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Ölçü Transformatörlerinin Elektrik Alan Analizleri
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Öz
Transformatörler sargılarında beklenmedik bir anda oluşan aşırı gerilim ve akımlara karşı transformatörün mekanik
açıdan dayanıklılığının tahmin edilebilmesi, transformatör üreticileri için tasarım sürecinde çok önemlidir. Ani olarak
meydana gelen yüksek gerilim ve akımlar elektrik güç sistemleri öenm teşkil etmektedir. Bu nedenle beklenmedik ani
akım ve gerilimlerin analizlerinin doğru gerçekleştirilmesi güç sistemlerinde son derecede önemlidir. Ani olarak
meydana gelen akımlara karşı transformatörlerin mekanik dayanımının sağlanabilmesi için tasarım sürecinde aşırı
akımlara maruz kalan kısımların belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Maxwell ortamında modelllenen ölçü
transformatörlerinin, elektrik alan dağılımları, transformatörlerin sargılarında meydana gelen aşırı akımlar, yalıtım
malzemelerinde meydana gelen zorlanmalar ve sargılardaki elektrik alan-gerilim dağılımı ilişkileri analiz edilmiştir.
Bunun için Sonlu Elemanlar Yöntemi'ne (SEY) dayanarak çözüm gerçekleştiren ANSYS@Maxwell yazılım programı
ile transformatörlerin 2D modelleri kullanılmıştır. Bu sayede, sargılardaki elektrik alan-gerilimi dağılımları, mekanik
dayanımın az olduğu bölgeler ve yalıtım malzemelerinde bozulmaya neden olabilecek kritik bölgeler belirlenmiştir.
.
Anahtar Kelimeler: Elektrik alanı, Ölçü transformatörü, SEY, Maxwell-3D.

Electric Field Analysis of Instrument Transformers
Abstract
Predicting the mechanical strength of the transformer against overvoltages and currents unexpectedly occurring in
transformer windings is very important for transformer manufacturers in the design process. Suddenly occurring high
voltages and currents are important in electrical power systems. Therefore, accurate analysis of unexpected inrush
current and voltage is extremely important in power systems. In order to ensure the mechanical strength of
transformers against suddenly occurring currents, the parts exposed to excessive currents must be determined during
the design process. In this study, the electric field distributions of the instrument transformers modeled in the Maxwell
environment, the overcurrents in the transformers' windings, the stresses in the insulation materials and the electric
field-voltage distribution relations in the windings are analyzed. For this, 2D models of transformers were used with
ANSYS@Maxwell software program, which realizes a solution based on Finite Element Method (FEM). Thus,
electric field-voltage distributions in the windings, regions with low mechanical strength and critical regions that may
cause deterioration in insulation materials were determined.
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Öz
Sosyal medya ağlarının sayısının ve kullanımının artması beraberinde nefret söylemi içeriklerinin de daha çok
paylaşılması problemini doğurmuştur. Gerek kamu otoriteleri gerekse soysal medya ağlarının kendileri, artan nefret
söylemiyle mücadele kapsamında çeşitli politikalar üretmektedir. Kullanıcılar tarafından üretilen verinin hacminin
oldukça büyük olması nedeniyle nefret söylemi tespitinde otomatik sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle son
yıllarda başta İngilizce olmak üzere birçok dil üzerinde otomatik nefret söylemi çalışması yapılmış olmasına rağmen
Türkçe üzerine kapsamlı bir çalışma henüz sunulmamıştır. Bu çalışma bu ihtiyaca karşılık vermek amacıyla
yapılmıştır. Farklı hedef gruplara dair anahtar kelimelerin geçtiği 1000 adet Türkçe tweet toplanmış ve iki
değerlendirici tarafından üç sınıflı (nefret söylemi, saldırgan ifade, hiçbiri) olarak ayrı ayrı etiketlenmiştir. Oluşturulan
Türkçe nefret söylemi veri seti sonraki çalışmalarda kullanılabilmesi için kamuya açık olarak paylaşılmıştır. Bu veri
seti üzerinde farklı özellik kümeleri ve farklı makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak çeşitli testler
gerçekleştirilmiştir. Üç sınıflı veri seti üzerinde en yüksek performans %79,9 F-ölçüm değeri ile SMO (Sıralı Minimal
Optimizasyon) algoritmasının kullanıldığı testte elde edilmiştir. Türkçe nefret söylemi tespitinde daha başarılı
sonuçlar almak için veri seti boyutunun artırılması gerekirken, sunulan bu çalışmanın gelecekte yapılacak çalışmalara
öncü niteliğinde olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nefret söylemi tespiti, makine öğrenmesi, Türkçe tweetler.

Hate Speech Detection with Machine Learning on Turkish
Tweets
Abstract
The increase in the number and use of social media networks has led to the problem of sharing hate speech content
more. Both public authorities and social media networks themselves produce various policies within the scope of
combating increasing hate speech. Automated systems are needed to detect hate speech due to the very large volume
of the data produced by users. Although, in recent years, automatic hate speech studies have been conducted on many
languages, especially English, a comprehensive study on Turkish has not been presented yet. This study was carried
out in order to meet this need. 1000 tweets in Turkish with keywords for different target groups were collected and
labeled separately in three categories (hate speech, offensive expression, none of them) by two evaluators. The Turkish
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hate speech data set created was shared publicly for use in future studies. Various tests were carried out on this data
set using different feature sets and different machine learning algorithms. The highest performance on the three-class
data set was obtained in the test using the SMO (Sequential Minimal Optimization) algorithm with 79.9% F-measure
value. While the size of the data set needs to be increased in order to achieve more successful results in detecting
Turkish hate speech, this study is expected to be a pioneer for future studies.
Keywords: Hate speech detection, machine learning, Turkish tweets.
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Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi için Açık Deniz Enerji
Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Bölgesel Sera Gazı
Emisyonunlarının Azaltılmasına Etkisi
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Öz
Yenilenebilir enerji, çevre dostu olması nedeniyle son yıllarda dünya genelinde elektrik üretiminde payını sürekli
olarak artırmıştır. Bu makale, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiden daha fazla yararlanmasını sağlayarak aynı zamanda
sera ve zehirli gaz emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada öncelikle Türkiye
ve dünyadaki mevcut sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik politikalar incelenmiştir. Daha sonra Türkiye'nin
ilgili bölgesinde Açık Deniz Rüzgar Santrali (ADRS) kurulum kriterlerine göre uygun lokasyonlar belirlenmiş ve bu
lokasyonların meteorolojik verileri Rüzgar Atlası analiz / uygulama programında (WaSP) analiz edilerek en iyi
lokasyonun bulunması sağlanmıştır. En iyi lokasyon belirlendikten sonra, ADRS ve bölgesel güç sisteminin sanal
modelleri DigSilent yazılımı kullanılarak modellenmiştir. Yük akış analizi bu model kullanılarak gerçekleştirilmiştir
ve sonuçlar, önerilen ADRS'nin ana şebekeye bağlanması durumunda bölgede 12300 ton zehirli gaz ve 2,48 milyon
ton sera gazının bir yıl içinde azaltılabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Açık deniz rüzgar Santrali, sera gazı emisyonu, yeşil enerji

Evaluation of Offshore Energy Potential for Turkey's
Mediterranean Coast and Impact on Reduction of Regional
Greenhouse Gas Emissions
Abstract
Renewable energy sources have continuously increased their share and installed power in electricity generation in
recent years, as they are green energy. This study, by increasing renewable energy capacity of Turkey also aims to
contribute to reducing emissions of greenhouse gases/toxic gases. This paper first, Turkey and in the world studies
available for the reduction of greenhouse gas emissions are discussed. Later, suitable locations were determined
according to the Offshore Wind Farm (ADRS) installation criteria (for Turkey). Afterwards, meteorological data of
these locations were analyzed with WaSP and the best location was found. After determining the best location, the
virtual models of OWF and regional transmission system are modeled using DigSilent program. Load flow analysis
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was carried out using this model. The load flow results are showed that the proposed OWF could reduce 12300 tons
of toxic gas and 2.48 million tons of greenhouse gas in one year in the region.
Keywords: Offshore Power Plant, greenhouse emissiıns, green energy
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Atıksulardan Zn Gideriminin Yapay Sinir Ağı (YSA) ile
Modellenmesi
Fatma Erdem
Turkish Medicines and Medical Devices Agency, 06520, Sıhhıye, Ankara, Turkey, (ORCID: 0000-0002-6014-6664), fatmaduran82@gmail.com

Öz
Yapılan bu çalışmada Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Atık Su arıtma tesisi için Zn giderim
tahmini YSA ile gerçekleştirilmiştir. Toksik olup ağır metal kirliliği kapsamında atıksularda oldukça sık karşılaşılan
çinkonun arıtım sonrası belirlenen limite indirgenmesi oldukça önemlidir. YSA ile modelleme çalışmalarında giriş
parametresi olarak pH, Zn ve Fe konsantrasyonu, AKM ( Askıda Katı Madde) ve TKN (Toplam Katı Madde)
seçilirken çıkış parametresi olarak Zn çıkış konsantrasyonu seçilmiştir. Verilerin eğitimi Levenberg–Marquardt ileri
besleme algoritması ile yapılmış olup deneysel veriler %75 eğitim, %15 validasyon ve %15 test olarak ayrılmıştır.
Çalışmada giriş parametreleri için farklı kombinasyonların oluşturduğu senaryolar denemiş ve sisteme ait maksimum
devir (epoch) değeri, eğitim, validasyon ve tüm biyosorpsiyon sistemi için R2 ve MSE değeri belirlenerek elde edilen
sonuçlar karşılaştırılmıştır. Aktivasyon fonksiyonunun sonuçlar üzerine etkisini görebilmek için tansig, pürelin ve
logsis transfer fonksiyonları kullanılmıştır. Çalışma sonucunda deneysel ve model tahmini çıkış akımındaki Zn
konsantrasyon değerleri karşılaştırıldığında, YSA ile sistemin iyi bir şekilde modellendiği ve modelin iyi bir tahmin
yeteneğine sahip olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Atıksu, Modelleme, Yapay Sinir Ağı

Modeling of Zn Removal from Wastewater with Artificial
Neural Network (ANN)

Abstract
In this study, Zn removal estimation for the Ankara Chamber of Industry 2nd and 3rd Organized Industrial Zone
Wastewater treatment plant was performed by Artificial Neural Network (ANN). It is very important to reduce the
zinc, which is toxic and frequently encountered in wastewater within the scope of heavy metal pollution, to the limit
determined after treatment. In the modeling studies, pH, Zn and Fe concentration, SS (Suspended Solids) and TSS
(Total Suspended Solids) were selected as input parameters, while Zn output concentration was chosen as the output
parameter. The training of the data was done with the Levenberg-Marquardt feed forward algorithm and the
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experimental data were divided into 75% training, 15% validation and 15% test. In the study, scenarios created by
different combinations for input parameters were tried and the results obtained by determining the maximum cycle
(epoch) value of the system, training, validation and R2 and MSE values for the whole biosorption system were
compared. In order to see the effect of activation function on the results, tansig, purelin and logsis transfer functions
were used. As a result of the study, when the Zn concentration values in the experimental and the model estimated
output current were compared, it was seen that the system was well modeled with ANN and the model has a good
prediction ability.
Keywords: Wastewater, Modeling, Artificial Neural Network
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Abstract
Photovoltaic (PV) generation systems are one of the most popular research areas in renewable energy. PV generation
systems require rechargeable batteries for energy storage. PV generator may be considered as a direct current (DC)
source. A step-down converter topology is used to regulate voltage and current of PV generator for battery charging.
The main purpose of this study is to operate the designed PV generation system at a maximum power point (MPP)
under different environmental conditions and to charge the battery effectively. Thereby, battery life cycle will be
enhanced. To this aim, Soltech STH-215-P PV generator has been simulated with a step-down converter and leadacid battery in the MATLAB/Simulink environment.
Keywords: Battery Charging, Photovoltaic Generator, Step-Down Converter
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Öz
Günümüz inşaat endüstrisinin en önemli hususlarının başında binalarda enerji verimliliği ve ısısal konfor açısından
yalıtım performansı gelmektedir. Bulundukları iklim bölgelerine göre binalarda ısısal konforun sağlanması amacıyla
bina projelendirmelerinde yapı malzemeleri ile ilgili uyulması gereken yönetmelik ve standartlar söz konusudur.
Projelerde yalıtım performansı binanın tasarımı ile doğrudan ilgili olduğu kadar, binanın yapımında kullanılan yapı
malzemelerinin türevleri, ısısal özellikleriyle de kaçınılmaz doğrudan ilgilidir. Bu bağlamda, teknik incelemeler
öngörülen mukavemet değerlerini sağlamak koşuluyla genellikle yapı elemanlarının yalıtım performansının
iyileştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Günümüze değin yapılagelen ağırlıklı teknik incelemelerde, bir binanın
yalıtım performansı dış bölme duvarları oluşturan yapı malzeme türevlerinin ve duvar kesit bileşenlerinin değerleri
ile doğrudan etkin olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, duvarlarda ısı yalıtımı amacıyla da sıkça tercih edilen hafif yapı
elemanı kâgir bloklar, özellikle son yaşanan doğal afetler dolayısıyla bina ölü yük dengesinin oluşturulmasında önemli
bir unsur olarak kabul görmektedir. Bu kâgir blok elemanları hafif agrega türevlerinin kullanımıyla üretilebildiği gibi,
çeşitli genleştirici ajanların kullanımıyla da gözenek oluşturulmasına bağlı gazbeton blok üretimlerine olanak
sağladığı bilinen bir gerçektir. Ancak, günümüzde kâgir elemanların üretimlerinde giderek önemsenen bir husus ise
minimum enerji tüketimi ile bu ürünlerin gerçekleştirilmesidir. Genleştirici ajan kullanımıyla üretimleri sürdürülmekte
olan çoğu yapı elemanlarının üretiminde otoklav kürlemesi uygulanmakta olup, bu da üretimde yüksek enerji
sarfiyatını gündeme getirmektedir. Bu olguyu minimize etmek amacıyla otoklav kullanmaksızın benzer teknik
performansları sağlayabilen yapı malzeme ürünlerinin minimum enerji tüketimiyle üretilebilirliğinin geliştirmesi
günümüz ekonomisi açısından da son derece önem arz etmektedir. Bu üretimlerde, otoklavsız gazbeton harcının
genleşme sürecinde matris yapısının desteklenmesi amacıyla alternatif lif materyallerinin kullanımı ve uygunluğunun
belirlenmesi de ayrıca üzerinde araştırma gerektiren bir durumdur. Günümüzde, bu uygulamaların mevcutlarına göre
yeni nesil olarak da nitelendirilebilecek yenilikçi versiyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu bildiride, endüstriyel lif atıklarının matris yapıda donatı katkısı olarak kullanıldığı otoklavsız ön kürlemeli,
genleştirilerek elde edilen kâgir blok elemanlarının üretimine yönelik sürdürülmekte olan deneysel bir ArGe
çalışmasının ön bulguları teknik olarak tartışılacaktır. Bu çalışmada, özellikle endüstriyel lif atıklarının farklı kullanım
oranlarında ve farklı sodyum sülfat oranlarında hazırlanan harç örneklerinde, genleştirici ajan etkinliğinin harcın
genleşmeye olan etkileri ve lif uygunluğu incelenmekte olup, elde edilen bulgulara dayanılarak, karışımlarda
kullanılan malzeme tür ve miktarlarının otoklavsız gazbeton blok elemanı örneklerinin teknik özelliklerine olan
etkileri detaylı analiz edilmektedir. Yeni nesil yapı elemanı örneklerinin birim ağırlık, dayanım, su emme ve ısısal
konfor özellikleri gibi fiziksel ve mekanik özellikleri bu bildiride endüstriyel yaklaşımlarıyla tartışılmaktadır.
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A Technical Analysis on the Use of Industrial Waste Fibers in
the Production of Non-Autoclaved Aerated Concrete
Masonry Block Elements

Abstract
One of the most important issues of today's construction industry is the insulation performance in terms of energy
efficiency and thermal comfort in buildings. In order to provide thermal comfort in buildings according to their climate
zones, there are regulations and standards to be followed regarding building materials in building projects. Although
insulation performance in projects is directly related to the design of the building, the derivatives of the building
materials used in the construction of the building are inevitably directly related to their thermal properties. In this
context, technical examinations are generally important in terms of improving the insulation performance of building
elements, provided that the stipulated strength values are provided. In the predominant technical examinations carried
out until today, it has been observed that the insulation performance of a building is directly effective with the values
of the building material derivatives that form the outer partition walls and the wall section components. Therefore, the
lightweight building element masonry blocks, which are frequently preferred for thermal insulation on walls, are
considered an important element in the creation of the building dead load balance, especially due to the recent natural
disasters. It is a known fact that these masonry block elements can be produced by the use of lightweight aggregate
types, as well as by the use of various expanding agents, allowing the production of aerated concrete blocks due to the
formation of pores. However, producing these products with minimum energy consumption is an increasingly
important issue in the production of masonry elements today. Autoclave curing is applied in the production of most
of the building elements, which are produced with the use of expanding agents. This brings up high energy
consumption in production. In order to minimize this phenomenon, it is extremely important for today's economy to
improve the manufacturability of building material products that can provide similar technical performances without
using autoclaves with minimum energy consumption. In these productions, in order to support the matrix structure in
the expansion process of non-autoclaved aerated concrete mortar, determining the use and suitability of alternative
fiber materials is also a matter of research. Today, there is a need for innovative versions of these applications that
can be described as a new generation according to their existing ones.
In this paper, preliminary findings of an ongoing experimental research study for the production of non-autoclave precured, expanded masonry block elements, in which industrial fiber wastes are used as reinforcement additives in
matrix structure, will be discussed technically. In this study, mortar samples with different usage rates of industrial
fiber wastes and different sodium sulphate ratios were prepared. The effects of the expanding agent activity on the
expansion of mortar and fiber suitability are examined in this study. According to the technical findings obtained, the
effects of the types and amounts of materials used in the mixtures on the technical properties of non-autoclaved aerated
concrete concrete block element samples are analyzed in detail. The physical and mechanical properties of the new
generation construction element samples such as unit weight, strength, water absorption and thermal comfort
properties are discussed in this paper with their industrial approaches.
Keywords: Industrial Waste Fiber, Reinforcement, Non-Autoclaved Aerated Concrete, Masonry Block, Expansion.
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Abstract
Event related potentials are being mostly used for disease diagnosis and brain computer interface systems. P300 signal
is one of event related potential which can be elicited from scalp especially frontal to parietal region of brain. P300
signal is occurred with oddball paradigm. According to oddball paradigm, there are 2 kind of stimuli which are target
stimuli and standard stimuli. Both 2 types stimuli are presented to subject for evoke the P300 signal.
Electroencephalography is mostly used for P300 signal acquisition. In our study we presented 9 auditory stimuli in
3×3 matrix form. 5 subjects attended to experiment. When the target stimulus was called a subject pressed the button
in our experiment. During the experiments, 7 Electroencephalography channels were used (frontal, center, and parietal
lobes channels) for P300 data acquisition. We used linear discriminant analysis, support vector machine, and
convolutional neural network for P300 signal classification. We reached the highest average classification accuracy
rate as 91.93% with using convolutional neural network.
Keywords: P300 Signal, Convolutinal Neural Network, EEG
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Öz
Teknoloji şirketlerinde yöneticiler, gelişen ve büyüyen dünyada her gün şirketleri adına önemli stratejik kararlar
verirler. Yazılım geliştirme süreçleri ile çeşitli uygulamalar geliştiren teknoloji şirketleri için küreselleşen dünyada
birçok alternatif kaynak ve konum mevcuttur. Giderlerinin büyük çoğunluğunu insan kaynağına yaptığı yatırımların
oluşturduğu yazılım geliştirme şirketlerinde, dış kaynak kullanımı ile maliyetleri azaltma, nitelikli insan kaynağına
ulaşma, pazarda iş ve müşteri odaklı konumlanma, pazara yakın olma vb. nedenler şirketleri yazılım süreçlerinde dış
kaynakları kullanmaya yöneltir. Bu çalışmada, yöneticilerin Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) göstergeleri ile
potansiyel lokasyonları değerlendirebilecekleri bir karar destek sistemi kurgulanmıştır. Ayrıca, gelişmekte olan
ülkeler arasında dış kaynak merkezi olarak yüksek potansiyele sahip olduğu öngörülen Pakistan incelenerek örnek bir
değerlendirme yapılmıştır. UNESCO Institute, WIPO ve The World Bank veri tabanları kullanılarak BTY
göstergelerine ait veriler toplanmış ve bir veri havuzu oluşturulmuştur. Değerlendirme yapılacak lokasyonun yazılım
geliştirme süreçlerinde dış kaynak kullanımına ne kadar elverişli olduğunu gösterecek genel bir resim sunulmuştur.
Değerlendirme için seçilen Pakistan ile hızlı bir gelişim içerisinde olan BRICS (Brezilya, Rusya Federasyonu,
Hindistan, Çin, Güney Afrika) ülkeleri karşılaştırılmıştır. Son 10 yıllık veriler ile yıllık bileşik büyüme oranı
hesaplanmış ve analiz için görselleştirilmiştir. Yazılım geliştirme süreçleri baz alınarak ülke genelinde BTY
göstergelerinde yer alan istatistikler, süreci besleyen girdiler ve süreç performansını yansıtan çıktılar olarak iki ana
grupta incelenmiştir. Süreç girdileri insan kaynağı ve finansal kaynaklar olarak iki alt başlıkta incelenmiştir. Bu alt
başlıklar için anahtar göstergeler belirlenmiş ve analiz edilmiştir. Süreç çıktıları fikri mülkiyet, yayın ve ihracat
çıktıları olarak belirlenmiş ve lokasyon performansı ölçülmüştür. Bunun yanında mevcut durumun daha iyi anlaşılması
için ülke özelinde inceleme yapılmıştır. Ölçülen göstergelerin etkilenmiş olabileceği değişkenler belirlenmiş ve
alınması gereken önlemler ortaya konulmuştur. Bu çalışma, yazılım geliştirme süreçlerini dış kaynak kullanarak
geliştirmek isteyen karar vericiler için bir değerlendirme aracı olarak tasarlanmıştır. Pakistan örneği kullanılarak
hazırlanan bu çalışmanın potansiyel arz eden diğer lokasyonlar için de kullanılabileceği bildirilmiştir. Ayrıca Pakistan
için bir fizibilite çalışması hazırlanarak dünü, bugünü değerlendirilmiş, geleceği için geliştirme hedefleri çıkarılmıştır.
Çalışma da belirlenen anahtar göstergeler, değerlendirilmesi planlanan farklı bir lokasyon için özelleştirilerek
kullanılabilir. Böylece karar vericiler dış kaynak kullanımında dinamik değerlendirmeler yapabilen bir karar destek
sistemi kullanabilirler.
Anahtar Kelimeler: Dış Kaynak, Yazılım Geliştirme, BTY göstergeleri, BRICS, Pakistan
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A Decision Support Tool to Evaluate Software Outsourcing
Locations with STI Indicators: A Case Study, Pakistan

Abstract
Offshore outsourcing refers to the practice of hiring an external organization to perform some or all of the software
development operations in a country. Globalization has intensified competition in the IT industry, which has led to
factors such as lower costs, faster delivery to the market, the use of highly qualified personnel, improved quality of
service, proximity to the client, and access to new markets. Subcontracting projects abroad have achieved these goals.
Particularly software development is well adapted to the requirements of working abroad, such as the ability to perform
remote work, the high content of work information, the high wage gap between countries of origin and abroad, and
the repetitive nature of work. This paper aims to provide a comparative overview of STI indicators measured in the
potential of software outsourcing locations to support decision-makers. Based on software development processes,
statistics included in Science, Technology and Innovation indicators throughout the country were examined in two
main groups as inputs that feed the process and outputs reflecting process performance. Process inputs are examined
under two sub-titles as human and financial resources. Indicators deemed suitable for evaluating software development
processes of a location using outsourcing were determined and compared with the BRICS countries that developed
rapidly with Pakistan selected as an example and experienced the process that the sample location was expected to
follow. Using UNESCO Institute, WIPO and The World Bank databases, data of STI indicators were collected and a
data pool was obtained. The data of the target country obtained was evaluated by taking the average of the data
obtained from the countries to be compared with the data of the country to be evaluated. The analyzed data are
visualized and compared by calculating the annual compound growth rate using the last 10 years of data. The main
objective of this study is to try to define the national STI indicators to monitor the evolution of the location over
different stages of development. They are crucial for software development, which is used for evaluating the possible
outsourcing locations. There is a great potential to catalyze and accelerate the achievement of the Software
Development Outsourcing Goals, and public STI policies play a critical role in realizing that potential. Governments
can use various ways to develop technological and innovative capabilities. One of them often used by countries with
more advanced STI capabilities is to foster innovation. Most notably, it can also support the development of
technological and innovative opportunities and markets. STI policies not only support economic growth but also
expand access to knowledge, technology, and innovation that support the well-being ofcitizens.
Keywords: Outsourcing, Software Development, STI Indicators, BRICS, Pakistan
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Abstract
In this study, a framework to open a door lock with a keypad is designed. The system has a database for the authorized
people who has the privilege for the access to a restricted area. Authorized individuals are permitted after keying in
the respective passwords. The ID of those who access the restricted area is logged on the internet, to a Google Spread
Sheet table with a time stamp. An economical wi-fi module was used for internet connection. A Solenoid is used for
the locking mechanism driven by a mosfet power drive. An oled screen is also provided for the visual feedback to the
users. Wi-fi card is coded in MicroPython. This card is responsible for transfering the passwords from the keypad to
a web server. This web server is coded in PHP which compares the incoming passwords with the passwords in the
previously generated user database, and as a result sends the wi-fi card either the name of the user who opened the
door or the wrong password information. The result then is conveyed to the door lock controller. Each time this is
performed, wi-fi card sends the ID of the person who opens the door or the invalid password information to an IFTTT
Webhook service, and the Webhook service transfers this information to a Google Spread Sheet table with its
timestamp. An administrator panel has also been created with PHP codes so that new users can also be added without
dealing with the codes.
Keywords: Internet of Things, Office Security, Smart Homes, Smart Offices.

27

Beton Deney Sonuçlarını Değerlendirmede Yeni Bir Karar
Destek Sistemi: HD Yöntemi
Hasan Dilbas1
1*

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Van, Türkiye, (ORCID: 0000-0002-3780-8818),
hasandilbas@yyu.edu.tr

Öz
Beton, son yüzyılda pek çok mühendislik yapısında sıklıkla kullanılan ve yaygın olarak üretilen bir yapı malzemesi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok olumlu yanı yanında, olumsuzlukları olsa da beton dünyada sudan sonra en çok
tüketilen ikinci maddedir. Betonu geliştirmek için ve daha performanslı hale getirmek için birçok katkı, yöntem, vs.
betonda denenmiş, bunların etkilerini incelemek üzere yapılan çalışmalarda birçok deney parametresi dikkate
alınmıştır (fiziksel, mekanik, kalıcılık, vs). İncelenen deney parametrelerinin hepsi bakımından en iyi sonucu veren
katkı, yöntem, vs. yapılan araştırmalarda geniş çapta incelenmektedir. Fakat, çoğu zaman incelenen parametre çokluğu
karara varmada birçok araştırmacıya en iyi durumu seçmede zorluklar yaşatmaktadır. Bu bakımdan, literatürde
önerilen ve geliştirilen karar destek yöntemleri bulunmaktadır ve yöntemler incelendiğinde birçoğunun karmaşık ve
yoğun teorilere sahip olduğu, kullanım açısından araştırmacılara zorluklar çıkartabildiği ve yöntemlerin spesifik
olarak geliştirilmesi nedeniyle uygulama alanlarının dar olabildiği görülmektedir. Söz konusu bu duruma çözüm
üretmek, teoriyi kolaylaştırmak ve deney parametrelerini değerlendirme aşamasında araştırmacılara kolaylık sağlamak
için yeni bir karar destek yöntemi “HD Yöntemi” bu çalışmada önerilmiştir. Yöntemde, beton serileri için K katsayısı
hesaplanmakta ve beton karışımına eklenen katkıların, uygulanan yöntemlerin, vs. etkinliklerini gözlemlemek için,
geliştirilen yöntemle K katsayısı belirlenmekte ve betonların karşılaştırılabilmesi sağlanmaktadır. K katsayısı; sadece
fiziksel özellikler (Kf), sadece mekanik özellikler (Km) ve sadece durabilite özellikleri (Kd) için de hesaplanabilmekte
olup belirlenen Kf, Km ve Kd için betonlar ayrı ayrı olarak karşılaştırılabilmektedir. Ayrıca, K katsayıları için 4 kabul
edilebilirlik seviyesi önerilmektedir. Sonuç olarak, incelenen betonlar kontrol betonuna göre karşılaştırılabilmekte ve
kalite bakımından gruplandırılabilmekte, incelenen betonlar kalite bakımından birbirinden kolayca ayırılabilmekte ve
en iyi beton serisi kolaylıkla belirlenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Beton, Çok Kriterli Karar Destek Sistemi, Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi.

A New Decision Support System Proposal For Evaluating
Concrete Test Results: HD Method
Abstract
Concrete is a construction material that is utilized for many engineering buildings and is produced commonly. Despite
having advantages and disadvantages, concrete is the second matter in the world according to the consumption after
water. Many substances are trying in the mix of concrete to advance the properties of concrete and increase the
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performance of concrete. Hence, many measurements are conducted on the concrete determining physical,
mechanical, durability etc. properties of concrete. According to whole test results, the best mix ratios, the best
technique etc. are considered in the research broadly. However, parameter multiplicity often causes difficulties for
many researchers in deciding. Hence, some decision-making methods developed and suggested in the literature are
seemed. When the methods are examined, it is seen that many of them have complex and intense theories, create
difficulties in terms of usage and their application areas may be narrow. To solve this trouble, “HD method” is
proposed in this paper to simplify the theory and to make the evaluation of the results easy for researchers. In the HD
method, K coefficient is calculated for the concretes and the ratio of the properties of concrete is investigated to
observe the effects of the newly added components of the concrete on the properties of concrete. In addition, 4 levels
of acceptability are recommended for the K coefficients calculated in the method. Also, K f, Km and Kd for physical,
mechanical and durability properties can be defined and used to compare the concretes. As a result, comparing
concretes with control one, grouping concretes according to qualities and the determination of the best concrete series
are can be done easily.
Keywords: Concrete, Multi-Criteria Decision-Making System, Evaluation of Test Results.

29

Modeling of Microhardness in RE Substituted Double
Layered Lanthanum Manganites
Rifki Terzioglu1
1*

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik mühendisliği Bölümü, Bolu, Türkiye, (ORCID: 0000-00016305-5349), rifkiterzioglu@ibu.edu.tr

Abstract
Rare Earth (RE) manganite perovskites have great potential for magnetic storage and magnetic sensor applications.
Mechanical properties (hardness, fracture toughness etc.) and their modeling are important in device applications. In
this study, different hardness models were used to find the best agreement with experimental hardness measurements
of RE substituted double layered Lanthanum manganite perovskites which were prepared by the solid state reaction
method before. The dynamic indentation load versus diagonal length of the samples were used for comparison. The
loads were applied at 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, and 2.0 N. We calculate the load independent (true) microhardness of RE
substituted LCMO ceramics using the Meyer’s law, Kick’s law, proportional specimen resistance, modified
proportional specimen resistance, the Hays-Kendall approach and the indentation induced cracking (IIC) models to
investigate the load-independent (true) micro-hardness and its reverse indentation size effect (RISE). The steps done
in modeling is explained in detail. Among the models mentioned, the best similarity with experimental results are
shown.
Keywords: LCMO, manganites, Vickers microhardness.
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Öz
Mühendislik uygulamalarında, topoğrafik yüzeye ihtiyaç duyulmakta ve topografyanın uygun doğrulukta belirlenmesi
gerekmektedir. Sayısal yükseklik modeline dayalı uygulamalarda olduğu gibi, yatay ve düşey konum bilgileri
kullanılarak yükseklik değerleri uygun yöntemlerle belirlenebilir. Bu çalışmada, Samsun Mert Irmağı Havzası’nda,
hâlihazır haritalardan temin edişmiş yatay ve düşey koordinat bilgilerinin yer aldığı noktalardan yükseklik değerleri,
M5 model ağacı (M5-tree) ve çok değişkenli uyarlamalı regresyon eğrileri (MARS) sezgisel regresyon yöntemleri
kullanılarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar Tek ve Çok Değişkendi Regresyon (TDR-ÇDR) yöntemiyle
karşılaştırılmıştır. Çalışmada 3 farklı giriş senaryosu denenmiştir. Bunlar: (i) X koordinat bilgisiyle yükseklik tahmini;
(ii) Y koordinat bilgisiyle yükseklik tahmini; (iii) X ve Y koordinat bilgisiyle yükseklik tahmini şeklindedir.
Karşılaştırma kriterleri olarak Karekök Ortalama Karesel Hata (KOKH), Ortalama Mutlak Hata (OMH) ve
determinasyon katsayıları (R2) kullanılmıştır. Modelleme sonuçları incelendiğinde; (1) M5-tree regresyon yönteminin
en iyi sonucu verdiği, (2) MARS yöntemi ÇDR ve TDR yöntemlerine göre daha iyi olduğu, (3) En kötü sonuç TDR
yöntemi kullanılarak yapılan doğrusal regresyon modellemesinde tespit edilmiştir. (4) Özellikle, M5-tree sezgisel
regresyon yönteminin yükseklik modellemesinde oldukça başarılı bir metot olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sayısal Yükseklik Modeli, M5-tree, MARS, Samsun.

Digital Elevation Modeling with Heuristic Regression
Techniques
Abstract
Various engineering applications need topographic surface and topography should be properly determined. Similar
to the digital elevation model, elevation values can be determined with appropriate methods using horizontal and
vertical location informations. In this study, elevation values of the Mert River Basin of Samsun were estimated by
M5 model tree (M5-tree) and Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) using base map which contains
horizontal and vertical location informations. Results were compared with univariate and multivariate linear regression
methods (MLR). In the study, three different input scenarios were tried as: (i) elevation forecast with X coordinate
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information, (ii) elevation forecast with Y coordinate information, (iii) elevation forecast with X and Y coordinate
information. Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE) and coefficient of determination (R2)
were utilized as comparison criteria. According to modeling results: (1) M5-tree regression method provided the best
results, (2) MARS method was more suitable than the univariate and multivariate linear regression methods, (3) Single
variable linear regression method provided the worst estimate, (4) M5-tree regression method can be successfully used
in elevation modeling.
Keywords: Digital Elevation Models, M5-tree, MARS, Samsun.
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Öz
Bu çalışmada, 1-Propanolün benzin ile karıştırılması ile elde edilen yakıt karışımlarının egzoz emisyon değerlerine
etkisi yanıt yüzey metodolojisi ile deneysel olarak incelenmiştir. Yanıt Yüzey Metodolojisi (YYM) için giriş faktörleri
1-Propanol oranı ile Motor devri ve yanıt değerleri ise karbonmonoksit (CO), karbon dioksit (CO2), hidrokarbon (HC),
Azot Oksit (NO) ve Oksijen (O2) emisyonları olarak belirlenmiştir. Oluşturulan YYM tasarımında 3 Seviye Faktöriyel
Tasarım (3SFT) tekniği kullanılarak deneyler planlanmıştır. Deney planları sonucunda motor devri 1500, 2500 ve
3500 d/dk ayrıca 1-propanol oranı ise %5, %10 ve %15 (% hacim) olarak belirlenerek 3 farklı karışım ve %100 Benzin
için toplam 12 farklı ölçüm gerçekleştirilmiş ve sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara
göre CO, CO2, HC, O2 ve NO emisyonları için optimum değerleri sırasıyla %98.58, %98.88, %99.03, %99.33 ve
%98.51 doğrulukta % 0.292, %7.07, 45.55 ppm, %7.49 ve 1298.42 ppm olarak tahmin edilmiştir. Sonuçların
istatistiksel olarak önemli olması, YYM kullanılarak benzin karışımlarının emisyon değerleri üzerindeki etkilerinin
daha az test sayısı ile verimli bir şekilde incelenebildiğini göstermektedir. Çalışma sonuçlarına göre 1-Propanol
karışımları tüm devirlerde CO2, HC, O2, NO emisyonlarını azaltmıştır fakat CO emisyonu için en düşük değerler
%100 benzin ile yapılan testlerde elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: 1-Propanol, Benzin, Egzoz Emisyon, Deney Tasarımı, Yanıt Yüzey Metodolojisi,
Optimizasyon.

Investigation of the Effect of 1-Propanol/Gasoline Fuel
Mixtures on Exhaust Emission Values with Response
Surface Methodology
Abstract
In this study, the effect of 1-Propanol / Gasoline fuel mixtures on exhaust emission values has been experimentally
investigated using response surface methodology. The input factors for Response Surface Methodology (YYM) are
1-Propanol ratio and Engine speed and response values are determined as carbon monoxide (CO), carbon dioxide
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(CO2), hydrocarbon (HC), Nitrogen Oxide (NO) and Oxygen (O2) emissions. In the created YYM design, experiments
were planned by using 3 Level Factorial Design (3SFT) technique. Engine speed was determined as 1500, 2500 and
3500 (rpm), and 1-propanol ratio was determined as 5%, 10% and 15% (volume %). A total of 12 different
measurements were performed for 3 different mixtures and 100% Gasoline and the results were evaluated statistically.
Optimum values for CO, CO2, HC, O2 and NO emissions were estimated as 0.292%, 7.07%, 45.55 ppm, 7.49% and
1298.42 ppm, respectively. The accuracy rates of the estimates were calculated as 98.58%, 98.88%, 99.03%, 99.33%
and 98.51% for emission values, respectively. The statistical significance of the results shows that the effects of
gasoline mixtures on emission values can be examined efficiently with less number of tests using YYM. According
to the results of the study, 1-Propanol mixtures reduced CO2, HC, O2, NO emissions in all cycles, but the lowest values
for CO emission were obtained in tests with 100% gasoline.
Keywords: 1-Propanol, Gasoline, Exhaust Emission, Design of Experiment, Response Surface Methodology,
Optimization.
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Abstract
Java is one of the most used programming languages. Developers use java language in all of their projects, embedded
systems or as a background service provider for different frontend applications. In today's world where security gains
importance day by day, the reliability of security libraries of programming languages is also gaining importance.
One of the common research area of computer security is random number generation. Most of the cryptographic
applications require random numbers. Many different approaches exist for secure random number generation.
However, most of them are academic for today. For this reason, it is more common to use libraries that are available
in programming languages. In this study, a comprehensive analysis of Java Secure Random library by means of
security is presented. NIST 800-22 test suit is used for randomness tests.
Keywords: SecureRandom, Java Security, NIST 800-22, Randomness Tests.

