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ÖZET 
 
Artan yaşam standartlarıyla beraber mekânlarda insanların iç konfor ihtiyacı da artmaktadır. 
Günümüzde iç konfor şartları yaygın olarak konvansiyonel buhar sıkıştırmalı sistemlerle yapılmasına 
karşın, bu sistemlerin yüksek oranda elektrik enerjisine bağımlı olması, sınırlı nem kontrolü sağlaması 
ve iç havayı temizlemede yetersiz olması dikkat çekmektedir. Konvansiyonel buhar sıkıştırmalı 
soğutma sistemlerinde havanın gizli ısısını gidermek için havayı çiğ noktasının altına kadar soğutmak 
gerekmektedir. Bu da havanın nemi alınırken hem yüksek miktarda elektrik enerjisi harcanmasına,  
hem de soğutma sisteminin COP değerinin düşmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada mekanik nem 
alma sistemlerinin yerine kullanılabilecek, nem alma ve rejenerasyon kolonlarında, daha önce 
kullanılmamış, polikarbonat dolgu malzemesi kullanılan bir açık sıvı nem alma sistemi deneysel olarak 
incelenmiştir. Sıvı kurutucu (nem alıcı) olarak kütlece %45’lik LiBr-su (Lityum bromür-su) çözeltisi 
kullanılan sistemde dolgu malzemeleri, 10 mm kalınlıklarındaki polikarbonat levhaların 30°, 45° ve 60° 
kanal açısı oluşturacak şekilde kesilmesiyle oluşturulmuştur. Sözü geçen kanal açılarının, hava hızının 
ve sıvı kurutucu debisinin sistemin nem alma verimine, elektriksel ve ısıl performans katsayısına etkisi 
incelenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sıvı kurutucu, sıvı kurutucu nem alma sistemi, polikarbonat, polikarbonat dolgu 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Human indoor comfort requirements in places increase with increasing life standarts. Nowadays, 
despite indoor comfort conditions are provided by conventional vapor compression systems, it is 
noteworthy that these systems are highly dependent on electrical energy, limited humidity control and 
inadequate air cleaning. In conventional vapor compression refrigeration systems, it is necessary to 
cool air below dew point to remove latent heat. This causes both large amount of electricity 
consumption and low coefficient of performance in system. In this study, an open liquid desiccant 
dehumidification system, using polycarbonate packing material in dehumidification and regenerator 
columns, has not been used previously, which can be used instead of mechanical dehumidification 
systems, was experimentally investigated. The packing material of the system, using 45 mass percent 
LiBr-aq (Lithium bromide-water) solution as desiccant, was formed by cutting polycarbonate sheets 10 
mm thickness to form 30°, 45° and 60° channel angles. The effect of these channel angles, air velocity 
and liquid desiccant flow rate on dehumidification efficiency, electrical and thermal coefficient of 
performance were investigated.  
 
Key Words: Liquid desiccant, liquid desiccant dehumidification system, polycarbonate, polycarbonate 
packing     
 
 

Effects of Flow Rates and Packing Channel Angles on System Performance of LiBr-aq Open Liquid Desiccant 
Dehumidification System 

 Termodinamik Sempozyumu 

 

http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/etkinlik_metin.php?etkinlikkod=288&metin_kod=1329%237


  ____________________ 1370 _______ 
 13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 19-22 NİSAN 2017/İZMİR

 

1. GİRİŞ 
 
Artan yaşam standartlarıyla beraber insanların enerji tüketimi de günden güne artmaktadır. Tüketilen 
enerjinin büyük bir kısmı (yaklaşık %75) fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtların pek uzak 
olmayan bir gelecekte tükenecek olması, insanları alternatif enerji kaynaklarına ve enerji tasarrufu 
arayışlarına yönlendirmektedir. Tüketilen toplam enerjinin büyük bir kısmının iklimlendirme (alan 
ısıtması/soğutması) uygulamalarına harcanması, araştırmacıları bu alanda çalışmaya 
yönlendirmektedir. Günümüzde yaygın olarak iklimlendirme uygulamalarında kullanılan konvansiyonel 
buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri enerji tüketimi açısından dezavantajlı sistemlerdir. Bu sistemlerin 
kullanımı yüksek enerji tüketiminin yanında, bulundurduğu ozon delici ve yüksek oranda sera etkisi 
içeren CFC/HCFC (kloroflorokarbonlar) gazları sebebiyle çevresel tartışmaları da beraberinde 
getirmektedir. Bu sebeple bu sistemlere alternatif olabilecek iklimlendirme sistemleri üzerinde 
çalışmalar yapılmış ve hala yapılmaktadır [1-2].  
 
