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Bu çaiişmada, hidrokarbon karışımların yapı analizinde tahmin yöntemlerinden biri olan, 

Fonksiyonlu Grup Analizi (FGA) tahmin yöntemi incelenmiştir. FGA tahmin yönteminin 

kullanılmasında, quadratik yapıda bir objektif (amaç) fonksiyon tanımlanmıştır. Bu amaç fonksiyonun 

optimum değerini buimak için, optimizasyon yöntemlerinden WoJfe algoritması kullanılarak 

minimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir.

Fonksiyonlu Grup Anaiizi yönteminin uygulanmasında, kompleks hidrokarbon karışımları olarak 

Tunçbilek, Soma-Merkez ve Elbistan linyitlerinden elde edilen sıvı ürünler kullanılmıştır. Bunun için, 

Tunçbilek, Soma-Merkez ve Elbistan linyitlerinin süperkritik koşullarda toluen ile ekstraksiyonu 

sonucu eide edilen sıvt ürünler, kolon kromatografisi kullanılarak, fraksiyonlarına ayırılmıştır ve herbir 

fraksiyon için elementel analiz, ^H-NMR (Proton Nuclear Magnetic Resonance) ve ^ C -N M R  

(Carbon 13 Nucîear Magnetic Resonance) analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları değerlendirilerek, 

fonksiyonlu grupların derişimieri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, fonksiyonlu grupların 

derişimleri üzerine kütle denklikleri kurularak, bu denklikler analitik sonuçlara eşitlenmiştir.

Herbir fraksiyon için, derişimleri bilinmeyen fonksiyonlu grupların derişimlerinin bulunmasını 

sağlayan, doğrusal kısıtlamaları oluşturmak amacıyla, elementel analiz ve 1 H-NMR sonuçları 

kullanılmıştır. Doğrusal kısıtlamaların oluşturulmasıyla, kütle denkliklerini matris formunda ifade 

etmek mümkün olmuştur. Derişimleri bilinmeyen fonksiyonlu grup sayısı, matris formunda ifade 

edilen kütle denklikleri sayısından fazla olduğu için 13 C-NMR sonuçlarından da, bir amaç fonksiyon 

tanımlanmıştır. Doğrusal kısıtlamalara karşı oluşturulan, bu amaç fonksiyonun değerini minimum 

yapacak çözümü eide etmek için, bir optimizasyon yöntemi olan, Wolfe Algoritm ası kullanılmıştır. 

Böylece bir quadratik programlama algoritması kullanılarak, minimizasyon işlemi sonunda 

fonksiyonlu grupların bilinmeyen derişimleri bulunmuştur.

Fonksiyonlu Grup Analizi tahmin yöntemi sonucunda; Tunçbilek ve Elbistan kömürü 

fraksiyonlarının, Soma-Merkez kömürü fraksiyonlarına göre daha uzun zincir alifatik yapılar içerdiği 

ve Soma-Merkez kömürü fraksiyonlarının ise bu iki kömüre göre, daha fazla aromatik yapılar içerdiği 

gözlenmiştir. Bunun yanı sıra Tunçbilek kömürü fraksiyonlarında Elbistan kömürü fraksiyonlarına 

göre, daha uzun zincir alifatik yapılar bulunmuştur. Ayrıca Soma-Merkez kömürü fraksiyonlarında, 

çok miktarda metilen köprüsüne rastlanmıştır.