Java SecureRandom Kütüphanesinin Güvenlik Analizi
Öz
Java en çok kullanılan programlama dillerinden biridir. Geliştiriciler java dilini projelerinin tamamında, gömülü
sistemlerde veya farklı arayüz projeleri için servis katmanında kullanmaktadırlar. Güvenliğin her geçen gün önem
kazandığı günümüzde, programlama dillerinin güvenliğinin bütünlüğü önem kazanmaktadır.
Rasgele sayı üretimi, bilgisayar güvenliğinin en önemli araştırma alanlarından biridir. Bir çok kriptografik uygulama
rasgele sayılara ihtiyaç duyar. Güvenli rasgele sayı üretimi konusunda bir çok çalışma yapılmıştır. Fakat bunların bir
çoğu günümüz için akademik seviyede kalmaktadır. Bu sebeple programlama dillerinin içerisinde hazır bulunan
kütüphanelerin kullanımı daha yaygındır. Bu çalışmada, Java SecureRandom kütüphanesinin güvenlik anlamında
detaylı bir analizi sunulmuştur. Rassallık testleri için NIST 800-22 Rev1a test ortamı kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: SecureRandom, Java Güvenliği, NIST 800-22, Rassallık Testleri.
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Öz
Bu çalışmada fraksiyonel dereceli Lorenz Sistemi’nin devre sentezinde; fraksiyonel dereceli diferansiyel
denklemlerin integrasyon işlemini gerçeklemek için standart kapasitörler kullanmak yerine R-C taklit devrelerinin
kullanılmış ve bu devrelerin tasarım aşamaları üzerinde durulmuştur. Fraksiyonel dereceli sistemin R-C taklit devreleri
ile tasarımı için, Matsuda yaklaşıklık metodu ile üçüncü dereceden transfer fonksiyonu elde edilmiştir. Elde edilen bu
fonksiyon FOSTER-I R-C ağına dönüştürülerek, kaotik Lorenz Sistemi’nin devre çözümünde kullanılmıştır.
Fraksiyonel dereceli Lorenz Sistemi’nin devre çözümü için tasarlanan sistemin doğrulaması SPICE devre simülasyonu
ile yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kaotik Lorenz Sistemi, Fraksiyonel Kapasitör, Devre Sentezi, Matsuda Yaklaşıklık Yöntemi,
FOSTER-I Ağı.

The Circuit Synthesis of the Fractional-Order Chaotic
Lorenz System
Abstract
In this study, the R-C emulator circuits have been used instead of using standard capacitors in the circuit synthesis of
the fractional-order Lorenz System and the design stages of these circuits have been emphasized. A third order transfer
function has been obtained by Matsuda approximation method in order to get design of the fractional-order system
with R-C emulator circuits. This obtained function has been transformed into FOSTER-I R-C network and this
network structure has been used in the circuit solution of the chaotic Lorenz System. The verification of the system,
which is designed for the circuit solution of the fractional-order Lorenz System, has been made by SPICE circuit
simulation.
Keywords: Chaotic Lorenz System, Fractional Capacitor, Circuit Synthesis, Matsuda Approximation Method,
FOSTER-I Network.
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Abstract
Developments in internet-based technologies have some risks as well as their convenience. Attackers use the
information they obtain by taking advantage of the user vulnerabilities and vulnerabilities in the information system
for their interests. Although measures have been taken to prevent the number of victims of crimes committed in a
cyber environment in recent years, the adequacy of the measures taken is still controversial. The attackers organize
malware attacks especially to obtain users' secret information (social media password, banking information). Backdoor
trojan malware is a type of cyber attack that tries to obtain unlimited authorization to obtain all user permissions in
the system in which they infiltrate and delivers this information to the attacker. This study focused on the detection
and analysis of the backdoor trojan malware. For this purpose real backdoor trojan malware case has been investigated
in detail. The analysis results show that the information about the attacker is accessible.
Keywords: Digital forensic, Backdoor trojen, Malware analysis method.

Kapımdaki Düşman: Arka Kapı Trojen Saldırıları için Adli
Bilişim Analizi Yaklaşımı
Öz
İnternet tabanlı teknolojilerinde yaşanan gelişmeler getirdiği kolaylıklarının yanı sıra bazı risklerinde
barındırmaktadır. Saldırganlar bilişim sisteminde bulunan açıkları ve kullanıcı zafiyetlerinden faydalanarak ele
geçirdikleri bilgileri kendi çıkarları için kullanmaktadır. Son yıllarda siber ortamda işlenen suç maruz kalan mağdur
sayısını önlemek için tedbirler alınsa da alınan tedbirlerin yeterliliği halen tartışmalıdır. Saldırganlar, özellikle
kullanıcıların gizli bilgilerini (Sosyal hesap parola, bankacılık bilgileri gibi) ele geçirmek için zararlı yazılımlar
saldırıları düzenlemektedir. Arka kapı trojen zararlı yazılım saldırıları saldırıları son zamanlarda daha popüler hale
getirmiştir. Arka kapı trojen zararlı yazılımları sızdıkları sistemde kullanıcıya fark ettirmeden tüm kullanıcı izinlerini
almaya yönelik sınırsız yetki almaya çalışan ve ele geçirdiği bu bilgileri saldırgana ulaştıran siber saldırı türüdür. Bu
çalışmada arka kapı trojen zararlı yazılım saldırı tespiti ve analizi üzerine odaklanmıştır. Bu amaçla gerçek bir arka
kapı trojen zararlı yazılım vakası detaylı olarak incelenmiştir. Analiz sonuçlarından saldırganın ait bilgilerin
ulaşılabilir olduğu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Adli bilişim, Arka kapı trojeni, Zararlı yazılım analiz metotu.
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Effects Of Avgas And Gasoline Blends On Exhaust
Emissions
İbrahim DOĞAN1, Hasan AYDOĞAN2
1* Selcuk University Institute of Science, Mechanical Engineering
2. Selcuk University, Faculty of Technology

Abstract
In this study, aviation gasoline AVGAS and gasoline were mixed in certain proportions and TSI was applied in a
gasoline engine. Emission results were observed by increasing the octane rating of fuel blends with Avgas.
Experimental studies were carried out using the taguchi method. The accuracy of the observed emission values is
supported by ANOVA analysis and contour graphs and compared with gasoline reference fuel.
Keywords: Avgas, Gasoline, TSI, Emissions
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Öz
Bu çalışma da, amazon ürün yorumları veri seti üzerinde Makine öğrenmesi yöntemleriyle, duygu analizi
sınıflandırma performansları analiz edilmiştir. Yapılan çalışma, ürün yorumlarının duygu içerip içermediği, içeriyorsa
olumlu, olumsuz veya tarafsız olma durumunun belirlenmesidir. Çalışmada, Kaggle amazon ürün yorumları[1] içeren
veri seti edinilmiş ve Python dili kullanılarak Jupyter Lab üzerinde 4 farklı makine öğrenmesi ile sistem çalıştırılmıştır.
Çapraz doğrulama yöntemi k=10 olacak şekilde kullanılmıştır. Kullanılan yöntemler içerisinde Karar Ağacı
sınıflandırma algoritması kullanılan diğer Naive Bayes, Destek Vektör Makineleri ve Lojistik Regresyon yöntemlerine
göre yüzde 94 doğruluk oranı ile daha başarılı olduğu deneysel olarak gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Duygu analizi, Makine öğrenmesi, F1-puanı.

Sentiment Analysis with Deep Learning/Machine Learning
Techniques on Amazon Products Review
Abstract
In this study, emotion analysis classification performances of comments were analyzed using machine learning
methods on amazon product reviews data set. The study conducted is the determination of whether the product
comments contain emotions, if comment contains emotions, whether they are positive, negative or neutral. In the
study, the data set includes Kaggle Amazon product reviews [1] was obtained and the system was run with 4 different
machine learning algoritms using Python language on Jupyter Lab. The cross validation method was used as k = 10.
Among the methods used, it has been experimentally indicates that using Logistic Regression classification algorithm
is more successful with an accuracy rate of 96 percent compared to other Naive Bayes, Support Vector Machines and
Decision Tree methods.

Keywords: Sentiment Analysis, Machine learning, F1-Score.

39
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Öz
Doğu Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesidir. Bu nedenle sıcaklık, yağış gibi meteorolojik
parametrelerdeki değişimler bölgedeki hayatı büyük ölçüde etkilemektedir. Bu değişimlerin aşırı yağışların etkisi ile
taşkın veya küresel ısınma ile giderek artan sıcaklıkların etkisiyle ortaya çıkan kuraklık gibi insan hayatını ve
bölgedeki üretimi etkileyerek sıcaklık ve yağış değişkenleri üzerinde meydana gelen değişikliklerin önemini gözler
önüne sermektedir. Bu değişiklikleri tespit etmek amacıyla birçok parametrik ve parametrik olmayan yöntem
geliştirilmiştir, bu yöntemlerin başında trend analizleri gelmektedir. Bu çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne
ait Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt illerinde bulunan 6 istasyondan elde edilen 1960-2016 yılları
arasını kapsayan 57 yıllık sıcaklık, buharlaşma, rüzgâr ve yağış verileri üzerinde %95 güven aralığında gerçekleştirilen
trend analizlerinde parametrik bir yöntem olan Lineer Trend yöntemi ve parametrik olmayan Modifiye Mann-Kendall
yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Lineer Trend yöntemi ve Modifiye Mann-Kendall yönteminden elde
edilen sonuçların %86.1-97.22 oranında uyuştuğu, sıcaklık ve yağışların artan yönde eğilim gösterdiği, rüzgarların
Trabzon istasyonunda artan, Rize ve Bayburt istasyonlarında azalan yönde anlamlı eğilimler gösterdiği tespit
edilmiştir. Buharlaşma verileri ise Bayburt istasyonunda azalan, Gümüşhane ve Trabzon istasyonlarında artan bir
eğilim göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Lineer Trend, Modifiye Mann-Kendall, Sıcaklık, Yağış, Rüzgâr.

Trend Analysis of Meteorological Parameters of Eastern
Black Sea Region
Abstract
The Eastern Black Sea region is the rainiest region of Turkey. Therefore, changes in temperature, precipitation, etc.,
affect life in the region to a great extent. These changes show the importance of changes in temperature and
precipitation variables by affecting human life and production in the region, such as flood caused by excessive
precipitation or droughts caused by global warming. In order to detect these changes, many parametric and nonparametric methods have been developed. In this study trend analyzes were applied on 57 (1960-2016) years
temperature, winds, evaporation and precipitation data of 6 stations in Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane,
Bayburt provinces belonging to Turkish State Meteorological Service. Study was performed in 95% confidence
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interval. As a result of this study, the results obtained from Linear Trend method and Modified Mann-Kendall method
were found to be 86.1-97.22 % concordant. When the results of the Eastern Black Sea Region are examined, it is
observed that temperature and precipitation are showed in increasing direction, winds showed significant tendencies
in the direction of increasing in Trabzon station and decreasing in Rize and Bayburt stations. Evaporation data showed
decreasing trend in Bayburt station and increasing trend in Gümüşhane and Trabzon stations.
Keywords: Linear Trend, Modified Mann-Kendall, Precipitation, Temperature, Winds.
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Abstract
HİDROTÜRK model is the first national hydrological, hydrodynamic, hydrogeological, water quality, and ecological
model developed for sustainable management of water resources in Turkey. The theoretical and numerical background
of the hydrodynamic sub-model of HİDROTURK has been briefly introduced in this paper. Hydrodynamic sub-model
of HİDROTÜRK includes three individually processing hydrodynamic sub-models, namely one (1-D), two (2-D), and
three (3-D) dimensional. Although the individual main program blocks are written in in FORTRAN programming
language, inputs and outputs of all sub-models are managed through a form based interface. The 1-D hydrodynamic
model numerically solves the transport equations and calculates the stream from the main drainage line to the outfall
node by the dynamic displacement method. Since there is no significant stratification in shallow waters, in vertical,
and hydrodynamic properties do not vary over depth. In 2-D model, the unsteady depth-averaged continuity and
momentum equations are solved numerically, which provides a reliable hydrodynamic solution for shallow water
bodies. The 3-D hydrodynamic numerical model solves the unsteady Navier-Stokes equations in three dimensions
with the Boussinesq assumption and sigma coordinate transformation following the bottom topography. This method
allows calculating the circulations over the water depth in wind and density induced flows. The developed
hydrodynamic models are applied to the Gediz River basin during their testing process. Some applications are
presented to express the input and output interface of HİDROTÜRK hydrodynamic model.
Keywords: hydrodynamics, numerical model, continuity equations
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Romatoid Artrit Hastalarının Ulnar ve Radyal Arter
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Öz
Bu çalışmada 40 Romatoid artritli hasta ile 40 sağlıklı gönüllü kişilerin sağ ve sol el Ulnar ve Radyal arter Doppler
sinyalleri kaydedilerek kan akışı incelenmiştir. Geleneksel Doppler indekslerinden olan rezistif indeks (RI) ve
pulsatilite indeks (PI) ile sistolik/diyastolik (S/D) oranı karşılaştırılmıştır. Ulnar arter için ortalama RI ve PI değerleri
RA`lı hastalarda sağlıklı gönüllülere göre daha yüksek olduğu, ortalama S/D oranında sağ el için RA`lı hastalarda
sağlıklı gönüllülere göre daha düşük ve sol el için ise daha yüksek olduğu görülmüştür. Radyal arter için ortalama RI
değerleri RA`lı hastalarda sağlıklı gönüllülere göre daha yüksek olduğu, ortalama PI ve S/D oranında ise RA`lı
hastalarda sağlıklı gönüllülere göre daha düşük olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, Ulnar ve Radyal arter, Doppler ultrason, Doppler indeksleri.

Comparison of Ulnar and Radial Artery Doppler Indexes of
Rheumatoid Arthritis Patients
Abstract
In this study, the blood flow was examined by recording the right and left hand Ulnar and Radial artery Doppler signals
of 40 rheumatoid arthritis patients and 40 healthy volunteers. The resistive index (RI) and pulsatility index (PI), which
are traditional Doppler indices, the systolic / diastolic (S / D) ratio were compared for patients and healthy volunteers.
It was observed that the mean RI and PI values for the ulnar artery were higher in RA patients than in healthy
volunteers, while the mean S / D ratio was lower for the right hand in RA patients compared to healthy volunteers and
higher for the left hand. It was observed that the mean RI values for the radial artery were higher in RA patients
compared to healthy volunteers, and the mean PI and S / D ratio was lower in RA patients compared to healthy
volunteers.
Keywords: Rheumatoid arthritis, Ulnar and Radial artery, Doppler ultrasound, Doppler indexes.
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Öz
Bu çalışmada, kesintisiz güç kaynağı (KGK) çıkış gücü düzenlemesi için geleneksel oransal-integral (PI) kontrolör,
bulanık mantık (BM) ve kazanç çizelgesi uyarlanır (KÇU) tabanlı PI kontrolörlerin tasarımları ve performansları
sunulmaktadır. KGK’larda evirici için kontrolör tasarımında yaygın olarak sabit katsayılı geleneksel PI kontrolör
kullanılmaktadır. Ancak sabit katsayılı kontrolör yerine katsayıları güncellenen kontrolörler daha iyi performans
sağlayabilirler. Bu nedenle, evirici çıkış gücü düzenlemesi için kontrolör katsayılarını güncelleyen, BM ve KÇU
tabanlı PI kontrolör tasarımları gerçekleştirilmiştir. Benzetim ve deneysel çalışmalarda, 5𝑘𝑊 KGK sisteminin
performans sonuçları sistem çıkış geriliminin toplam harmonik bozulma ve ortalama mutlak hata değerleri açısından
karşılaştırılmıştır. Deneysel çalışma sonuçlarına göre, en iyi sonucu KÇU tabanlı PI kontrolör sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Kesintisiz güç kaynağı, Bulanık mantık, Kazanç çizelgesi uyarlanır, PI kontrolör

Performance Comparison of Fuzzy Logic and Gain
Scheduling Adaptive Based PI Controllers for
Uninterruptible Power Supply Output Power Regulation
Abstract
In this study, the designs of the conventional proportional-integral (PI) controller, fuzzy logic (FL), and gain
scheduling adaptive (GSA) based PI controllers and their performances are presented for uninterruptible power supply
(UPS) output power regulation. The conventional PI controller having constant parameters is commonly used for the
inverter in UPS. However, controllers whose parameters are updated instead of using fixed parameters one might
provide better performance. Hence, FL and GSA based PI controller designs, which update the controller parameters
for the inverter output power regulation, have been implemented. In simulation and experimental studies, the
performance results of the 5𝑘𝑊 UPS system have been compared in terms of total harmonic distortion and mean
absolute error values of the system output voltage. According to the obtained results of the experimental study, the
best result was obtained by the GSA based PI controller.
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Öz
Stratejik planlama, kurumların uzun vadeli stratejilerinin belirlemesi ve kaynaklarını bu stratejiye göre ayarlamasıdır.
Stratejik planlamada mevcut durum analizi ile gelecek durum tasarımları yapılmaktadır. Mevcut durum analizinde
yapılan çalışmalar, birim görev ve sorumluklarının belirlenmesi, koordinasyon açısından görevlendirme
sınırlandırmalarının gerçekleştirilmesi, paydaş analizi, iç çevre analizi, dış çevre analizi, SWOT (S: Güçlü Yönler,
W: Zayıf Yönler, O: Fırsatlar, T: Tehditler) analizleridir. SWOT Analizi, kurumların kurumsal işlerliği, rekabet gücü,
sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı gibi iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği değerlendirme
yöntemlerinden biridir. Yapılan çalışmada kamu kurum ve kuruluşlarının güncel stratejik planlarında mevcut bulunan
SWOT analizleri metin madenciliği ile analiz edilerek her kurum için ortak kavramlar belirlenerek sonrasında kamu
kuruluşlarının gelişimi için ortak stratejilerin hangi konulara odaklanması gerektiğine karar verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Stratejik plan, Swot analizi, Metin madenciliği, Ahp.

Decision Support In Setting A Common Strategy For Public
Institutions And Organizations
Abstract
Strategic planning is for organizations to determine their long-term strategies and to adjust their resources accordingly.
In strategic planning, future situation designs are made with the current situation analysis. The studies carried out in
the current situation analysis are the determination of unit duties and responsibilities, the realization of assignment
limitations in terms of coordination, stakeholder analysis, internal environment analysis, external environment
analysis, SWOT analysis. SWOT Analysis is one of the evaluation methods in which internal and external assessments
such as corporate functioning of institutions, competitiveness, position in the sector, and presence of external threats
in the market can be made. In this study, the SWOT analyses present in the current strategic plans of public institutions
and organizations were analyzed with text mining and common concepts were determined for each institution and
then joint strategies for the development of public institutions which topics to focus on.
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Analysis of the Geometric Parameters for High Thrust Force
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Abstract
Tubular linear voice coil motor is preferred in linear motion applications. The most important reason for this is that
the motor has a high thrust force. The effects of geometric design parameters are different to ensure this effective
operating performance. In this study, the effects of the selected geometric parameters on average and instantaneous
thrust forces of the motor are investigated. For this purpose, motors designed in different geometric sizes are compared
using finite element method. Thus, a motor geometry with a higher thrust force than the initial motor geometry is
obtained.
Keywords: design, thrust force, tubular linear voice coil motor
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Examination of cogging torque for surface mounted pmsm
with outer rotor
Mümtaz MUTLUER1
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One of the most important structural problems for permanent magnet synchronous motors is the cogging
torque. One of the most effective ways to reduce the cogging torque is that magnets or slots are skewed. However,
this will negatively affect the motor cost and production time. On the other hand, the cogging torque depends on the
change in the reluctance of the motor in the air gap during operation. Therefore, the most important design approach
to reduce the cogging torque is to examine the parameters that affect the air gap reluctance. In this study, the change
of air gap reluctance of surface mounted pmsm with outer rotor during operation will be investigated. For this, the
five most important parameters affecting the air gap reluctance change were selected. In this way, the best motor
model with low cogging torque was tried to be obtained.
Abstract:

Keywords: air-gap reluctance, cogging torque, outer rotor, permanent magnet synchronous motor
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Özet
Yapıldıkları dönemin ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini yansıtan geçmişten günümüze kadar ulaşan yapılara
tarihi yapılar denir. Tarihi yapılar doğal afetler, zeminden kaynaklı problemler ve insan etkileri gibi sebeplerden dolayı
hasar görnektedir. Hasar gören bazı tarihi yapılar yıkılıp yeniden yapılırken, bazıları ise onarım ve güçlendirme gibi
restorasyon çalışmaları ile ayakta tutulmaktadır. Tarihi yapılarda onarım ve güçlendirme için en yaygın olarak
kullanılan güçlendirme tekniklerinden biri zıvana demirleridir. Zıvana demirleri düşey doğrultudaki taşları birbirine
bağlayarak yapının bir bütün olarak çalışmasını sağlamaktadır.
Deneysel çalışmada, taş bloklar üzerine açılan yuvalara zıvana demirleri yerleştirildikten sonra kurşun yardımı ile
sabitlenmiştir. Bu çalışmada farklı çaptaki zıvanaların, kurşun ile sabitlenmesinin taş bloklar üzerindeki etkilerini
araştırmak amacıyla 15 adet numune üzerinde kayma dayanım testleri gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarının
birbirleri ile karşılaştırıldığında, onarım ve güçlendirmede kullanılan zıvana demirlerinin çaplarının nasıl olması
gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuş ve zıvana demirlerinin kurşun ile sabitlenmesinin öneminden
bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarihi yapılar, Zıvanalar, Kurşun.

The Effect of Fixing Different Diameters of Dowels with
Lead on the Shear Strength
Abstract
The structures that reflect the economic, social and cultural characteristics of the period they were built from the past
to the present are called historical structures. Historical structures are damaged due to natural disasters, ground-based
problems and human effects. While some damaged historical buildings are demolished and rebuilt, some are kept
alive by restoration works such as repair and reinforcement. One of the most commonly used strengthening techniques
for repair and reinforcement in historic structures is dowel irons. Dowel irons enable the structure to work as a whole
by connecting the vertical stones to each other.
In the experimental study, dowel irons were placed in the slots opened on the stone blocks and then fixed with the
help of lead.
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In this study, shear strength tests were carried out on 15 samples in order to investigate the effects of lead fixation of
dowels of different diameters on stone blocks. When the results of the experiment were compared with each other,
suggestions were made on how the diameter of the dowel irons used in repair and reinforcement should be, and the
importance of fixing the dowel irons with lead was mentioned.
Keywords: Historical buildings, Dowels, Lead.
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Öz
Su canlı yaşamı için en önemli doğal kaynaklardan birisi olup hızlı nüfus artışı, tarım ve sanayide suyun bilinçsiz
kullanımı ile kirletilmesi telafisi zor durumlara neden olabilecektir. Su kalitesi sadece insan yaşamı için değil, diğer
tüm canlı yaşamı için de önemlidir. Su kirliliği ile ilgili en önemli parametrelerden birisi çözünmüş oksijendir.
Çözünmüş oksijen suda canlı yaşamı için hayatidir. Yapay sinir ağlarının su yönetimindeki diğer uygulamalarla birlikte
su kalitesi parametreleri için de kullanım alanı vardır. Su kalitesi parametrelerinin yapay sinir ağları ile
modellenmesiyle önemli kazanımlar sağlanabilir. Bu çalışmada, Sakarya Havzası gözlem istasyonlarına ait 1995–
2014 yılları arasındaki aylarda ölçülmüş su kalitesi verileri ile çözünmüş oksijen değerinin modellemesi yapılmıştır.
Modellede giriş verileri; sıcaklık, elektriksel iletkenlik, pH, biyolojik oksijen ihtiyacı ve aylar çıkış verisi ise çözünmüş
oksijendir. Toplamda 1388 adet veri mevcuttur. Toplam verinin %80’ni (1107 veri) eğitmede, %20’si (281 veri) test
verisi olarak kullanılmıştır. Bu çalışmamızda modellerin tahmin başarısını ölçmek için, Kök Ortalama Karesel Hata,
Ortalama Mutlak Hata, Ortalama Mutlak Bağıl Hata ve Nash–Sutcliffe Model Verimlilik Katsayısı ölçütleri
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda hata kriterleri makul değerlerde olup tahmin etme gücü yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Sakarya havzası, Su kalitesi, Yapay sinir ağları, Çözünmüş oksijen.

Sakarya Basın Water Quality Parameters Modeling with
Artificial Neural Networks
Abstract
Water is one of the most important natural resources for living life, and its rapid population growth, unconscious use
of water in agriculture and industry and its pollution may lead to difficult situations. Water quality is important not
only for human life but also for all other living things. One of the most important parameters regarding water pollution
is dissolved oxygen. Dissolved oxygen is vital to aquatic life. Artificial neural networks have uses for water quality
parameters along with other applications in water management. Significant gains can be achieved by modeling water
quality parameters with artificial neural networks. In this study, the modeling of the dissolved oxygen value with the
water quality data measured in the months between 1995−2014 belonging to the Sakarya Basin monitoring stations
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was made. Temperature, electrical conductivity, pH, biological oxygen demand, and months are used as input data in
model. Also, dissolved oxygen ise used output data. There are 1388 data in total. 80% of the total data (1107 data)
was used for training, 20% (281 data) was used as test data.In this study, Root Mean Square Error, Mean Absolute
Error, Mean Absolute Relative Error, and Nash−Sutcliffe Model Efficiency Coefficient criteria were used to measure
the prediction success of the models. As a result of the study, the error criteria are reasonable and its predictive power
is high.
Keywords: Sakarya basin, Water quality, Artificial neural networks, Dissolved oxygen.
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Abstract
With the decrease in popularity of internal combustion engine vehicles in today's globalizing world, the engineering
and scientific world are working to develop alternative vehicles for these vehicles. These stand out as hybrid and
electric vehicles. Electric vehicles have zero emissions, costs, fuel consumption, etc. has an advantage in matters.
Besides these advantages, scientists focused on these issues on the disadvantages of the range problem and the battery
pack. Especially the battery thermal management system is one of these issues. The basic parameters to be focused on
in the battery thermal management system can be listed as cell geometry, cell array within the battery pack, cell
material, refrigerant, refrigerant inlet flow rate. Cell geometries investigated in the literature are seen as cylinder,
prismatic and envelope type. Cylinder geometry design was chosen in this study. The cells are arranged in a 4x4 shape
inside the battery pack. Steel has been assigned as the cell material. The refrigerant has been selected as air. The design
in the research was made via CatiaV5R20. The analyzes are simulated using ANSYS CFD. The purpose of this
research is to discuss to what extent different inlet air flow rates affect cell heating or cooling of cells. As a result of
the research, it has been observed that the temperature of the cells decreases with the increase in the inlet air flow in
the cylinder cells with different sizes and has a positive impact on the thermal system.
Keywords: Electric vehicles, thermal management system, computational fluid dynamics (CFD).

Elektrikli Araçlarda Değişen Hava Akış Hızlarının Silindir
Geometri Bataryası Üzerindeki Etkisinin Hesaplamalı
Akışkanlar Dinamiği (CFD) Analizine Dayalı Olarak
İncelenmesi
Öz
Günümüz globalleşen dünyada içten yanmalı motorlu araçların popüleritesinin azalması ile birlikte mühendislik ve
bilim dünyası bu araçlara alternatif araçlar geliştirme yönünde çalışmalar yapmaktadır. Bunlar hibrit ve elektrikli
araçlar olarak öne çıkar. Elektrikli araçlar sıfır emisyon, maliyet, yakıt tüketimi vb. konularda avantaj sahibidir. Bu
avantajların yanı sıra, menzil problemi ve batarya paketi konusundaki dezavantajlar üzerine bilim insanları bu
konulara odaklanmıştır. Özellikle batarya ısıl yönetim sistemi bu konuların başında gelir. Batarya ısıl yönetim
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sisteminde odaklanılması gereken temel parametreler, hücre geometrisi, batarya paketi içerisindeki hücre dizilimi,
hücre malzemesi, soğutucu akışkan, soğutucu akışkan giriş debisi olarak sıralanabilir. Literatürde araştırılması yapılan
hücre geometrileri silindir, prizmatik ve zarf tipi olarak görülür. Yapılan çalışmada silindir geometri tasarımı
seçilmiştir. Hücreler batarya paketi içerisine 4x4 şeklinde dizilmiştir. Hücre malzemesi olarak çelik atanmıştır.
Soğutucu akışkan hava olarak seçilmiştir. Araştırmada tasarım CatiaV5R20 ile yapılmıştır. Analizler ANSYS CFD
kullanılarak simüle edilmiştir. Bu araştırmanın amacı farklı giriş hava debilerinin hücre ısınması ya da hücrelerim
soğutulmasını ne ölçüde etkilediğini tartışmaktır. Araştırma sonucunda farklı boyutlara sahip silindir hücrelerde giriş
hava debisinin artmasıyla hücrelerin sıcaklığının azaldığı ve termal sistemi olumlu etkilediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Elektrikli araçlar, Isıl Yönetim Sistemi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği.
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Mekânsal Verilerin Sıklıkla Güncellendiği Coğrafi Bilgi
Sistemleri Arama İşleminde Denormalizasyon Yöntemi
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Öz
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yeryüzüne ait bilgileri mekânsal veri formatında toplama, depolama, güncelleştirme,
kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlere olanak sağlayan bir karar destek sistemidir. CBS, farklı
disiplinleri ilgilendirmesinden dolayı ve özellikle bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak web ve
mobil platformlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu teknolojileri kullanan insanlar aradıkları bilgilere anında ve
güncel haline ulaşmak istemekte ve buna olanak sağlayan CBS uygulamalarını kullanmayı tercih etmektedir. Bu
sebepten dolayı mekânsal verilerin sıklıkla güncellendiği CBS sistemlerinde arama işlemlerinin hızlıca yapılması ve
kullanıcıya güncel bilgilerinin sunulması önem arz etmektedir. CBS sisteminde ise mekânsal veriler nokta, çizgi ve
poligon gibi geometri veri tiplerinden oluşur ve genellikle geometri veri tipine göre veritabanında farklı tablolarda
tutulduğundan dolayı farklı tablolarda aynı anda arama işlemi zor bir problemdir. Veritabanı tasarımında, gereksiz
özellikler ekleyerek veya özellikleri bir araya getirerek veritabanından okuma işlemini hızlandırmak için yapılan
işlemler denormalizasyon olarak tanımlanır. Bu çalışmada, mekânsal verilerin sıklıkla güncellendiği CBS sisteminde
arama işlemlerinin hızlanması için denormalizasyon tabanlı yeni bir sistem önerilmiştir. Bu çalışmada önerilen
sistemde Oracle veritabanında Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait mekânsal veriler kullanılmıştır. Önerilen
denormalizasyon tabanlı sistemde, farklı tabloda tutulan ve sıklıkla güncellenen mekânsal veriler arama işlemlerinin
hızlı yapılması için genelleştirilmiş bir tabloda tutulmuştur ve veritabanı işlemleri ile bu verilerin güncelliği
sağlanmıştır. Önerilen sistem gerçek veriler üzerinde normalizasyon tabanlı arama yöntemi ile karşılaştırılmıştır.
Deneysel sonuçlar, denormalizasyon tabanlı önerilen sistemin normalizasyon tabanlı sisteme göre daha hızlı sonuçlar
verdiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Mekânsal veriler, Coğrafi bilgi sistemi (CBS), Genel arama, Denormalizasyon.

Denormalization Method in Geographical Information
Systems Search Process where Spatial Data is Frequently
Updated
Abstract
Geographic Information Systems (GIS) is a decision support system that allows operations such as collecting, storing,
updating, controlling, analyzing and displaying earthly information in spatial data format. GIS is widely used in web
and mobile platforms due to its interest in different disciplines and especially due to developments in computer
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technology. People using these technologies want to access the information they are looking for instantly and up-todate and prefer to use GIS applications that enable this. For this reason, in GIS systems where spatial data are
frequently updated, it is important to perform the searches quickly and to provide up-to-date information to the user.
In the GIS system, spatial data consist of geometry data types such as point, line and polygon, and searching in
different tables at the same time is a difficult problem since they are usually kept in different tables in the database
according to the geometry data type. In database design, the operations performed to speed up the reading from the
database by adding unnecessary features or combining features are defined as denormalization. In this study, a new
denormalization-based system is proposed to accelerate the search processes in the GIS system where spatial data are
frequently updated. In the system proposed in this study, spatial data belonging to Kayseri Metropolitan Municipality
was used in the Oracle database. In the proposed denormalization-based system, spatial data kept in different tables
and frequently updated are kept in a generalized table for fast search operations, and these data are kept up-to-date
with database operations. The proposed system is compared with normalization based search method on real data.
Experimental results show that the proposed denormalization-based system gives faster results than the normalizationbased system.
Keywords: Spatial data, Geographic information system (GIS), General search, Denormalization.
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Abstract
In this paper, a finite element implementation of a recently proposed phenomenological constitutive model for rubberlike materials is represented based on the fundamentals of continuum mechanics and rubber elasticity. The
phenomenological model is first fitted to the hyperelastic behavior of an unfilled silicon rubber subjected to five
different uniform deformations. Then, a subroutine is written to import the model into the finite element software and
an unfilled silicon rubber sheet is numerically modeled in the commercial finite element software. As performed in
the experiments by Meunier et al (Meunier, Chagnon, Favier, Orgéas, & Vacher, 2008)., the rubber sheet is deformed
57.2 mm along the vertical axes in the simulations. Good agreement between the numerical model and experimental
data is obtained.
Keywords: Rubber-like materials, Constitutive modeling, Hyperelasticity, FEM implementation.

Bir Fenomenolojik Yapılsa Modelin Kauçuk Tipi
Malzemeler İçin Sonlu Elemanlar Yöntemi Uygulaması
Öz
Bu makalede, kauçuk tipi malzemelerin yapısal olarak modellenmesi için yakın zamanda önerilmiş olan bir
fenomenolojik model sürekli ortamlar mekaniği ve kauçuk elastisitesi temellerine dayanarak sonlu elemanlar yöntemi
içerisine adapte edilmiştir. Model, ilk önce saf silikon kauçuğun beş farklı yükleme altında gösterdiği hiperelastik
davranışlara göre kalibre edilmiştir. Sonrasında modeli sonlu elemanlar yöntemi yazılımına adapte etmek için
altprogram yazılmış ve üzerinde delikler olan saf silikon kauçuk levha yazılım içerisinde nümerik olarak
modellenmiştir. Meunier ve diğerlerinin (Meunier, Chagnon, Favier, Orgéas, & Vacher, 2008) deneylerde yaptığı gibi
kauçuk levha simülasyon içerisinde 57.2 mm dikey deplasmana maruz bırakılmıştır. Yapılan ölçümlerde nümerik
modelin ve deneysel verilerin örtüştüğü görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kauçuk tipi malzemeler, Yapısal modelleme, Hiperelastisite, SEY uygulamaları.
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Abstract
This paper introduces an efficient observer design for leak detection and isolation of pipeline networks. The designed
observer can be applied to the multistage pipeline networks with distributed leaks. The position and flow rate of the
several leaks can be estimated efficiently. The designed observer is based on the discretized model of the system so
called "Discretization Based Observer". For computer applications, two leaks with different positions and flow rates
have been considered in a 150 meter pipe. After 5 seconds measurements and estimations, accurate leak estimations
have been obtained. Comparing to the literature observers, simultaneous state and parameter estimations are obtained
with fast convergence by the designed observer.
Keywords: Observer design, Pipeline networks, Leak detection.

Su Şebekelerinde Çoklu Sızıntı Tespiti ve İzolasyonu için
Etkin Bir Gözetleyici Tasarımı
Öz
Bu çalışma, boru hattı ağlarının sızıntı tespiti ve izolasyonu için verimli bir gözetleyici tasarımı sunmaktadır.
Tasarlanan gözetleyici, dağıtık şekilde bulunan sızıntılara sahip çok katmanlı boru hattı ağlarına uygulanabilir.
Birbirinden farklı sızıntıların konumu ve akış hızı verimli bir şekilde tahmin edilebilir. "Ayrıklaştırma Temelli
Gözetleyici" olarak adlandırılan tasarlanan gözetleyici sistemin ayrıklaştırılmış modeline dayanmaktadır. Bilgisayar
uygulamaları için, 150 metrelik bir boruda farklı konumlara ve akış hızlarına sahip iki sızıntı dikkate alınmıştır. Ölçüm
ve kestirimlerden 5 saniye sonra doğru sızıntı tahminleri elde edilmiştir. Literatür gözetleyicileri ile
karşılaştırıldığında, tasarlanan gözetleyici tarafından hızlı yakınsama ile eşzamanlı durum ve parametre tahminleri
elde edilir.
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Abstract
In this study, it has proposed to adjust the parameters of the Linear Effective Distortion Prevention Controller
(LADRC) with the Symbiotic Organism Search (SOS) algorithm. The parameters of LADRC were determined by
both traditional methods and Symbiotic Organism Search (SOS) algorithm, and comparative analyzes were performed
on the speed control performances of permanent magnet direct current motor (PMDCM). Two different reference
signals have applied to both systems and monitoring performances were presented graphically and also in the form of
a table containing the mean of the squared errors. Simulation-based results have shown that LADRC, which already
has a powerfull control performance, can create a faster system response, especially in steep transitions and
deterioration points in the reference mark, by adjusting its parameters offline with the SOS algorithm. This situation
has caused a decrease in total tracking error and revealed that SOS optimized LADRC has a better tracking
performance.
Keywords: Active Disturbance Rejection Control, Symbiotic Organism Search Algorithm, optimization, control.

Doğrusal Etkin Bozucu Engellemeli Denetleyici
Parametrelerinin SOS Algoritması ile Ayarlanması
Öz
Bu çalışmada, Doğrusal Etkin Bozulma Engellemeli Kontrolörün (LADRC) parametrelerinin Simbiyotik Organizma
Araması (SOS) algoritması ile ayarlanması önerilmiştir. LADRC'nin parametreleri hem geleneksel yöntemler hem de
Simbiyotik Organizma Araması (SOS) algoritması ile belirlenerek sabit mıknatıslı doğru akım motorunun (PMDCM)
hız kontrol performansları üzerinde karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. İki farklı referans işareti her iki sisteme de
uygulanmış ve izleme performansları grafiksel olarak ve ayrıca karesel hatalarının ortalamasını içeren tablo biçiminde
sunulmuştur. Benzetim temelli sonuçlar zaten oldukça güçlü bir kontrol performansına sahip olan LADRC’nin
parametrelerinin SOS algoritması ile çevrim-dışı olarak ayarlanması sonucunda özellikle referans işaretindeki dik
geçişler ve bozulma noktalarında daha hızlı bir sistem cevabı oluşturabildiğini göstermiştir. Bu durum toplam izleme
hatasının azalmasına neden olmuş ve SOS ile optimize edilmiş LADRC’nin daha iyi bir izleme performansına sahip
olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: ADRC, SOS, en iyileştirme, denetleme
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Öz
Güneş takip sistemleri, fotovoltaik panellere gelen güneş ışınlarının dik açı ile panele gelmesini sağlayan ve elektrik
enerji üretim verimini arttıran sistemlerdir. Bu çalışmada, bir güneş takip sistemi akıllı kontrol algoritmalarından
bulanık mantık ile tasarlanıp, deney düzeneği üzerinde ugulaması yapılmıştır. Deney düzeneğinde kullanılan
mikrodenetleyicinin analog girişlerine bağlı dört ışık algılayıcısından alınan veriler, oluşturulan bulanık mantık
kurallarına göre yorumlanır. Elde edilen kontrol işaretleri ile servo motorlar tasarlanan mekanik yapının çift eksende
hareket etmesini sağlayarak, fotovoltaik panelin güneş ışınlarını dik bir açı ile almasını sağlamıştır. Matlab/Simulink
ortamında tasarlanan kontrolör gerçek sistemi kontrol etmiştir. Geliştirilen kontrol mekanizması sayesinde özellikle
olumsuz hava koşullarında sistem bulunduğu konumu koruyabildiği için bu izleme yönteminin başarılı sonuçlar
verdiği görülmektedir. Kullanılan bu akıllı kontrol ve güneş takip sistemi ile fotovoltaik sistemin elektrik üretme
veriminde yaklaşık %9 oranında verim artışı sağlanabildiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güneş Takip, Gömülü Sistemler, Bulanık Mantık.