Bağıl nemin fazla olduğu bölgelerde, özellikle soğutmada, iç hava konforunun iyileştirilmesinde 
soğutma işlemi kadar havanın neminin kabul edilebilir bir düzeye getirilmesi yani havadaki gizli ısının 
da giderilmesi önem taşımaktadır. Konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde havanın 
gizli ısısı, hava buharlaştırıcıda çiğ noktasına kadar soğutularak giderilebilmektedir. Bu uygulama, 
hem gizli ısının giderilmesine harcanan enerjinin yüksek olmasına, hem de sistem performansının 
(COP) düşmesine sebep olmaktadır. Bu durum sıcaklık kontrolünden bağımsız nem kontrolünün 
yapılmasını gerekli kılmaktadır. Havanın gizli ısısının daha az enerji harcanarak giderilebilmesi ve 
bağıl nem oranının gerekli düzeye getirilebilmesi için sıvı kurutucu nem alma sistemleri geliştirilmiştir. 
 
Sıvı kurutucu nem alma sistemlerinin çalışma prensibi, yüzey buhar basıncı havadan düşük olan bir 
malzeme kullanılarak, havadaki su buharının soğurulup gizli ısının duyulur ısıya dönüştürülmesine 
dayanır. Bu şekilde, havadaki gizli ısı herhangi bir mekanik enerji harcanmadan ya da çok az miktarda 
mekanik enerji harcanarak duyulur ısıya çevrilmiş olur. Sıvı kurutucu nem alma sistemlerinin 
konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleriyle beraber kullanılması durumunda, %35’e varan 
enerji tasarrufu sağlanabileceği [3], sistem performans katsayısının (COP) ise %50 arttırılabileceği 
belirtilmiştir [4]. 
 
Sıvı kurutucu nem alma sistemlerinin konvansiyonel buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine göre 
oldukça önemli avantajları bulunmaktadır. Birincisi, bu sistemlerin kullanımıyla daha düşük enerji 
tüketimiyle nem kontrolü sağlanır ve nemi alınmış hava ile iç hava kalitesi önemli ölçüde arttırılır. Bir 
diğer avantajı ise, daha iyi nem kontrolü yapılarak, nemden dolayı yapılarda meydana gelebilecek küf, 
mantar ve çürüme gibi olumsuzlukların önüne geçilebilir. Son olarak, sıvı kurutucu nem alma 
sistemleri evaporatif soğutma sistemleri ile kullanıldığında CFC gazlarının kullanımı tamamen 
giderilebilecek, konvansiyonel soğutma sistemleri ile kullanılması durumunda ise CFC kullanımı 
önemli ölçüde azaltılabilecektir [5]. Bu ve buna benzer diğer avantajlar sıvı kurutucu nem alma 
sistemlerinin kullanımını cazip hale getirmektedir. 
 
Bu çalışmada, mekanik nem alma sistemleri yerine kullanılabilecek, nem alma ve rejeneratör 
kolonlarında dolgu malzemesi olarak, daha önce kullanılmamış, polikarbonat levhalar kullanılan bir 
sıvı kurutucu nem alma sisteminin tasarımı ve performans analizi yapılmıştır. Sıvı kurutucu olarak 
LiBr-su çözeltisi kullanılan sistemde dolgu kanal açılarının ve akış hızlarının sistemin nem alma 
verimine, elektriksel ve ısıl performans katsayılarına (COP) etkisi incelenmiştir.  
 
