden regresyon ve Taguch  metodu tahm n  değerler
Deney No Taguchi metodu I. Dereceden regresyon deklem

Deneysel Tahmini Hata (%) Deneysel Tahmini Hata (%)
1 2,30 2,191 4,73 2,30 2,142 6,87
2 3,42 3,624 5,98 3,42 3,154 7,79
3 4,31 4,214 2,22 4,31 4,165 3,36
4 1,43 1,334 6,68 1,43 1,743 21,88
5 2,78 2,671 3,92 2,78 2,755 0,92
6 3,01 3,214 6,79 3,01 3,671 21,97
7 0,91 1,114 22,47 0,91 1,129 24,01
8 2,50 2,404 3,82 2,50 2,045 18,19
9 3,20 3,091 3,40 3,20 3,057 4,47

Ortalama hata : 6,67 Ortalama hata : 12,16
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4,54,03,53,02,52,01,51,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Gerçek Ra

Taguchi Method (Gerçek- Tahmini Ra) Grafiği

4,54,03,53,02,52,01,51,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Gerçek Ra

Lineer Regresyon (Gerçek- Tahmini Ra) Grafiği

Şek l 3. Ra ç n deneysel sonuçların, I. Dereceden regresyon model  ve Taguch  methodu le karşılaştırılması

(a) (b)

(c)
Şek l 4. Performans karakter st kler n n yüzey pürüzlülüğe etk  graf kler

Yapılan deneysel çalışma sonucu elde ed len ver ler le oluşturulan lerleme m ktarı le dönme hızının yüzey pürüzlülüğü-
ne etk s  Şek l 4a ‘da, talaş der nl ğ  le dönme hızının yüzey pürüzlülüğüne etk s  Şek l 4b, lerleme le talaş der nl ğ n n 
yüzey pürüzlülüğüne etk s  Şek l 4c’de göster lm şt r. Şek l 4a’dak  ver ler değerlend r ld ğ nde, lerleme le dönme hızına 
bağlı olarak en uygun yüzey pürüzlülüğü, lerlemen n düşük dönme hızının se büyük değerler nde elde ed ld ğ  görül-
mekted r. Şek l 4b’dek  ver ler ncelend ğ nde, her k  parametren n de büyük değerler nde elde ed lm şt r. Parametre 
değerler  düşük alındığında yüzey pürüzlülük değerler  de artmaktadır. Şek l 4c’dek  ver ler ncelend ğ nde, lerleme le 
talaş der nl ğ ne bağlı olarak en uygun yüzey pürüzlülüğü, lerlemen n düşük talaş der nl ğ n n se büyük değerler nde 
elde ed ld ğ  görülmekted r.

3.2. Doğrulama Deneyler  
Opt m zasyon şlem n n son adımı, opt mal değerler  veren koşulun öngörülen y leşmey  sağlayıp sağlamadığını doğru-
lamak ç n test ed lmes d r. Doğrulama test  sonuçları Tablo 9’da ver lm şt r. Yapılan bu çalışmada, del k şleme proses  
sonucunda yüzey pürüzlülüğü ç n opt mum sonuca mevcut deney koşullarından A3B1C3 deney  şartında ulaşılmıştır. 
Taguch  tarafından bel rlenen opt mum kesme şartlarındak  yüzey pürüzlülüğü değer n n hesaplanmasında denklem (3) 
ve denklem (4) kullanılmıştır [14, 15].
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Tablo 9. Doğrulama deney sonuçları
Yüzey Pürüzlülüğü Başlangıç parametresi Optimum proses parametresi

Tahmini    Deneysel
Seviye A2B2C2 A3B1C3 A3B1C3

Ra (µm) 2,91 1,115 0,91
S/N (dB) -9,278 -0,415 0,819

Bu doğrulama, başlangıç parametres  A2B2C2 yer ne opt mum proses parametres  kullanıldığında A3B1C3 s nyal gürültü 
oranında 10,097 (dB)’l k b r y leşme olduğunu göstermekted r. Doğrulama deneyler nden elde ed len sonuçlar yapılan 
opt m zasyonun başarısını yansıtmaktadır. 

. SONUÇLAR 
Bu çalışmada Taguch  deneysel metodu kullanılarak,  AA 5754 Alüm nyum alaşımına uygulanan del k şleme proses nde 
etk l  olan faktörler n opt m zasyonu gerçekleşt r lm şt r. Yüzey pürüzlülüğü m n mum yapan kesme koşulları ç n s n-
yal/gürültü oranları hesaplanarak bel rlenm şt r. Bununla b rl kte varyans anal z  le kesme parametreler n n performans 
kr terler   üzer ndek  etk ler  bel rlenm şt r. ANOVA sonuçlarına baktığımızda, performans  değerler  üzer ndek  en 
etk l  parametren n sırasıyla, lerleme (% 71,42), dönme hızı (%26,22) ve talaş der nl ğ  (% 0,13) olduğu görülmüştür. 
Taguch  methodu kullanılarak elde ed len opt mum değerler ncelend ğ nde; dönme hızının 2000 dev/dak, lerlemen n 
0,10 mm/dev ve talaş der nl ğ n n 0,75 mm olması durumunda en y  performans değerler n n elde ed ld ğ  görülmüştür.

Deneyler sonunda elde ed len yüzey pürüzlülük değerler  ç n regresyon le tahm n model  oluşturulmuştur. I. dereceden 
regresyon denklem model  le Ra’nın en küçük değer  ç n %89’luk bel rtme katsayısı olduğu elde ed lm şt r. Ra bağımlı 
değ şken ne I. dereceden denklemde en çok etk ye sah p olan bağımsız değ şken n lerleme olduğu ortaya çıkmıştır. 
Yapılan tahm n deneyler  sonucunda oluşturulan I. dereceden matemat ksel denklemler n ortalama % 87 ken Taguch  
metodu tahm n  % 93 doğrulukta olduğu tesp t ed lm şt r.

Doğrulama deneyler  sonucuna göre, AA 5754 Alüm nyum alaşımının del k şlenmes ndek  opt mal proses performansı-
nın bel rlenmes nde Taguch  opt m zasyon metodunun başarılı b r şek lde uygulandığı tesp t ed lm şt r.
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