Fuzzy Logic Control of Sun Tracking Systems
Abstract
Sun tracking systems improve energy production efficiency and also provide direct solar radiation to the photovoltaic
panels. In this study, a suntracking system has been controlled via fuzzy logic control as a smart control algorithm by
using an experimental setup. In the setup, there is a microcontroller with four anolog input connected to light sensors
and fuzzy algorithm. The resulted control signals drive the servo motors and tracks sun with two axes via
Matlab/Simulink environment. In conclusion, the control system was able to keep the system very stabile position
especially at bad weather conditions in a good success. As a result, the smart control and sun tracking system provide
9% improvement in photovoltaic energy production efficiency.
Keywords: Sun tracking, Embedded systems, Fuzzy logic.
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Öz
Mobil robotların yol planlamasında en kısa mesafe ve enerji gibi maliyetler doğrusal (düz çizgi) veya doğrusal
olmayan (eğri) amaç fonksiyonlarının kullanımına göre değişebilmektedir. Bu çalışmada, küresel yol planlama için
farklı zorluk derecelerine sahip ortamlarda doğrusal ve doğrusal olmayan amaç fonksiyonlarının kullanımı
karşılaştırmalı incelenmiştir. Uygun yolların bulunmasında evrimsel algoritmalardan biri olan genetik algoritma
(Genetic Algorithm, GA) kullanılmıştır. Simülasyon sonuçları, mobil robotların yol planlamasında doğrusal amaç
fonksiyonu kullanılmasının hem en kısa mesafe hem de algoritma çalışma süresi açısından avantajlı olduğunu
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Mobil Robot, Yol Planlama, Optimizasyon, Genetik Algoritma, Yol Doğrusallığı.

Investigation of Linearity in Path Planning of Mobile Robot
Abstract
In the path planning of mobile robots, costs such as shortest distance and energy may vary according to use of linear
(straight line) or nonlinear (curved) objective functions. In this study, use of linear and nonlinear objective functions
for global path planning in environments with different degrees of difficulty has been comparatively investigated.
Genetic algorithm (GA), one of evolutionary algorithms, was used to find suitable paths. Simulation results showed
that using the linear objective function in path planning of mobile robots is advantageous in terms of both shortest
distance and algorithm running time.
Keywords: Mobile Robot, Path Planning, Optimization, Genetic Algorithm, Path Linearity.
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Abstract
Speech recognition is the transformation of spoken words and sentences into text. There have been many studies on
speech recognition in many countries recently. However, studies on speech recognition applications in our country
are very few, one of the reasons is the lack of voice dataset. In this study, a Turkish speech database has been developed
for Turkish speech recognition based systems. Sound recordings were obtained from news broadcasted by Turkish
news tv channels at different times. The created dataset was shared on the web in a way that everyone can access in
order to set a precedent for other studies. Additionally, the effects of number of layers and number of cells
hyperparameters of Long Short Term Memory (LSTM) and Deep Neural Network (DNN) models were investigated
on the Turkish Broadcast News Speech Database.
Keywords: Speech Recognition, Deep Neural Networks, Long Short Term Memory, Turkish Speech Database.

Derin Sinir Ağları ve Uzun Kısa Süreli Bellek
Hiperparametrelerinin Konuşma Tanıma Tabanlı Sistemler
Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi için Türkçe Yayın
Haberleri Konuşma Veri Tabanı
Öz
Konuşma tanıma, söylenen kelime ve cümlelerin metne dönüştürülmesidir. Son zamanlarda birçok ülkede konuşma
tanıma ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır, fakat ülkemizde konuşma tanıma uygulamaları ile ilgili yapılan çalışmalar
çok azdır, bunun nedenlerinden biri ses veri seti eksikliğidir. Bu çalışmada, Türkçe konuşma tanıma tabanlı sistemler
için bir Türkçe konuşma veri tabanı geliştirilmiştir. Ses kayıtları Türkçe haber tv kanallarının farklı zamanlarda
yayınladıkları haberlerden elde edilmiştir. Oluşturulan veri seti diğer çalışmalara da emsal teşkil etmesi açısından
herkesin erişebileceği şekilde web ortamında paylaşılmıştır. Ek olarak, katman sayısı ve hücre sayısı hiper
parametrelerinin Uzun Kısa Süreli Hafıza (LSTM) ve Derin Sinir Ağı (DNN) modelleri üzerindeki etkisini
oluşturduğumuz Türkçe Yayın Haberleri Konuşma veri seti üzerinde incelendi ve karşılaştırıldı.
.
Anahtar Kelimeler: Konuşma Tanıma, Derin Sinir Ağları, Uzun Kısa Süreli Bellek, Türkçe Konuşma Veri Tabanı.
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Güneş Enerjisi Santrallerinin Arazi Kullanımına Etkisi ve
Sonuçları: Osmaniye Örneği
Fazıl NACAR1
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Öz
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem çerçevesinde, Hidroelektrik ve rüzgâr enerji santralleriyle
başlayan süreç güneş enerjisi santralleriyle sürmektedir. Hidroelektrik santralleri ve rüzgâr enerjisi santral tesisleri ,
güneş enerjisi santrallerine (GES) göre daha az arazi planlama mevzuatı kapsamına girmekte, GES tesisleri araziye
yayıldığından geniş arazi parçalarının kullanımını gerektirmektedir. Bu sebeple birçok kamu kurumunu ilgilendiren
bir proje çalışmasıdır. Ülkemizde GES yatırımlar devlet tarafından teşvik edilmekte ve enerji alım garantisi
verilmektedir. Bu nedenle özel sektörde bu konuya ağırlık vermekte yatırımlarını artırmaktadır. Bu çalışmada ,Doğu
Akdeniz bölgesinde Osmaniye’deki GES projeleri incelenmiştir. Arcgis programı kullanılarak, GES kurulumu
tamamlanmış parsellerin İlçe bazlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) veri tabanı oluşturulmuş ve arazi kullanımda oluşan
değişimler izlenmiştir. Osmaniye’deki GES potansiyelinin kuruluma oranla çok fazla olduğu görülmektedir. Bu
çalışmaya göre kıraç arazi için Osmaniye ilinde elde edilen tarımsal gelirin, GES tesisinden elde edilecek kira gelirine
göre çok düşük olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: GES, Arcgis, Arazi Kullanımı, Osmaniye ,CBS

The Effects Of Solar Energy Power Plants On Land Use And
The Results: Case Of Osmaniye
Abstract
Turkey’s important renewable energy sources begin with solar power plants, hydroelectric and wind power plants.
Hydroelectric and wind power plant facilities fall under the scope of land planning legislation less than solar power
plants (SPP), and SPP facilities require wide areas. Thus, this project study concerns many public institutions. In
Turkey, SPP investments are supported by the state, and energy purchase guarantee is provided. Therefore, the private
sector focuses on increasing their investments.
In this study, SPP projects in Osmaniye have been examined. District-based Geographical Information Systems (GIS)
database was created for competed SPP setup parcels using the Arcgis program, and the changes in land use were
monitored. It is seen that the SPP potential in Osmaniye is much higher than the establishment. According to this
study, it was determined that the agricultural income obtained in Osmaniye for the barren land is lower than the rental
income of SPP facility.
Keywords: SPP, Arcgis, Land Use, Osmaniye, Geographical Information Systems
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Abstract
In this study, a matematerial structure, which consists of the rectangular split ring resonator arrays, is investigated
numerically and experimentally in the frequency ranges from 1 GHz to 5GHz. FR-4 material is used as a substrate
material due to low cost. During the numeric analysis (simulation analysis), the parametric analysis is applied to
determine the optimal dimension of the uni cell structure. S11 (reflection coefficient), S21 (transmission coefficient),
and n (refractive index) are examined in the frequency range of interest. It is outlined from the parametric analysis
that the value of n is obtained as almost zero. By increasing the split ring width, near-zero index is observed at the
higher frequencies. Hence, it is also deduced that the metamaterial structure behaves as a super lens antenna at the
related frequency. Numerical analysis (simulation) are performed via CST Microwave Studio (MWS). Obtained
simulation results are confirmed with experimental analysis obtained by network analyzer.
Keywords: Split Ring Resonator, Super Lens Antennas, Metamaterials, MEMS

Sıfıra Yakın İndeksli Ayrık Halka Resonatörü: Lens Anten
Öz
Bu çalışmada dikdörtgen bölünmüş halkalı rezonatör dizilerinden oluşan bir malzeme yapısı 1 GHz ile 5 GHz
arasındaki frekans aralıklarında sayısal ve deneysel olarak incelenmiştir. Düşük maliyeti nedeniyle FR-4 malzemesi
alt tabaka malzemesi olarak kullanılmıştır. Sayısal analiz (simülasyon analizi) sırasında, tek hücre yapısının optimal
boyutunu belirlemek için parametrik analiz uygulanır. İlgili frekans aralığında S11 (yansıma katsayısı), S21 (iletim
katsayısı) ve n (kırılma indisi) incelenir. Parametrik analizden, n değerinin neredeyse sıfır olarak elde edildiği
gözlemlenmiştir. Bölünmüş halka genişliğini artırarak, daha yüksek frekanslarda sıfıra yakın indeks gözlemlenmiştir.
Dolayısıyla, metamalzeme yapısının ilgili frekansta bir süper lens (mercek) anten gibi davrandığı saptanmıştır. Sayısal
analiz (simülasyon) CST Microwave Studio (MWS) aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen simülasyon sonuçları,
ağ analizörü ile elde edilen deneysel analizlerle doğrulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ayrık Halka Rezonatörü, Süper Lens(Mercek) Anten, Metamalzemeler, MEMS
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Öz
Bu çalışmada tarihi Amasra ilçesinin üç boyutlu modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan bu model üzerine
hikaye tabanlı oyun geliştirilmiştir. Tasarlanan oyunda karakter birinci kişi gözünden Amasra otogarından
başlayarak ilçenin kültürel alanlarını ziyaret edebilmektedir. Oyunun kurgusunda karakter ziyaret
mekanlarını, tamamlaması gereken görevleri gerçekleştirerek gezebilmektedir. Çalışmada, Amasra’nın
turistik mekanları Blender ve Unityinin açık kaynak olarak sağlamış olduğu modeller kullanılarak
dijitalleştirilmiştir. Amasra’nın dijitalleştirilmiş mekanları üzerine kurgulu hikaye tabanlı oyun yardımıyla,
Karadeniz’in kültürel mirasının uluslararası turizmine kazandırılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Reklam oyunu, Dijitalleştirme, Benzetim, FPS, Turizm

Game Based Digitalization of Amastr’s to Improve Tourism
of Black Sea
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Abstract
3D models of the historical places for Amastris are created in this work. Story based game is proposed by
using the developed 3D models of Amastris. The character in the story based game, can visit the cultural
places at beginning point of Amastris terminal. In fiction of the game, the character can visit the cultural
places in the condition of completed missions. The cultural places of Amastris are digitalled by Unity and
Blender3d’s assets that shared as open source. It is aimed to contribute to the international tourism of the
cultural heritage of the Black Sea with the help of the story-based game based on Amastris. This work is
supported by the 2209 program of Scientific and Technological Research Council of Turkey.
Keywords: Advergame, Digitalization, Simulation, FPS, Tourism
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Abstract
Rapid and sensitive microbial identification is vital, especially in epidemic situations. The majority of currently in use
techniques are Polymerase Chain Reaction (PCR) or antibody-based techniques like enzyme-linked immunosorbent
assays (ELISA). However, these techniques have some drawbacks, including expensive procedures, time-consuming
processes, and requiring trained personnel. Raman spectroscopy is a vibrational technique based on the inelastic
scattering of laser light. This technique can be used in a label-free manner. Thus, it can directly identify bacteria or
viruses. However, only 1 in 106 incident photons is scattered as inelastically, which limits Raman Spectroscopy-based
microbial identification as a low-level sensor. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) can overcome this
limitation issue of Raman spectroscopy. In SERS, colloidal metal nanoparticles or metal surfaces are utilized to
enhance the intensity of the Raman scattering. Colloidal metal nanoparticles such as gold (Au) or silver (Ag) are
frequently preferred in SERS studies. SERS can be used not only for the identification of different bacteria but also
for the discrimination of the antibiotic-resistant and susceptible strains of bacteria. However, the SERS spectra of the
antibiotic-resistant and susceptible bacteria show only subtle differences due to the high molecular similarity of the
bacterial strains. Machine learning techniques are indispensable to detect minor spectral differences and can
discriminate bacteria at the strain level. These techniques can successfully reveal subtle differences that are highly
difficult to distinguish with the naked eye. Unsupervised and supervised machine learning techniques such as principal
component analysis, hierarchical clustering, support vector machines, k nearest neighbors, or discriminant analysis
are powerful techniques to make strain-level discrimination of the SERS spectral data. In conclusion, SERS combined
with machine learning provide a rapid and reliable tool for microbial identification and they are promising in clinical
applications.
Keywords: Surface-enhanced Raman spectroscopy, Microbial identification, Bacteria, Machine learning
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Abstract
A novel method for production of variable stiffness woven fabrics with curved advanced fibers is presented. A scalable
concept design is introduced. Several variable stiffness fabrics are woven by the prototype loom. The weaving process
and woven fabrics are examined. Two distinct regions of the fabric which are showing different behaviors are
observed. Based on the two regions identified the curved fibers of the woven fabric are simplified and modeled as a
three-dimensional unit mesh. Geometry variation of the curved fibers and stiffness variation of the woven fabrics are
discussed for these two distinct regions by using the developed model.
Keywords: Woven fabric, Curved fiber, Variable stiffness, Yarn geometry, Composite.

Gelişmiş Eğrisel Fiberli Değişken Sertlikli Dokunmuş
Kumaşlar
Öz
Bu çalışmada eğrisel gelişmiş ipliklere sahip değişken sertlikli dokuma kumaşların üretimi için yeni bir yöntem
sunulmuştur. Ölçeklenebilir bir konsept tasarım tanıtılmıştır. Prototip dokuma tezgahı ile değişken sertlikli kumaşlar
dokunmuştur. Dokuma işlemi ve dokunan kumaşlar incelenmiştir. Kumaşlarda farklı davranışlar gösteren iki ayrı
bölgenin olduğu gözlenmiştir. Belirlenen iki bölgeye dayanarak, dokuma kumaşın eğimli iplikleri basitleştirilmiş ve
üç boyutlu birim yapı olarak modellenmiştir. Eğri ipliklerin geometri değişimi ve dokuma kumaşların sertlik değişimi,
geliştirilen model kullanılarak bu iki farklı bölge için tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dokuma kumaş, Eğrisel elyaf, Değişken sertlik, İplik geometrisi, Kompozit.
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Öz
Günümüzde yüksek verimli bir motorun geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. İçten yanmalı motorlardan birden
fazla parçadan oluşmaktadır. Bu nedenle motor verimi bu parçalarla etkileşim halinde olmaktadır. Motorun verimini
etkileyen en önemli fajtörlerden birisi de silindir içerisine alınacak hava miktarıdır. Emme manifoldu ise silindir
içerisine alınacak havanın ya da taze karışımının her silindir için eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktadır.
Silindirilere gönderilecek olan hava karakterisiğini belirlemek için bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden
birisi ise hesaplamalı akışkanlar dinamiğidir. Bu çalışmada altı silindirli motor için emme manifoldu tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Literatür çalışmaları incelendiğinde emme manifold ile ilgili birçok çalışma görülmüştür. Bu
yapılan çalışmalara istinaden farklı hava giriş port tasarımları gerçekleştirilmiştir. Tasarımları gerçekleştirilen emme
manifoldları için hesaplamalı akışkan yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar temel akış parametresi
olan hız değişimleri cinsinden detaylı bir şekilde tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Emme manifoldu, Akış analizi, İçten yanmalı motorlar.

Investigation Of An Intake Manıfold Desıgns With Air
Intake Port in Different Locations By Cfd Method
Abstract
Nowadays, studies are carried out to develop a high efficiency motor. It consists of multiple parts from internal
combustion engines. Therefore, motor efficiency interacts with these parts. One of the most important fajtors affecting
the efficiency of the engine is the amount of air to be taken into the cylinder. The intake manifold ensures that the air
or fresh mixture to be taken into the cylinder is distributed equally for each cylinder. Some methods are used to
determine the air characteristics to be sent to the cylinders. One of these methods is computational fluid dynamics. In
this study, the design of the intake manifold for a six-cylinder engine was carried out. When the literature studies are
examined, many studies on the intake manifold have been seen. Based on these studies, different air inlet port designs
have been made. Computational fluid method was used for the designed intake manifolds. The results obtained from
the study were discussed in detail in terms of velocity changes, which is the basic flow parameter.
Keywords: Air intake manifold, Flow analysis, Internal combustion engine.
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Öz
Taban akımı kısaca bir nehrin ortalama akımını temsil etmektedir. Drenaj alanının durumuna ve iklim şartlarına göre
yıl boyunca artıp azalmaktadır. Genellikle kar erimelerinin ve yağışların fazla olduğu bölgelerde kış ve ilkbahar
aylarında artmakta, yaz ve sonbahar aylarında azalmaktadır. Taban akımı, yeraltı sularından akarsuya sızan sudur,
kuraklık sırasında akarsularda su tutmaya yardımcı olur. Taban akımı yağış miktarı azaldığında veya kurak
zamanlarda yağış olmadığında nehrin kurumasını engeller ve nehirdeki akışın devamlılığını sağlar. Ayrıca taban (baz)
akımı çok yağış alan ve kar erimesinin uzun süre devam ettiği drenaj alanlarında taşkınları etkilemektedir. Bu nedenle
özellikle taşkın ve kuraklık çalışmalarında baz akımı dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada baz akımı, debi-sürek eğrisi
kullanılarak Samsun-Kürtün Irmağı için elde edilmiştir. Kürtün Irmağı için incelenen bu çalışmada zamanın %95’inde
var olan debi taban akımı olarak alınmıştır. Kürtün Irmağı, Yeşilırmak-Kızılırmak nehirlerinin Karadeniz’e çıkış
yaptığı ara bölgede yer almaktadır. Nehir içme suyu ve sulama suyu açısından Karadeniz’in en gelişmiş kenti olan
Samsun için oldukça önemlidir. Ayrıca nehirde birçok kez taşkın meydana gelmiştir ve bu taşkınlarda birçok alan
sular altında kalmıştır. Çalışmada taban akımını belirlemek için ırmak üzerinde yer alan 1964-2020 yılları arası
ortalama akım verilerinin gözlemlendiği D14A014 numaralı istasyon kullanılmıştır. Çizilen debi-süreklilik eğrisinden
baz akım 4.47 m3/s olarak tespit edilmiş ve yıllara göre taban akımının eğilimi Mann-Kendall trend analizi ile
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Taban akımı, Debi-sürek eğrisi, Kürtün Irmağı, Samsun, Mann-Kendall.

Calculation of Base-Flow with the Help of Flow-Continuity
Curve: The Case Study of Samsun Kürtün River
Abstract
The base-flow briefly represents the average stream of a river. The base flow increases and decreases throughout the
year, depending on the condition of the drainage area and climatic conditions. Generally, it increases in winter and
spring months and decreases in summer and autumn in regions where snow melts and precipitation are high. The Base
flow is water that seep from groundwater into streams, helping to hold water in streams during drought. The baseflow prevents the river from drying out when the amount of precipitation decreases or there is no rainfall in dry times
and ensures the continuity of the flow in the river. Also, the base-flow affects floods in drainage areas where there is
a lot of precipitation and snow melting continues for a long time. Therefore, the base flow should be taken into
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consideration in flood and drought studies. In this study, the base-flow was obtained for the Samsun-Kürtün river
located in the central part of the Black Sea Region by using the flow continuity curve. In this study analyzed for
Kürtün river, the flow that exists in 95% of the time is taken as the base flow. The most developed city of the Black
Sea in terms of water resources and urbanization, the river is very important for Samsun. In addition, many floods
have occurred in the river, and many areas have been flooded in these floods. The station D14A014 whose average
stream datas on the river between 1964-2020 were observated was used to determinate the base flow in this study.
The base flow was measured as 4.47 m3/s by flow continuity curve drawn and the trend of the base flow was examined
by years with the Mann-Kendall trend analysis.
Keywords: Base-flow, Flow-continuity curve, Kürtün River, Samsun, Mann-Kendall.
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Öz
Asansörler çalışma prensipleri gereği rijit ana yapı sistemlerine doğrudan bağlanan raylar üzerinde hareket ederler. Bu
nedenle asansör kabininin kalkış ve duruşlarında fren sisteminin etkisiyle bazı anlık darbe kaynaklı gürültüler
oluşmaktadır. Bununla beraber kalkış ve duruş arasında da düşey doğrultuda mesnetlenmiş kılavuz rayların üzerindeki
hareketli parçalar nedeniyle yapısal titreşim ve gürültüler oluşmaktadır. Mekanik aksamların yanı sıra asansörün enerji
ve kontrol panolarında kullanılan röle, kontaktör gibi ekipmanlar da anlık gürültü kaynağı olabilirler. Bu çalışmada
konut binasında hizmet veren bir asansörün gürültü ölçüm metodolojisi ele alınmış ve kapsamlı bir araştırma ile
gürültü kaynaklarının belirlenmesi ve gürültünün azaltılması için alınması gereken tedbirler açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Asansör, kılavuz ray, gürültü.

Noise Measurement in Elevators
Abstract
Elevators are designed as lifting equipment moving through rigid guide rails that assembled the elevator shaft directly.
For this reason, intermittent sounds occurred during both regular operation and start and stop of cars can generate
annoying noise. Structural vibrations and noises occur due to moving parts on guide rails. In this study, the noise
measurement methodology in an elevator serving in a residential building was explained and measures were taken to
determine the noise level and sources. The precautions and suggestions were discussed to reduce the noise level in an
elevator system.
Keywords: Elevator, noise, noise regulations
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Öz
Asansör sistemlerinin deprem gibi acil durumlarda kullanılabilir olması için kritik önemdeki aksamları ani ve aşırı
zorlanmalara karşı dayanıklı olmalıdır. Sismik yükler gibi ani zorlanmalar, normal koşullar altında çalışmak için
tasarlanmış asansör elemanlarını beklenmedik şekilde etkileyebilir. Kabin ve karşı ağırlığın kuyu içindeki hareketini
sınırlayan kılavuz rayların asansör boşluğu boyunca sabitlenmesini sağlayan konsolların bu bağlamda incelenmesi
oldukça önemlidir. Bu çalışmada, asansöre etki eden sismik yükler hesaplanmış, elde edilen sonuçlar kullanılarak iki
farklı konsol tasarımı sonlu elemanlar metodu ile analiz edilmiştir. Geliştirilen destekli konsol tasarımı, yaygın
kullanımda olan geleneksel model ile gerilme ve şekil değiştirme açısından karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Asansör, Sismik Yükler, Deprem, Asansör Konsol Elemanı, Asansör Kılavuz Rayı.

Analysis and Comparison of Elevator Cabin Guide Rail
Bracket Designs under Earthquake Load
Abstract
Components of an elevator system are required to be strength in case of emergencies such as earthquakes causing
instantaneous and unexpected loadings. Sudden stresses, such as seismic loads, can unexpectedly affect elevator
members designed to operate under normal conditions. In this context, it is essential to examine consoles that support
rails along the elevator shaft, limiting the cabin's movement and the counterweight in the shaft. In this study, seismic
loads affecting an elevator were calculated and using results obtained, two different cantilever designs were analysed
using finite element method. The supported bracket design was compared to classical design in terms of stress and
deformation values.
Keywords: Elevator, Seismic Loads, Earthquake, Elevator Bracket, Elevator Guide Rail.
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Öz
Son yıllarda, enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün biraz daha artarken enerji üretim kapasitesi ülkelerin gelişmişlik
düzeylerinin bir göstergesi haline gelmiştir. Günümüzde nüfusun hızlı artışı, endüstri 4.0 gibi teknolojik gelişmeler,
fosil yakıt kaynaklarının sınırlı olması alternatif enerji kaynaklarının kullanımını oldukça popüler hale getirmiştir.
Özellikle 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile yaşam alanlarında teknolojik aletlerin daha fazla
kullanılmasına ve enerjiye olan ihtiyacın daha da belirgin hale gelmesine sebep olmuştur. Yapılan araştırmalar ile fosil
yakıtların yakın gelecekte tükeneceği öngörürken, fosil yakıtların kullanımı ile çevreye verilen zararda açıkça ortaya
koyulmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar çevreye zarar vermeyen sınırsız enerji kaynağı arayışına başlamıştır.
Güneşten, rüzgardan yada jeotermal kaynaklardan elde edilen enerji fosil yakıtlara göre hem çevreye verilebilecek
zararı en aza indirmekte hemde tükenmeyen temiz enerji kaynağı olmasıyla çok önemli bir yere sahiptir. Bu alternatif
enerji kaynakları içerisinde güneş enerjisi hem güneşin olduğu saatlerde sınırsız olması hem de atık bir ürün
oluşturmaması sebebiyle oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Ülkemizin coğrafi konum açısından sahip
olduğu güneş enerji potansiyeli oldukça yüksektir ve bu potansiyelin değerlendirilmesi de oldukça önemlidir. Bu
çalışmada İç Anadolu bölgesinde yer alan Nevşehir ili için güneş enerji potansiyeli araştırılmıştır. Nevşehir ilinin
merkez ve ilçelerin sahip olduğu güneşlenme süreleri ve ışınım şiddetleri hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Güneş enerjisi, Güneş Enerji Potansiyeli.

Analysis of the Solar Energy Potential in Nevşehir Province
and Installed Solar Power Plants
Abstract
In recent years, while the need for energy has increased day by day, energy production capacity has become an
indicator of the development levels of countries. Today, alternative energy sources have become more popular because
of the rapid increase of the population, technological developments such as industry 4.0 and the limited fossil fuel
resources. Especially in 2020, due to the pandemic that affected the whole world, it caused the use of technological
tools more in residential areas and the need for energy became more evident. Recent studies predicted that fossil fuels
will be consumed away in the near future and they also reveal the environmental damage. For this reason, researchers
have searched for unlimited energy sources that do not harm the environment. Energy obtained from the sun, wind or
geothermal resources has a very important place in minimizing the damage to the environment and being an
inexhaustible clean energy source compared to fossil fuels. Among these alternative energy sources, solar energy has
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a very common usage area because it is unlimited during the hours of the sun, does not produce waste. The solar
energy potential in Turkey is quite high of its geographical location. In this study, solar energy potential for Nevşehir
province which is located in the Central Anatolia region was investigated. Information has been given about sun light
duration and radiation intensity of Nevşehir city center and districts.
Keywords: Energy, Solar Energy, Solar Energy Potential.
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Öz
Geçmişte gelişmiş savaş teknolojisinin olmayışı, cephenin gerisindeki tesisler ve yapıların güvende kalmasını
sağlamaktaydı. Günümüzde ise ilerleyen savaş teknolojisi sonucu savaş anında cephedeki yapılar ile birlikte
şehirlerdeki tesis ve yapılar da risk altında olmaktadır. Bu risklere karşı insan hayatını koruyan ve yaşamsal
faaliyetlerin devamını sağlayan savunma yapıları inşa edilmektedir. Özellikle küresel olarak artan savaş riski savunma
yapılarının önemini arttırmaktadır. Nükleer muhafazalar, köprüler, depolama yapıları ve askeri sığınaklar gibi stratejik
ve önemli yapıların inşasında yaygın olarak yapı malzemesi betondur. Betonun doğru bir şekilde tasarlanması ve imal
edilmesi ile savunma ihtiyacı gereken yapılarda darbe, patlama ve dinamik etkilere karşı optimum fayda
sağlanabilmektedir. Betonun darbe dayanımını agrega, su/ bağlayıcı oranı, minarel ve lif katkısı gibi beton bileşenleri
etkilemektedir. Bu değişkenlerin etkileri sarkaç, ağırlık düşürme, bölünmüş Hopkinson basınç çubuğu ve sonlu
elemanlar yöntemleri ile incelenmektedir. Bu çalışmada ise lif içeriği, türü ve incelik oranının beton darbe dayanımı
üzerindeki etkisi araştırılmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Darbe Dayanımı, Lifli Beton, Lif Çeşitleri

Effect of Fiber Additive on Concrete Impact Strength
Abstract
In the past, the lack of advanced warfare technology kept the facilities and structures behind the front safe. Today, as
a result of the advancing war technology, the buildings on the front line and in the city are at risk during war. Defense
structures that protect human life and ensure the continuation of vital activities are built against these risks. Especially,
the global war risk increases the importance of defense structures. Concrete is the commonly used building material
in the construction of strategic and important structures such as nuclear enclosures, bridges, storage structures and
military bunkers. With the correct design and manufacture of concrete, optimum benefit can be achieved against
impact, explosion and dynamic effects in structures that require defense. Concrete components such as aggregate,
water / binder ratio, mineral and fiber additives affect concrete's impact strength. The effects of these variables are
examined using pendulum, weight drop, split Hopkinson pressure bar and finite element methods. In this study, the
effect of fiber content, type and fineness ratio on concrete impact strength was investigated and evaluated.
Keywords: Impact Strength, Fiber Reinforcement Concrete, Fiber Types
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Öz
Bu çalışmanın amacı, bir robot elin kavrama kuvvetinin kontrolünün bulanık mantık denetleyici ile yapılabilmesi için
gerekli parametrelerin ayarlanması amacıyla insanların hassas kavrama yeteneğine ait verilerin toplanmasıdır.
Literatürde, insanların nesneleri kavrayıp kaldırırken minimum kavrama kuvvetinin üzerine ekledikleri fazladan
kuvvet, güvenlik marjı olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada insanlarla farklı ağırlıkta ve farklı yüzey özelliklerinde
nesneler için hassas kavrama ve kaldırma deneyleri yapılmıştır. Yapılan deneylerde, insanların hassas kavrama
görevinde farklı ağırlıkta ve yüzey özelliklerindeki nesneleri kavrayıp kaldırırken uyguladıkları güvenlik marjı verileri
elde edilmiştir. Elde edilen güvenlik marjı verileri, tasarlanacak olan bulanık mantık denetleyicinin veri tabanı olarak
değerlendirilecektir. Böylelikle bir robot elin, özellikleri bilinmeyen bir nesneyi hassas bir şekilde kavrayıp
kaldırabilmesi sağlanacaktır. Yapılan deneyler sonucunda değişen nesne ağırlığına ve yüzey sürtünme katsayısına
bağlı olarak %9 ile %20 arasında değişen güvenlik marjı oranları elde edilmiştir. Bu çalışma ile robot elin kavrama
kuvveti kontrolü için bulanık mantık tabanlı, değişken güvenlik marjı odaklı bir kavrama kuvveti kontrol yaklaşımı
ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik marjı, Robot el, Kavrama kuvveti, Hassas kavrama.

Obtaining the Safety Margin Database for Control of The
Grip Force of The Robotic Hand in The Precision Grasp
Task

Abstract
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The aim of this study is to collect data on human’s precise grip ability in order to adjust the parameters required to
control the grip force of a robot hand with a fuzzy logic controller. In the literature, the extra force that humans add
on over of the minimum grip force when grasping and lifting objects is expressed as the safety margin. In this study,
precision grip and lifting experiments were carried out for objects of different weights and different surface properties.
In the experiments, the safety margin data that people apply while grasping and lifting objects of different weights
and surface properties in precision grasping were obtained. The obtained safety margin datas will be evaluated as the
database of the fuzzy logic controller to be designed. In this way, it will be ensured that a robot hand can grip and lift
an unknown object precisely. As a result of the experiments, safety margin rates varying between 9% and 20% were
obtained depending on the varying object weight and coefficient of friction of surface. In this study, a fuzzy logicbased, variable safety margin-oriented grip force control approach is presented for robot hand grip force control.
Keywords: Safety margin, Robotic hand, Grasping force, Precision grasp.
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Öz
Bu çalışmada atık cam tozu ile üretilen geopolimer harçların fiziksel ve mekanik özelliklerine kalsiyum alüminat
çimentosunun farklı kür koşullarında etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla atık cam tozu ve %5, %10, %15, %20 ve %25
oranında kalsiyum alüminat çimentoları (Isıdaç40 ve Refro50) içeren onbir farklı karışıma sahip geopolimer harçlar
üretilmiştir. Harçlarda aktivatör olarak sodyum silikat kullanılmıştır. Üretilen geopolimer harçlar 24 saat 90°C etüv
ve 24 saat hava + 24 saat 90°C etüv olmak üzere 2 farklı küre tabi tutulmuştur. Harçlar üzerinde yayılma tablası, su
emme-boşluk oranı, eğilme ve basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. En yüksek 7 ve 28 günlük basınç
dayanım değerleri hava+etüv küründe %5 Isıdaç40 tipi çimento ile üretilen harçlarda sırasıyla 24,2 MPa ve 25,5 MPa
olarak elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atık cam tozu, Geopolimer, Kalsiyum alüminat çimentosu, dayanım

The Influence of Calcium Aluminate Cement on Physical
and Mechanical Properties of Waste Glass Powder Based
Geopolymer Mortars Under Different Curing Conditions

Abstract
In this study, the physical and mechanical properties of geopolymer mortars made with waste glass powder under
different curing conditions have been investigated. For this purpose, eleven different geopolymer mortars containing
waste glass powder and 5%, 10%, 15%, 20% and 25% calcium aluminate cement (Isıdaç40, and Refro50) were
produced. Sodium silicate was used as activator in the mortars. The produced geopolymer mortars were subjected to
two different curing conditions in an oven at 90° C for 24 hours and in the air for 24 hours + at 90 ° C for 24 hours
in the oven. Flow table, water absorption and porosity, flexural strength, and compressive strength tests were
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performed on the mortars. The highest 7 and 28 days compressive strengths were obtained in mortars produced with
5% Isıdaç40 type cement in the air for 24 hours, respectively 24.2 MPa and 25.5 MPa.
Keywords: Waste glass powder, Geopolymer, Calcium aluminate cement, Strength
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Abstract
In this study, a new algorithm was developed for the random distribution of the nanomaterials in the polymer matrix
to model realistic behavior of polymer nanocomposites. The study focused on the development of this algorithm rather
than the modeling of nanocomposites as a finite element method. The multi-scale method with a representative volume
element (RVE) is generally used for numerical modeling of nanomaterials and polymer nanocomposites. The
researchers investigate the effect of the reinforcement material and the reinforcement mechanism has not been fully
explained both numerically and experimentally. The success of numerical studies is also very important to specify the
effect of reinforcement mechanism in experimental studies. For this reason, an algorithm was developed to model the
realistic distribution of nanomaterials in the polymer matrix and adapted to numerical studies. The algorithm provided
that materials of desired geometric dimensions were randomly positioned within a control volume and did not intersect
with each other and the control volume. The algorithm was developed using the Python programming language and
the positions of the nanomaterials were transferred to the ABAQUS finite element program using scripting language.
Graphene was used as a nanomaterial and epoxy was used as a polymer matrix. Randomly distributed RVE models
gave more successful results than single element RVE models. It shows a good agreement with experimental results.
Keywords: Random Distribution, Algorithm, Nanomaterials, Graphene.

Nanomalzemelerin Rastgele Dağılımı İçin Algoritma
Geliştirilmesi
Öz
Bu çalışmada, polimer nanokompozitlerin gerçekçi davranışını modellemek için nanomalzemelerin polimer matriks
içerisindeki rastgele dağılımını saplayan yeni bir algoritma geliştirilmiştir. Çalışma nanokompozitlerin sonlu
elemanlar yöntemi olarak modellenmesinden ziyade bu algoritmanın geliştirilmesine odaklanmıştır.
Nanomalzemelerin ve polimer nanokompozitlerin sayısal modellemesine genellikle temsili hacim elemanına sahip
çok ölçekli moelleme yöntemi kullanılmaktadır. Takviye malzemesinin etkisi araştırmacılar tarafından araştırılmakta
olup takviye mekanizması hem sayısal hem de deneysel olarak tam olarak açıklanmamıştır. Deneysel çalışmalarda
takviye mekanizmasının etkisini anlamak için sayısal çalışmaların başarısı da oldukça önemlidir. Bu nedenle,
nanomalzemelerin polimer matrisindeki gerçekçi dağılımını modellemek için bir algoritma geliştirilmiş ve sayısal
çalışmalara uyarlanmıştır. Algoritma, istenen geometrik boyutlara sahip malzemelerin bir kontrol hacmi içinde
rastgele konumlandırılmasını ve birbirleriyle ve kontrol hacmi ile kesişmemesini sağlamaktadır. Algoritma Python
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programlama dili kullanılarak geliştirilmiş ve nanomalzemelerin konumları komut dosyası dili kullanılarak ABAQUS
sonlu eleman programına aktarılmıştır. Nanomalzeme olarak grafen ve polimer matriks olarak epoxy kullanılmıştır.
Rastgele dağıtılan RVE modelleri, tek elemanlı RVE modellerinden daha başarılı sonuçlar vermiştir. Deneysel
sonuçlarla iyi bir uyum göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Rastgele dağılım, Algoritma, Nanomalzemeler, Grafen.
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Öz
Safran, Iridaceae familyasına ait sonbaharda çiçek açan otsu bir bitki olan Crocus sativus L.'nin kurutulmuş kırmızı
stigmalarından elde edilen dünyanın en pahalı baharatıdır. Safran baharatı büyük ölçüde İran, Hindistan, Afganistan,
Yunanistan, Fas, İspanya ve İtalya tarafından üretilmektedir. Safran üretimi, dünya çapında 121.338 hektar alanda,
yılda yaklaşık 418 tondur ve İran bu miktarın %88,8’ini tek başına karşılamaktadır. Geçmişten günümüze kadar safran
farklı mutfak kültürlerinde; gıda boyası, renklendirici ve aroma verici olarak kullanılmasının yanısıra içerdiği
biyoaktif bileşikler nedeni ile tıp ve kozmetik sanayinde de kullanılmaktadır. Safranın bu önemli biyoaktif bileşenleri
lipofilik ve hidrofilik karotenoidler, proteinler, aminoasitler, mineraller, müsilaj, nişasta, zamklar, vitaminler, krosin,
α- ve β- karoten, antosiyanin, likopen, flavonoidler, zeaksantin, alkaloidler, saponinler, safranal, pikrokrosin ve
krosetinden oluşmaktadır. Safranda bulunan biyoaktif maddelerin verimi; yetiştirme, işleme teknolojisi (çiçeklerin
toplanması, ayıklanması ve kurutma vb.), depolama ve ekstraksiyon koşulları ile doğrudan ilişkilidir. Diğer taraftan
safranda bulunan biyoaktif bileşiklerin pH, sıcaklık, ışık, oksijen, metal iyonları, enzim vb. çevresel faktörlere olan
hassasiyetinin yanı sıra tüketicilerin kullanıma hazır gıdalara yönelik artan talebi nedeni ile son dönemde farklı
emülsiyon ve enkapsülasyon tekniklerinin kullanımı ile bu bileşikler taşıyıcıların içerisine hapsedilerek çevresel ve
vücut sindirim koşullarından korunmaktadırlar.
Son 5 yıldır safranda bulunan biyoaktif maddeler için
mikrokapsülleme (püskürtmeli kurutma, dondurarak kurutma, ekstrüzyon, emülsiyon sistemleri) ve
nanoenkapsülasyon (nanoemülsiyonlar, katı lipid nanopartiküller ve nanodispersiyonlar, nanohidrojeller,
elektrospinning, nano sprey kurutma) prosedürleri araştırılmaktadır. Bu çalışmada safranın geleneksel kullanımının
yanı sıra enkapsülasyon ve emülsiyon teknikleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Safran (Crocus sativus L.), Emülsiyon, Enkapsülasyon, Krosin, Pikrokrosin, Safranal

A New Trend in Saffron: Emulsion and Encapsulation
Technology

Abstract
Saffron, the most expensive spice worldwide, is a herbaceous autumn flowering plant, that is belonging to the
Iridaceae family, and obtained from the dried red stigmas of Crocus sativus L. Saffron spice is mostly produced by
Iran, India, Afghanistan, Greece, Morocco, Spain and Italy. Production of Saffron is 418 tons in 121.338 hectares
worldwide, and this amount is provided by Iran with the ratio of 88.8%. Up to today, saffron has been used for medical
purpose and cosmetic industry due to bioactive compounds apart from usage of food colorant, flavorant in different
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culinary cultures. These bioactive compounds of saffron consist of lipophilic and hydrophilic carotenoids, proteins,
amino acids, minerals, musilages, starch, gums, vitamins, crocin, α- and β- carotene, anthocyanins, lycopene,
flavonoids, zeaxanthin, alkaloids, saponins, safranal, picrocrocin, crocetin. The yield of these bioactive compounds is
related to growing, process (gathering flowers, cleaning, and drying etc.), storage and extraction conditions. On the
other hand, recently, these compounds can be preserved from environmental and digestive system by covering with
carriers with usage of different emulsion and encapsulation techniques because of increasing demands of the
consumers to ready-to-consume foods apart from the sensitivity of these compounds to environmental conditions such
as pH, temperature, light, oxygen, metal ions, enzym. For the last five-year, microencapsulation (spray drying, freeze
drying, extrusion, emulsion) and nanoencapsulation (nano emulsions, solid-lipid nanoparticles, and nano dispersions,
nanohydrogels, electrospinning, nano spray drying) procedures for preserving these compounds have been
investigated. In this study, encapsulation and emulsion techniques were reviewed besides traditional usage of saffron.
Keywords: Saffron (Crocus sativus L.), Emulsion, Encapsulation, Crocin, Picrocrocin, Safranal
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Abstract
The topic of human computer interaction is one of the increasingly popular topics in recent times. Human facial
expression and emotion analysis with the computer is one of the complex problems as well as interesting. In this paper,
emotion analysis was made on human images. In the study, 5 different emotional states, being happy, angry, sad,
surprised and neutral, were analyzed. The proposed algorithm basically consists of 3 steps. The first is the
preprocessing of the images required for the SVM model. The second is the creation of the SVM model that could
perform emotion analysis. The final step is to assign facial expressions to the relevant emotion class. In this study,
JAFFE dataset and many images available from Google were used. The recognition success rates of 5 different
emotions determined for the study were found between 80% and 100%.
Keywords: Emotion Analysis, Support Vector Machines (SVM), Facial Expressions.