 
 
 
2. MALZEME VE YÖNTEM 
 
Çalışmada önerilen sıvı kurutucu nem alma sistemi, temel olarak, şekil 1’de görüldüğü gibi hava 
fanlarından, nem alma ve rejeneratör kolonlarından, sıvı pompalarından ve plakalı ısı değiştiricilerden 
oluşmaktadır. Sistemde ölçüm yapabilmek için çeşitli noktalara hız, sıcaklık ve bağıl nem sensörleri 
yerleştirilmiştir.  
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Şekil 1. Sıvı kurutucu nem alma sistemi ve üzerindeki sensörler  
 

Deney düzeneğinde nem alma ve rejeneratör kolonları 10 mm kalınlığında şeffaf pleksiglas levhaların, 
kolon boyutları 30x30x120 cm olacak şekilde yapıştırılmasıyla imal edilmiştir. Kolonlarda kullanılan 
polikarbonat dolgu malzemesi ise 2x6 m boyutlarındaki büyük polikarbonat levhaların 30°, 45° ve 60° 
kanal açısı oluşturacak şekilde, 30x30 cm boyutlarında kesilmesiyle oluşturulmuştur. Polikarbonat 
dolgu malzemesinin oluşturulma aşamaları ve kolonların içindeki görünümü Şekil (2)’de gösterilmiştir. 
 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Polikarbonat levhaların hazırlanması ve kolonlara yerleştirilmesi  
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Şekil 3. 30°, 45° ve 60° kanal açılı polikarbonat levhalar 
 

30°, 45° ve 60° kanal açılı 10 mm kalınlığındaki polikarbonat levhalar Şekil (3)’te gösterilmiştir.  
 
Hazırlanan polikarbonat levhaların yüzey alanı yoğunlukları ve gözeneklilik değerleri üç açıdan farklı 
üçer numune alınıp ölçülmüştür. Polikarbonat dolgu malzemelerinin birim hacimdeki ortalama yüzey 
alanı yoğunlukları ve gözeneklilik değerleri standart sapmalarıyla beraber Tablo (1)’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 1. Polikarbonat dolgu malzemesi ortalama yüzey alanı ve gözeneklilik değerleri 
 

Kalınlık 10 mm 

Kanal Açısı 30° 45° 60° 

Yüzey alanı yoğunluğu (m2/m3) 370±1 371±1 369±3 
Gözeneklilik (%) 89±1.1 88±0.7 88±0.7 

 

Hava Fanı

Nem Alıcı 
(Absorber)

Rejeneratör 
(Desorber)

Hava Fanı

Kuru Hava
Çıkışı

Nemli Hava
Çıkışı

Soğuk su Sıcak su

Hava Hattı
Desikant 

Hattı Su hattı

Ortamdan 
hava girişi

Kule 
dolgusu

çıkış giriş girişçıkış

Kule 
dolgusu

Seyreltik 
çözelti

Derişik 
çözelti

Nozul

Sıvı 
pompası

Ortamdan 
hava girişi

1

2

3

4

56

7
8

 
 

Şekil 4. Sıvı kurutucu nem alma sistemi şematik görünümü 

60o 

45o 

30o 
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Şekil 4’te sistem şematik olarak gösterilmiştir. Sistemde nemi alınacak hava nem alma kolonuna hava 
fanı (1) ile gönderilmektedir. Nem alma kolonuna (Absorber) gönderilen nemli havanın nem alma 
kolonunda derişik sıvı kurutucu çözeltisiyle bir miktar nemi alınmaktadır. Havadan bir miktar su buharı 
alan çözelti seyreltik hale geçer. Seyreltik sıvı kurutucu çözeltisi, (6) noktasındaki sıvı pompası 
yardımıyla ısıtılmak üzere ısı değiştiriciye gönderilir. Sıvı kurutucu çözeltisi sıcaklığı bir miktar 
arttırılarak rejeneratör (Desorber) kolonuna gelir ve burada (3) noktasından hava fanı yardımıyla 
kolona gönderilen hava ile çözeltiden bir miktar su buharı giderilir. İçerisinden su buharı alınan fakat 
hala yüzey buhar basıncı yüksek olan çözelti, yüzey buhar basıncının düşürülebilmesi için (5) 
noktasındaki sıvı pompası ile soğutulmak üzere ısı değiştiriciye gönderilir. Isı değiştiriciden çıkan 
çözelti tekrar kullanılmak üzere nem alma kolonuna gönderilir ve bu şekilde çevrim tamamlanır.   
 