Videodaki Yüz İfadeleri Üzerinden Duygu Analizi

Öz
İnsan ve bilgisayar etkileşimi konusu, son zamanlarda giderek daha popüler hale gelen konulardan biridir. Bilgisayar
ile insan yüz ifadesi ve duygu analizi ilginç olduğu kadar karmaşık sorunlardan biridir. Bu çalışmada insan görüntüleri
üzerinden duygu analizi yapılmıştır. Çalışmada mutlu, kızgın, üzgün, şaşırmış ve nötr olmak üzere 5 farklı duygu
durumu analiz edilmiştir. Önerilen algoritma temelde 3 adımdan oluşmaktadır. Birincisi, SVM modeli için gerekli
görüntülerin ön işlemesidir. İkincisi, duygu analizi yapab ilen SVM modelinin oluşturulmasıdır. Son adım,yüz
ifadelerin ilgili duygu sınıfa yönlendirilmesidir. Bu çalışmada, JAFFE veri seti ve Google'da bulunan birçok görsel
kullanılmıştır. Çalışma için belirlenen 5 farklı duygu için başarı oranları % 80 ile % 100 arasında değişmektedir.
Anahtar Kelimeler: Duygu Analizi, Destek Vektör Makineleri (SVM), Yüz İfadeleri.
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Abstract
3D printing technology is a fused deposition modeling (FDM) method used in the aerospace industry in light and
complex structural modeling, manufacturing, and prototyping of many medical tools. Polylactic acid (PLA) is used as
a raw material in 3D printers due to its non-toxicity, biodegradability, easy manufacturability for industrial designs
and medical applications. In this study, PLA samples were produced on a 3D printer at 70% constant filling ratio in
four different filling types: line, triangle, hexagon and 3D infill. Tensile tests were performed on the samples in order
to examine the effect of the filling type on the mechanical behavior. After the tests, mechanical properties of the
samples such as modulus of elasticity, yield stress, maximum tensile stress and Poisson's ratio were determined. The
results revealed that the filling type had significant influence on the mechanical properties of the FDM fabricated
samples. It was shown that the triangle type of filling pattern in printing process yielded the highest strength to weight
ratio of the fabricated sample and provided savings in raw material consumption.
Keywords:Polylactic acid (PLA), 3D printer, Filling types, Mechanical behavior, Tensile test

3 Boyutlu Basılı PLA Numunelerinin İç Mimarisinin
Mekanik Davranışı Üzerindeki Etkilerinin Deneysel
İncelenmesi
Öz
3D baskı teknolojisi, havacılık endüstrisinde, birçok tıbbi aletin hafif ve karmaşık yapısal modellemesinde, üretiminde
ve prototiplemesinde kullanılan bir erimiş birikim modelleme (FDM) yöntemidir. Polilaktik asit (PLA), toksik
olmaması, biyolojik olarak parçalanabilirliği, endüstriyel tasarımlar ve tıbbi uygulamalar için kolay üretilebilirliği
nedeniyle 3D yazıcılarda hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada PLA numuneleri, 3 boyutlu yazıcıda % 70
sabit doluluk oranında dört farklı dolgu tipinde üretildi: line, triangle, hexagon ve 3D infill. Dolgu tipinin mekanik
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davranışa etkisini incelemek için numuneler üzerinde çekme testleri yapılmıştır. Testlerin ardından numunelerin
elastisite modülü, akma gerilmesi, maksimum çekme gerilmesi ve Poisson oranı gibi mekanik özellikleri
belirlenmiştir. Sonuçlar, doldurma tipinin FDM yöntemi ile üretilen numunelerin mekanik özellikleri üzerinde önemli
bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Baskı sürecinde, üçgen tip dolgu deseninde imal edilen numunenin en
yüksek mukavemet / ağırlık oranını verdiği ve hammadde tüketiminde tasarruf sağladığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Polilaktik asit (PLA), 3D yazıcı, Dolgu türleri, Mekanik davranış, Çekme testi
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Öz
Bu çalışmada geopolimer hamurların basınç dayanımı özelliklerine kullanılan ham madde ve alkali aktivatör
özelliklerinin etkileri incelenmiştir. Geopolimer hamur numunelerinde ham madde olarak uçucu kül (UK) ve yüksek
fırın cürufu (YFC) kullanılmıştır. Birbiri içerisinde değişik oranlarda ikamesi sağlanan (100U, 80U-20Y, 60U-40Y,
40U-60Y, 20U-80Y, 100Y) ham maddeler, Na2SiO3 ve NaOH (8, 10, 12 ve 14 M) kullanılarak aktive edilmiştir. Tüm
örnekler, deney gününe kadar laboratuvar koşullarında kür edilmiştir. Üretilen 180 adet geopolimer hamur
numunelerin 7 ve 28. günlerdeki basınç dayanımı değerleri incelenmiştir. Sonuçlar, kullanılan ham madde ve alkali
aktivatör özelliklerinin değişmesiyle birlikte basınç dayanımı değerlerinin büyük oranda değiştiğini göstermiştir. YFC
ikame oranının artmasıyla birlikte, basınç dayanımı değerlerinde ciddi artışlar gözlenmiştir. Ayrıca, F sınıfı UK
kullanılarak üretilecek geopolimer örneklerin laboratuvar şartlarında yüksek dayanım özelliklerine sahip olmaları içi
ısıl küre ihtiyaç duyduğu gözlenmiştir. Kullanılan ham madde tipinden bağımsız olarak, Na2SiO3 ile aktive edilen tüm
örnekler, 28 günlük nihai dayanımının % 85’den fazlasını ilk 7 gün içerisinde kazanmıştır. Öte yandan, maksimum
basınç dayanımının elde edilmesi için kullanılması gereken optimum NaOH konsantrasyonunun, bağlayıcı içeriğine
bağlı olarak değişiklik gösterdiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uçucu kül, yüksek fırın cürufu, geopolimer, kür, basınç dayanımı

Investigation of the Effect of Different Activator and Raw
Material Variables on Compressive Strength of Geopolymer
Paste
Abstract
In this study, the effects of the raw material and alkali activator properties on the compressive strength properties of
geopolymer pastes were investigated. Fly ash (FA) and blast furnace slag (S) were used as raw materials in geopolymer
paste samples. The raw materials (100U, 80U-20Y, 60U-40Y, 40U-60Y, 20U-80Y, 100Y) were activated using
Na2SiO3 and NaOH (8, 10, 12 and 14 M). All samples were cured under laboratory conditions until the test day. The
compressive strength values of geopolymer paste samples on the 7 and 28th days were examined. The results showed
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that with the change of raw material and alkali activator properties, the compressive strength values changed
significantly. With the increase in the substitution rate of S, significant increases were observed in the compressive
strength values. In addition, it was observed that geopolymer samples produced using class F FA need high
temperature curing to have superior strength properties. Regardless of the type of raw material used, all samples
activated with Na2SiO3 gained more than 85% of their 28-day ultimate strength in the first 7 days. On the other hand,
it was determined that the optimum NaOH concentration that should be used to obtain the maximum compressive
strength varies depending on the binder charecteristics.
Keywords: Fly ash, blast furnace slag, geopolymer, curing, compressive strength
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Öz
Farklı kaynaklardan elde edilen DC gücü genliği ve frekansı ayarlanabilen AC güce dönüştürebilen güç elektroniği
devrelerine inverter adı verilmektedir. AC çıkış gerilimi anahtarlara uygulanan DC gerilimin uygun şekilde
anahtarlanmasıyla elde edilmektedir. Anahtarların sürülmesi amacıyla kullanılan en popüler yöntem PWM tekniğidir.
Bu çalışmada, inverter devrelerinde güç katındaki yarı iletken elemanların anahtarlanması amacıyla yaygın olarak
kullanılan taşıyıcı tabanlı sinüzoidal PWM yöntemlerinden bipolar ve unipolar PWM kontrol teknikleri üstünlükleri
yönünden incelenmiştir. Her iki kontrol tekniği Matlab/Simulink ortamında taşıyıcı ve referans sinyaller kullanılarak
modellenmiş ve oluşturulan tek fazlı tam köprü inverter devresi üzerinde uygulanarak benzetim çalışmaları
yapılmıştır. Çıkış gerilim sinyalinin kalitesi bakımından farklı modülasyon indekslerinde gerçekleştirilen benzetim
çalışmaları sonucunda, unipolar PWM tekniğinin bipolar PWM tekniğine göre daha etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tam köprü İnverter, Bipolar PWM, Unipolar PWM, Toplam Harmonik Bozulma, Gerilim
Stresi.

Comparative Study of Bipolar and Unipolar PWM Control
Techniques using Matlab/Simulink
Abstract
Power electronic circuits that can convert DC power obtained from different sources into AC power with adjustable
amplitude and frequency are called inverters. The AC output voltage is obtained by properly switching the DC voltage
applied to the switches. The most popular method for driving switches is the PWM technique. In this study, bipolar
and unipolar PWM control techniques, which are widely used carrier-based sinusoidal PWM methods for the
switching of the semiconductor elements on the power stage in inverter circuits, have been investigated in terms of
their advantages. Both control techniques have been modeled using carrier and reference signals in Matlab/Simulink
environment and simulated by applying them on a single phase full bridge inverter circuit. As a result of the simulation
studies performed in different modulation indexes in terms of the quality of the output voltage signal, it has been found
that the unipolar PWM technique is more effective than the bipolar PWM technique.
Keywords: Full Bridge Inverter, Bipolar PWM, Unipolar PWM, Total Harmonic Distortion, Voltage Stress.
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Öz
Otobüsler, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde günlük yaşamda sıklıkla kullanılan toplu taşımacılığının en
önemli bileşenlerinden birisidir. Ulaşım için otobüsleri kullanan birçok insan otobüs durak ihlalinden dolayı günlük
hayat planlamasında işe geç kalma veya eve geç kalma gibi problemler yaşamaktadır. Bu problemi yaşayan insanlar
genellikle ilgili belediyenin çağrı merkezi veya web sitesi üzerinden durak numarası ve otobüs hattı gibi bilgiler ile
şikâyet talebi oluşturur. İlgili belediye talebi inceleyerek gerçekte bir durak ihlali olup olmadığını tespit eder ve durak
ihlali varsa ona göre aracı kullanan şoföre belirlenen kurallar çerçevesinde yaptırım uygular. Bu durum, durakta
bekleyen gerçek bir vatandaş var ise ve ilgili vatandaş talep oluşturursa tespit edilmekte ve vatandaş tarafında da bir
mağduriyet ve onun sonucunda ilgili belediye hizmetlerinden memnuniyetsizlik oluşmaktadır. Bu sorunların
oluşmaması için otobüs durak ihlallerinin her hangi bir şikâyet talebi gelmeden tespit edilmesi ve durak ihlalinin
tekrarlanmaması için gerekli işlemlerin yapılması önem arz etmektedir. Otobüs durak ihlalinin tespiti otobüste bulunan
cihazların gönderdiği GPS sinyallerinin yanlış konumu göstermesi veya GPS sinyallerini düzenli olarak
göndermemesinden kaynaklı zor bir problemdir. Literatürde otobüs durak ihlallerinin tespiti için veri madenciliği
yöntemlerinden birliktelik kuralı tabanlı yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, otobüs durak ihlallerinin tespiti
için birliktelik kuralı tabanlı mekân-zamansal veri madenciliği yöntemi önerilmiştir. Önerilen yöntemin performansı
gerçek veriler üzerinde birliktelik kuralı tabanlı mekânsal veri madenciliği yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Bu
çalışmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait 800 adet farklı otobüs hattının güzergâh verileri, bu hatlarda çalışan
araçların mekân-zamansal GPS verileri ve 6482 adet otobüs durağının konum verileri kullanılmıştır. Deneysel
sonuçlar, birliktelik kuralı tabanlı mekân-zamansal veri madenciliği yaklaşımının mekânsal veri madenciliği
yaklaşımına göre daha tutarlı ve doğru sonuçlar verdiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Mekânsal veriler, Mekân-zamansal veri madenciliği, Otobüs durak ihlali.

Determination of Bus Station Violations with SpatialTemporal Data Mining Method
Abstract
Buses are one of the most important components of public transportation, which is frequently used in daily life in
cities with high population density. Many people who use buses for transportation experience problems such as being
late for work or being home late due to daily life planning due to bus station violations. People who have this problem
usually create a complaint request through the relevant municipality's call center or website with information such as
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station and route number. The relevant municipality examines the request and determines whether there is actually a
violation of the station and if there is the station violation, it imposes sanctions on the driver who uses the vehicle
according to the determined rules. This situation is determined if there is a real citizen waiting at the station and the
relevant citizen creates a request, and there is a grievance on the part of the citizen and dissatisfaction with the relevant
municipal services as a result. In order to prevent these problems, it is important that the bus station violations are
detected before any complaint is requested and the necessary actions are taken to prevent the station violation from
being repeated. Detection of bus station violations is a difficult problem due to the GPS signals sent by the devices on
the bus showing the wrong location or not sending the GPS signals regularly. In the literature, association rule-based
methods, one of the data mining methods, are used to detect bus station violations. In this study, an association rulebased spatio-temporal data mining method is proposed to detect bus station violations. The performance of the
proposed method has been compared with the association rule based spatial data mining method on real data. In this
study, route data of 800 different bus routes belonging to Kayseri Metropolitan Municipality, spatial-temporal GPS
data of vehicles operating on these routes and location data of 6482 bus stations were used. Experimental results show
that the association rule-based spatial-temporal data mining approach gives more consistent and accurate results than
the spatial data mining approach.
Keywords: Spatial data, Spatio-temporal data mining, Bus station violation.
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Öz
Rüzgâr enerjisi, elektrik üretiminde kullanımı giderek artan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Elektrik enerjisinin
üretiminde sistem verimliliği, uygun elemanların ve kontrol tekniğinin seçimine bağlıdır. Rüzgâr enerjisi dönüşüm
sistemlerinde, değişken hızlı rüzgâr türbinleriyle doğrudan bağlantılı olarak kullanılabilen kalıcı mıknatıslı senkron
generatörler ön plana çıkmaktadır. Bu tip generatörler elektriksel kayıpları azaltabileceği gibi mekanik bileşenlere
bağımlılığı azaltarak genel sistem performansını yükseltir. Dönüşüm sistemlerinde sistemin anlık çalışma hızı
ayarlanarak yapılan kontrol maksimum güç noktası izleme kontrolü olarak tanımlanmaktadır. Bu kontrolde temel
hedef, anlık rüzgâra göre sistemin verimliliğini en üst düzeyde tutabilmektir. Farklı kontrol teknikleriyle daha verimli
daha uzun ömürlü ve daha az maliyetli enerji üretimi sağlanabilir. Bu çalışmada; rüzgâr enerjisi dönüşüm sistemi ve
maksimum güç noktası izleme kontrolünün temel prensibi açıklanmış. Akıllı kontrol yapısı olarak tanımlanan bulanık
mantık kontrolü Matlab/Simulink ortamında modellenerek çeşitli büyüklükler üzerinden kontrol yapısının analizi
gerçekleştirilmiştir. Bu kontrol yapısı, değişken rüzgâr profiline göre dönüşüm sisteminin daha kararlı ve daha verimli
çalışmasını sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Enerjisi, Kalıcı Mıknatıslı Senkron Generatör, Modelleme, Maksimum Güç Noktası
İzleme, Bulanık Mantık Kontrol.

Intelligent Structure Based Modelling of Maximum Power
Control in Wind Energy Conversion Systems with
Permanent Magnet Synchronous Generator

Abstract
Wind energy is a renewable energy source commonly used in electricity generation. System efficiency in electrical
energy production depends on the selection of suitable components and control technique. In wind energy conversion
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systems, Permanent magnet synchronous generators that can be used directly connected to variable speed wind
turbines come to the fore. This type of generators can reduce electrical losses and increase the overall system
performance by reducing dependence on mechanical components. The control performed in conversion systems by
adjusting the instantant operating speed of the system is defined as the maximum power point tracking control. The
main aim in this control is to keep the system effciency at the highest level according to the instant wind. More
efficient, more durable and less costly energy production can be achieved through different control techniques. In this
study; wind energy conversion system and basic principle of maximum power point tracking control were explained.
Fuzzy logic control, defined as an intelligent control structure, was analyzed based on various system parameters
through modelling in Matlab/Simulink environment. This control structure enabled the conversion system to operate
more stable and more efficiently according to the variable wind speed profile.
Keywords: Wind Energy, Permanent Magnet Synchronous Generator, Modelling, Maximum Power Point Tracking
Control, Fuzzy Logic Control.
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Öz
Bu çalışmada, müzik türü sınıflandırma yapmak için bu alanda daha önce kullanılmamış derin öğrenmeye dayalı
Evrişimli Uzun Kısa süreli bellek derin sinir ağı (CLDNN) adı verilen bir mimari kullanılmıştır. Ayrıca çeşitli müzik
türlerine ait 200 müzikten oluşan yeni bir Türkçe Müzik Veritabanı oluşturulmuştur. Önerilen mimarinin ve yaygın
olarak kullanılan makine öğrenme metotlarının sınıflandırma performansı oluşturulan bu veri tabanı üzerinde
değerlendirilmiştir. Ek olarak, kullanılan bu mimarinin ilk kısmını oluşturan Evrişimli Sinir Ağı (CNN) kullanılarak,
yeni öznitelikler elde edilmiştir. Bu yeni öznitelikleri elde etmek için Evrişimli Sinir Ağı’na girdi olarak hem Mel
Frekansı Kepstrum Katsayıları (MFCC) hem de log mel filtre bankası enerjileri kullanıldı. Bu özniteliklere ek olarak
çeşitli araçlar kullanılarak çok sayıda standart öznitelik elde edilmiştir. Bütün metotlar için en başarılı sınıflandırma
sonuçlarına standart özniteliklerle yeni öznitelikler bir arada kullanıldığında ulaşılmıştır. Karşılaştırılan
sınıflandırıcılar içerisinde en iyi sonuçlara ise %99,5 ile önerilen mimarinin kalan kısmı olan Uzun Kısa Süreli Bellek
(LSTM) ile tam bağlantılı katmanlardan oluşan Derin Sinir Ağı (DNN) birleşimi ile ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Music, Genre Classification, Deep Learning.

Classification of Music Genres from Turkish Music with
Deep Learning
Abstract
In this study, an architecture called Convolutional Long Short-term memory deep neural network (CLDNN) based on
deep learning, which has not been used before in this field, is used for music genre classification. In addition, a new
Turkish Music Database consisting of 200 music belonging to various music genres has been created. The
classification performance of the proposed architecture and commonly used machine learning methods has been
evaluated on this database. In addition, new features are obtained by using Convolutional Neural Network (CNN),
which is the first part of this architecture. Both Mel Frequency Cepstrum Coefficients (MFCC) and log mel filterbank
energies were used as input to the Convolutional Neural Network to obtain these new features. In addition to these
features, many standard features have been obtained by using various toolboxes. The most successful classification
results for all methods are achieved when standard features are used together with new features. The best results
among the compared classifiers were achieved with 99.5% by using the remaining part of the proposed architecture,
Long Short Term Memory (LSTM), together with the Deep Neural Network (DNN) consisting of fully connected
layers.
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Öz
Kalp yetmezliği, son yıllarda giderek yaygınlaşan kronik bir hastalıktır. Hastaların ölüm oranları çok yüksektir ve bu
durum hastalığın en ciddi kalp hastalıklarından birisi olduğunu göstermektedir. Hastaların hayatta kalma oranı meme
kanseri, prostat kanseri ve bağırsak kanseri gibi kanser türlerine göre daha düşüktür. Kalp yetmezliği ile yaşayan
hastaların sağ kalımlarının tahmin edilmesinin kritik önemi vardır. Sağ kalım tahmini ile en önemli risk faktörlerinin
belirlenmesi ve hastalığın erken aşamada teşhisi sağlanabilir. Veri madenciliği teknikleri son yıllarda klinik verilerin
analiz edilmesi ve sınıflandırılması üzerinde büyük gelişim göstermiş, hekimlere ve hastalara faydalar sağlamıştır.
Bu çalışmada kalp yetmezliği hastalarının sağ kalımlarının tahmin edilmesi amacıyla Naive Bayes, lojistik regresyon,
çok katmanlı algılayıcı, destek vektör makineleri ve J48 karar ağacı sınıflandırma yöntemleri WEKA’da bulunan
InfoGainAttributeEval, CfsSubsetEval ve ReliefFAttributeEval öznitelik seçim yöntemleri kullanılarak değerlendirme
ölçütleri açısından karşılaştırılmıştır. Değerlendirme ölçütü olarak doğru sınıflandırma oranı, F-ölçütü ve Kappa
istatistiği metrikleri kullanılmıştır. En yüksek sınıflandırma başarısına sahip sınıflandırıcı %90 doğru sınıflandırma
oranı ile çok katmanlı algılayıcı olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Kalp Yetmezliği, Sınıflandırma.

Predicting Survival of Heart Failure Patients via
Classification Algorithms
Abstract
Heart failure is a chronic disease that has become increasingly common in recent years. Patients’ mortality rates are
very high, indicating that the disease is one of the most serious heart diseases. The survival rate of patients is lower
than cancer types such as breast cancer, prostate cancer and bowel cancer. Predicting the survival of patients living
with heart failure is critical. The most important risk factors can be determined and the disease can be diagnosed at an
early stage via prediction of survival. Data mining techniques have made great progress in analyzing and classifying
clinical data in recent years, providing benefits to physicians and patients.
In this study, Naive Bayes, logistic regression, multilayer perceptron, support vector machines and J48 decision tree
classification methods were compared in terms of evaluation metrics using InfoGainAttributeEval, CfsSubsetEval and
ReliefFAttributeEval feature selection methods in WEKA. The accuracy rate, F-measure and Kappa statistics metrics
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were used as evaluation metrics. The classifier with the highest classification success was the multilayer perceptron
with 90% correct classification rate.
Keywords: Data Mining, Heart Failure, Classification.
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Design and Realization of Online Auto Tuning PID
Controller Based on Cohen-Coon Method
Ali Egemen Taşören
Hacettepe University, Faculty of Engineering, Department of Computer Engineering, Ankara, Turkey, (ORCID: 0000-0001-8711-2010),
taliegemen@gmail.com

Abstract
In this paper, a controller which is capable of automatically obtaining proportional integral derivative (PID) parameters
using Cohen-Coon tuning method is developed and tested on a real system consisting of an L298N circuit and a 1.1W
brushless DC motor. The main purpose of this paper is to propose a fast, portable, and model-independent automatic
controller. ATmega2560 microcontroller is programmed as a PID controller and a Raspberry Pi programmed to
collect, compute, send and receive data from ATmega2560 through serial communication. Finally, the system is
proven for its performance with satisfactory results.

Keywords: PID, Parameter Tuning, Serial Communication.

Cohen-Coon Tabanlı Otomatik Ayarlayıcılı Online PID
Denetleyici Tasarımı ve Gerçeklenmesi
Öz
Çalışmada, Cohen-Coon yöntemini kullanarak otomatik olarak Oransal-İntegral-Türevsel (PID) katsayılarını elde
eden denetleyici tasarlanır, L298N devresi ve 1.1 W fırçasız doğru akım motoru içeren gerçek sistemde test edilir.
Çalışmada hızlı, taşınabilir ve modelden bağımsız bir otomatik denetleyici önerilir. ATmega2560 mikrodenetleyici
PID denetleyici olarak programlanır. ATmega2560 seri haberleşme aracılığıyla veri eldesi, işleme ve gönderimi için
programlanmış Raspberry Pi ile haberleşir. Önerilen sistemin performansı, yapılan testler ile kanıtlanır.
Anahtar Kelimeler: PID, Parametre Ayarlama, Seri Haberleşme.
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Öz
Polimer ile kaplanmış manyetik nano partiküllerin, başta biyomedikal bilimlerin uygulamaları olmak üzere birçok
alanda büyük kullanım potansiyeline sahip malzemeler haline geldiği görülmektedir. Bu çaşılmada, kabuk-çekirdek
yapısında Poli(AAm-VSA)-PVA/Fe3O4 nanoküreler sentezlenmiş, sentezlenen bu sistemlere ilaç yüklemesi yapılarak
çeşitli büyüklüklerdeki AMF altında, yüklenen ilacın salım kinetikleri incelenmiştir. Çalışmanın ilk kısmında, birlikte
çöktürme yöntemi ile nano boyutta Fe3O4 manyetik nano partikülleri sentezlenmiştir. Sentezlenen bu Fe3O4 nano
partiküllerini polimer ile kaplamak için, Akrilamid (AAm) ve Vinilsülfonik asitin (VSA) Polivinilalkol (PVA)
ortamında emülsiyon polimerizasyonu yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem ile kabuk çekirdek yapısında nano küreler
elde edilmiştir. Elde edilen sistemlerin yapısal karakterizasyonları için FT-IR, TGA ve TEM analizleri yapılmıştır.
İkinci aşamada ise bu nano kürelere ilaç yüklemesi yapılarak çeşitli şiddetlerdeki alternatif manyetik alan (AMF)
altında ilaç salım kinetikleri incelenmiştir. Sentezlenen poli(AAm-VSA)-PVA/Fe3O4 nanopartikülleri AMF
büyüklüğünün armasıyla altında daha hızlı ısınma ve ilaç salım davranışı sergilemiştir.
Anahtar Kelimeler: Nano manyetik taşıyıcı sistemler, İlaç salımı, İndüksiyon ile ısıtma.

Synthesis of Magnetic Field Sensitive Poly(AAm-co-VSA)PVA/Fe3O4 Nanospheres and Investigation of Their Drug
Release Behaviors Under AMF

Abstract
It is seen that magnetic nanoparticles coated with polymer have become materials with great potential of use in many
fields, especially in the applications of biomedical sciences. In this study, poly(AAm-VSA)-PVA/Fe3O4 nanospheres
in shell-core structure were synthesized, drug loading was made to these synthesized systems and the release kinetics
of the loaded drug under AMF of various sizes were investigated. In the first part of the study, Fe3O4 magnetic
nanoparticles of nano size were synthesized by co-precipitation method. Emulsion polymerization method of
Acrylamide (AAm) and Vinylsulfonic acid (VSA) in Polyvinylalcohol (PVA) medium was used to coat these
synthesized Fe3O4 nanoparticles with polymer. With this method, nanospheres in shell core structure were obtained.
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FT-IR, TGA and TEM analyzes were performed for the structural characterization of the systems obtained. In the
second stage, drug release kinetics were investigated under alternative magnetic field (AMF) of various intensities by
loading drugs into these nanospheres. Synthesized poly(AAm-co-VSA)-PVA/Fe3O4 nanoparticles exhibited faster
warming and drug release behavior with increasing AMF intensity.
Keywords: Nano magnetic carrier systems, drug release, induction heating.
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Öz
Doğrusal Kablosuz Sensör Ağları (DKSA), dağıtım senaryolarında sensör düğümlerinin iletim topolojisi üzerine
yerleştirilmesinin gerektiği uygulamalarda kullanılır. Bununla birlikte, böyle bir dağıtım, güvenilirlik endişelerini
ortaya çıkarır çünkü ağdaki neredeyse tüm düğümler, DKSA mimarisinin hayatta kalması açısından kritiktir.
Düğümlerin bir alt kümesi ortadan kaldırılsa bile DKSA'nın iletim halinde kalması mümkündür, ancak böyle bir
oluşum nedeniyle Ağ Ömrü (AÖ) üzerinde potansiyel azalma ciddi seviyelerde olabilir. Bu çalışmada, DKSA'nın
güvenilirliği, kapsamlı bir sistem modeli üzerine inşa edilerek çalışmasının modellenmesi için ayrıntılı bir
optimizasyon çerçevesi oluşturulup incelenmiştir. Çerçevemiz, DKSA'nın davranışını karakterize etmede etkili olan
üç iletim gücü ve paket boyutu atama stratejisini kapsar. Ayrıca, DKSA'nın güvenilirliğini birden çok perspektiften
değerlendirmek için rastgele ve koordineli olmak üzere iki düğüm hatası modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın
sonuçları, dağıtım parametrelerine, arıza senaryosuna ve stratejiye bağlı olarak, sensör düğümlerinin %10' unun
arızalanması durumunda bile ihmal edilebilir AÖ düşüşleri ile DKSA'nın işlemlerini sürdürmesinin mümkün olduğunu
ortaya koymaktadır, bununla beraber tek bir düğümün bile etkisiz hale gelmesinin AÖ’nü ciddi bir şekilde azaltabildiği
durumlar gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğrusal kablosuz sensor ağları, güvenilirlik, koordineli düğüm hatası, ağ yaşam süresi
eniyilemesi, veri paket boyutu, iletim güç seviyesi.

Lifetime Maximization with Transmission Power Level and
Packet Size Optimization for Linear Wireless Sensor
Networks
Abstract
Linear Wireless Sensor Networks (LWSNs) are employed in scenarios where sensor nodes are required to be
positioned over a line shaped deployment domain. Indeed, such a deployment arises reliability concerns because
almost all the nodes in the network are critical nodes for the survivability of the LWSNs. It is possible that the network
survives even after the incapacitation of a set of sensor nodes, however, such an occurrence can lead to significant
decreases in Network Lifetime (NL). In this study, we explore the reliability of LWSNs through an optimization
framework which is built upon a detailed system model. Our framework encompasses three transmission power and
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data packet size assignment strategies. Furthermore, to provide a multi-faceted assessment we utilize two cascaded
node failure models (i.e., random and coordinated node failure models). Our results reveal that depending on the
application/deployment scenario parameters, failure models, and optimization strategies reduction of NL can be kept
at negligible levels even if 10% of sensor nodes are incapacitated. However, it also possible that under certain setting
incapacitation of a single node can results in significant reductions in NL.
Keywords: Linear wireless sensor networks, reliability, cascaded failures, network lifetime optimization, data packet
size, transmission power level, propagation model.

106

Merkezi İşlem Biriminde Elektromanyetik Dalga Yayılımı
Davranışı
Ayşe Nihan Basmacı1, Seçkin Filiz2
1*

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Tekirdağ, Türkiye, (ORCID:
0000-0003-3737-3751), anbasmaci@nku.edu.tr
2 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Tekirdağ, Türkiye
(ORCID: 0000-0002-9383-8915), sfiliz@nku.edu.tr

Öz
Bu çalışmada, izotropik katmanlara sahip merkezi işlem birimlerinde elektromanyetik dalga yayılımı davranışı
incelenmektedir. Ayrıca, merkezi işlem birimlerinin katmanlı yapılarının ve katmanların malzeme özelliği
parametrelerinin enine elektrik (TE) ve enine manyetik (TM) modlar için elde edilen alan dağılımları üzerindeki
etkileri araştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enine elektrik mod (TE), enine manyetik mod (TM), elektromanyetik dalga yayılımı, merkezi
işlem birimi (CPU).

The Behaviour of Electromagnetic Wave Propagation in a
Central Processing Unit
Abstract
In this study, the behavior of electromagnetic wave propagation in central processing units with isotropic layers is
investigated. In addition, the effects of the central processing units’ layered structures and the material property
parameters of the layers on the field distributions obtained for the transverse electric (TE) and transverse magnetic
(TM) modes are examined.
Keywords: Transverse electric mode (TE), transverse magnetic mode (TM), electromagnetic wave propagation,
central processing unit (CPU).
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Abstract
Rapid technological improvements in computational power have leaded researchers to use numerical simulations as
alternative tools for parametric assessments of engineered systems, since computational simulations require less labor
cost and time than experimental analyses. In this study it was intended to use the advantage of computational
simulations in the assessment of the effect of different geometrical patterns on in- and out- temperatures of horizontal
ground heat exchangers. Out of three different patterns tested in this study, first two were chosen according to our
previous two-dimensional study in which five different patterns were numerically tested for pressure loss. In addition
to these two patterns a genuinely designed new pattern was also tested for performance comparison. Heat exchangers
were placed in 0.95 meters below the soil surface. Turkiye’s average soil temperatures measured by National
Meteorology Department in 2019 were used to establish soil surface temperature in the representative soil domain
which had the width, depth and height of 6.64×5.64×1.00 (in meters), respectively. The results were calculated for 72
hours of running in month of October. For the ease of numerical calculations water was chosen to be working fluid.
The results showed that the water temperature difference between in- and out- of all patterns were very close to each
other. ΔT was found to be 3.19°C, 3.19°C, 3.18°C for the patterns 1, 2, 3, respectively. Since the results were very
close to each other, it is believed that further tests are needed to uncover whether the slight differences were either
because of numerical approximations or parametric input data.
Keywords: Computational Model, Ground Source Heat Pump.
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Öz
Bu çalışmada bir İnsansız Hava Aracı (UAV) üzerinde itki sistemi olarak basınçlandırılmış havanın kullanımı sayısal
determinasyon yöntemi ile ortaya konmaktadır. Söz konusu İHA, Eklemeli Üretim (EÜ) yöntemi ile üretilecektir.
Tasarlanan İHA üzerinde yunuslama, yatış ve sapma hareketleri her bir kumanda yüzeyi üzerinde yerleştirilen lüle
(nozzle) vasıtasıyla sağlanacaktır. Ultem 1010 malzeme kullanılarak gerçekleştirilecek olan proje kapsamında İHA’nın
istenen kumandaları vermesi için üzerine elektronik donanım (Aviyonik) yerleştirilecektir. Bir fırlatıcı sistem ile ilk
hareketinin sağlandığı İHA irtifa, istikamet ve sürat bilgilerini gerçek zamanlı olarak yer istasyonuna akyataracaktır.
Uçuşu etkileyen en kritik unsurlardan olan rüzgâr bilgisi vektörel olarak İHA tarafından algılanacaktır. İHA, rüzgâr
şiddet ve istikamet bilgilerine göre doğrulama yaparak yol noktalarına (waypoint) ilerleyecektir. Yol noktaları İHA
yerdeyken bir veri seti olarak girilebileceği gibi, uçuş esnasında da yeniden programlama yapılabilecektir. Herhangi
bir arıza ya da bağlantı kopması durumunda İHA kalkış yaptığı istasyona geri dönecektir. Çalışmanın sonunda, mevcut
imkânlarla söz konusu İHA’nın üretilebelirliği ortaya konarak sessizlik, enerji tasarrufu gibi konularda fayda sağladığı
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İHA, Basınçlı hava, Eklemeli üretim, 3 eksenli hareket

The Use of Pressurized Air Inside the Fuselage of an
Unmanned Aerial Vehicle for Thrust and Maneuver
Movements
Abstract
In this study, the use of pressurized air as a propulsion system on an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is demonstrated
by the numerical determination method. The mentioned UAV will be produced by Additive Manufacturing
technology. The pitch, roll, and yaw movements on the designed UAV will be provided through a nozzle placed on

109

each control surface. Within the scope of the project to be carried out using Ultem 1010 material, the avionics will be
implemented on the UAV to perform the entered data. A launcher system will propel the UAV for initial movement
and the flight altitude, heading and speed information of the UAV will be transferred to the ground station in realtime. Wind information, which is one of the most critical factors affecting flight, will be detected by the UAV
vectorially. The UAV will proceed to the waypoints by verifying the wind amplitude and direction information.
Waypoints can be entered as a data set while the UAV is on the ground, as well as reprogramming during flight. In
case of any malfunction or disconnection, the UAV will return to the station where it took off. At the end of the study,
with current capabilities, it was determined that the manufacturability for mentioned UAV was possible providing
benefits such as silence and energy saving.
Keywords: UAV, Pressurized air, Additive manufacturing, Three Axis Movement
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Özet
Süzgeç bankası yapıları sayısal işaret işlemede, haberleşme sistemlerinde, biyomedikal işaret işlemede ve alt bant
kodlamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda, çokfazlı süzgeç bankası tasarımına araştırmacıların
ve uygulamacıların ilgisi oldukça artmıştır. Süzgeç bankası tasarımında çok önemli bir faktör olan frekans seçiciliği,
süzgeç bankasının farklı frekans bantlarındaki başarımını gösteren bir kriterdir. Tasarımlarda istenen frekans seçiciliği
için süzgeç bankasının yüksek oranda durdurma bandı azalmasına ve dar bir geçiş bandına sahip olması
gerekmektedir. Süzgeç bankası tasarımında iteratif ve metasezgisel optimizasyon yöntemleri kullanılmaktadır.
Çokfazlı süzgeçler, değişik süzgeç yapılarının tasarımında örnek başına çarpımı azaltan süzgeçleme işleminden önce
süzgecin maliyetini ve karmaşıklığını azalttığından çok önemli bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada,
çokfazlı süzgeç bankası tasarımında Yapay Arı Koloni Algoritmasının kontrol parametre değişimlerinin tasarım
performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sezgisel algoritmalarda algoritmanın performansını etkileyen en önemli
faktörlerden birisi, algoritmanın kontrol parametrelerinin belirlenmesidir. Bu çalışmada, çokfazlı süzgeç tasarımında
süzgeç derecesi 32 olarak seçilmiş; popülasyon büyüklüğü, limit değeri ve maksimum çevrim sayısı değiştirilerek
algoritma 50 kez koşturulmuş ve en düşük ortalama karesel hata değerleri hesaplanmıştır. En iyi çokfazlı süzgeç
tasarımı popülasyon büyüklüğü=10, limit değeri=320 ve maksimum döngü sayısı=1200 değerlerinde elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çokfazlı Süzgeç Bankası, Metasezgisel Optimizasyon, Yapay Arı Koloni Algoritması.

The Effect of ABC Algorithm's Control Parameters on
Polyphase Filter Bank Design
Abstract
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Filter bank structures are widely used in digital signal processing, communication systems, biomedical signal
processing and subband coding. Especially in recent years, the interest of researchers and practitioners in polyphase
filter bank design has increased considerably. Frequency selectivity, which is a very important factor in filter bank
design, is a criterion that shows the performance of the filter bank in different frequency bands. For the desired
frequency selectivity in designs, the filter bank should have a high stop band reduction and a narrow pass band.
Iterative and metaheuristic optimization methods are used in the design of the filter bank. Polyphase filters are used
as a very important component in the design of different filter structures as it reduces the cost and complexity of the
filter before the filtering process, which reduces the product per sample. In this study, the effect of control parameter
changes of Artificial Bee Colony Algorithm on design performance in polyphase filter bank design was investigated.
One of the most important factors affecting the performance of the algorithm in heuristic algorithms is the
determination of the control parameters of the algorithm. In this study, the filter degree is chosen as 32 in the polyphase
filter design; The algorithm was run 50 times by changing the population size, limit value and maximum number of
cycles, and the lowest mean square error values were calculated. The best polyphase filter design is obtained with
population size = 10, limit value = 320 and maximum number of loops = 1200.
Keywords: Polyphase Filter Bank, Metaheuristic Optimization, Articial Bee Colony Algorithm.
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Öz
Günümüzde akciğer hastalıkları çok sık görülmektedir ve içerisinde bulunduğumuz Covid-19 salgını dolayısıyla da
zatürre gibi bazı akciğer hastalıklarında yoğun artış yaşanmaktadır. Akciğer hastalıklarındaki ilk tanı oskültasyon
yardımıyla konulmakta olup bu yöntem fiziksel muayene için ilk olarak tercih edilen düşük maliyetli ve etkili bir
yöntemdir fakat oskültasyonda hastalık belirtileri elde edilse bile bu yöntem sesi bileşenlerine ayırıp karakterize etmez
[1]. Hastadaki sesleri dinleyen ve ön tanı koyan kişinin tecrübeli olması gerekmektedir buna rağmen ne kadar dikkatli
olursa olsun insan kulağı bu sesleri her zaman eksiksiz duyacak kadar hassas bir organ değildir. Tanı sırasında doktora
yardımcı olacak, küçük, hassas detayları kaçırmayacak ve sesi kolaylıkla karakterize edip ses bileşenlerin özelliklerini
ve hangi hastalık grubunda yer aldığını tanımlayabilecek bir sistem gerekmektedir.
Bu çalışmada elektronik stetoskop kullanılarak KOAH(Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), üst solunum yolu
enfeksiyonu, pnömoni ve sağlıklı kişilerden oluşan dört gruba ait akciğer sesleri Chebyshev filtre ile filtrelenmiş ve
dalgacık dönüşümü, kısa zamanlı Fourier dönüşümü, güç spektral yoğunluğu kullanılarak elde edilen öznitelikler
değerlendirilmiş son olarak ise literatürde daha çok tercih edilen dalgacık dönüşümü katsayıları kullanılarak WEKA
(Waikato Environment for Knowledge Analysis) programı üzerinden karar ağaçları ile sınıflandırılma yapılmıştır.
Böylelikle akciğer seslerinin çeşitli sinyal işleme metodları ile karakteristik özelliklerinin elde edilmesi ve sonrasındaki
sınıflandırma ile %95-%99 değerleri arasındaki yüksek doğruluk oranıyla hastalık teşhisi yapılabileceği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Akciğer sesleri, Karar ağacı, Dalgacık dönüşümü katsayıları.

Classification of Lung Diseases Based on Decision Trees
Using Wavelet Coefficients
Abstract
Today, lung diseases are very common and due to the Covid-19 epidemic we are in, there is an intense increase in
some lung diseases such as pneumonia. The first diagnosis in lung diseases is made with the help of auscultation, and
this method is the first preferred low-cost and effective method for physical examination, but even if disease symptoms
are obtained in auscultation, this method does not separate and characterize the voice into its components [1]. The
person who listens to the sounds in the patient and makes a preliminary diagnosis must be experienced, however, no
matter how carefully the human ear is not a sensitive organ that can always hear these sounds completely. A system
is required to assist the doctor during the diagnosis, not to miss small, delicate details, and to easily characterize the
sound and define the properties of the sound components and in which disease group it is involved.
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In this study, lung sounds belonging to four groups of COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), upper
respiratory tract infection, pneumonia and healthy individuals were filtered with Chebyshev filter using electronic
stethoscope and features obtained using wavelet transform, short-time Fourier transform, power spectral density were
evaluated. WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) program was used to classify decision trees using
wavelet transform coefficients, which are more preferred in the literature. Thus, it has been observed that the
characteristic features of the lung sounds can be obtained with various signal processing methods and the diagnosis
of the disease can be made with a high accuracy rate between 95% and 99% with the subsequent classification.
Keywords: Lung sound, Decision trees, Wavelet coefficients.
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Abstract
Future climate conditions are a valuable contribution yet obtaining this information is not an easy process and the best
tool to examine the future climate are Global Circulation Models (GCMs). However, climate change projections are
meaningful when their reference simulations are considered. The model simulations may contain large uncertainties
and considering only the changes is thought to ignore at least the systematic errors. Considering the inclusion of the
reference period into the analysis is vital particularly to equalizes the projections if more than one model is used. In
this regard to obtain better fit climate projections, applications such as bias correction and downscaling which use
historical observation to calibrate the model results are put into practice. On the other hand, scarcity of qualified
observational data revealed the arise of the gridded data sets. While the gridded data sets serve as an alternative to
observed data, the conformity is crucial to obtain consistent and accurate results. In this study, performance of the six
reanalyses data set were evaluated in terms of agreement with the observed data of three stations that are in the
northwest of Turkey, namely, Edirne, Kirklareli and Tekirdag. The observed daily precipitation data was obtained from
the Turkish State Meteorological Service (TSMS), whereas the reanalysis precipitation products (AgCFSR, AgMerra,
GRASP, Princeton, WFD, WFDEI) were downloaded from the CCAFS-Climate data portal (http://ccafs-climate.org).
Monthly average precipitation amounts are compared for the1980-2005 period. NSE, bR² and R² goodness of fit
(GOF) measures used for the performance evaluation. Among the six different reanalysis data, Princeton data set
selected to be the most consistent one with the observed data. GOF values for the monthly averages are NSE = 0.89,
0.92, 0.89, bR² = 0.75, 0.95, 0.83 and R²= 0.78, 0.97, 0.84 respectively for Edirne, Kirklareli and Tekirdag stations. It
can be depicted from the agreement between these data sets that Princeton reanalysis data set can be used for the
model calibration to conduct bias correction methods to obtain more precise climate simulation results especially when
accessing observation data with desired quality or temporal resolution is not possible.
Keywords: Reanalysis, Climate Change, Bias Correction, Princeton.
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Abstract
In this study, the entropy generation analysis of the Graphene-Iron Oxide-Water hybrid nanofluid with six different
volumetric fractions in the range of 0.5-1% in a heat exchanger tube under turbulent flow conditions was numerically
investigated. The constant surface heat flux was applied to the tube and the Reynolds number was obtained in the
range of 10000-50000. The k − ε RNG solver method was selected for the turbulence method and grid independence
was checked. According to the results examining the dimensionless entropy production, entropy production showed
a descending trend with the increment of hybrid nanofluid volume fraction. For the dimensionless entropy generation
number, which increased with the increasing Reynolds number, configurations above unity were found at the
volumetric fractions of 0.5, 0.6, 0.7 and 0.8 %, in addition, all values for entropy generation number with the volume
fractions of 0.9 and 1 % were realized below unity up to the Reynolds number of 40000. This result showed that the
use Graphene-Iron oxide of hybrid nanofluid in heat exchangers provides great advantages in terms of
thermodynamics.
Keywords: Nanofluids, Entropy generation, Heat transfer.

Grafen-Demir Oksit Hibrit Nanoakışkanı Kullanılan Bir Isı
Değiştirici Borusunun Entropi Üretim Analizi
Öz
Bu çalışmada, türbülanslı akış koşullarında bir ısı değiştirici borusunda % 0.5-1 aralığında altı farklı hacimsel karışım
oranına sahip Grafen-Demir Oksit-Su hibrit nanoyakışkanın entropi üretim analizi sayısal olarak incelenmiştir. Boru
üzerine sabir ısı akısı sınır şartı uygulanmış ve Reynolds sayısı çalışma aralığı 10000-50000 olarak belirlenmiştir.
Sayısal analizde k − ε RNG çözüm metodu seçilmiş ve ağ bağımsızlığı çalışması gerçekleştirilmiştir. Boyutsuz entropi
üretimini incelendiği sonuçlara göre, entropi üretimi, hibrit nanoakışkan hacimsel karışım oranının artmasıyla düşen
bir eğilim göstermiştir. Artan Reynolds sayısı ile artış gösteren boyutsuz entropi üretim sayısı 0,5, 0,6, 0,7 ve 0,8 %
hacimsel karışım oranında birim değer üzerinde daha fazla konfigürasyonda gerçekleşirken, 0,9 ve 1 % hacimsel
karışım oranlasında entropi üretim sayısı için tüm değerler 40000 Reynolds sayısına kadar birim değerin altında
gerçekleşmiştir. Bu sonuç, hibrit nanoakışkanın Grafen-Demir oksitinin ısı değiştiricilerde kullanılmasının
termodinamik açıdan büyük avantajlar sağladığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Nanoakışkanlar, Entropi üretimi, Isı transferi.
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Öz
Elektrokardiyogram (EKG) işareti, kalp atımları esnasında kalp kasları tarafından üretilen ve kalbin elektriksel
aktivitesini öğrenmek için vücudun yüzeyine yerleştirilen elektrotlar yardımıyla alınan işaretlerdir. Elde edilen
işaretler kuvvetlendirildikten sonra sayısal işaret işleme yöntemleri ile analiz edilebilirler. Analiz sonucunda elde
edilen işaretler özellikle kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde veya kişinin sağlığı açısından belirleyici etkiye sahip
olacaktır. Ölçüm sonucunda insan vücudundan elde edilen işaretlerde en az iki işaretin karışmış şekli elde edilecektir.
Bu çalışmada anne karnındaki bebeğin EKG’ sinin elde edilmesi için işaret ayrıştırmada kör kaynak ayrıştırma
algoritmalarından negatif olmayan matris ayrıştırma yöntemi kullanılmıştır. Kaynak işareti olarak anne EKG, Fetal
EKG (bebeğin) ve gürültü işaretlerinin karışımı olan veride işaret ayrıştırma işlemi yapılmıştır. Negatif olmayan
matris ayrıştırma algoritmalarından Çarpımsal Güncelleme yöntemi ve Hiyerarşik Değişen En Küçük Kareler yöntemi
kullanılarak performans analizleri ile birlikte işlem maliyetleri karşılaştırılmıştır. Uygun olan yöntemi belirlemek için
işaret/gürültü oranı ölçütü kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Negatif Olmayan Matris Ayrıştırma, Çarpımsal Güncelleme, Hiyerarşik Alternatif En Küçük
Kareler Yöntemi.

Decomposition of Fetal Electrocardiogram Sign in NonNegative Matrix Separation Methods
Abstract
Electrocardiogram (ECG) sign is the signals produced by the heart muscles during heart beats and taken with the help
of electrodes placed on the surface of the body to learn the electrical activity of the heart. After the obtained signals
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are strengthened, they can be analyzed by digital signal processing methods. The signs obtained as a result of the
analysis will have a decisive effect especially in the diagnosis and treatment of heart diseases or in terms of the health
of the person. As a result of the measurement, the mixed form of at least two marks in the marks obtained from the
human body will be obtained. In this study, non-negative matrix separation method from blind source decomposition
algorithms was used in signal decomposition to obtain the ECG of the baby in the mother's womb. As a source sign,
the signal decomposition process was performed in the data that was a mixture of maternal ECG, Fetal ECG (baby’s)
and noise signals. Performance analysis and transaction costs were compared using the Multiplicative Update method
and Hierarchical Least Squares method, which are non-negative matrix decomposition algorithms. Signal / noise ratio
criterion was used to determine the appropriate method.
Keywords: Non-Negative Matrix Factorization, Multiplicative Updating, Hierarchical Alternating Least Squares
Method.
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Öz
Sanayi devrimiyle birlikte üretim teknolojileri ve ürünleri hızlı bir gelişme süreci içerisine girdi. Günümüzde üretim
sistemleri, makineler, operatörler, ürünler vb gibi birçok alanda mikroişlemci tabanlı kontrolörler yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu makineler bu kontrolörler kullanılarak hem bir bilgisayar yardımıyla gözlenebilmekte hem de
sonuçlar bir rapor halinde sunulabilmektedir. Bunun yanı sıra çeştli iletişim teknolojileri kullanılarak, sistemlerin
birbirleri ile haberleşmeleri sağlanmasıyla uzaktan kontrol gibi yöntemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu
çalışmada da gerçekleştirilen Programlanabilir Lojik Kontorolör (PLC) kullanılarak tasarlanan sanayi tipi taşlama
tezgahının otomasyonu ve çalışması anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Taşlama makinası, PLC, Kontrolör, Programlama.

An Applicaiton of Automatic Stone Grinding in Grinding
Machines By Using PLC
Abstract
With the industrial revolution, industrial technologies and products have increased rapidly. Today, microprocessorbased controllers are widely used in many areas such as production systems, machines, operators, products, etc. By
using these controllers, machines or processes can be observed with the help of a computer and the results can be
presented in a report. In addition, by using various communication technologies, the systems can communicate with
each other, leading to the emergence of methods such as remote control. In this study, the automation and operation
of an industrial type grinding machine designed using a Programmable Logic Controller (PLC) is explained.
Keywords: Grinding Machines, PLC, Controller, Programmer.
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Öz
Çarpışma kutuları; taşıtlarda kullanılan, kaza anında ortaya çıkan enerjiyi sönümleyen pasif güvenlik sistemleridir. Bu
enerji sönümleme kabiliyeti sayesinde yolcuların çarpışmadan mümkün olduğu kadar az etkilenmesini sağlar. Bu
çalışmada, negatif Poisson oranına sahip yapılardan olan “Tetra Kiral” ve “İçe Girintili” tasarımlar ele alınmış, bu
tasarımlardan silindir ve kare kesite sahip çarpışma kutuları oluşturularak çarpışma performansları incelenmiştir.
Çalışma kapsamında öncelikle, çarpışma kutusu üretiminde kullanılacak olan 6061-T6 alüminyum malzemenin
özeliklerini belirlemek için çekme testleri yapılmıştır. Ardından, çarpışma kutularının performanslarını belirlemek için
LS-DYNA yazılımı ile sonlu elemanlar analizleri yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre; kare kesite sahip
içe girintili çarpışma kutusunun en yüksek özgül enerji emilimine sahip olduğu, kare kesite sahip tetra kiral çarpışma
kutusunun ise en küçük tepe ezilme kuvveti değerine ve en yüksek ezilme kuvveti verimi değerine sahip olduğu
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çarpışma kutusu, negatif Poisson oranı, tetra kiral yapı, içe girintili yapı, sonlu elemanlar
analizi

An Investigation of the Crashworthiness Performance of
Tetra Chiral and Re-entrant Crush Boxes
Abstract
Crash boxes are passive safety systems that are used in vehicles to absorb the energy generated in the event of an
accident. Due to their energy absorption capability, they ensure that passengers are affected as little as possible. In
this study, "Tetra Chiral" and "Re-entrant" designs, which are structures with negative Poisson's ratio, are discussed,
collision performances are investigated by forming collision boxes with cylindrical and square sections from these
designs. In this study, first tensile tests are carried out to determine the properties of 6061-T6 aluminum material to
be used in crash box production. Then, finite element analyses are performed by using LS-DYNA software to
determine the performances of the crash boxes. The results shows that the re-entrant crush box with square cross
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section has the highest specific energy absorption, while the tetra chiral crush box with square cross-section has the
smallest peak crushing force value and the highest crushing force efficiency value.
Keywords: Crash box, negative Poisson’s ratio, tetra chiral structure, re-entrant structure, finite element analysis
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Abstract
The Internet is a huge global network. The Internet forms a supercluster with which millions of computers can
communicate. However, there is no Internet access and use and centralized management. Each constituent network
determines its own practice and policy. World Wide Web content is two basic classes, structured and unstructured.
The structured layer is the area that includes the addresses accessed through search engines and social media platforms.
On the other hand, Deep Web search engines cannot find its content, and different methods must be applied to access
the Deep Web directory. The popularity and level of interest of the deep web, which requires technical knowledge and
skills to access, is rapidly increasing day by day. However, this Access to deep web has been developing very rapidly
in Turkey as well. In this study, Turkey's deep web links and data structure of "tor browser" status were investigated.
According to estimates of the number of directly connected clients linked to Turkey (3.88%) took 6th place among
the first 10 countries between the 01.01.2021-28.02.2021. It was observed that the number of directly connected clients
increased by 6.35 times when the first two months of 2020 and 2021 were compared. When the estimated number of
client users connected via bridges examined Turkey were monitored in a way that increases the binding affinity
directly with each passing day. This shows that users strengthen their technical knowledge and infrastructure.
Keywords: Deep Web, Web-based content, directly connected clients, Turkey
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Öz
Bu çalışmada antenlerin medikal görüntüleme alanında kullanılması ve doku altında meydana gelen kemik kırıklarının
tespit edilmesi üzerinde çalışılmıştır. Kablosuz haberleşmede vazgeçilmez bir öneme sahip olan antenlerin, birçok
farklı disiplinlerde kullanım alanı mevcuttur. Bu alanlardan bir taneside medikal alandır. Bu çalışmanın ana konusu
antenlerin de medikal alanda kullanılabileceğini göstermektir. Çalışmada lineer (doğrusal) kutuplu antenler
kullanılarak, doku altında yer alan kemik kırıklarının bulunması hedeflenmiştir. İlk olarak kurgulanan sistemi klinik
alanda uygulamak ve tıbbi görüntüleme sistemini geliştirmek amacıyla; bağlı oldukları durum içerisinde mikrodalga
antenin özelliklerinin bilinmesi gerekir. Çalışmada horn anten ve patch antenler kullanılmış ve bu ikisi arasındaki
farklar göz önünde bulundurularak, çalışmada en verimli sonucun hangisinden alındığına karar verilmiştir.
Elektromanyetik dalgaların insan vücudu ve dokusu üzerinde yüksek yayılım gösterdiği göz önüne alınırsa, bu alanda
özel antenlerin seçilmesi çok önemlidir. Seçilen horn ve patch antenler kendi aralarında haberleştirilir, birbirlerine
aktarılan enerjiler saçılım parametreleriyle tespit edilir ve haberleşen bu iki anten arasına kemikli doku yerleştirilir.
Verici antenin yaydığı elektromanyetik dalgalar doku içinden geçerek, alıcı antene ulaşır ve saçılma parametrelerine
göre durum değerlendirilmesi yapılır. Kemik kırığı tespitinde, horn antenler ve patch antenler ayrı ayrı denenerek
çalışmalar saçılım parametreleri açısından kıyaslanır ve kırık olma durumunda oluşan değişimler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Horn anten, Patch anten, Mikrodalga, Elektromanyetik Dalga, Medikal Görüntüleme, Doku,
Kemik

Detection of Bone Fractures with Linerally Polarized
Antennas
Abstract
In this study, the use of antennas in the medical imaging area and the determination of bone fractures under the tissue
were studied. Antennas, which have an important place at the wireless communication point, have also a wide range
of uses in many different disciplines. In the same way, working with antennay that provide the opportunity to use in
medical field, is the main jubject of this current study. It was aimed to detect bone fractures under the tissue by using
linearly polarized antennas. In order to obtain accurate results, implement in the clinical field and develop the medical
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imaging system, it is necessary to know the properties of the microwave antenna used in the system. Horn and patch
antennas were used in this study and it was determined that which one had the most efficient result by considering the
difference between these two antennas. Considering the fact of electromagnetic waves also have high propagation
over the human body and tissue, it is very important to choose the specific antenna for this study. The selected horn
and patch antennas are communicated with each other, the energy transmission between them was determined through
scattering parameters and a bony tissue is placed between the antennas. The electromagnetic waves radiated from the
transmitting antenna pass through the tissue and reach to the receiving antenna and the situation is evaluated according
to the scattering parameters. In the detection of bone fractures, horn antennas and patch antennas are tested separately,
the performed tests are compared and the changes that took place in case of fracture are determined.
Keywords: Horn antenna, Patch antenna, Microwave, Electromagnetic Wave, Medical Imaging, Tissue, Bone
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Abstract
Biometrics technology is very important in terms of security issues like the identification of personal identity.
Moreover, one of the today’s most important authentication methods is fingerprint recognition. Although fingerprints
may exhibit large and little differences among people, they also have some special patterns like arch, left loop, right
loop, tent arch and whorl. The issue of fingerprint pattern recognition is a crucial prior step to speed up the matching
process. Therefore, an accurate pattern recognition method is always needed, especially for large fingerprint databases.
Besides traditional methods, recently, CNN is mostly used for fingerprint pattern recognition purposes and there are
many studies in the literature which achieve high recognition rates. In this study we propose various CNN architectures
in order to increase the recognition rates. We achieve 98.5% recognition rate, which is the best score to now, for four
categories: arch, right loop, left loop and whorl on NIST Special database database 4.
Keywords: Fingerprint, Convolutional Neural Network, Pattern recognition, Henry classification system.

Önceden Eğitilmiş Evrişimli Sinir Ağı Kullanarak Parmak
İzi Örüntü Tanıma
Öz
Biyometri teknolojisi, kişisel kimlik tespiti gibi güvenlik konuları açısından oldukça önemlidir. Dahası, günümüzün
en önemli kimlik doğrulama yöntemlerinden biri parmak izi tanımadır. Parmak izleri insanlar arasında irili ufaklı
farklılıklar gösterse de, kemer, sol döngü, sağ döngü, çadır kemer, sarmal gibi bazı özel desenleri de vardır. Parmak
izi paterni tanıma sorunu, eşleştirme sürecini hızlandırmak için çok önemli bir ön adımdır. Bu nedenle, özellikle büyük
parmak izi veritabanları için her zaman doğru bir örüntü tanıma yöntemine ihtiyaç vardır. Geleneksel yöntemlerin
yanı sıra son zamanlarda parmak izi örüntü tanıma amacıyla daha çok CNN kullanılmaktadır ve literatürde yüksek
tanıma oranlarına ulaşan birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, tanınma oranlarını artırmak için cesitli CNN
mimarileri kullanmayı öneriyoruz. NIST Special Database 4 veri tabanında dört kategori için şu ana kadarki en iyi
skor olan % 98,5 tanınma oranına ulaşilmistir.
Anahtar Kelimeler: Parmak izi, Evrişimli Sinir Ağı, Örüntü tanıma, Henry sınıflandırma sistemi.
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Öz
Son yıllarda akarsu ve göllerde çevre kirliliği araştırmaları hızlı bir şekilde artmıştır. Kızılırmak Nehri, hızlı kentleşme,
sanayileşme ve antropojenik etkiler nedeniyle yüksek oranlarda ağır metal yükü taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı,
Nevşehir ili sınırlarından geçen Kızılırmak Nehrinin Gülşehir, Avanos ve Sarıhıdır hattında nehri tehdit eden
kirleticilerden Arsenik (As) ağır metalinin, multisampler (bozulmamış sediment örnekleyici) cihazı kullanılarak alınan
sediment örneklerindeki mevcudiyetini araştırmak ve analiz etmektir. Bu çalışma kapsamında, saha çalışmaları Orta
Kızılırmak Havzası Nevşehir İli, Gülşehir ilçesi ve Sarıhıdır Köyü arasındaki bölgede gerçekleştirilmiştir. Bu bölgede,
nehrin doğal akışı ve arazi yapısı da göz önüne alınarak, sediment örneklerinin toplanması için 7 örnekleme noktası
tespit edilmiştir. Arsenik elementine ait analiz sonuçları değerlendirildiğinde, en yüksek değer 33 mg/kg, olarak 4. ve
7. lokasyonlardan alınan numuneler üzerinde belirlenmiş, minumum değer ise 11 mg/kg olarak 1. Lokasyon üzerinden
alınan numunede tespit edilmiştir. PEL, TEL, ERL ve Ref. sınır değerleri esas alındığında, tüm lokasyonlarda Arsenik
için TEL sınır değerinin aşıldığı görülmektedir. Ayrıca, 2. Lokasyonun en yüksek ortalama As değerine sahip olduğu
6. Lokasyonun ise en düşük ortalama As değerine sahip olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kızılırmak, Sediment, Ağır Metal, Arsenik, Kirlilik, Nevşehir.

Evaluation in Term of Arsenic Contamination Kızılırmak
River (Nevşehir, Turkey) Sediments by using Intact
Sediment Multisampler
Abstract
Environmental pollution research in rivers and lakes has increased rapidly in recent years. Kızılırmak River carries
high rates of heavy metal load due to rapid urbanization, industrialization and anthropogenic effects. The aim of this
study is to investigate and analyze the presence of Arsenic (As) heavy metal, one of the pollutants threatening the
river, in sediment samples taken using a multisampler in Gülşehir, Avanos and Sarıhıdır line of Kızılırmak River
passing through the borders of Nevşehir province. Within the scope of this study, field studies were carried out in the
region between the Orta Kızılırmak Basin, Nevşehir Province, Gülşehir district and Sarıhıdır Village. In this region,
7 sampling points were determined for the collection of sediment samples, taking into account the natural flow of the
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river and the terrain. When the analysis results of the arsenic element were evaluated, the highest value was determined
as 33 mg / kg on the samples taken from the 4th and 7th locations, and the minimum value was determined as 11 mg
/ kg in the sample taken from the 1st location. PEL, TEL, ERL and Ref. based on the limit values, it is seen that the
TEL limit value for Arsenic is exceeded in all locations. In addition, location 2 has the highest average As value and
location 6 has the lowest average As value.
Keywords: Kizilirmak, Sediment, Heavy Metal, Arsenic, Pollution, Nevsehir.
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Öz
Ultra Geniş Bant (UGB) teknolojisi özellikle kısa mesafeli iletişimlerde, çok düşük enerji seviyelerinde çalışabilen
bir radyo teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde, dijital verilerin çok düşük enerji ve yüksek veri hızlarında geniş bir
frekans spektrumu üzerinden iletilmesi sağlanmaktadır. UGB teknolojisinin kablosuz sistemlerde kullanımı için 3.110.6 GHz frekans bandı, Federal İletişim Komisyonu (FİK) tarafından tanımlanmıştır ve bu frekans aralığında;
WiMAX (3.3-3.7 GHz), WLAN (5.15-5.75 GHz), C-bant (3.8-4.2 GHz) ve X-bant (7.25-7.75 GHz) gibi birçok dar
bantlı iletişim sistemi yer almaktadır. UGB teknolojisinin, dijital iç mekân ve ev ağları uygulamaları için veri
iletiminin düşük maliyetli ve yüksek hızlı olarak gerçekleştirmesi gibi avantajlarının yanında, 3.1-10.6 GHz frekans
bandında yer alan dar bantlı iletişim sistemlerinden kaynaklanan elektromanyetik parazitlenme gibi bir dezavantajı
bulunmaktadır. İletişim kalitesini arttırmak ve istenmeyen sinyalleri engellemek için mikrodalga filtreler kullanılabilir
ancak bu yöntem sistemin maliyetini ve hacmini arttırdığı gibi kayıplara da neden olmaktadır. Bu nedenle, literatürde
mevcut bantlardan kaynaklanan potansiyel parazitlenmeyi önlemek için bant reddetme özelliklerine sahip UGB
antenlerinin tasarımı üzerine çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, parazit
sorunlarını önlemek için farklı yaklaşımlar kullanan, bant çentik karakteristiği gösteren birçok UGB anten geliştirildiği
görülmüştür. Bu çalışmalarda; yama ve toprak düzleminde yarıklar kullanma, besleme hattı veya toprak düzleminde
saplamalar kullanma, parazitik şerit kullanma, Elektromanyetik Bant Boşluğu (EBB) yapıları kullanma ve Yarık Halka
Rezonatör (SRR) kullanma gibi tekniklerin tercih edildiği ve bu teknikler sayesinde de WiMAX, WLAN, X-bant ve
C-bant frekans bantlarında bant çentik karakteristiği gösteren mikroşerit anten tasarlandığı gözlenmiştir. Bu bildiri
kapsamında, UGB bandında çalışan ve bant çentik karakteristiği gösteren, literatürde yer almış mikroşerit anten
çalışmalarının derlemesi sunulmuştur. Yapılan derleme sonucunda, kullanılan farklı teknikler sayesinde hem farklı
frekans bantlarında bant çentik karakteristiği elde edildiği, hem de kazanç, bant genişliği ve geri dönüş kaygı gibi
performans parametrelerinde de farklı sonuçlar elde edildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: UGB, Bant Çentik, WiMAX, WLAN, X-bant

Ultra Wideband Microstrip Antenna Designs Showing Band
Notch Characteristic: A Review
Abstract
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Ultra Wide Band (UWB) is a radio technology that can operate at a very low energy level especially in short distance
communication. By means of this technology, digital data are transmitted through a wide frequency spectrum in very
low energy and high data speed. 3.1-10.6 GHz frequency band was identified in order that uses UWB technology in
wireless systems by Federal Communication Commission (FCC) and there are many narrowband communication
systems like WiMAX (3.3-3.7 GHz), WLAN (5.15-5.75 GHz), C-band (3.8-4.2 GHz) ve X-band (7.25-7.75 GHz) in
this frequency band. Apart from the advantages of UWB systems like realise low cost and very speed digital indoor
and home network applications has a disadvantage known as electromagnetic interference due to narrowband
communication systems that situate in the 3.1-10.6 GHz frequency band. In order to increase the communication
quality, filters can be used, however, this method increases the cost and size of the system. Also, it causes losses in
communication. Therefore, there is a lot of research in the literature about UWB antenna designs that have a bandnotched characteristic in order that block potential interference stemming from a narrowband communication system.
According to works in the literature, in order to achieve band-notched characteristic, researchers usually have prefered
like technics using the slot on the patch or ground plane, parasitic strip, EBG structure, stub and SRR structure. In this
letter, it is presented the review of microstrip antennas that operate in the UWB frequency band (3.1-10.6 GHz) and
show band-notched characteristic in the narrowband communication system. As a result, by means of using these
different technics in the literature, both band-notched characteristic in the different narrowband frequency band like
WiMAX, WLAN, X-band, C-band and different results has been achieved in the performance parameters like gain,
bandwidth, return loss.
Keywords: UWB, band-notched, WiMAX, WLAN, X-band.
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Öz
Bu çalışma milimetre altı yer değiştirmenin algılanması için birden fazla fiber kayıp mekanizmasının aynı anda
değerlendirilip sensör parametrelerinin elde edilmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda fiber hizalama kayıplarından
olan boyuna yanlış hizalama kayıplarına ilaveten Fresnel yansıma kayıplarının da birlikte değerlendirildiği bir sensör
sistemi incelenmiştir. Her iki kayıp mekanizmasının etkisi tek bir eşitlik ile ifade edilip sensör sisteminde kullanılacak
fiber tiplerinin etkileri araştırılmıştır. Böylelikle plastik optik fiberle oluşturulacak yer değiştirme sensörünün
milimetre altı ölçüm yapabilmesinin incelenen fiber parametrelerinde en uydun değerler belirlenmiştir. Hesaplamalar
sonucunda birbirinden farklı çap değerlerine sahip olan fiber tipleri için 1 mm’nin altında yer değiştirme ölçümlerinde
kullanılacak en uygun fiber tipinin mümkün olan en düşük çapa sahip olması sonucuna ulaşılmıştır. Fiberlerin tipik
çap değerleri dikkate alındığında bu durum için en uygun adayın 980/1000 (öz/yelek) µm çapa sahip olan fiber olduğu
belirlenmiştir. Bu fiberin hassasiyetlik derecesi giriş fiberine uygulanan güç 100 µW olduğunda 32,05 µW/mm olarak
bulunmuştur. Bu sonuçlar 1960 µm ve 2944 µm öz çapına sahip olan diğer fiberler için sırasıyla, 16,02 µm/mm ve
10,67 µm/mm olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fiber hizalama kayıpları, Fresnel yansıma kaybı, PMMA fiber optik sensör, yer değiştirme
sensörü.