 
 
 
3. SİSTEM PERFORMASININ HESAPLANMASI 
 
Sistemde kolon girişleri ve çıkışlarında havadaki su buharının doyma basıncı Antonie denklemi ile 
bulunmuştur: 

 

(kPa)      (1) 

Burada, A=16.3872, B=3885.7 ve C=230.17 sabit katsayılar olup su buharı için Antonie 
parametreleridir [6]. Havanın mutlak nemi ise aşağıdaki eşitlik ile tanımlanmıştır: 

 

(kg/kg)      (2) 

Burada  (kPa), havanın toplam basıncını göstermektedir. Nem alma kolonunun nem alma verimi ise 
eşitlik (3) ile hesaplanmıştır [7]: 

 

      (3) 

Eşitlik (3)’te  (kg/kg) ve  (kg/kg) sırasıyla havanın nem alma kolonu girişindeki ve çıkışındaki 
mutlak nemini göstermektedir.  (kg/kg) ise LiBr-su çözeltisi ile dengede olan havanın mutlak nemi 
olup, çözeltinin bulunduğu sıcaklıktaki buhar basıncı kullanılarak eşitlik (2) ile hesaplanmıştır. Birim 
zamanda kazanılan buharlaşma ısı enerjisi ise eşitlik (4) ile hesaplanmıştır. 
  

 

      (kW)     (4) 
  
Eşitlik (4)’te  (kg/s) havanın nem alma kolonu içindeki kütlesel debisini,  (kJ/kg) ve  (kJ/kg) ise 
sırasıyla havanın nem alma kolonu girişindeki ve çıkışındaki entalpilerini göstermektedir. Sistemde 
birim zamanda harcanan ısıl enerji ise eşitlik (5) ile belirlenmiştir: 
 

 

      (kW)     (5) 
 
Burada,  (kg/s) ısıtma suyunun ısı değiştiricideki kütlesel debisini,   (kJ/kg.K) ısıtma suyunun 
ortalama özgül ısısını,  (K) ve  (K) ise sırasıyla ısıtma suyunun ısı değiştiriciye giriş ve çıkış 
sıcaklıklarını göstermektedir.  
 
Sistemin ısıl performans katsayısı eşitlik (6) ile hesaplanmıştır: 

 

      (6) 

Elektriksel performans katsayısı ise eşitlik (7) ile bulunmuştur: 

 

      (7) 

Eşitlik (7)’de  (kW) birim zamanda harcanan elektrik enerjisini göstermektedir. 
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3.1. Belirsizlik Analizi 
 
Önerilen sıvı kurutucu nem alma sisteminde nem alma verimi, ısıl ve elektriksel performans katsayıları 
deneysel veriler temel alınarak hesaplandığından sistemde belirsizlik analizi yapılması gerekmektedir.  
 
Tablo 2. Sistemdeki ölçüm aletleri ve hassasiyetleri 
 

Tip Ölçüm Yeri Hassasiyet 
VAISALA HMT120 Kolon giriş-çıkış hava sıcaklığı ve bağıl nemi ±%1.5 Bağıl Nem, ±0.2 °C Sıcaklık 
KIMO-CTV210 Kolon giriş hava hızı ±%0.3 
CF Signet Capteur 515 Kolon giriş sıvı kurutucu hızı ±%0.5 

K tipi ısıl-çift Isı Değiştiriciler su giriş-çıkış sıcaklıkları, sıvı 
kurutucu kolon giriş sıcaklıkları %0.4 °C 

 
Tablo (2)’de ölçüm aletlerinin ölçüm hassasiyeti değerleri verilmiştir. Bu hassasiyet değerlerine göre 
nem alma veriminin belirsizliği eşitlik (8) ile hesaplanmıştır [8]: 

 

(8) 

Burada  ve  değerleri, ölçülen sıcaklık, bağıl nem ve basınç değerlerine bağlı oldukları için  
ve  belirsizlik değerleri, tablo (2)’de 1. satırda bulunan hassasiyet değerleri temel alınarak 
hesaplanmıştır.  değeri ise K tipi ısıl çift ile ölçülen çözelti sıcaklığına ve çözelti konsantrasyonuna 
bağlı olduğundan  belirsizlik değeri, tablo (2)’de 4. satırdaki hassasiyet değeri kullanılarak 
hesaplanmıştır. 
 