Fiber Optic Displacement Sensor for Sub-Millimeter
Measurements
Abstract
This study is based on evaluating more than one fiber loss mechanism simultaneously to detect sub-millimeter
displacement and obtaining sensor parameters. In this context, a sensor system that evaluates Fresnel reflection losses
together in addition to longitudinal misalignment losses from fiber alignment losses was examined. The effects of
both loss mechanisms are expressed in a single equation. The effects of the fiber types used in the sensor system have
been investigated. Thus, the most suitable values were determined in the fiber parameters that the displacement sensor
to be formed with plastic optic fiber can make a sub-millimeter measurement. As a result of the calculations, it has
been concluded that the most suitable fiber type to be used in displacement measurements below 1 mm for fiber types
with different diameter values has the lowest possible diameter. The fibers’ typical diameter values have determined
that the most suitable candidate for this situation is the fiber with a diameter of 980/1000 (core/vest) µm. This fiber’s
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sensitivity was found to be 32.05 µW/mm when the power applied to the input fiber was 100 µW. These results were
found to be 16.02 µm/mm and 10.67 µm/mm for other fibers with 1960 µm and 2944 µm core diameter, respectively.
Keywords: Fiber alignment losses, Fresnel reflection loss, PMMA fiber optic sensor, displacement sensor.
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Abstract
Permanent magnet synchronous motors have been preferred in industrial fields for several decades. This is because
permanent magnet synchronous motors have a high torque/volume ratio, different design architectures and particularly
high efficiency. The main factors to achieve these advantages are the use of the robust design algorithms and the
selection of suitable geometric parameters in design optimizations. This study proposes using the gray wolf algorithm
to obtain a high efficiency surface mounted permanent magnet synchronous motor. The results of the gray wolf
algorithm were compared with the results of the particle swarm optimization algorithm. The results obtained are very
good in terms of motor efficiency. In this way, the effectiveness of the gray wolf algorithm in surface mounted
permanent magnet synchronous motor design has also been represented.
Keywords: gray wolf optimization algorithm, particle swarm optimization algorithm, surface mounted permanent
magnet synchronous motor
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Abstract
The identification of leucocyte types in histological blood tissue images is important as it provides an analysis for the
diagnosis of various hematological diseases. To overcome the complexity and inaccuracy of conventional methods,
we presented automatic detection and classification model using a deep learning approach. Faster R-CNN, which is a
kind of region-based Convolutional Neural Network (CNN) model, achieves satisfactory performance on object
detection and classification problems. To eliminate the complex explicit feature extraction process and the problem
of low-level data operation in image-based applications, we propose a method of ResNet50 modified Faster R-CNN
for the detection and classification of leucocyte types which are lymphocytes, monocyte, basophil, eosinophil, and
neutrophil in histological blood tissue images. For this purpose, a novel Faster R-CNN object detection model was
designed by modifying ResNet50 model and the locations of leucocytes in the image were determined and classified.
The efficiency of the proposed model was revealed on a novel histological dataset including blood tissue images. The
number of lymphocytes in the blood tissue is used as an evaluation criterion in the diagnosis of lymphoma cancer.
Therefore, this study sets an example for clinical studies. According to the proposed model, firstly, the blood tissue
images are normalized, and the implicit features are extracted by using the trainable convolution kernel. Then, the
maximum pooling is used to reduce the dimensions of the extracted implicit features. After that, Region Proposal
Networks (RPNs) are used to generate high-quality region proposals, which are used by Faster R-CNN for detection.
Finally, the softmax classifier and regression layer are used to classify the leucocyte types and predict the boundary
box of the test sample, respectively. Experimental results show the performance and the generalization ability of novel
Faster R-CNN for the detection and classification of leucocyte types. Finally, this model demonstrates the potential to
be deployed as a diagnostic tool for clinical studies because the method has been tested on a real-world histological
data set.
Keywords: Artificial intelligence, Blood tissue, Classification, CNN, Detection, Faster R-CNN, Leucocyte types,
Lymphoma cancer.
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Öz
Piezoelektrik malzemeler günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu malzemeler uygulanan işlemler
sonucunda elektrik sinyallerini harekete veya hareketi elektrik sinyallerine dönüştürme özelliklerinden dolayı akıllı
malzemeler grubunda yer almaktadır. Piezoelektriksel etki sergileyen malzemelerin çeşitleri ve etkileri hala
araştırılmaya devam edilmektedir. Yapılan deneyin en önemli amacı piezoelektirik malzemelerden elektrik sinyali
üretilebilmektir. İstenilen elektrik üretimi yapılabildiği takdirde bu akıllı malzemeler kullanıldığı alanların dışına
çıkarak çok büyük etki yaratacaktır. Aynı boyutlara sahip iki malzemenin farklı kuvvet altında ürettiği elektrik sinyali
ve bu sinyal değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Piezoelektrik Malzeme, Kuvars, Turmalin, Akıllı Malzeme

Comparison of Piezoelectric Properties of Quartz and
Tourmaline Materials
Abstract
Piezoelectric materials have been used commonly. These materials are included in the group of smart materials due
to their ability to transform electrical signals into force or vice versa as a result of the processes applied. The types
and effects of materials that exhibit piezoelectric effect are still being researched. The most important purpose of the
experiment is to generate electrical signals from piezoelectric materials. If the desired electricity generation can be
achieved, these smart materials will go beyond the areas where they are used and have a huge impact. It is aimed to
compare the electrical signal produced by two materials with the same dimensions under different strength and these
signal values.
Keywords: Piezoelectric Material, Quartz, Tourmaline, Smart Material
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Öz
Yapay zeka uygulamalarının insansız hava araçları ile etkileşimi son yıllarda ciddi oranda artış göstermektedir.
İnsansız hava araçlarının uygulama alanlarının genişlemesi, yeni ihtiyaçların doğmasına sebep olmuştur. Gelişen
drone ve yapay zeka teknolojileri bu modifikasyon sürecini hızlandırmıştır.Yapay zekanın mühendislik
disiplinlerindeki artışı yeni metotların doğmasına ve alternatif yöntemlerin oluşmasına olanak sağlamıştır.Görüntü
işleme teknikleri bu bağlamda geliştirilmiş alternatif bir yöntemdir.Görüntü işleme yöntemleri ile adım adım
görüntünün yakalanması , sayısallaştırılması ve iyileştirilmesi gerçekleştirilir.Mevcut çalışmada insansız bir hava
aracına ( quadcopter ) görüntü işleme tekniklerinin uygulanması , algoritmalarının geliştirilmesi ve insansız hava
aracının bu yönteme karşı verdiği tepkiler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Görüntü İşleme, İnsansız Hava Araçları, Yapay Zeka

Applications of Artificial İntelligence Based İmage
Processing Techniques on Unmanned Aerial Vehicles
Abstract
The interaction of artificial intelligence applications with unmanned aerial vehicles has increased significantly in
recent years. The expansion of the application areas of unmanned aerial vehicles has led to the emergence of new
needs. Developing drone and artificial intelligence technologies have accelerated this modification process in
engineering disciplines.The increase of artificial intelligence has enabled the emergence of new methods and the
emergence of alternative methods.Image processing techniques are an alternative method developed in this
context.With image processing, the image is captured, digitized and enhanced.In this study, the application of image
processing techniques to an unmanned aerial vehicle (quadcopter), the development of its algorithms, and the reactions
of the unmanned aerial vehicle to this method were examined.
Keywords: Artificial İntelligence , İmage processing , Unmanned Aerial Vehicle
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Abstract
Micromanipulation is an important part of biomedical micro-robotic applications. The lab-on-a-chip applications with
live cells and require delicate handling of samples to not compromise their structural integrity. The non-contact
micromanipulation via hydrodynamic interactions stands out as an alternative reliable method to avoid this problem.
There are several numerical and experimental studies in the literature demonstrating the use of such micro-robotic
systems. Furthermore, the analytical models explaining the non-contact manipulation rely on higher-order effects or
interfacial interactions along with the inertial forces for rigid-body motion. In this study, the flow field of a free vortex,
induced by a rotating magnetic particle, is modeled with the help of conservation of energy across the curvilinear
streamlines along with the Magnus effect implicitly implemented in the equation of motion. The streamlines are
assumed to be undisturbed although a non-magnetic particle is modeled to be dragged by the induced flow. The rigid
body motion of the non-magnetic particle is obtained with the help of drag coefficients and pressure difference along
the radial direction. And the pressure difference is predicted along with the rigid-body rotation of the particle along
its axis. The results indicate a stable orbit with a constant radial position while the non-magnetic particle completes
one full revolution around the core of the free vortex. Furthermore, it has been observed that the step-out phenomenon
does not undermine the stability of the rigid-body motion of the particles.
Keywords: non-contact manipulation, robotic simulation, Bernoulli equation, free vortex flow

Temassız Manyetik Mikro Manipülasyon için Bernoulli
Denklemine Dayalı Robotik Model
Öz
Mikro manipülasyon, biyomedikal mikro robotik uygulamaların önemli bir parçasıdır. Canlı hücreler ile yapilan
testler, yapısal bütünlüklerinden ödün vermemek için numunelerin hassas bir şekilde işlenmesini gerektirir.
Hidrodinamik etkileşimler yoluyla temassız mikro manipülasyon, alternatif bir güvenilir yöntem olarak öne
çıkmaktadir. Literatürde bu tür mikro robotik sistemlerin kullanımını gösteren çok sayıda sayısal ve deneysel çalışma
bulunmaktadır. Ayrıca, temassız manipülasyonu açıklayan analitik modeller, katı cisim hareketi için atalet kuvvetleri
ile birlikte yüksek mertebeden etkilere veya arayüzey etkileşimlerine dayanmaktadır. Bu çalışmada, dönen bir
manyetik parçacık tarafından indüklenen zorlanmış bir girdabın akış alanı, hareket denkleminde örtük olarak
uygulanan Magnus etkisi ile birlikte akış çizgileri boyunca enerjinin korunumu yardımıyla modellenmiştir. Manyetik

136

olmayan bir partikül, indüklenen akış tarafından sürüklenecek şekilde modellenmesine rağmen, akış çizgilerinin
bozulmadığı varsayılmaktadır. Manyetik olmayan parçacığın rijit cisim hareketi, radyal yön boyunca sürükleme
katsayıları ve basınç farkı yardımıyla elde edilmektedir. Ve basınç farkı, parçacığın ekseni boyunca katı cisim dönüşü
ile birlikte hesaplanmaktadır. Sonuçlar, sabit radyal konuma sahip kararlı bir yörüngeye işaret ederken, manyetik
olmayan parçacık, zorlanmış girdabın çekirdeği etrafında bir tam dönüşü tamamlar. Ayrıca, mayetik adım atlama
durumunda partiküllerin katı cisim hareketinin stabilitesinin zarar görmediği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: temassız manipülasyon, robotik simülasyon, Bernoulli denklemi, zorlanmış girdap akışı
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Abstract
Determining the change of the groundwater level, which is one of the hydrological cycle parameters, is very important
for the planning, the management of water resources, and economic development. The parametric and the nonparametric trend analyzes are performed to designate the alteration of the hydrological parameters in time. This study
focused on trend analyses of the monthly average water levels (mm) of 10 observation stations (181, 182, 8185, 9431,
9434, 10472, 13314, 17171, 52258, 52564) in Konya Closed Basin (between 1978-2020). The parametric Linear Trend
method and the non-parametric Mann-Kendall method were utilized in the analyses. In the study carried out at 95%
of the confidence interval, it was found that the groundwater levels at all stations showed a statistically decreasing
trend, and this trend gradually increased in recent years. At the station where the difference between the maximum
and the minimum groundwater level is most noticeable, the effect of change of the groundwater level on the effective
earth pressure was investigated. It has been observed that the gradual change of groundwater level occurring in all
months of the year between certain years affects the effective stress balance in the soil environment.
Keywords: Effective Sail Pressure, Konya Closed Basin, Linear Trend, Mann-Kendall, Trend Analysis,
Groundwater Level.

Yer Altı Su Seviyelerinin Trend Analizi ve Efektif Zemin
Gerilmesi Değişimine Etkisi: Konya Kapalı Havzası Örneği
Öz
Hidrolojik çevrim parametrelerinden biri olan Yeraltı su seviyesinin değişiminin belirlenmesi su kaynaklarının
planlanması, yönetilmesi ve ekonomik kalkınma için oldukça önemlidir. Hidrolojik parametrelerin zaman içinde
değişimini belirlemek için parametrik ve parametrik olmayan trend analizleri yapılmaktadır. Bu çalışmada Konya
Kapalı Havza’sında yer alan 10 adet (181, 182, 8185, 9431, 9434, 10472, 13314, 17171, 52258, 52564) YSS gözlem
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istasyonunun (1978-2020 yılları arası), aylık ortalama su seviyelerinin (mm) trend analizi yapılmıştır. Analizlerde
parametrik yöntemlerden Lineer trend yöntemi ve parametrik olmayan Mann-Kendall yöntemi kullanılmıştır. Güven
aralığının %95’lik kısmında gerçekleştirilen çalışmada, tüm istasyonlarda su seviyelerinin istatistiksel olarak azalan
yönde eğilim gösterdiği, bu eğilimin son yıllarda giderek attığı tespit edilmiştir. Maksimum ve minimum yeraltı suyu
seviyesi arasındaki farkın en belirgin olduğu istasyonda yeraltı suyu seviyesindeki değişimin etkin zemin basıncı
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Belli yıllar arasında yılın tüm aylarında meydana gelen kademeli yeraltı su seviyesi
değişiminin zemin ortamındaki efektif gerilmesi dengesini etkilendiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Efektif Zemin Basıncı, Konya Kapalı Havzası, Lineer Trend, Mann-Kendall, Trend Analizi,
Yeraltı Su Seviyesi.
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Öz
Tedarikçi seçimi problemlerinde hedeflenen amaç; işletmenin gereksinimleri ve önceliklerini kabul edilebilir bir
maliyet ile karşılayan en etkin düzeydeki tedarikçileri belirlemektir. Diğer bir deyişle; işletmeler veyakonu ile ilgili
uzmanlar tarafından belirlenmiş ölçütlerle tedarikçilerin detaylı olarak karşılaştırılması ve üstünlüklerinin
saptanmasıdır. Bu karşılaştırmalar kimi zaman doğrusal ağırlıklandırma modelleri, toplam maliyet modelleri, sezgisel
algoritmalar, matematiksel programlama modelleri ve istatistiksel modeller gibi birçok farklı yöntem ile yapılabilir.
Günümüz işletmeleri tedarikçilerinin performanslarını iyileştirmek ve geliştirmek için çok farklı tedarikçi geliştirme
programlarına yatırımlar yapmaktadırlar. Son yıllarda işletmelerin çevreyi koruyan ve doğaya saygılı üretim misyonu;
yeşil tedarik zinciri yönetimi ve yeşil tedarikçi seçiminin önemini ortaya koymuştur. Yeşil tedarik zinciri yönetiminde
tedarikçilerin çevresel performanslarını geliştirmek oldukça önemlidir. Yeşili seven ve çevreyi önemseyen
tedarikçilerin olması işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerinde ilk sırada yer alan konulardan biri durumundadır.
Bu çalışmada otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 3 tedarikçinin yapılan performans değerlendirme sonuçları
incelenmiştir. Her bir tedarikçi 5 farklı ana kriterde incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu kriterler; kalite yeterlilikleri,
mühendislik yetkinlikleri, yeşil lojistik yönetimi, maliyet performansları ve yönetim stratejileri olarak belirlenmiştir.
Yeşil lojistik yönetimi değerlendirme sonuçları için çalışma da 5 anket sorusu paylaşılmıştır. Bu anket sonuçları
ışığında tedarikçilerin yeşil tedarikçi ve yeşil tedarik zinciri prensiplerine uyumları sınanmıştır ve uzman görüşleri
olarak tedarikçi seçim çalışmasına dahil edilmiştir. Kalite yeterlilikleri, mühendislik yetkinlikleri, yeşil lojistik
yönetimi, maliyet performansları ve yönetim stratejileri olarak belirlenen farklı uzman görüşleri alınmıştır. Bu uzman
görüşleri dikkate alınarak kriterlere SWARA kriter ağırlık analizi uygulanmıştır. Tedarik seçimi yöntemi olarak
Electre yöntemi seçilmiştir. Sonuçlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tedarikçi seçimi, yeşil tedarikçi seçimi, Electre yöntemi, SWARA kriter ağırlık analizi,
performans değerlendirme

Supplier Selection In The Automotive Sector With The
ELECTRE Method: An Application For Green Supplier
Selection
140

Abstract
The purpose of supplier selection analyze is to determine the most effective suppliers that meet the priorities and
necessities with the acceptable level of cost. On the other hand; it is the detailed comparison of suppliers with the
criteria determined by the companies also by the experts in order to presents their advantages. These comparisons
could be performed by using many different methods such as linear weighted methods, total cost models, mathematical
and statistical models and heuristic algorithms. Today many of company invest in many different supplier
development tools to improve their suppliers’ performance. In recent years; the mission of companies that protects the
environments and respect the nature; demonstrated the importance of green supplier chain management and green
supplier selection. Having suppliers who love and care about the environment is one of the first issue for business to
catch competitive advantage.
In this study; the performance evaluation results of suppliers that are active in automotive sector were examined. Each
supplier has been examined and evaluated on different 5 main criteria. These criteria are; quality competencies,
engineering competencies, green logistic management, cost performance and management strategies. For the green
logistic management evaluation results 5 question were addressed in survey. Different expert opinions were taken into
considerations which were determined as quality competencies, engineering competencies, green logistic
management, cost performance and management strategies. SWARA criteria weighted assessment was applied in
order to weight each criterion. Electre methodology has been chosen as the supplier selection method.
Keywords: Supplier selection, green supplier selection, Electre methodology, SWARA criteria weighted assessment,
performance evaluation.

141

Analysis of Generations' Preferences for Buying Gold
Earrings

Ozgenur Tuncer1, Ufuk Cebeci2
1*Goldenline

Bogazici Hediyelik Esya ve El Sanatları San. Ve Tic. A.S, Istanbul, Turkey, (ORCID: 0000-0003-3440-2561),
ozgetuncer@goldenlinejew.com
2 Istanbul Technical University, Faculty of Management, Departmant of Industrial Engineering, Istanbul, Turkey, (ORCID: 0000-0003-43676206), cebeciu@itu.edu.tr

Abstract
Customer satisfaction in product design is the shaping and the creating content of the product according to the
expectations and wishes of the customer with the understanding that I can sell the product which I can produce the
customer's requests In these days, where competition is increasing, it is extremely important to ensure the design of
products that will provide customer satisfaction for businesses to survive and go one step further. For this reason,
businesses should realize in studies that will recognize their customers in the target market.
Considering the cost of gold, workmanship, time and the number of competitors in the market, gold jewelry design
should be made to meet customer expectations. The study examines the effect of color, carat, model, appearance and
figure status variables on the purchasing behavior of different generations by conjoint analysis. This study was
conducted with 216 participants from across Turkey is the first study examining the gold jewelry buying behavior of
generations.
Keywords: Gold Earrings, Generation, Conjoint Analysis, Customer Satisfaction.

Kuşakların Altın Küpe Satın Alma Tercihlerinin Analizi
Öz
Ürün tasarımında müşteri memnuniyeti, müşterinin isteklerini üretebilirsem satabilirim anlayışı ile ürünün müşterinin
beklenti ve isteklerine göre şekillenmesi ve içeriğinin oluşturulmasıdır. Rekabetin giderek arttığı bu günlerde müşteri
memnuniyetini sağlayacak ürünlerin tasarımının sağlanması işletmelerin ayakta kalmaları ve bir adım ileriye
gidebilmesi için son derece önemlidir. Bu nedenle işletmelerin hedef pazardaki müşterilerini tanıyacak çalışmalar
içerisinde bulunmaları gerekir.
Altın takı üretimi yapan firmaların altının maliyeti, işçilik, zaman gibi faktörler ile pazardaki rakiplerinin sayısı
değerlendirildiğinde altın takı tasarımının müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde yapılması gerekmektedir.
Çalışma kuşakların altın küpe tasarımına etki eden renk, ayar, model, görünüm ve figür durumu değişkenlerinin farklı
kuşakların satın alma davranışları üzerindeki etkisini konjoint analizi ile incelemektedir. Türkiye genelinden 216
katılımcı ile gerçekleştirilen bu çalışma kuşakların altın takı satın alma davranışlarının incelendiği ilk çalışma olma
özelliği taşımaktadır.
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Yaygın Kullanılan Çevik Yöntemlerin Küçük Ölçekli Bir
Uygulamanın Geliştirilmesi Sürecinde Değerlendirilmesi
Üzerine Bir Çalışma
Ali Murat Tiryaki1*
1* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çanakkale, Türkiye, (ORCID: 0000-00018224-6319), tiryaki@comu.edu.tr

Öz
Yazılım yaşam döngüsünde dış etkenlerden gelecek değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu kabul ederek bu
değişikliklere daha hzılı ve daha kolay cevap verilebilmesini hedefleyen çevik yazılım geliştirme modelinin ticari
sektördeki kullanımı giderek artmaktadır. Çevik geliştirme yaklaşımının tanıtılmasından sonra bu modeli temel alarak
farklı bakış açıları ile çözümler sunan pek çok çevik yöntem önerilmiştir. Yöntemlerin belirli bir proje için uygunluğu
projenin tipi, büyüklüğü, geliştirme ekibinin büyüklüğü ve deneyimi, organizasyonel etkenler gibi parametreler
değerlendirilerek belirlenmelidir. Çevik yöntemlerin sayısının artması ile, projeler için bu yöntemlerin uygunluğunun
belirlenerek uygun yöntemin seçimi önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada çevik yöntemler arasında en
yaygın olarak kullanılmakta olan Aşırı Programlama (Extreme Programming), Scrum, Rasyonel Birleştirilmiş Süreç
(Rational Unified Process – RUP) ve Kanban yöntemlerinin küçük ölçekli projelerde kullanımının değerlendirilmesi
hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda bu dört yöntem bir yükseklisans dersi bünyesinde proje olarak geliştirilen
küçük çaplı bir uygulamanın geliştirilmesinde farklı ekipler tarafından deneyimlenerek belirli parametrelere göre
karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yazılım mühendisliği, yazılım geliştirme yöntemleri, evrimsel geliştirim, çevik süreçler.

A Study on the Evaluation of Commonly Used Agile
Methodologies in the Development Process of a Small-Scale
Application
Abstract
The use of the agile software development model which aims to respond faster and easier to these changes, accepting
that changes in the software life cycle are inevitable due to external factors, is gradually increasing in the sector. After
the introduction of the agile development approach, many agile methods that offer solutions with different perspectives
based on this model have been proposed. The suitability of the methods for a specific project should be determined
by evaluating parameters such as the project's type, size, size and experience of the development team, and
organizational factors. With the increasing number of agile methods, determining the suitability of these methods for
projects and choosing the appropriate method has become an important issue. In this study, it is aimed to evaluate the
use of the most common four agile methods in small-scale projects. These methods are Extreme Programming, Scrum,
Rational Unified Process (RUP) and Kanban. In line with this goal, these four methods were experienced by different
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teams in the development of a small-scale application developed as a project within a graduate course and compared
according to certain parameters.
Keywords: Software engineering, Software development nethodologies, evolutionary development, agile processes.
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Abstract
Scanning electron microscopes (SEM) provide a wide range of information about the examined material, thanks to
their various imaging and chemical analysis techniques. Due to these properties, they enable samples that contain
materials with different properties instead of a single material to be examined non-destructively. Especially shape
memory materials produced by additive manufacturing technologies or materials in which coated with a different
material by various methods, are the best examples of such materials. In order to identify materials with different
layers and whose content is unknown, analyses prepared by cutting or cracking and destructively performed from the
cross section does not allow the reuse of the material and is a time consuming process. On the other hand,
determination of the materials forming the layers by non-destructive imaging and chemical analysis performed directly
on the surface without any sample preparation process has advantages such as being quite easy, taking a short time
and allowing for re-use. However, it is very important to use the correct imaging and chemical analysis parameters in
order to obtain suitable and reliable information with direct surface analysis. The motivation of this study is to
determine the materials that make up each layer in samples consisting of different layers and whose chemical content
is unknown, using imaging and chemical analysis techniques in SEM, and defines the samples without appliying to
any sample preparation process. For this purpose, the elements from the materials in each layer will be distinguished
from each other by imaging and chemical analyses performed on the sample surface at different aperture size,
acceleration voltage, slit size, extractor voltage, high and low current values and analysis times.
Keywords: SEM, Imaging Techniques, Chemical Analysis
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Öz
Çoklu Bayes hipotez testinde olasılık dağılımlarının bilindiği durumlar için optimum yöntemler bulunmasına karşın
gerçek hayata uygulanması zordur. Bu yüzden gerçek dünyada iletişim sırasında kolaylıkla oluşabilecek gürültü vb.
kaynaklı veri bozulmarına karşı esneklik kazandıran kararlı algoritmalar kullanılmak zorunludur. Ayrıca kararlılık
özelliği, optimal testlerin uygulanabilmesi için kullanılacak kesin bilinmek zorunda olan olasılık dağılımlarına olan
bağımlılığı azaltıp, bu olasılık değerlerinin tahmin edilmiş değerlerinin kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu
çalışmada kararlı Bayes çoklu hipotez test problem analizleri karşılaştırılmıştır. Bununla birlikte, olasılık dağılımları
birbirinden bağımsız ve eşit dağılıma sahip gözlemlerle incelendi. Çoklu Bayes hipotez testi için en yaygın olarak
bilinen kararlı yöntem DGL (Devroye, Gyorfi ve Lugasi) metodur. Bu yöntemde gerçek olasılık dağılımları
bilinmediği fakat nominal dağılımlar ve gerçek dağılımlar arasındaki uzunluğun 𝜖 değerinden küçük olduğunun
bilindiği varsayılmıştır. Bu tanım üstel bir hata olasılığını da doğurmuştur ve buradaki hata olasılığının hipotezler
arasındaki minimum ikili Chernoff bilgisinden daha düşük olamayacağı da bilinmektedir. DGL yöntemi, tipler
metoduna dayalı Afşer tarafından sunulmuş bir analiz ile süreksiz durum için karşılaştırıldı.
Anahtar Kelimeler: Bayes hipotez testi, Tipler metodu, Kararlı hipotez testi, Chernoff bilgisi, Çoklu hipotez testi.

A Note on Robust Multiple Bayesian Hypothesis Testing
Abstract
There are exist optimum methods for multiple Bayesian hyothesis testing with known probability distributions but
applying this methods to real world is troublesome. Because this tests could gives inaccurate results under small
distortions which can easily occur in real world. Also property of robustness gives usage of estimated distributions
instead of exact real distributions. In this paper, Bayesian multiple hypothesis problem with independent and
identically distributed observations are considered. Robust algorithms are significantly important for solving this kind
of problems. The most recognised robust analysis is DGL (Devroye, Gyorfi ve Lugasi) method for multiple Bayesian
hypothesis testing. DGL method analyze the case where true distributions of the hypothesis are not known, but the
distance between true distributions and nominal distributions are bounded with 𝜖. As a consequence of the problem,

147

the achievable error exponent is the minimum pairwise Chernoff information between isolated hypothesis distributions
in this setup. In discrete case, DGL method is compered with fresh presented method by Afşer.
Keywords: Bayesian hypothesis testing, Method of types, Robust hypothesis testing, Chernoff information, Multiple
hypothesis testing.
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Öz
Etmenler özerk ve karmaşık yazılım birimleridir. Etmenlerin önemli karakteristiklerinden birisi sosyalliktir. Etmenler
genellikle kendi hedefleri doğrultusunda içinde bulundukları çoklu etmen sistemde bulunan diğer etmenler ile
etkileşimli bir şekilde çalışarak bu hedeflere ulaşmaya çalışırlar. Etmenlerin aynı platformda veya başka platformlarda
bulunan diğer etmenlerle iletişim kurabilmesi ancak ve ancak etmenler arası haberleşmenin belirli iletişim ve etkileşim
standartlarına dayandırılmasıyla gerçekleşebilir. Standartların tanımlanması etmen teknolojisinin endüstri tarafından
kabul edilebilirliğini arttırmaktadır. Bu çalışmada, FIPA kuruluşu tarafından tanımlanmış olan “İngiliz Açık Artırma”
isimli etkileşim protokolü SEAGENT çerçevesi tarafından sunulan rol tabanlı geliştirim ortamı ile gerçekleştirilmiştir.
Çalışma sonucunda, FIPA İngiliz Açık artırma protokolünde bulunan etmen rolleri ve bu rollerin hedeflerini
gerçekleştiren planlar elde edilmiştir. Geliştirilen bu genel planlar SEAGENT çerçevesi kullanılarak geliştirilecek
çoklu etmen sistem uygulamalarında kolaylıkla yeniden kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Yazılım etmenleri, Çoklu etmen sistemleri, Etmen standartları, etkileşim protokolleri

Implementation of the FIPA English Auction Protocol with a
Role Based Multi Agent Framework
Abstract
Agents are autonomous and complex software units. One of the major characteristics of agents is sociality. In general,
agents don’t work single to achieve their objectives. They try to achieve own objectives by working collaboratively
with other agents situated in same multi agent system(s). Collaboration among agents situated in same or different
agent platform(s) is realizable if and only if correspondence among agents is based on specific communication and
interaction standards. Definition of standards increase acceptability of agent technology by industry. In this study, the
interaction protocol named as “English Auction” which has been specified by FIPA was implemented by using the
role-based development environment provided by SEAGENT framework. As a conclusion of the study, the agent roles
and the agent plans that achieve the goals of these roles in the FIPA English Auction Protocol were obtained. These
generic plans can be simply reused in other multi agent system applications developed using SEAGENT framework.
Keywords: Software agents, Multi agent systems, Agent standarts, Interaction protocols
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Diabetes Prediction Using Machine Learning Classification
Algorithms
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Abstract
Artificial intelligence’s use in health systems has evolved substantially in recent years. In medical diagnosis, machine
learning (ML) has a wide variety of uses. Machine learning techniques are used to forecast or diagnose a variety of
life-threatening illnesses, including cancer, diabetes, heart disease, thyroid disease, and so on. Chronic diabetes is one
of the most common diseases worldwide, and making the diagnosis process simpler and quicker would have a huge
effect on the treatment process.
The fundamental goal of this work is to prepare and carry out Diabetes Prediction Using Various Machine Learning
Techniques and Conduct Output Analysis of those techniques to find the best classifier with the highest accuracy. This
study examines diabetes prediction by taking different diabetes disease-related attributes. We use the Pima Indian
Diabetes Dataset and applied the Machine Learning classification methods like K-Nearest Neighbors (KNN), Random
Forest (RF), Support Vector Machine (SVM), Artificial Neural Network (ANN), and Decision Tree (DT) for diabetes
prediction. The models used in this analysis have various degrees of accuracy. This research shows a model that can
correctly forecast diabetes. In comparison to other machine learning methods, the random forest has high accuracy in
forecasting diabetes, according to the findings of this report.
Keywords: Machine learning (ML), Diabetes, Artificial Neural Network (ANN), Random Forest (RF), Decision Tree
(DT).
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Abstract
As technology advances exponentially projects are becoming more complex than before with the increase of
uncertainty of circumstances. Companies have been looking for new methods, approaches and strategies since the
industrial revolution. Change is rapid. Companies must catch new developments, adapt quickly with high quality in
order to survive. Hence, agility became an important issue and a competitive advantage. Even though agility starts
from software development, it spreads to all other industries. Agile Project management takes place in organizations
and aims to create a fast response project environment since time is precious. There are lots of agile methodologies
and each of them has different framework, rules and roles that are changed by the trend of a new methodology and
some of the milestones of agile methods will be explained. Nowadays, one of the new agile methods is Value, Flow,
Quality (VFQ) that is formed by Lean and Scrum methodologies. It is a work based educational method and aims to
create a mindset and proper adaptation of an agile methodology. In this thesis, agile project management, Scrum, Lean
conversion are briefly explained to understand the background of the VFQ. Then, VFQ is examined with its philosophy
and benefits. Multi-criteria decision making is reviewed and criteria for selection is determined by considering
required specification of the consultant. Among three job applicants for finding most suitable VFQ consultant for a
company, integrated Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS method is applied.
Keywords: VFQ, Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS, Multicriteria Decision Making

Entegre Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Kullanarak
Optimal VFQ Danışmanı Seçimi
Öz
Teknoloji her geçen gün hızla gelişerek karmaşıklaşmaktadır. Ayrıca, koşulların belirsizliği de teknolojiyle ve diğer
koşullarla birlikte artıyor. Şirketler, sanayi devriminden bu yana yeni yöntemler, yaklaşımlar ve stratejiler arıyorlar.
Değişim hızla gerçekleşiyor. Hayatta kalmak için şirketler yeni gelişmeleri yakalamalı, yüksek kalite ile hızlı uyum
sağlamalıdır. Dolayısıyla çeviklik önemli bir konu ve rekabet avantajı haline geldi. Çeviklik yazılım geliştirme
sektöründen başlasa da diğer tüm sektörlere yayılmış durumdadır. Çevik proje yönetimi, organizasyonlarda yer
almaya ve zamanın değerli olması nedeniyle hızlı yanıt veren bir proje ortamı oluşturmayı hedeflemeye başladı. Çok
sayıda çevik metodoloji vardır ve bunların her biri yeni bir metodolojinin trendiyle değişen farklı çerçevelere, kurallara
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ve rollere sahiptir ve çevik yöntemlerinin bazı kilometre taşları açıklanacaktır. Günümüzde yeni çevik yöntemlerden
biri Yalın ve Scrum metodolojileri ile oluşturulan Değer, Akış, Kalite’dir. İş temelli bir eğitim yöntemidir ve çevik
metodolojiye ait bir zihniyeti ve uygun adaptasyonu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu tezde, DAK'nin arka planını
anlamak için çevik proje yönetimi, Scrum, Yalın dönüşüm kısaca açıklanacaktır. Ardından, Değer, Akış, Kalite
felsefesi ve faydaları ile incelenecektir. Çok kriterli karar verme incelenerek ve Değer, Akış, Kalite için aranan
danışmanın gerekli özellikleri dikkate alınarak seçim kriterleri belirlenir. Entegre Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS
yöntemi, şirket için en uygun Değer, Akış, Kalite danışmanını bulmak için üç iş başvurusunda bulunan aday arasında
uygulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: VFQ, Bulanık AHP, Bulanık TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme
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Abstract
Occurrence of bugs during the production cycle of software projects is a serious concern of the present time. According
to an estimate, a very large number of bugs are recorded while dealing with complex and popular software releases.
To locate these bugs and to solve them in efficient manner software industries incorporate the process of bug triage in
software testing. Bug triage is intended to recommend the bug reports to an appropriate developer effectively to fix
them successfully. However, it becomes labor-intensive and expensive to manually allocate these bug reports to the
developer. Deep learning methods have been extensively used and experimented to various domains such as medical
diagnosis, earthquake prediction and many more. To handle the above said bugs concerns, many studies have been
carried out in order to automate the bug triaging process. Several researchers have directed their efforts by applying
deep learning methods in different settings for autonomous recommendation for developers to remove or fix their
bugs. In this paper we have proposed a Convolutional Neural Network model for recommending Top 10 developers
to fix the reported bugs. For better performance of the model Word2Vec and Glove embeddings are combined with
the neural network. The performance of CNN+Word2vec and CNN+Glove models is calculated by averaging the
accuracy for 10 developers at five distinct learning rates. The reported results demonstrate that the combination of
Convolution with word2vec embedding gives better average accuracy in the testing phase.
Keywords: Artificial Intelligence, Deep learning, Convolution Neural Network, Word2vec, Glove.
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Öz
Bu çalışma 4-18 GHz aralığında %85 üzerinde emilim ile ince film bazlı metamalzeme emiciyi sunmaktadır.
Metamalzeme emici C,X ve Ku bandının tamamında çalışmaktadır. Amaçlanan çalışma polarizasyon hassasiyetsiz
olarak TE ve TM modlarının herikisinde neredeyse aynı aralıkta emilim sunmaktadır. Emilim performansı çeşitli eğik
açılar altında 0° dan 40° ye kadar yaklaşık %85 emilimde aynı kalmaktadır. Amaçlanan metamalzeme emici optic
olarak transparan PET (polyethylene terephthalate), PVC ve farklı yüzey direncine sahip ITO (Indium Tin Oxide)’dan
oluşmaktadır. ITO, ZnO₂ or SnO₂ gibi transparan ince filmler ile optic olarak transparan emici üretilmesi mümkün
olmuştur. Bu çalışmada metamalzeme emici CST Microwave Studio kullanılarak dizayn edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Resistive Film, Metamalzeme, Emici.

Optically Transparent Metamaterial Absorber with Resistive
Film in C,X and Ku Band
Abstract
This paper presents resistive film-based metamaterial absorber with an absorbing range of 4-18 GHz at 85% of
absorbing. Metamaterial absorber works in the entire C, X and Ku band. Proposed study provides nearly the same
range of absorption both in TE and TM modes with polarization insensitiveness. Absorption performance stays same
under angle of incidences from 0° to 40° by having 85% of absorption. Proposed absorber consists of PET
(polyethylene terephthalate), PVC which is optically transparent and ITO (Indium Tin Oxide) films with different
surface resistances. By having transparent thin films such as; ITO, ZnO₂ or SnO₂ it is possible to produce optically
transparent absorbers. The metamaterial absorber on this study is designed by using CST Microwave Studio.
Keywords: Resistive Film, Metamaterial, Absorber.
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Abstract
Forecasting of yield provides critical input for producers and stakeholders in agricultural marketing. Various methods
have been applied to forecast olive yield in prior studies. The datasets analyzed for the problem primarily consist of
meteorological and phenological measurements. Our study reviews the prior literature on olive yield forecasting and
explores the prominent methods employed in this context. Accordingly, we categorize prior models into two broad
groups: pollen index forecasting and olive yield forecasting models. Moreover, our study highlights the popular
methods and attributes involved in previous research. Finally, a discussion is presented regarding the attributes utilized
in forecasting models.
Keywords: Olive Yield Forecasting, Forecasting Models.

Zeytin Verim Tahmininde Kullanılan Sayısal Modellere
İlişkin Bir Literatür Araştırması
Öz
Zeytin verim tahmini, tarımsal ürünlerin pazarlanmasında üreticiler ve çeşitli paydaşlar için önemli girdi
sağlamaktadır. Geçmiş çalışmalarda bu doğrultuda çeşitli yöntemlere yer verilmiştir. Zeytin verim tahmininde sıklıkla
meteorolojik ve fenolojik ölçümler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, zeytin verim tahminine ilişkin geçmiş çalışmalara
ilişkin bir derleme sunularak, yaygın yöntemler ele alınacaktır. Çalışmamızda bu kapsamda çalışmalar polen endeksi
ve zeytin verimi tahmini odaklı olmak üzere iki ana grupta toplanmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmalarda yaygın
biçimde kullanılan yöntemler ve incelenen nitelikler ele alınmıştır. Son olarak, zeytin verim tahmini modellerinde yer
verilen niteliklere ilişkin bir karşılaştırmaya yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zeytin Verim Tahmini, Tahminleme Modelleri.
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Öz
COVID-19 salgını tüm dünyada hızla yayılarak küresel bir pandemi haline gelmiştir. Bu salgın, günlük yaşamda hem
halk sağlığı hem de küresel ekonomi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olmuştur. Bu salgının daha fazla yayılmasını
önlemek ve etkilenen hastaları hızla tedavi etmek için pozitif vakaları olabildiğince erken tespit etmek çok önemlidir.
COVID-19 enfeksiyonunun hızlı bir şekilde ve yüksek doğrulukta teşhisini sağlayan herhangi bir yardımcı araç
uzmanlar için faydalıdır. Bu anlamda, X-Ray tomografik görüntüleme COVID-19 teşhisinde kolay erişilebilir
alternatif bir araçtır. Radyoloji görüntüleme teknikleri kullanılarak elde edilen son bulgular, bu tür görüntülerin
COVID-19 virüsü hakkında çarpıcı bilgiler içerdiğini göstermektedir. Radyolojik görüntülemeyle birlikte gelişmiş
yapay zekâ ve makine öğrenmesi tekniklerinin uygulanması, bu hastalığın doğru tespiti için yardımcı olabilir. X-ray
görüntüleri şüpheli vakaların erken tespitine yardımcı olabilse de, çeşitli viral ve bakteriyel pnömoni (zatürre)
görüntüleri COVID-19 ile benzerdir ve benzer özellikler içermektedir. Dolayısıyla radyologların viral ve bakteriyel
pnömoni gibi benzer akciğer hastalıklarını COVID-19’dan ayırt etmesi zordur. Bu bağlamda, COVID-19
semptomlarının viral pnömoniye benzer olması, yanlış tanılara yol açabilmektedir. Bu çalışmada, kurulan farklı
modeller ile akciğer X-Ray görüntülerini COVID-19, normal ve viral pnömoni (zatürre) hastalar olarak
sınıflandırabilen derin öğrenme tekniklerinin bir karşılaştırması yapılmıştır. Bu çalışmada, 11 farklı derin öğrenme
tekniği üzerinde çalışılmıştır. Günümüzde popüler olan evrişimli sinir ağları tabanlı farklı tekniklerin aynı veri kümesi
üzerinde deneysel çalışmaları yapılarak her bir tekniğin performans değerlendirmesi yapılmış ve en iyi tahminleme
yöntemi belirlenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda, en yüksek doğruluk değeri %97.17 ile DenseNet121 modeli
ile elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Derin öğrenme, Evrişimli sinir ağları, Sınıflandırma, Akciğer X-Ray görüntüleri, COVID-19.

COVID-19 Detection from Chest X-Ray Images Using Deep
Learning Techniques
Abstract
COVID-19 has spread rapidly all over the world and has become a global pandemic. This epidemic has a devastating
impact on both public health and the global economy in everyday life. Detecting positive cases as early as possible is
crucial to prevent the further spread of this epidemic and to treat affected patients quickly. Any tool that provides a
fast and highly accurate diagnosis of COVID19 infection is useful to experts. In this context, X-Ray tomographic
imaging is an easily accessible alternative tool in the diagnosis of COVID-19. Recent developments using radiology
imaging techniques show that such images contain interesting information about the COVID-19. The application of
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advanced artificial intelligence and machine learning techniques combined with radiological imaging can assist to
accurate detection of this disease. Although X-Ray images can help to diagnose suspected cases early, various viral
and bacterial pneumonia images are similar to COVID-19 and include similar features. Therefore, it is difficult for
radiologists to distinguish similar lung diseases like viral and bacterial pneumonia from COVID-19. In this context,
the similarity of COVID-19 symptoms to viral pneumonia can lead to misdiagnosis. In this study, deep learning
techniques that can classify chest X-Ray images as COVID-19, normal and viral pneumonia are compared. In this
study, 11 different deep learning techniques have been studied. Experimental studies of different techniques based on
convolutional neural networks, which are popular today, have been studied on the same dataset to evaluate the
performance of each technique and the best prediction method has been determined. In experimental studies, the
highest accuracy value is obtained with the DenseNet121 model with 97.17%.
Keywords: Deep learning, Convolutional neural network, Classification, Chest X-ray images, COVID-19
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Abstract
COVID-19 (Coronavirus) disease, observed in the city of Wuhan, China, on December 30, 2019, spread worldwide
and caused a global epidemic. Since this epidemic can be transmitted very quickly and easily, some precautions and
voluntary quarantine practices that governments have to take have significantly changed the habits of world
communities in a short time. This change has especially increased distance activities, such as distance working,
distance education, and distance shopping (e-commerce). Therefore, people have felt the need to quickly move the
physical platforms they use to digital platforms to meet their daily needs. In this case, web phishing targeting digital
platforms has led to a significant increase in online cyber attack types. The increase in phishing and the increasing
volume of phishing websites have resulted in greater exposure of the world's information and organizations to various
cyberattacks. Thus, after the COVID-19 pandemic in 2019, it has become more important than ever to detect phishing
website analysis. In this study, performs the web phishing analysis and makes a comparison of classification
performances among five popular methods: Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM), Multilayer
Perception (MLP), k-Nearest Neighbour (k-NN), and Deep Learning (DL) by utilizing a Waikato Environment for
Knowledge Analysis (WEKA) graphical user interface (GUI). In the experiments conducted with the data set divided
into two as training and test, the RF and DL methods were more successful than the other methods compared, but kNN, achieved a better performance when cross-validation was used. The possible reason for this is a simple approach
toward deep learning. We hope the current study can provide guidance in investigating WEKA deep learning for web
phishing classification.
Keywords: Machine learning, Deep learning, WEKA, DL4J deep learning architecture, Web Phishing, COVID-19

WEKA Ortamını Kullanarak Derin Öğrenme ile Kimlik
Hırsızı Web Sitelerinin Tahmini
Öz
30 Aralık 2019’da, Çin’in Wuhan şehrinde görülen COVID-19 (Coranavirus) hastalığı, dünya çapında yayılarak
küresel bir salgına yol açmıştır. Bu salgın, çok hızlı ve çok kolay bulaşabildiği için hükümetlerin almak zorunda
kaldığı birtakım önlemler ve gönüllü karantina uygulamaları, kısa bir süre içerisinde dünya topluluklarının
alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu değişim özellikle, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve uzaktan
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alışveriş (e-ticaret) gibi uzaktaki etkinlikleri artırdı. Bu nedenle insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak adına
kullandıkları fiziksel platformları, hızlıca dijital platformlara taşıma gereksinimi duydular. Bu durumda beraberinde,
dijital platformların hedef alındığı web kimlik hırsızlığı çevrimiçi siber saldırı türlerinde ciddi bir artış meydana
getirmiştir. Kimlik avındaki artış ve kimlik hırzısı web sitelerinin artan hacmi, dünyadaki bilgilerin ve kuruluşların
çeşitli siber saldırılara daha fazla maruz kalmasıyla sonuçlandı. Bu nedenle, 2019'daki COVID-19 salgınından sonra
kimlik hırsızı web sitelerinin analizini tespit etmek, her zamankinden daha önemli hale geldi. Bu çalışmada web kimlik
hırsızlığı analiz edilmekte ve Bilgi Analizi için Waikato Ortamı (Waikato Environment for Knowledge Analysis WEKA) grafik kullanıcı arayüzünden (GUI) yararlanarak RF, SVM, MLP, k-NN ve DL’den oluşan beş popüler
yöntem arasındaki sınıflandırma performansları karşılaştırılmaktadır. Eğitim ve test olarak ikiye ayrılan veri seti ile
yapılan deneylerde RF ve DL yöntemleri diğer yöntemlere göre daha başarılı iken, k-NN, çapraz doğrulama
kullanıldığında daha iyi performans elde etmiştir. Bunun olası nedeni, derin öğrnemeye yönelik basit bir yaklaşımdır.
Bu çalışmanın, kimlik hırzısı web sitelerinin sınıflandırması için WEKA derin öğrenmeyi araştırmada rehberlik
sağlayacağını umuyoruz.
Anahtar Kelimeler: Makine öğrenimi, Derin öğrenme; WEKA, DL4J derin öğrenme mimarisi, Web Kimlik
Hırsızlığı, COVID-19
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Abstract
Resilient modulus (Mr) is a material property that is widely used to predict the strain behavior of pavement foundation
materials under repeated traffic loads. Thus, an accurate prediction of this parameter is of great importance in
pavement designs (particularly flexible pavements). For this purpose, various constitutive models were developed
based on stress parameters to predict Mr of soils. However, previous studies clearly indicated that soil physical
properties should also be considered together with stress parameters to improve the prediction capability of these
models. In this study, a new constitutive model for the Mr of high plasticity clay was developed based on stress
parameters and soil physical properties. The parameters of this model were the percent of particles passing #200 sieve
(P200), silt percent (SP), clay percent (CP), liquid limit (LL), plasticity index (PI), maximum dry density ((ρdry)max),
optimum moisture content (wopt), confining stress (σc), and cyclic axial stress (σcyc). A long-term pavement
performance (LTPP) dataset was used to develop this model and to test its prediction capability on unseen data. Then,
the prediction performances of this model were compared with those of fifteen different constitutive models using
root mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE), and determination coefficient (R2). According to the
results, the previous constitutive models failed to predict the Mr of high plasticity clay (i.e., yielding higher RMSE
(≥35.96 MPa) and MAE (≥30.34 MPa) and lower R2 (≤0.1078)). On the other hand, the new constitutive model
proposed in this study gave better predictions (RMSE≤10.39 MPa, MAE≤8.64 MPa, and R2≥0.9370) for the Mr of high
plasticity clay. Therefore, it is concluded that this model can be used for preliminary designs of pavement structures
using high plasticity clay as subgrade soil.
Keywords: Resilient Modulus, High Plasticity Clay, Constitutive Model, Long Term Pavement Performance, Soil
Physical Properties.

Yüksek Plastisiteli Kilin Esneklik Modülünü Tahmin Etmek
için Yeni Bir Yapısal Model Geliştirme
Öz
Esneklik modülü (Mr), yol temel malzemelerinin tekrarlı trafik yükleri altındaki şekil değiştirme davranışını tahmin
etmek için yaygın olarak kullanılan bir malzeme özelliğidir. Bundan dolayı bu parametrenin doğru tahmini yol
tasarımlarında (özellikle esnek yollar) büyük öneme sahiptir. Bu amaçla zeminlerin esneklik modülünü tahmin etmek
için gerilme parametrelerini kullanan farklı yapısal modeller geliştirilmiştir. Ancak önceki çalışmalar net bir şekilde
gösterdi ki, bu modellerin tahmin yeteneğini iyileştirmek için zemin fiziksel özellikleri gerilme parametreleri ile
birlikte ele alınmalıdır. Bu çalışmada, zemin fiziksel özelliklerini ve gerilme parametrelerini kullanarak yüksek
plastisiteli kilin esneklik modülü için yeni bir yapısal model geliştirilmiştir. Bu modelin parametreleri 200 nolu elekten
geçen dane yüzdesi (P200), silt yüzdesi (SP), kil yüzdesi (CP), likit limit (LL), plastisite indeksi (PI), maksimum kuru
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yoğunluk ((ρdry)max), optimum su içeriği (wopt), çevre gerilmesi (σc) ve tekrarlı eksenel gerilmedir (σcyc). Bu modeli
geliştirmek ve bu modelin görünmeyen veri üzerindeki tahmin yeteneğini test etmek için uzun-dönem yol performansı
(LTPP) veriseti kullanılmıştır. Daha sonra bu modelin tahmin performansı ortalama karekök karesel hata (RMSE),
ortalama mutlak hata (MAE) ve determinasyon katsayısı (R2) kullanarak 15 farklı yapısal modelin tahmin
performansları ile kıyaslanmıştır. Sonuçlara göre önceki yapısal modeller yüksek plastisiteli kilin esneklik modülünü
tahmin etmede başarısız olmuşlardır (daha yüksek RMSE (≥35.96 MPa) and MAE (≥30.34 MPa) and daha düşük R2
(≤0.1078)). Diğer yandan bu çalışmada önerilen yeni yapısal model yüksek plastisiteli kilin esneklik modülü için daha
iyi tahminler yapmıştır (RMSE≤10.39 MPa, MAE≤8.64 MPa ve R2≥0.9370). Bundan dolayı yüksek plastisiteli kili
taban zemini olarak kullanan yol yapılarının ön tasarımlarında bu modelin kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Esneklik Modülü, Yüksek Plastisiteli Kil, Yapısal Model, Uzun Dönem Yol Performansı, Zemin
Fiziksel Özellikleri.

1. Introduction
Resilient modulus (Mr) is a material property that is widely employed in pavement design to predict the strain
responses of pavement foundation materials under repeated traffic loads. Therefore, an accurate determination of this
material property has great importance for durable and cost-effective designs of pavement structures. For this reason,
during the past decade, many researchers have studied the resilient modulus of soils (Abu-Farsakh et al., 2015; Cary
& Zapata, 2011; Cetin et al., 2014; Fedakar, 2021; Ghorbani et al., 2020; Haider et al., 2014; Jibon et al., 2020;
Khasawneh and Al-Jamal, 2019; Ma et al., 2020; Saha et al., 2018; Venkatesh et al., 2020).
Advanced laboratory tests such as cyclic triaxial tests are performed to determine resilient modulus of soils. In
addition, this parameter can be determined through in situ tests such as falling weight deflectometer tests. For this
approach, some empirical correlations are used to relate in situ test results to laboratory resilient modulus results.
However, both approaches are expensive, complex, and time consuming (Khasawneh & Al-Jamal, 2019; Malla &
Joshi, 2007; Nazzal & Tatari, 2013; Saha et al., 2018). Resilient modulus can also be predicted from soil physical
properties and stress parameters. This approach is much simpler and economical one because laboratory determination
of soil physical properties is less expensive than performing laboratory and in situ tests for resilient modulus (Malla
& Joshi, 2007). Thus, various constitutive models were developed to predict resilient modulus of soils (Hicks &
Monismith, 1971; Moossazadeh & Witczak, 1981; NCHRP, 2003, 2004; Ni et al., 2002; Ooi et al., 2004; Pezo, 1993;
Puppala et al., 1996; Raad & Figueroa, 1980; Seed et al., 1967; Teng, 2002; Uzan, 1985; Witczak &Uzan, 1988).
Most of the constitutive models use only stress parameters such as bulk stress and octahedral shear stress to predict
the resilient modulus of soils. However, previous studies obviously indicated that soil physical properties should be
considered together with stress parameters to increase the prediction accuracy of Mr constitutive models (Kim et al.,
2014; Malla & Joshi, 2007; Nazzal & Tatari, 2013; Saha et al., 2018).
In this study, a new constitutive model using soil physical properties and stress parameters as independent
variables was proposed to accurately predict the resilient modulus of high plasticity clay. A long-term pavement
performance (LTPP) dataset was utilized to develop this model and to test its prediction capability on unseen data.
The parameters of this model were the percent of particles passing #200 sieve (P200), silt percent (SP), clay percent
(CP), liquid limit (LL), plasticity index (PI), maximum dry density ((ρdry)max), optimum moisture content (wopt),
confining stress (σc), and cyclic axial stress (σcyc). Then, the prediction results of this model were compared with those
of fifteen different constitutive models using root mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE), and
determination coefficient (R2).

2. The LTPP Dataset
The LTPP dataset used in this study was downloaded from the website of the Federal Highway Administration
(https://infopave.fhwa.dot.gov/). The dataset included the percent of particles passing #200 sieve (P200), silt percent
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(SP), clay percent (CP), liquid limit (LL), plasticity index (PI), maximum dry density ((ρdry)max), optimum moisture
content (wopt), confining stress (σc), cyclic axial stress (σcyc), and resilient modulus (Mr). The dataset (208 data) was
divided into two subsets: training (166 data) and testing (42 data). The training dataset was used to develop a new
constitutive model and to determine the regression coefficients of all models used in this study. On the other hand, the
prediction performances of all models on unseen data were measured using the testing dataset. Some descriptive
parameters of these datasets are given in Table 1. It is clear in Table 1 that both datasets have similar values for the
minimum, maximum and mean.
Table 1. Some descriptive parameters of the training and testing datasets.
Dataset

Tranining

Testing

Parameters
P200 (%)
SP (%)
CP (%)
LL (%)
PI (%)
(ρdry)max
(kg/m3)
wopt (%)
σc (kPa)
σcyc (kPa)
Mr (MPa)
P200 (%)
SP (%)
CP (%)
LL (%)
PI (%)
(ρdry)max
(kg/m3)
wopt (%)
σc (kPa)
σcyc (kPa)
Mr (MPa)

Minimum
63.8
18.4
37.4
52.0
27.0

Maximum
95.5
40.0
75.5
102.0
75.0

Mean
81.4
26.8
54.6
73.2
49.2

1345.7

1650.1

1495.2

18.0
13.7
13.4
16.0
63.8
18.4
37.4
52.0
27.0

30.0
41.6
71.0
162.0
92.6
40.0
65.3
102.0
75.0

25.4
27.3
43.4
87.2
83.0
28.2
54.8
78.8
55.1

1345.7

1650.1

1487.5

18.0
13.8
13.4
22.0

30.0
41.5
68.9
159.0

26.1
29.6
37.5
86.3

In addition, the plasticity charts of the training and testing datasets are shown in Figure 1. Fine-grained soils
(P200≥50%) that have a liquid limit value greater than 50% and are between A-line and U-line in a plasticity chart are
classified as high plasticity clay (CH) according to the Unified Soil Classification System (USCS). It is obvious in
Table 1 and Figure 1 that the soils used in the training (Figure 1a) and testing (Figure 1b) datasets are classified as
high plasticity clay (CH) as per the USCS.
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Figure 1. Plasticity charts of (a) training and (b) datasets.

3. Model Development and Performance Evaluation
3.1. Previous Constitutive Models
As mentioned before, various constitutive models were developed to predict the resilient modulus of soils using
stress parameters (bulk stress, octahedral shear stress, etc.). Fifteen different constitutive models were used to evaluate
the prediction capability of the new constitutive model proposed in this study. Table 2 presents a list of equations of
these models. The CM-1 in Table 2 represents the first constitutive model. SPSS software package was used to
determine the regression coefficients (k1, k2, k3, k6, and k7) in Table 2 through nonlinear regression analysis. The
determined regression coeffients of each constitutive model are given in Table 2.
Table 2. The equations and regression coefficients of the constitutive models used in this study.
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Regression
Coefficients

Model

Equation

CM-1

𝜃
𝜏𝑜𝑐𝑡
𝑀𝑟 = 𝑘1 𝑃𝑎 ( )𝑘2 (
+ 1)𝑘3
𝑃𝑎
𝑃𝑎

CM-2

𝜃
𝜏𝑜𝑐𝑡 𝑘
𝑀𝑟 = 𝑘1 𝑃𝑎 ( )𝑘2 (
) 3
𝑃𝑎
𝑃𝑎

CM-3

𝜃 − 3𝑘6 𝑘 𝜏𝑜𝑐𝑡
𝑀𝑟 = 𝑘1 𝑃𝑎 (
) 2(
+ 1)𝑘3
𝑃𝑎
𝑃𝑎

CM-4

𝜃
𝑀𝑟 = 𝑘1 𝑃𝑎 ( )𝑘2
𝑃𝑎

k1= 0.8728
k2= 0.1153

CM-5

𝜃
𝑀𝑟 = 𝑘1 ( )𝑘2
𝑃𝑎

k1= 88.5054
k2= 0.1153

CM-6

𝜎𝑐𝑦𝑐 𝑘
𝜎3
𝑀𝑟 = 𝑘1 𝑃𝑎 ( )𝑘2 (
) 3
𝑃𝑎
𝑃𝑎

CM-7

𝜃 − 3𝑘6 𝑘 𝜏𝑜𝑐𝑡 𝑘
𝑀𝑟 = 𝑘1 𝑃𝑎 (
) 2(
) 3
𝑃𝑎
𝑃𝑎

CM-8

𝜎3 − 𝑘6 𝑘 𝜎𝑐𝑦𝑐 𝑘
𝑀𝑟 = 𝑘1 𝑃𝑎 (
) 2(
) 3
𝑃𝑎
𝑃𝑎

CM-9

𝜃 − 3𝑘6 𝑘 𝜏𝑜𝑐𝑡
𝑀𝑟 = 𝑘1 𝑃𝑎 (
) 2(
+ 𝑘7 )𝑘3
𝑃𝑎
𝑃𝑎

CM-10

𝜎3
𝜎𝑑
𝑀𝑟 = 𝑘1 𝑃𝑎 ( )𝑘2 ( )𝑘3
𝑃𝑎
𝑃𝑎

k1= 1.0623
k2= 0.1557
k3= -0.0062
k1= 0.7909
k2= 0.0312
k3= -0.0570
k6= 22.8667
k1= 0.9226
k2= 0.0079
k3= -0.0012
k6= 21.2621
k1= 0.0935
k2= 1.1008
k3= -0.0866
k6= -176.6950
k7= -0.0039
k1= 1.0004
k2= 0.1546
k3= -0.0326

CM-11

𝜎𝑑
𝑀𝑟 = 𝑘1 ( )𝑘2
𝑃𝑎

CM-12

𝑀𝑟 = 𝑘1 𝜎3 𝑘2 𝜎𝑑 𝑘3

CM-13

𝜎3
𝜎𝑑
𝑀𝑟 = 𝑘1 ( + 1)𝑘2 ( + 1)𝑘3
𝑃𝑎
𝑃𝑎

CM-14

𝜃
𝜎𝑜𝑐𝑡
𝑀𝑟 = 𝑘1 𝑃𝑎 ( + 1)𝑘2 (
+ 1)𝑘3
𝑃𝑎
𝑃𝑎

k1= 0.9795
k2= 0.1663
k3= -1.0825
k1= 0.7729
k2= 0.1778
k3= -0.0475
k1= 1.0371
k2= 0.0605
k3= -1.1656
k6= 16.2544

k1= 81.8761
k2= -0.0320
k1= 57.7587
k2= 0.1546
k3= -0.0326
k1= 79.2228
k2= 0.6597
k3= -0.3037
k1= 0.6425
k2= 1.5025
k3= -2.5400
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CM-15

k1= 0.8010
k2= 0.1778
k3= -0.0475

𝜃
𝜎𝑑
𝑀𝑟 = 𝑘1 𝑃𝑎 ( )𝑘2 ( )𝑘3
𝑃𝑎
𝑃𝑎

In Table 2, Pa is atmospheric pressure (101.4 kPa), σ1 is major principal stress, σ2 is intermediate principal stress,
1
σ3 is minor principal stress, θ is bulk stress (=σ1+ σ2+ σ3), σoct is octahedral normal stress (= 3 (𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 )), τoct is
1

octahedral shear stress (=3 √(𝜎1 − 𝜎2 )2 (𝜎1 − 𝜎3 )2 (𝜎2 − 𝜎3 )2 ), σd is deviatoric stress (𝜎1 − 𝜎3 ), and σcyc is cyclic axial
stress.

3.2. The New Constitutive Model
A new constitutive model was proposed in this study to accurately predict the resilient modulus of high plasticity
clay. To do this, the LTPP dataset was used. This model was developed based on soil physical properties and stress
parameters: the percent of particles passing #200 sieve (P200), silt percent (SP), clay percent (CP), liquid limit (LL),
plasticity index (PI), maximum dry density ((ρdry)max), optimum moisture content (wopt), confining stress (σc), and
cyclic axial stress (σcyc). The equation of this model is given in Equation (1).
2𝜎𝑑 +(𝜎𝑐 )2

𝑀𝑟 = 𝑘1 + 𝑘2 𝑃𝑎 (

𝜎𝑐

) + 𝑘3 (
1+𝑒

1
𝑘5
−𝑃𝑎 (𝑘4 +𝑃200
+𝑘6 𝑆𝑃+𝑘7 𝐶𝑃+𝑘8 √𝐿𝐿+𝑘9 𝑃𝐼+𝑘10 sin((𝜌𝑑𝑟𝑦 )

𝑚𝑎𝑥

)+𝑘11 𝑤𝑜𝑝𝑡 )

(1)

This model uses eleven regression coefficients (k1 to k11). A nonlinear regression analysis was performed to
determine these coefficients. It is found from this analysis that k1= 7.7101, k2= 0.0077, k3= 94.5820, k4= 21.0668, k5=
-853.9973, k6= -0.1665, k7= -0.1486, k8= 0.2644, k9= -0.0046, k10= -0.1662, k11= 0.0117.

3.3. Performance Evaluation
Root mean square error (RMSE), mean absolute error (MAE), and determination coefficient (R2) were employed
in this study to compare the prediction performances of all models on the training and testing datasets. RMSE measures
the goodness-of-fit relevant to high resilient modulus values. As for MAE, it provides a more balanced perspective of
the goodness-of-fit at moderate resilient modulus. On the other hand, R2 gives an insight into the linear relationship
between two variables. The equations of these statistics are given in Equations (2)-(4).
1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑛 ∑𝑛𝑗=1[(𝑀𝑟 )𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑,𝑗 − (𝑀𝑟 )𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑗 ]2

(2)

1

𝑀𝐴𝐸 = 𝑛 ∑𝑛𝑗=1|(𝑀𝑟 )𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑,𝑗 − (𝑀𝑟 )𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑗 |
2

𝑅2 =

(3)
2

𝑛
̅̅̅̅
∑𝑛
𝑗=1{(𝑀𝑟 )𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑,𝑗 −(𝑀𝑟 )𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 } −∑𝑗=1{(𝑀𝑟 )𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑,𝑗 −(𝑀𝑟 )𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑗 }
2
̅̅̅̅
∑𝑛
𝑗=1{(𝑀𝑟 )𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑,𝑗 −(𝑀𝑟 )𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 }

(4)

where n: number of data; (Mr)measured: measured resilient modulus; (Mr)predicted: predicted resilient modulus; and
̅̅̅̅𝑟 )𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 : mean of the measured resilient modulus.
(𝑀

4. Results and Discussion
In this study, a new constitutive model using soil physical properties and stress parameters as independent
variables was developed to accurately predict the resilient modulus of high plasticity clay. In addition, the results of
this model were compared with those of fifteen different constitutive models. The statistical performances of these
models on the training and testing datasets are given in Tables 3 and 4, respectively. In these tables, the CM-New
represents the new constitutive model developed in this study. The CM-3, CM-7, CM-8, and CM-9 models are no
longer irrational for θ<3k6, and σ3<k6 (NCHRP, 2003). Therefore, the RMSE, MAE, and R2 values for these models
could not be calculated. It is clearly seen in these tables that the previous constitutive models (i.e., CM-1, CM-2, CM4, CM-5, CM-6, CM-10, CM-11, CM-12, CM-13, CM-14, AND CM-15) exhibited similar prediction performances
on the training and testing datasets regarding RMSE (35.96 MPa≤RMSE≤40.15 MPa), MAE (30.34 MPa≤MAE≤35.77
MPa), and R2 (0.0093≤R2≤0.1078). On the other hand, the CM-New model was found to give the best predictions for
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the resilient modulus of high plasticity clay with RMSE=9.22 MPa, MAE=7.09 MPa, and R2=0.9370 for the training
dataset and RMSE=10.39 MPa, MAE=8.64 MPa, and R2=0.9402 for the testing dataset.
Table 3. Statistical performances of all models on the training dataset.
Model
CM-1
CM-2
CM-3
CM-4
CM-5
CM-6
CM-7
CM-8
CM-9
CM-10
CM-11
CM-12
CM-13
CM-14
CM-15
CM-New

RMSE (MPa)
36.11
36.09
36.55
36.55
36.19
35.96
36.49
35.96
36.12
36.53
36.09
9.22

MAE (MPa)
30.48
30.41
31.09
31.09
30.90
30.34
30.46
30.34
30.54
31.09
30.41
7.09

R2
0.0329
0.0341
0.0093
0.0093
0.0287
0.0411
0.0129
0.0411
0.0323
0.0105
0.0341
0.9370

Table 4. Statistical performances of all models on the testing dataset.
Model
CM-1
CM-2
CM-3
CM-4
CM-5
CM-6
CM-7
CM-8
CM-9
CM-10
CM-11
CM-12
CM-13
CM-14
CM-15
CM-New

RMSE (MPa)
39.44
39.71
40.12
40.12
39.05
38.87
40.15
38.87
38.88
40.06
39.71
10.39

MAE (MPa)
35.17
34.89
35.10
35.10
35.07
35.11
35.77
35.11
35.22
34.98
34.89
8.64

R2
0.0550
0.0368
0.0181
0.0181
0.0960
0.0913
0.0151
0.0913
0.1078
0.0226
0.0368
0.9402

The comparisons of measured and predicted resilient modulus values for the training and testing datasets are
indicated in Figures 2 and 3, respectively. It is clearly seen in these figures that all previous constitutive models
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produced the similar Mr predictions with a narrow range (75.54 MPa≤Mr≤116.91 MPa). Based on this finding, it can
also be said that the previous constitutive models made poor predictions particularly for the lower and higher Mr
values. This may be since these models are only stress dependent. On the other hand, the CM-New model made better
Mr predictions with a larger range (18.54 MPa≤Mr≤135.80 MPa). It is obvious that this model can capture the low
and high Mr values better than the previous constitutive models since it considers both soil physical properties and
stress parameters as model parameters.
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Figure 2. The comparisons of measured and predicted Mr values for the training dataset.
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Figure 3. The comparisons of measured and predicted Mr values for the testing dataset.
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Figure 3. Continued.

5. Conclusions and Recommendations
In this study, a new constitutive model using soil physical properties and stress parameters as independent
variables was developed to accurately predict the resilient modulus of high plasticity clay. In addition, the prediction
performances of this model were compared with those of fifteen different constitutive models in terms of RMSE, MAE,
and R2. The results of this study obviously indicated that the previous constitutive models failed to predict the resilient
modulus of high plasticity clay (particularly low and high Mr values) (i.e., RMSE≥35.96 MPa, MAE≥30.34 MPa, and
R2≤0.1078). That could be due to the fact that these models are only stress dependent. On the other hand, the new
constitutive model proposed in this study predicted the resilient modulus of high plasticity clay more accurately (i.e.,
RMSE≤10.39 MPa, MAE≤8.64 MPa, and R2≥0.9370). From the findings of this study, it is concluded that the new
constitutive model can be used for preliminary designs of pavement structures that use high plasticity clay as subgrade
soil.
The new constitutive model developed in this study may not accurately predict the resilient modulus of other soil
types. Therefore, it is recommended for use this model as a prediction tool for only high plasticity clays. However,
new constitutive models can be developed for different soil types considering soil physical properties and stress
parameters in future studies.
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Öz
Ülkemizde ve dünyada her yıl artmakta olan enerji tüketimi beraberinde enerji talebini de getirmektedir. Yenilenemez
enerji kaynaklarının tükenmekte olduğu bu dönemde, yeni enerji kaynaklarınaduyulan ihtiyaçla birlikte enerji sektörü
enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerjiye yönelmiştir. Geleceğin yeşil enerjisi olarak görülen ve dezavantajları olsa
da avantajlarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının önde gelen kaynağı rüzgar enerjisi olmuştur ve yapılan çalışmalar
rüzgar enerjisi üzerinde yoğunlaşmıştır. Araştırmacılar rüzgardan en yüksek verimi sağlayabilmek için farklı
tasarımlar üzerinde pek çok sayısal ve deneysel çalışma yapmışlardır. Yapılan çalışmalar sonucunda pek çok
araştırmacı doğadan gelen bu enerjiyi kullanmanın en etkili yolu olarak yine doğayı tercih etmiş ve doğada bulunan
canlılardan ilham alarak biyomimetik tasarımlara yönelmişlerdir. Bu çalışma da rüzgar türbinlerinin çalışma
prensiblerinden, tasarım ilkelerinden ve doğada var olan canlılardan esinlenilerek elde edilen yeni tasarımların
özellikleri, farkları, avantajları ve dezavantajları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyomimetik, Rüzgar Türbini, Yenilenebilir Enerji.

Biomimetic Wind Turbines: A Review
Abstract
Energy consumption, which increases every year in our country and in the world, brings energy demand with it. In
this period when non-renewable energy resources are running out, with the need for new energy resources, the energy
sector has turned to renewable energy as an energy source. Regarded as the green energy of the future and despite its
disadvantages, wind energy has been the leading source of renewable energy sources with its advantages and the
studies have focused on wind energy. Researchers have done many numerical and experimental studies on different
designs in order to obtain the highest efficiency from wind. As a result of the studies carried out, many researchers
preferred nature as the most effective way to use this energy from nature, and they turned to biomimetic designs,
inspired by the creatures found in nature. In this study, the features, differences, advantages and disadvantages of the
new designs, which are inspired by the working principles, design principles and the living things in nature, are
examined.
Keywords: Biomimetic, Wind Turbine, Renewable Energy
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1. Giriş
Rüzgâr türbini, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren
sistemdir (Sahin, 2004).
Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, kanatlar, rotor, dişli kutusu, generatör(alternatör), elektrik-elektronik
elemanlardan oluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi
hızlandırılarak gövdedeki generatöre aktarılır. Generatörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla
depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır (Snitchler vd., 2011).
Rüzgâr türbinlerinin nasıl çalıştığını anlamak için iki önemli aerodinamik kuvvet iyi bilinmelidir. Bunlar
sürükleme ve taşıma kuvvetleridir.
Sürükleme kuvveti, cisim üzerinde akış yönünde meydana gelen bir kuvvettir. Örneğin düz bir plaka üzerinde
meydana gelebilecek maksimum sürükleme kuvveti hava akışının cisim üzerine 90o dik geldiği durumda iken;
minimum sürükleme kuvveti ise hava akışı cismin yüzeyine paralel iken meydana gelir.
Taşıma kuvveti ise, akış yönüne dik olarak meydana gelen bir kuvvettir. Uçakların yerden havalanmasına da bu
kuvvet sayesinde olduğu için taşıma kuvveti olarak adlandırılmıştır.
Sürükleme kuvvetine en iyi örnek olarak paraşüt verilebilir. Bu kuvvet sayesinde paraşütün hızı kesilmektedir.
Sürükleme kuvvetinin etkilerini minimuma indirebilmek için yapılmış özel cisimlere akış hatlı cisimler denir. Bu
cisimlere örnek olarak elips, balıklar ve zeplin verilebilir.
Düz bir plaka üzerine etkiyen taşıma kuvveti, hava akışı plaka yüzeyine 0o açı ile geldiğinde görülür. Havanın
akış yönüne göre meydana gelen küçük açılarda akış şiddetinin artmasıyla düşük basınçlı bölgeler meydana gelir. Bu
bölgelere akış altı da denir. Dolayısıyla, hava akış hızı ile basınç arasında bir ilişki meydana gelmiş olur. Yani hava
akışı hızlandıkça basınç düşer, hava akışı yavaşladıkça basınç artar. Bu olaya Bernoulli etkisi denir. Taşıma kuvveti
de cismin üzerinde emme veya çekme meydana getirir.
Gelişen teknoloji, artan dünya nüfusu ve enerji gereksinimi yenilenemeyen fosil yakıtların tükenme döngüsünü
hızlandırmıştır. Bu kaçınılmaz son insanoğlunu yeni enerji arayışlarına yönlendirmiş ve yenilenebilir enerji
kaynaklarından enerji üretme yolunda adımlar atılmasını sağlamıştır. 20.YY sonlarında yaşanan petrol krizlerinden
sonra önemi daha da çok anlaşılan sürdürülebilir enerji gelişmiş ülkelerin gelecekteki enerji planlamalarıyla daha fazla
önem kazanmıştır (Sefer Yılmaz & Kalkan, 2017).
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın bildirmiş olduğu 2050 yılına ait senaryoda rüzgâr enerjisi kullanımının
toplam enerjinin %12’sine denk gelecek elektrik enerjisi öngörüsü günümüzde yaklaşık %4’ten daha az bir orandadır.
Planlanan gelişmelerin önündeki maliyet, çiftlik alanı teknolojik kısıtlamalar gibi engellerin arasında en önemlisi
rüzgârla temas halinde olan ve elektrik üretiminin başkahramanı olan türbin kanatlarının tasarımlarıdır. İçinde pek
çok sorunla birlikte çözümünü de barındıran doğa araştırmacılara ilhamkaynağı olmuş ve araştırmacılar doğadan
aldıkları ilhamla rüzgâr türbini kanatları için biyomimetik yeni tasarımlar yapmışlardır. Deniz canlılarından kuşlara,
kanatlı böceklerin kanatlarından ağaç tohumları ve bitki yapraklarına varana kadar doğanın tasarımlarından
esinlenilmiş ve gerek yeni tasarımlar gerekse tasarım optimizasyonları üzerine pek çok çalışma sunulmuştur (Cognet
vd., 2017).

2.

Biyomimetik Rüzgar Türbini Tasarımları

2.1. Balinalar
Düz hücum kenarlı geleneksel kanat profilleri, taşıma, sürükleme ve stall gibi değişken parametrelerle ilişkili
performansa sınır getiren akış alanları oluşturmaktadır. Frank E. Fish ve arkadaşları kambur balinaların
yüzgeçlerinden esinlenerek biyo-ilhamlı bir rüzgâr türbini teknolojisi geliştirmişlerdir. Kambur balinalar benzersiz
morfolojik yapıya sahip canlılardır. Yüzgeçlerinin ön kenarları boyunca uzanan büyük kabartılar avlanma sırasında
eşsiz bir manevra ve dönüş kabiliyeti kazandırmaktadır. Ayrıca tüberküllere sahip rüzgâr türbinlerinin orta rüzgâr
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hızlarında elektrik üretiminin de arttığını gözlemlemişlerdir ve türbinlerin çalışma açıları daha iyileştirilmiştir (Fish
vd., 2011).
Kanat etrafındaki hava akışını değiştirmenin birkaç pasif yolu durmayı geciktirebilir ve aynı zamanda hem taşıma
kuvvetini arttırabilir hem de sürüklemeyi azaltabilir. Sonuç olarak, pasif akış kontrolü için hücum kenarı
tüberküllerinin kullanılması, kontrol yüzeylerinin, kanatların, pervanelerin, fanların ve rüzgâr türbinlerinin
tasarımında potansiyele sahiptir.
Yüksek en-boy oranına sahip bir İHA’ nın aerodinamik özellikleri temel kanat yapısına kıyasla tüberküllü kanatlar
artan taşıma ve durma açısı ile azalan sürükleme sergilemiştir. Sonuçlar, hücum kenarındaki tüberküllerin, özellikle
İHA’lar operasyon sırasında ani dikey rüzgârlarla karşılaştığında faydalı etkilere sahip olduğunu göstermektedir
(Sudhakar vd., 2017).
Son zamanlarda biyomimetik bir kavram olarak kambur balinaların pektoral yüzgeçlerindeki hücum kenarı
tüberkülleri yapılan çalışmalarda durmayı geciktirmesi ve taşıma sürükleme oranında artış sağlaması ile dikkati
üzerine toplamıştır. biyomimetik hücum kenarı tüberkülleri olan ve olmayan gelgit türbinleri etrafındaki akışı tasarımı
farklı düzeylerde tüberküllere sahip ölçekli bir türbin modeline uygulamışlardır. Türbinin hidrodinamik
performansının, maksimum güç katsayısını düşürmeden düşük uç hız oranı bölgesinde artırabileceğini ve bununda
türbinin daha düşük akış hızlarında başlamasını sağlayacağı belirtilmiştir. Tüberküller ayrıca kavitasyon bölgesinin
sınırlandırılmasına ve dolayısıyla gürültü seviyesinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bu avantajlarla sessiz ve hızlı
tepki veren bir türbin tasarımı oluşturulmaktadır (Shi vd., 2017).
Garrett Wright yapmış olduğu tez çalışmasında biyomimetik tasarımın en etkili ve adı en çok duyulan kambur
balina tüberkülleri ve baykuş kanat yapısını uyguladığı yeni bir tasarımını incelemiştir. Çalışmanın amacı iki tasarımı
birleştirerek aynı anda verimliliği artıran ve gürültüyü azaltan hibrit bir tasarım geliştirmektir. Hibrit profiller üzerinde
yapmış olduğu araştırma ve testlerden sonra, tasarımın gürültü azaltma yönü başarılı iken, tüberkülleri firar kenarına
yerleştirmesinin genel verimlilikte düşüşe neden olduğunu tespit etmiştir (Wright, 2017).

Şekil 1: Wright tarafından tasarlanan hibrit kanat profili (Wright, 2017)
H. Johari ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada da hücum kenarı çıkıntılarının kanat profili performansına
etkilerini incelemişlerdir. Temel kanat yapısının durma açısından daha düşük hücum açılarında çıkıntılı kanatlarda
taşımada düşüş ve sürüklemede artış gözlemlemişlerdir. Durma açısının üzerine çıkıldığında ise temel kanat
tasarımından %50 daha büyük taşıma görülmüştür. Yapılan çalışmalarda ayrıca tespit edilen bir konuda kanat
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profilleri performansı üzerinde çıkıntıların belirgin bir etkiye sahipken, dalga boyunun çok az etkisinin olduğudur
(Johari vd., 2007).
Guerreiro ve Sousa yaptıkları çalışmada sinüzoidal hücum kenarı çıkıntıları kullanılan kanat profilinde pasif
stall kontrolünde düşük Reynolds sayısı etkilerini incelemişlerdir. Yapmış oldukları çalışmanın amacı sinüzoidal
hücum kenarı çıkıntılarının mikro hava araçları tasarımlarına uygulanabilirliğini test etmektir. 70.000 ve 140.000 Re
sayılarında, en-boy oranı 1 ve 1,5 olan kanatlarda analiz yapılmış ve daha yüksek Re sayıları için, uygun bir genlik ve
dalga boyu kombinasyonu, geleneksel profilin durma açısından daha büyük hücum açıları için taşımada önemli bir
artışa yol açabileceğini belirtmişlerdir. Çalışmalarda hem büyük genlik hem de büyük dalga boyu birleştiklerinde ise
%45 düzeyinde maksimum taşıma katsayısı kazanımları elde etmişlerdir (Guerreiro & Sousa, 2012).
Frank E.Fish ve arkadaşlarının başka bir çalışmasında deniz memelilerinin hidrodinamik akış kontrolünü
incelemişlerdir. Pasif akış kontrolü mekanizmaları olarak sürtünmeyi en aza indiren gövde tasarımının yanı sıra,
uzantıların morfolojisi, sürükleme, taşıma, itme ve durma açısından hidrodinamik avantajlar sağlar. Deniz
memelilerinin akış kontrolü için morfolojik özelliklerinin, daha fazla güç üretimi ve artan verimlilik için biyomimetik
tasarımlarda kullanılabileceği kanısına varmışlardır. Deniz memelileri üzerinde yapmış oldukları incelemeler
sonucunda hidrodinamik sonuçlarının, benzer şekilde yüksek Reynolds sayılarında çalışan su ve uçak tasarımlarına
uygulanabileceğini belirtmişlerdir (Fish vd., 2008).
S. M. A. Aftab ve arkadaşları kambur balina tasarımlarına sahip çalışmalara genel bir bakış sağlayacak
kapsamlı bir incelemede tüberküllerin aerodinamik verime katkılarının yanı sıra tonal gürültüyü azaltmada etkili
olduğunu ve tüberküllerin gözenekli malzemelerle birlikte kullanımının gürültü azaltmada önemli katkıları olacağına
dair çalışmalara dikkat çekmişlerdir (Aftab vd., 2016).

Şekil 2: (a) Yeni tasarım dalgalı kanat. (b) Tüberküllü dalgalı kanat (N. Rostamzadeh, R.M. Kelso, B.B. Dally, 2013)
Bir diğer yandan aerodinamik açıdan en etkileyici biyo-ilham çalışmalarından bazıları baykuşların ve
martıların uçuşunu içermektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda büyük baykuş türlerinin kanatlarının 1.6 kHz’nin
üzerindeki frekanslarda neredeyse sessiz uçma kabiliyeti sağladığı tespit edilmiştir (S. Oerlemans, M. Fisher, T.
Maeder, 2009).