Aynı şekilde  ve  değerlerinin belirsizlikleri sırasıyla eşitlik (9) ve (10) ile hesaplanmıştır: 

 

(9) 

 

(10) 

Isıl ve elektriksel performans katsayılarının belirsizliği eşitlik (9) ve (10)’da hesaplanan  ve  
değerlerinin belirsizliğinden yola çıkılarak aşağıdaki eşitliklerle belirlenmiştir: 

 
 

(11) 

 

(12) 

Hesaplanan tüm değerlerin belirsizlik analizi EES yazılımı yardımıyla ile bulunmuştur. Ölçüm 
cihazlarının hassasiyetinden kaynaklanan hatalar dikkate akınarak bağıl hatalar hesaplanmıştır. 
 
 
 
 
4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Önerilen LiBr-su sıvı nem alma sisteminde, 10 mm kalınlığındaki 30°, 45° ve 60° üç ayrı kanal açılı 
polikarbonat levhalar kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneylere ait bazı parametreler 
Tablo (3)’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Deneysel parametreler 
 

 
Parametre adı Ölçülen/Belirlenen Değer 

Sıvı kurutucu Kütlece %43 LiBr Çözeltisi 
Dolgu yüksekliği, cm 60 
Ortalama hava kütlesel debisi, m3/h 400, 680, 1000 
Ortalama çözelti kütlesel debisi, kg/s 1.42, 1.85 
Hava fanı dönme frekansı, Hz 20, 34, 50 
Sıvı pompası dönme frekansı, Hz 20, 26 
Soğutma suyu ortalama giriş/çıkış sıcaklıkları 14 / 22 °C 
Isıtma suyu ortalama giriş/çıkış sıcaklıkları 59.1/50.2 °C 
Ortalama çözelti sıcaklığı (nem alma kolonu) 28.7 °C 
Ortalama çözelti sıcaklığı (rejeneratör) 45.8 °C 

 

 

 
 

Şekil 5. 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemesinde nem alma veriminin değişimi 
 
 
Nem alma kolonunun nem alma veriminin havanın hızına, sıvının hızına ve kanal açısına göre 
değişimi Şekil (5)’te gösterilmektedir. 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemeleri ile gerçekleştirilen 
deneylerde nem alma verimi %43-68 arasında bulunmuştur. 30 ve 60o’lik açılara sahip dolgu 
malzemelerinde hava hızının artması nem alma verimini düşürürken sıvı hızının artması nem alma 
verimini arttırmıştır. 45o’lik polikarbonat dolgu malzemelerinde ise sıvı hızının artması nem alma 
verimini düşürmüştür. 
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Şekil 6. 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemesinde ısıl performans katsayısının değişimi 

 
Şekil (6), 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemeleri için hesaplanan ısıl performans katsayısı 
değerlerini göstermektedir. Hava ve sıvı hızlarının artması tüm kanal açılarında ısıl COP değerinde 
olumlu etki yaratmıştır.  Her üç kanal açısı için en yüksek ısıl COP değeri 0.13 olarak 60°’lik polikarbon 
levhada, 1000 m3/h hava ve 1.85 kg/s sıvı kurutucu debisinde hesaplanmıştır. 
 
Şekil (7), hava akış hızı, sıvı akış hızı ve dolgu malzemesinin kanal açılarının elektriksel performans 
katsayısı değerlerine olan etkisini göstermektedir. 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemeleriyle 
yapılan deneylerde elektriksel COP değerleri 0,75-1,65 aralığında bulunmuştur.   

 

 

 
 
Şekil 7. 30°, 45° ve 60° kanal açılı dolgu malzemesinde elektriksel performans katsayısının değişimi 
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Tablo 4. Literatürdeki bazı sistemlerin ısıl performans katsayıları 
 

Kaynak Sistem Isıl COP 
Agyenim vd. [9] Açık sıvı kurutucu sistemi LiBr/H2O 0.58 
Enteria vd. [10] Çift kademeli açık sıvı absorpsiyon hava 

şartlandırma sistemi, CaCl2 ve LiCl 
0.73 

Al-Farayedhi ve Gandhidasan [11] Hibrit mekanik sıkıştırmalı ısı pompası ile 
açık sıvı kurutucu sistemi 

1.25 

Gommed ve Grossman [12] Açık çevrim absorpsiyon hava şartlandırma 
sistemi 

0.8 

Crofoot ve Harrison [13] Açık sıvı kurutucu sistemi 0.47 
Hassan ve Mohamad [14] Açık sıvı kurutucu sistemi 0.24 – 0.28 
Hellman ve Grossman [15] Açık sıvı kurutucu sistemi 0.43 
Collier [16] Açık sıvı absorpsiyon soğutma sistemi 0.45 
Liu vd. [17] Açık sıvı kurutucu sistemi, LiCl ve LiBr 0.47 
Lowenstein [18] Açık sıvı kurutucu sistemi 0.40-0.48 
Tua vd. [19] Açık sıvı kurutucu sistemi, LiCl 

65 °C sıcaklık kaynağı ile 
0.55 

Kanoğlu vd. [20] Açık sıvı kurutucu sistemi, sayısal çalışma 0.35 
Zeidan vd. [21] Açık sıvı kurutucu sistemi, CaCl2 0.35 

 
Tablo (4)’te literatürdeki bazı benzer çalışmalarda elde edilen ısıl COP değerleri gösterilmiştir.  
Önerilen açık sıvı kurutucu nem alma sisteminde ise en yüksek ısıl COP değeri 0.13 olarak elde 
edilmiştir. Literatürdeki verilerle karşılaştırıldığında önerilen sistemin ısıl COP değerinin düşük olduğu 
görülmektedir.  
 
Sistemin performans parametreleri için bağıl hata değerleri ise, nem alma verimi ( ) değeri için 
%4.5,  değeri için %3.2,  değeri için %3.8,  değeri için %5.1 ve  değeri için %2.1 
bulunmuştur. 
 
 
 
 
5. SONUÇ 
 
Bu çalışmada, kolonlarda dolgu malzemesi olarak, daha önce kullanılmamış, polikarbonat dolgu 
malzemesi kullanılan bir LiBr-su açık sıvı kurutucu nem alma sisteminin tasarımı yapılarak, hava ve 
sıvı kurutucu çözeltisi akış hızlarının ve dolgu kanal açılarının sistem performansına etkisi 
incelenmiştir.  
 
Grafiklerden de anlaşılabileceği gibi sistem için belirlenen performans kriterleri, yüzey alanları 
yoğunluğu birbirine yakın olması sebebiyle dolgu kanal açılarından çok fazla etkilenmemektedir. Buna 
karşın sıvı kurutucunun hızının artması kütle transferi katsayısını arttırdığından özellikle ısıl COP ve 
elektriksel COP değerlerinde önemli derecede artış sağlamıştır. Sıvı hızının artması 30° ve 60° kanal 
açılı dolgu malzemelerinde nem alma verimini de iyileştirmiştir. Hava hızının artması ise nem alma 
veriminde, hava-sıvı kurutucu temas süresinin azalmasından dolayı, bir azalışa sebep olmuştur. Buna 
karşın elektriksel COP ve ısıl COP değerlerinde, hava hızının artması, önemli bir iyileşme sağlamıştır.  
 
Elde edilen sonuçlara bakıldığında açık sıvı kurutucu nem alma sisteminin performansının, sıvı 
hızlarından ve hava hızlarından yüksek oranda etkilendiği görülebilmektedir. Bunun yanında daha 
yüksek yüzey alanlarına sahip polikarbonat levhalar kullanılarak, sistemin teorik analizleriyle optimum 
dolgu yüksekliği ve kanal açısı belirlenerek sistem performansı daha da iyileştirilebilecektir.     
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