2.2. Kuşlar
Araştırmalar baykuşlara bu kabiliyeti tarak benzeri bir hücum kenar yapısı, firar kenarındaki saçaklar ile yumuşak
ve gözenekli üst yüzey yapısının sağladığını ortaya koymuştur. Bu yapı aerodinamik açıdan havanın verimli olarak
kullanılmasını ve düşük hızlarda yüksek taşıma verimine ulaşılmasını sağlamaktadır (J. W. Jaworski, 2013).
Teruaki Ikeda ve arkadaşları da güçlü aerodinamik kuvvet üretimini ve istikrarlı uçuşu mümkün kılan kuş
kanatlarından esinlenerek, küçük rüzgâr türbinleri için biyomimetik bir kanat tasarımı yapmışlardır. Geliştirdikleri,
kuşlardan esinlenilmiş bükülmüş kanat morfolojisine sahip tasarımın aerodinamik özelliklerini incelemek için
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği(HAD) kullanmışlardır ve geliştirmiş oldukları tasarımın geleneksel bir kanattan
%8,1 oranında daha iyi performansa sahip olduğunu belirtmişlerdir. Şekil x’ te gösterildiği üzere rüzgâr tünelinde
yapmış oldukları deneyler sonucunda kanat köküne yakın olan kısmın Cp yi daha az, geriye doğru bükülen kısmın ise
daha fazla artırabildiğini ve buna bağlı olarak güç çıkışının tamamen iyileştiğini bulmuşlardır. Bulmuş oldukları
olumlu sonuçlar neticesinde biyomimetik kanat tasarımının rüzgâr türbinleri için önemli ve büyük bir potansiyele
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sahip olduğunu ve kendi tasarımlarının da türbülanslı ortamlar için rüzgâr türbini tasarımında yenilikçi, pratik ve etkili
bir yöntem sağlayabileceğini belirtmişlerdir (Ikeda vd., 2018).
Yong Wang ve arkadaşları biyo-ilhamlı tasarımların aerodinamik gürültü kontrolü üzerine detaylı bir inceleme
yaparak bir derleme hazırlamışlardır. Hücum kenarı çentikleri, firar kenarı çentikleri, saçak tipi firar kenarı uzantıları
ve gözenekli malzemeden ilham alan başlıca biyo-esinimli gürültü azaltma tekniklerinin fizibilitesi, parametre etkisi
ve aerodinamik etkileri üzerine olan teorik, sayısal ve deneysel çalışmaları incelemişlerdir. Pek çok baykuş türünün
benzersiz ve sessiz uçma kabiliyetine sahip olduğu iyi bilinmektedir. Bu da onların ayırt edici ve özel tüy
adaptasyonlarına bağlanabilir. Baykuşlardan esinlenen araştırmacılar, uçakların ve diğer yapıların aerodinamik
gürültüsünü, gürültü azaltma özelliklerini farklı bakış açılarından öğrenerek ve daha sonra elde edilen bilgileri
kullanarak bir dizi yenilikçi gürültü azaltma çözümü geliştirerek azaltmaya çalışmışlardır. İncelemeleri sonunda bu
alanda yapılan çalışmaların yaklaşık 10dB’ e kadar gürültü azaltma kabiliyeti olduğunu gözlemlemişlerdir (Wang vd.,
2019).
Andrew Bodling ve arkadaşları uçak motorlarında ve rüzgâr türbinlerinde gürültüyü azaltmak için
biyomimetik kanat tasarımı üzerinde sayısal bir araştırma yapmışlardır. Çalışmada peçeli baykuşların tüy yapısından
esinlenen araştırmacılar kanat geometrisini sayısal olarak modellemiş ve aerodinamik, aeroakustik performanları
geleneksel kanat profili ile karşılaştırmışlardır. Baykuş kanat yapısından kaynaklı firar kenarı tırtıklarının yüksek
frekanslarda gürültüyü 1,8 dB’e kadar azalttığını gözlemlemişlerdir. Yaptıkları simülasyonlar neticesinde tırtıkların
aralıklarının önemli bir tasarım parametresi olduğunu belirtmişlerdir (Bodling vd., 2017).

Şekil 3: a) Firar kenarı tırtıkları b) Firar kenarı parmaklıkları (Boyutlar mm cinsindendir) (Clark vd., 2016)
Ian A. Clark ve arkadaşları firar kenarı gürültü kontrolü için avlanma sırasında akustik gizliliğini kullanan
baykuşların kanatlarında bulunan benzersiz özelliklerinden ilham alarak yeni bir tasarım için sayısal ve deneysel
araştırmalar yapmışlardır. Baykuş kanatlarındaki tüy yapılarından ilham alan araştırmacılar sınır tabakası türbülansını
önlemek için geliştirdikleri çıkıntıları firar kenarına doğru hem alt yüzeye hem de üst yüzeye yerleştirmişlerdir.
Yapmış oldukları tasarım için 20’den fazla çeşidi aeroakustik rüzgâr tüneli ölçümleri yaparak test etmişlerdir ve
buldukları faydalı tasarım sayesinde geleneksel kanatlardan farklı olarak firar kenarı gürültüsünde 10 dB’e varan bir
gürültü azalma gözlemlemişlerdir. Ayrıca, tasarımda uygulanacak işlemlerin kalınlığının, yoğunluğunun,
uzunluğunun ve firar kenarına göre konumunun işlemin etkisini direkt olarak etkilediğini belirtmişlerdir. Gürültü
açısından yapılan bu uygulamada olumlu sonuçlar alan araştırmacılar, bu uygulamanın, kanat profilinin taşıma
performansı üzerinde hiçbir zararlı etkisinin olmadığını da gözlemlemişlerdir (Clark vd., 2016).
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Şekil 4: a) Kanat profiline uygulamadan önce hazırlanan sırasıyla 1 mm, 4 mm ve 10 mm aralıklı tırtık
uygulamaları b) Kanat profilinin her iki tarafına yerleştirilen tırtıklar(Firar kenarına yukarıdan bakılan görünüm).
Firar kenarının her iki tarafındaki tırtık uzantıları arasındaki boşluğa dikkat edilmelidir (Clark vd., 2016).
Abdelsalam Ahmed ve arkadaşları kendinden uyarlanabilen, biyomimetik, sinek kuşu kanadından esinlenmiş
triboelektrik nanojeneratörler üzerine bir çalışma yapmışlardır. Sinek kuşu kanat yapısından esinlenerek, küçük ölçekli
rüzgâr enerjisi hasadı için sinek kuşunun benzersiz kanat çırpma mekaniğinden yararlanmak üzere hafif bir
triboelektrik nanojeneratör geliştirmişlerdir. 10 g ağırlığındaki bu cihazın literatürde en hafif triboelektrik
nanojeneratör olduğunu bildirmişlerdir. Yaptıkları tasarım 7,5 m/s rüzgâr hızında 1,5 W elektrik çıkışı elde eden bu
tasarım sert koşullarda düşük frekanslı rüzgâr uyarıları ile çalışabilmektedir (Ahmed vd., 2017).
Nikola Gavrilovic ve arkadaşları yüzey basıncı dağılımı yoluyla hücum açısı ölçümleri üzerine biyomimetik
bir bakış açısıyla inceleme yapmışlardır. Kuşların tüylerini kanat açıklıkları üzerindeki akış bozukluklarını hissetmek
için kullandıklarına dair güçlü göstergeler vardır. Tüylerin kabarmasıyla küçük bozulmaların neden olduğu akış
bozukluklarını hissetmelerini sağlayan doğal duyu sistemine sahiptirler. Mini İnsansız Hava Aracı uçuşunun en büyük
zorluklarından biri, atmosferik sınır tabakasının daha düşük seviyelerinde uçarken türbülanslı ortamla dengesiz
etkileşimdir. Gavrilovic ve arkadaşları doğadan aldıkları ilhamla, kanat üzerindeki basınç ölçümlerine dayalı yeni bir
hücum açısı tahmin sistemini ortaya koymuşlardır. Böyle bir sistem, uçuş sırasında hücum açısının gerçek zamanlı
tahmini için kullanılabilir (Gavrilovic vd., 2018).
Tüm bunların yanı sıra Tunus’lu şirket Tyer Wind in geliştirmiş olduğu sinek kuşu esinimli biyomimetik rüzgâr
türbini, biyomimetik tasarımların uygulanabilirliğini insanlığa göstermiş ve alternatif rüzgâr türbinleri tasarımlarının
geliştirilmesi yolunda ışık tutmuştur.
Xin Hua ve arkadaşları rüzgâr türbini için biyonik kanat tasarımının performansı ve analizi üzerine çalışma
yapmışlardır. Rüzgâr türbinlerinin rüzgârla etkileşime giren ve enerji üretimi şemasının başında gelen elemanı
kanatlardır. Biyonik olarak düşünüldüğünde bu duruma karşılık gelen canlı mekanizması da kuş kanatlarıdır. Bu
fikirden hareketle martı kanatlarının yüksek taşıma- sürükleme oranına sahip iyi aerodinamik performansına dayanan
3 tip biyonik kanat tipi ve konfigürasyonu tasarlamışlardır ve sayısal simülasyonlarla karşılaştırmışlardır. Sonuçlar,
farklı rüzgâr hızları altında, kanat torkunda, tamamı modifiye edilmiş kanadın %10.2, kısmen iyileştirilmiş kanat
profiline sahip kanat tasarımının %14 ve gelişmiş konfigürasyona sahip kanat profilinin %7 iyileştirme etkisi olduğu
gözlemlenmiştir. Sayısal deneylerin sonuçlarını doğrulamak için biyonik kanat tasarımı deneysel olarak test edilmiş
ve deney sonuçlarının da sayısal simülasyonlarla tutarlı verilere sahip olduğu görülmüştür. Yapılan deneysel
çalışmalar sonrasında tork ve basınç incelemeleri sonucunda biyonik martı kanadı tasarımının aerodinamik
performansının iyi olduğu, sınır tabaka ayrılmasının geciktiği ve aktif dönme sürüklemesinin az olduğu ve veriminin
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yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca biyonik kanadın başlangıç rüzgar hızının standart kanada göre daha düşük
olduğu ve düşük rüzgar hızlarında daha yüksek dönme hızlarına çıkabildiği belirtilmiştir (Hua vd., 2019).

Şekil 5: (a) Tamamen geliştirilmiş kanat profili (b) Kısmen geliştirilmiş kanat profili (c) Geliştirilen biyonik kanatlar
(Hua vd., 2019)

2.3. Bitki ve Tohumlar
Camilo Herrera ve arkadaşları karınca ağacı olarakta bilinen “Triplaris Americana” adlı bir ağacın tohumundan
esinlenerek bir rüzgâr türbini kanat tasarlamışlar ve üç kanatlı geleneksel yatay eksenli rüzgâr türbinlerinden farklı bir
tasarıma sahip bir rüzgâr türbini tasarımı ortaya koymuşlardır. Operasyonel yükleri tahmin etmek amacıyla da
hesaplamalı akışkanlar dinamiği simülasyonu gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada seçilen tohumun seçilme nedeni
ağaçtan düşerken yaptığı dönme hareketidir. Çalışmanın ilk aşaması için kurdukları dikey rüzgar tüğnelinde 50’ den
fazla farklı tohumla yaptıkları deneyler sonucunda 1500 rpm civarı bir açısal hız ile 1,5 m/s ortalama serbest düşme
hızı gözlemlemişlerdir. İkinci aşamada ise tohumun enine kesitinden kanadın yapısı karakterize edilmiş ve deneysel
çalışma sonucunda 2,5 m/s rüzgar hızında elektrik üretmeye başlayan bir tasarıma ulaşmışlardır. Tasarlanan bu özel
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geometri, rüzgar türbinlerinin, rüzgar hızı çok düşük olan bölgelerde elektrik üretme potansiyeline sahip olduğunu
göstermiştir (Herrera vd., 2019).

Şekil 6: Triplaris Americana tohumunun 3B modeli (Herrera vd., 2019)
Mariana Correa-Alvarez ve arkadaşları hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanarak düşük hızlı, yatay eksenli,
biyo-ilhamlı bir rüzgar türbini kanadının yapısal tasarım prosedürlerini sunmuşlardır. Kanadın basınç dağılım profilini
elde etmek için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yöntemi kullanarak gerçekleştirdikleri aerodinamik simülasyonu,
tasarım sürecini gerçekleştirmek için sonlu elemanlar analizi(FEA) ile birleştirmişlerdir (Correa-Álvarez vd., 2012).
Yung-Jeh Chu ve Wen-Tong Chong, Borneo kafuru olarakta bilinen “Dryobalanops Aromatica” tohumundan
esinlenerek biyomimetik bir rüzgar türbini tasarlamışlardır. Tasarlanan biyomimetik rüzgar türbini sahip olduğu
yüksek tork sayesinde düşük rüzgar hızlarında daha iyi bir kendi kendine başlama ve yalpalama mekanizmasında iyi
bir denge sağlamıştır (Chu & Chong, 2017).

Şekil 7: Dryobalanops aromatica tohumundan esinlenerek tasarlanan biyomimetik yatay eksenli rüzgar türbininin
(HAWT) 3B modelleri (Chu & Chong, 2017)
Rüzgar koşullarında bitkiler eğilir, bu da sürtünmeyi azaltır ve hasarı önler. V. Cognet ve arkadaşları da
bitkilerden esinlenerek biyo ilhamlı, pasif olarak deforme olabilen, esnek kanatlar kullanan yeni bir tür rüzgar türbini
tasarımı sunmaktadırlar. Tasarladıkları esnek kanatlar deneylerde rijit muadilleri ile karşılaştırıldığında %35’ lik
önemli bir enerji kazancı göstermiştir. Kanat esnekliği, rotor performansını iyileştirmenin bir yolu olarak algılanmıştır.
Birkaç sayısal çalışma, aerodinamik yükün etkisiyle kanadın bükülmesini ele almış ve performansın belirli durumlarda
arttırılabileceğini göstermiştir (Cognet vd., 2017).
Cory seidel ve arkadaşları akçaağaç tohumlarından ve “Triplaris Samara” tohumlarından biyo-ilhamlı dikey
eksenli bir rüzgar türbini tasarlamışlardır. Tohumların yere düşerken taşıma kuvvetini artıran kararlı ön kenar
girdapları (LEV) ürettiğini gözlemlemişlerdir. Ayrıca kanadın köküne yakın bir yerde oluşan hücum kenarı
girdaplarının kanadın geometrisine, Reynolds sayısına ve hücum açısına bağlı olduğu da gösterilmiştir. Sonuç olarak
akçaağaç tohumundan esinlenen türbin kanatlarının daha güçlü rüzgar hızlarına dayanma yeteneği gösterdiği
gözlemlenmiştir (Seidel vd., 2017).
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Şekil 8: Akçaağaç türbini kurulumunun 3B modeli (Seidel vd., 2017)
Farhang Momeni ve arkadaşları 4B baskı kullanarak bitki yaprağı esinimli rüzgar türbini kanatçıklarını
incelemişlerdir. Yaprak mimarisini taklit eden rüzgar türbin kanatçığının geleneksel kanatçıklara kıyasla daha düşük
iç gerinim enerjisine, daha iyi statik mukavemete ve sertliğe, daha küçük gerilim yoğunluğuna ve daha yüksek yorulma
ömrüne sahip olabileceğini gösterdi (Momeni vd., 2019).
Priya Venkataraman ve arkadaşları Hindistan’da yaygın olarak bulunan Mimosa ve Bauhinia Variegata
ağaçlarının tohum kabuğundan esinlenen biyomimetik tasarıma sahip rüzgar türbini üzerine sayısal bir araştırma
yapmışlardır. İncelemeler için her iki ağaçtan da 15 tohum kabuğu örneği almışlardır. OpenFOAM programı
kullanılarak 3B Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca rotorların 3B
modelleri SOLIDWORKS kullanılarak oluşturulmuştur. 3B modeller için tohumların çap/yükseklik (d/h) ve sarmal
yapının eğim/yükseklik (p/h) oranları ölçülmüştür. Sayısal simülasyonlar, 0.27'lik bir d / h ve 0.7'lik bir p / h için, tek
kanatlı sarmal şekilli rotorun, 2 m / s'lik rüzgar hızında yaklaşık 0.26 Nm'lik bir hareketsiz aerodinamik tork ürettiğini
ortaya çıkarmıştır. Bu, 500 W sabit mıknatıslı jeneratörün tipik dişli torkundan daha yüksektir. Bu nedenle, d / h 0,27
ve p / h 0,7 olan biyo-esinlenmiş tek kanatlı sarmal şekilli rotor, 2 m / s' ye kadar düşük rüzgar hızlarında erken
başlatma sergileyecek ve kentsel bir ortamda en iyi şekilde çalışmak için uygun olacaktır (Venkataraman & De
Manabendra, 2018).

Şekil 9: (a) Bauhinia Variegata ağacının ve (b) Mimosa ağacının tohum kabuğu örnekleri (Venkataraman & De
Manabendra, 2018)

Şekil x: Farklı d / h değerlerine sahip rotorların 3B Modelleri (a) Bauhinia Variegata ve (b) Mimosa tohum
kabukları (Venkataraman & De Manabendra, 2018)
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2.4 Optimizasyon
Doğaya en az zararı vererek enerji üretmenin yolu yenilenebilir enerji kaynaklarından geçmektedir. Son yıllarda
artan enerji talebi ile araştırmaların hedefi haline gelen rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarının en gözdesi
olmuştur. Rüzgar türbinlerinin verimliliği için doğadan ilham alan tasarımlardan bir taneside Barış Arslan tarafından
yapılan yüksek lisans çalışmasıdır. Çalışmaları sırasında Odonata takımının, nesli tükenmiş bir türü olan Stenophlebia
Amphitrite böceğinin kanadından esinlenmiştir. Görüntü işleme ve tersine mühendislik yöntemleriyle 3B hale
getirilen kanat yapısının, sonlu elemanlar yöntemi ile mekanik analizlerini yapmış ve verimliliğini analiz etmişlerdir.
Yaptığı çalışmalar sonucunda tasarladığı kanat yapısının aerodinamik kuvvetlere karşı dayanıklı olduğunu tespit etmiş
ve %46 verim, 3,55 kW güç çıkışı ile elektrik enerjisi üretebildiğini belirtmiştir (Arslan, 2015).

Şekil 10: 3B kanat modelleri (Birleştirilmiş kanatlar, izometrik ) (Arslan, 2015)
Guo-yuan Huang ve arkadaşları, yatay eksenli bir rüzgar türbininin kanatçıklarında bulunan çıkıntıların kanat
performansına etkilerini deneysel bir çalışma yaparak incelemişlerdir. Düz hücum kenarlı geleneksel kanatlar ile farklı
sinüzoidal genlik ve dalga uzunlukları ile karakterize edilmiş hücum kenarlarına sahip kanatlar için karşılaştırmalı bir
analiz yapılmıştır. Sonuçlar, daha küçük genliklere sahip çıkıntılı kanatların, geleneksel model ile karşılaştırıldığında
durma bölgesinde daha iyi performansa sahip olduğunu göstermiştir. Genel anlamda ön kenar çıkıntıları, düşük rüzgar
hızları için küçük ölçekli yatay eksenli rüzgar türbinlerinin performansını önemli ölçüde iyileştireceği belirtilirken,
dönüş hızı arttığında performansın düştüğünün de altı çizilmiştir (Huang vd., 2015).

Şekil 11: Test için üretilen 3B statik modeller (Huang vd., 2015)
Serhat Yılmaz tez çalışmalarında eğilme- burulma bağlaşımlı biyomimetik tasarıma sahip esnek kanatlar
tasarlamıştır. 7,5 m/s’lik ortalama rüzgar hızına sahip çalışma koşulları için ideal bir kanat tasarlanmış ve tasarım
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yapılırken kanadın 100 istasyondan oluştuğu düşünülerek hareket edilmiştir. Her bir istasyondaki taşıma ve sürükleme
kuvvetleri analiz edilmiş ve bu kuvvetlerinde dönüş düzlemine dik yükleri bulunmuştur. Sonrasında tasarıma uygun
kompozit malzeme seçimi yapılarak hem geleneksel hem de bağlaşımlı kanat yapısal olarak tasarlanmıştır. Kanat
malzemeleri ABAQUS programında tanımlanarak modal ve statik analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda geleneksel
kanatta uygun malzeme ile esnek bir yapı sağlanarak istenilen güç çıktısı elde edilmesi hedeflenmiştir. Esnek yapılı
kanat tasarımlarında, düşük hızlarda tutunma kaybı kontrollü tasarımlarda (%20-70), yüksek hızlarda yunuslama
kontrollü tasarımlarda (%20-80) önemli oranda yorulma hasarında azalmalar gözlenmiştir (Yılmaz, 2008).
FloDesign şirketi pratik kullanıma henüz geçmemiş prototip deneyler aşamasında bulunan rüzgar jeti tasarımıyla
gelecek vadeden bir tasarıma imza atmışlardır. Rüzgar enerjisindeki gelişmelerin önündeki en büyük sorunlardan olan
türbin maliyetleri ve rüzgar türbini çiftlikleri için gerekli olan arazi problemlerine çözüm olarak geliştirilen rüzgar
jetlerinin, geleneksel türbinlerin yarısı boyutlarında aynı işi yapabilmesi hedeflenmektedir. Geleneksel rüzgar
türbinleri gelen havanın düşük bir kısmını kullanabilirken, tasarlanan bu türbinler jet motoru çalışma prensibiyle türbin
kanatlarını saran bir dış tabakaya sahip olmasıyla rüzgardan yüksek oranda faydalanmaktadır. Dış kaplamasıyla
havanın direkt olarak kanatlara ulaşmasını sağlayan tasarımın bir diğer avantajı kompakt tasarımı ile daha az yer
kaplaması ve ve birbirine daha yakın konuşlandırmaya izin veren yapısıdır. Rüzgar jetlerinin daha az alandan
faydalanarak daha fazla enerji üretimi yapması planlanmaktadır. Daha önce benzer çalışmalar olmasına rağmen,
geçmiş çalışmaların çok büyük olması ve durağan kanatçıkların 3-4 derece gibi düşük açıyla dizilmesi kötü bir
performansa sebep olmaktadır. Rüzgar jetlerinin küçük yapısı ve 15-20 derece kanat yerleşim açıları pratik bir
kullanım sağlamaktadır. Dış kaplamadan alınan hava stator olarak bilinen durağan kanatçıklar vasıtasıyla döner
kanatlara ulaştırılmaktadır. Döner kanatların hareketini sağlayan hava döner kanatların çıkışında düşük hıza sahiptir
ve dış kaplamadan gelen hızlı havanın döner kanatların arkasına iletilmesiyle hız kazanmaktadır. Ayrıca rüzgar jetinin
arkasında oluşan düşük basınçlı hava daha fazla rüzgar emmesine yardımcı olmaktadır.

Şekil 12: FloDesign şirketine ait rüzgar türbini tasarımı
Mehmet Numan Kaya yapmış olduğu doktora çalışmasında yatay eksenli rüzgar türbini için eğimli bir kanat
tasarımı yapmış ve incelemiştir. Çalışmada 0,94 m rotor çapına sahip bir rüzgar türbini kullanılmıştır. Temel olarak
ulaşılan sonuç, ön tarafa doğru eğimi olan kanatların güç üretimine katkısı pozitifken, arka tarafa eğimli kanatlar güç
çıktısına olumsuz etkide bulunmaktadır. Tasarlanmış eğimli kanat uç hız oranında güç katsayısında %4,28’lik bir
kazanç sağlamıştır (Kaya, 2019).
Burak Şahin’in tez çalışmasının amacı kırsal alanda kullanıma uygun rüzgar türbinlerinin kentsel yaşamda
kullanımları için yeni bir tasarım geliştirmektir. Yerleşim yeri içerisindeki kullanımı için bina çatıları ve binalar
arasındaki mesafelere uygulanabilecek tasarımlara yoğunlaşmıştır. Yerleşim bölgesinde kullanılacağı için güvenli,
hareketli mekanizmalar tamamen kapalı bir alanda, emniyet ve gürültü faktörleri ön planda bir çalışma yapılmıştır.
Rüzgar türbini maliyetini doğrudan etkileyen devasa kulelere ihtiyaç duymadığı için ekonomiktir. Verim açısından
beklentileri karşılamasa da gelecekte yapılacak olan çalışmalarla verimli hale getirilebilecek özgün bir çalışmadır
(Şahin, 2019).
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Şekil 13: a)Tasarlanan rüzgar türbininin fan ve kaplama kısmını gösteren çizimi b) Türbinin kanal içerisindeki
hız dağılım analizi (Şahin, 2019)
Şafak Doğru yapmış olduğu yüksek lisans tez çalışmasında yatay eksenli rüzgar türbininde difüzör kullanımının
aerodinamik optimizasyon üzerine etkilerini incelemiştir. Çalışmada geleneksel bir yatay eksenli rüzgar türbinine
difüzör uygulanmasıyla aerodinamik performansı artırmak amaçlanmıştır. HAD analizleri ile difüzörün optimum
yapısı için yüksek hızdaki rüzgar ve akış etkileri incelenmiştir. Bildirilen sonuca göre Betz yasasında belirtilen “rüzgar
türbinleri gelen rüzgarın %59,3’ünden faydalanabilmektedir.” ifadesini geçersiz kılacak Betz limitlerinin ötesinde bir
tasarım yapılmıştır (Doğru, 2019).
Mustafa Fevzi Öztürk yüksek lisans tez çalışması olarak basıncı artırmak için girintiye sahip dikey rüzgar türbini
kanadı üzerinde çalışmalar yapmıştır. Darrieus tipi rüzgar türbin kanatları optimizasyonu ile rüzgarın bazı bölgelerde
sürükleme kuvveti ile türbin verimini artırıcı yönde etkisini geliştirmek için kanadın emme kenarına basıncı artırıcı
girinti konulmuştur. NACA0024, NACA4412 ve S822 kanat profilleri üzerinde basınç artırıcı girinti etkileri farklı
hücum açılarında gözlemlenmiştir. Yapılan deneyler ve analizler sonucunda hava akışını hücum kenarının karşıladığı
durumlarda S822 ve NACA4412 profillerinde, hava akışının firar kenarından alındığı durumlarda ise NACA0024
kanat profilinde basınç artırıcı girinti bulunmasının optimum taşıma/sürükleme oranını verdiği görülmüştür (Öztürk,
2020).
S. Arunvinthan ve arkadaşları farklı türbülans yoğunlukları altında hücüm kenarı çıkıntılarına sahip rüzgar türbini
kanatlarının aerodinamik özellikleri üzerine bir çalışma yapmışlardır. Rüzgar tünelinde yapılan deneylerde istenilen
türbülans yoğunluklarını sağlamak amacıyla rüzgar tünelinin farklı yerlerine paralel yuvarlak çubuk dizilerinden
oluşan kendi geliştirdikleri pasif ızgaralar yerleştirmişlerdir. Tüm test modelleri için %0,51-%4,92 arası değişkenlik
gösteren türbülans yoğunluklarında ve -45o ve 45o hücum açıları arasındaki değerlerde test edilmiştir. Sonuçlar
ortalama taşıma katsayısının türbülans yoğunluğundaki artışla arttığını ve değiştirilmiş hücum kenarı tasarımı test
modellerini avantajlı hale getirdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, yüzey basınç katsayılarına dayalı olarak durma
gecikmesi eğilimi olduğu ve hücum kenarı çıkıntılarının genliğindeki artış, maksimum taşıma katsayısını (CL) artırma
eğiliminde olduğu belirtilmiştir (Arunvinthan vd., 2020).
Ian Carlo M. Lositano ve arkadaşları bombeli hücum kenarına sahip 5kW’lık Darrieus tipi dikey eksenli rüzgar
türbininin sabit rüzgar performansı üzerine bir çalışma yapmışlardır. NACA0025 kanat profili üzerinde oluşturulan
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hücum kenarı bombeleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile analiz edilmiş ve CAD, CAE yazılımları
kullanılarak simülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, hücum kenarı bombelerinin dikey eksenli rüzgar türbininin
akışı ve performansı üzerine zararlı etkiler gösterdiği anlaşılmıştır. Bombeli hücum kenarlı kanatlar, azalan taşıma
kuvveti ve artan sürükleme kuvveti karşısında tork değerlerinin düşmesiyle rüzgar türbininin tersine dönmesine sebep
olmaktadır. Bombeli yapıdan kaynaklanan akış bozulması rüzgar türbininin zayıf performans göstermesine neden
olmuştur (Lositaño & Danao, 2019).

Şekil 14: Bombeli TLE bıçak geometrisinin (a) izometrik ve (b-d) ortografik görünümleri (Lositaño & Danao,
2019)
David S. Miklosovic ve arkadaşları sinüzoidal hücum kenarı üzerine deneysel bir çalışma yapmışlardır. Yapılan
önceki çalışmalarda bir NACA 63-021 kanat profili üzerindeki sinüzoidal hücum kenarı yapısının maksimum taşımayı
azalttığını, ancak durma açısını yaklaşık 9 derece ötelediği gözlemlenmiştir. Sinüzoidal hücum kenarları taşıma
kuvvetine olumlu katkı sağlamasa da yapılan tüm çalışmalarda durma açısını büyütmede ve akış ayrılması kontrolünde
büyük başarı göstermiştir. Yazarlar çalışmada ön yüzeyin tamamında bulunan ve sadece yarısı sinüzoidal yapıya sahip
kanatlar üzerinde deneyler gerçekleştirmişlerdir. Durma hücum açısı öncesinde azalan taşıma ve artan sürüklemenin
aksine stall sonrası taşıma ve momentte artış, sürüklemede azalma ile sonuçlanmıştır. Sonuç olarak sinüzoidal hücum
kenarı tüberküllerinin düşük rüzgar hızlarında güç üretiminde faydalı olmadığı ancak hızlı akış içerisindeki taşıma
yüzeylerinde faydalı olabileceği belirtilmiştir (Miklosovic vd., 2007).

Şekil 15: Çalışmada rüzgar tüneli testlerinde kullanılacak modeller (Miklosovic vd., 2007)
Üç boyutlu geometrik bozuklukların (özellikle ön kenarda) genellikle belirli konfigürasyonların aerodinamik
performansları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Ri-kui Zhang ve Jie-Zhi Wu bu fikirden
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hareketle sinüzoidal hücum kenarına sahip biyonik rüzgar türbini kanatlarının aerodinamik özellikleri üzerine bir
çalışma yapmışlardır. Temel anlamda düz hücum kenarına sahip kanatlara kıyasla yüksek rüzgar hızlarında şaft
torkunda büyük bir iyileşme olduğunu tespit etmişlerdir. Yaptıkları çalışmada S809 kanat profili ve bu profil üzerinde
hücum kenarı sinüzoidal çıkıntılarıyla yapmış oldukları modifikasyonların sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Yapılan
karşılaştırmalar sonucunda hücum kenarında bulunan tüberküllerin, düşük rüzgar hızlarında (örneğin 7 m/s) kanadın
şaft torku üzerinde neredeyse hiçbir görünür etkisi olmadığını belirtmişlerdir. Hücum açısının 8.5o dereceden daha
düşük olduğu durumlarda, kambur balina çalışmalarında olduğu gibi hücum kenarı tüberküllerinin veya çıkıntılarının
kanadın aerodinamik özellikleri üzerinde neredeyse hiçbir etkisinin olmadığını gözlemlenmiştir. Ancak, konfigüre
edilmiş kanat profili yaklaşık 15 m/s rüzgar hızlarında kök eğilme momentinde hesaplanan durumlar arasında fark
çok az olmasına rağmen, şaft torku üzerinde %22,6 gibi ciddi bir artış oranına sahiptir. Mevcut sayısal sonuçlar, düz
bir ön kenara sahip kanat ile karşılaştırıldığında, hücum kenarı tüberküllerinin gometrik yapısının, rüzgar türbini
kanadının yüksek rüzgar hızları altında aerodinamik performansını önemli ölçüde iyileştirebileceğini göstermektedir.
Ayrıca stall geciktirmesi ile yüksek rüzgar hızlarında çok geniş bir çalışma aralığı sunmaktadır (Ri-Kui Zhang & Wu,
2012).

Şekil 16: Geometrik modeller (a) geleneksel kanat profili (b) sinüzoidal hücum kenarına sahip kanat profili (RiKui Zhang & Wu, 2012)
Philip K. Chiu ve arkadaşları çift kanatlı rüzgar türbini kanatçıkları üzerine optimum bir yapısal tasarım
sunmuşlardır. Yaptıkları çalışmada çift kanatlı rüzgar türbin kanatçıklarının, geleneksel kanat tasaımlarına kıyasla
gelişmiş yapısal performans, aerodinamik performans ve azaltılmış aerodinamik yüklere sahip olduğu gösterilmiştir.
Çalışmada bu faktörlerin kanat kütlesi üzerindeki etkisi ilk kez ölçülmüştür. Yaptıkları çalışmanın amacı, gerçekçi
yükler için tasarlanmış çift kanatlı rüzgar türbini kanatçıklarının kütlesini ölçmek ve bu kanatların kütle etkisinin
dönüş etkilerini incelemektir. Bu çalışmada, iki adet 100m çift kanatlı rüzgar türbini kanatçıklarının iç yapısı, uç
sapmaları, nihai gerilmeleri, yorulma hasarı ve kiriş burkulma yük faktörleri üzerindeki tasarım optimizasyonları ve
etkileri gözlemlenmiştir. Sayısal optimizasyon kullanarak kütle azaltma denemeleri sonucunda optimum çift kanatlı
kanatçıkların aynı şartlar altında optimize edilmiş geleneksel kanadın benzer tasarımından %46,2 ye kadar daha hafif
olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca çift kanatlı kanatçıkların daha az firar kenarı takviyesi ile kenar yorulma hasarına
karşı daha iyi direnç gösterdiği belirlenmiştir. Optimizasyonun sonucu olarak, çift kanatlı rüzgar türbini
kanatçıklarının yeni nesil daha hafif, daha büyük ve daha uygun maliyetli rüzgar türbini kanatçıkları için olanak
sağlayan bir konsept olabileceği kanısına varılmıştır (Chiu vd., 2020).

Şekil 17: Çift kanatlı bıçak tasarımı (Chiu vd., 2020)
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Elena Llorente ve arkadaşları rüzgar türbinlerinin performansı üzerinde firar kenarı çentiklerinin etkisi üzerine
bir çalışma yapmışlardır. Yaptıkları çalışma bir rüzgar türbininin aerodinamik performansının firar kenarı
çentiklerinin kullanılmasıyla değişimi üzerine deneysel sonuçlar sunmaktadır. Sayısal tahmin metotlarıyla başlayan
çalışma, çentik tasarımının doğrulanması için rüzgar tüneli deneyleri ile devam etmektedir. Rüzgar tüneli deneyleri
%30 nispi kalınlığa sahip bir Nordex ADO30 kanat profili ve %18 kalınlığa sahip NACA643418 kanat profili üzerinde
gerçekleştirilmiştir. İki kanat profili, kendine has özellikleri nedeniyle bu çalışmada sırasıyla kullanılmıştır. Birincisi,
yapısal bütünlüğe karşı nispeten yüksek Cl / Cd performansı için tasarlanırken (yani, nispeten yüksek kalınlık),
ikincisi, hem laminer hem de sert koşullarda Cl / Cd performansı için rüzgar türbinlerinde kullanılan tipik bir referans
kanat profilidir. Firar kenarı çentiklerine sahip rüzgar türbininde yüklerde ve güç eğrisinde bir artış elde edilmiştir.
Çentikler sayesinde artan gücün rüzgar türbininin ömrünü kısaltacak şekilde yorulma döngüsü yüklerine neden olacağı
belirtilmiştir (Llorente & Ragni, 2020).

Şekil 18: Firar kenarı çentikleri olan iki farklı kanat modelinin rüzgar tüneli testi (Llorente & Ragni, 2020)
Matias Sessarego ve arkadaşları türbülanslı akış altında aero-elastik girdap yöntemi kullanılarak geliştirilen
bükülmüş bir rüzgar türbini kanadı tasarımı optimizasyonu yapmış ve incelemeler sunmuşlardır. Yaptıkları çalışma
sentetik içeri akış türbülansına sahip bir aero-elastik simülatör kullanarak eğimli bir rüzgar türbini kanadının tasarım
optimizasyonu için sinir ağlarının uygulamasını açıklamaktadır. Ön bükme ve süpürme bağlaşımlı rüzgar türbini
kanatları, rüzgar türbini rotorunun aerodinamik verimliliğini potansiyel olarak artırabilir. Yapılan bu çalışma, rüzgar
türbini kanadı tasarımı için sinir ağlarının kullanılmasının, türbülanslı giriş koşullarına sahip karmaşık aero-elastik
simülasyon senaryoları dikkate alındığında etkili olduğunu göstermektedir (Sessarego vd., 2020).
K. Rajendra Prasad ve arkadaşları difüzör takviyeli rüzgar türbininin hesaplamalı akışkanlar analizi ve tasarım
optimizasyonu üzerine bir çalışma yapmışlardır. Yatay eksenli rüzgar türbininden daha fazla güç elde etmek amacıyla
difüzor tasarımı ve optimizasyonuna odaklanmışlardır. Analizler için 3 farklı difüzör tasarımı üzerinde durmuşlardır.
Bu hesaplamalı çalışmada, rüzgar türbini etrafındaki akış özelliklerini ve Wind-Lens’ in güç üretiminde etkisini
bulmak için akış simülasyonu yapılmıştır. Analizler sonrasında, güç ve kütle akış hızında, özellikle kavisli windlensler ve vortex jeneretör destekli wind-lens ler rüzgar türbini arkasında daha fazla dalga üretmekte ve dolayısıyla
oluşan düşük basınç bölgelerinde iyileşme göstermiştir. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği(HAD) analizinden sonra
kavisli difüzör destekli rüzgar türbininin arka kısmında makul derecede düşük basınç üretildiği ve bununda daha fazla
kütle akış hızı sağlayarak daha fazla güç üretimi sağladığı gözlemlenmiştir (Rajendra Prasad vd., 2020).
Rüzgar enerjisi, son teknolojik gelişmeler nedeniyle diğer tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını gölgede bırakıyor.
Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi hızla artmış ve artan ilgi nedeniyle verimli rüzgar türbini tasarımı
konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan birisi de Bedri Kekezoğlu ve arkadaşlarının yapmış olduğu
yeni bir tasarımdır. Yaptıkları tasarımın amacı kentsel kullanıma uygun yeni bir rüzgar enerji dönüşüm sistemi
üretmektir. Modüler ve esnek yapıya sahip olan tasarımlarında türbin kanatlarına tutturulmuş bir dış dişli çemberi
kullanılmıştır. Tasarım aşamasında, türbin performansı üzerindeki etkilerini analiz edebilmek için hem kanatçıkların
hem de dişli çemberlerin sayısı değiştirilmiştir. Prototip üretiminden sonra deneysel testlerde yapılan çalışmanın
sonucunda dişli çark ve kanat sayılarının artışıyla türbin güç çıkışının doğru orantılı olduğu belirtilmiştir. Saha
analizleri sonrasında en verimli yapı olarak altı kanatlı sisteme sahip üç dişli çark olarak belirlenmiştir (Kekezoğlu
vd., 2015).
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3. Araştırma Sonuçları ve Tartışma
Ülkemizde ve dünyada her yıl artmakta olan enerji tüketimi beraberinde enerji talebini de getirmektedir.
Yenilenemez enerji kaynaklarının tükenmekte olduğu bu dönemde, yeni enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaçla birlikte
enerji sektörü enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerjiye yönelmiştir. Geleceğin yeşil enerjisi olarak görülen ve
dezavantajları olsa da avantajlarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının önde gelen kaynağı rüzgar enerjisi olmuştur ve
yapılan çalışmalar rüzgar enerjisi üzerinde yoğunlaşmıştır. Araştırmacılar rüzgardan en yüksek verimi sağlayabilmek
için farklı tasarımlar üzerinde pek çok sayısal ve deneysel çalışma yapmışlardır. Yapılan çalışmalar sonucunda pek
çok araştırmacı doğadan gelen bu enerjiyi kullanmanın en etkili yolu olarak yine doğayı tercih etmiş ve doğada
bulunan canlılardan ilham alarak biyomimetik tasarımlara yönelmişlerdir.
Araştırmacıların pek çoğu deniz canlılarından kuşlara, tohumlardan uçan böceklere pek çok canlıyı taklit ederek
yeni tasarımlar yapmış, bazıları ise birkaç canlıdan esinlenerek harmanlanmış özgün tasarımlar sunmuşlardır. Yapılan
tüm bu biyomimetik tasarımlar ve bu tasarımların sayısal ve deneysel incelemeleri sonucunda pek çok araştırmacıya
ilham kaynağı olan balinaların yüzgeç tasarımının rüzgar türbinlerinde kullanılması aerodinamik verimliliği artırmayı
başarmıştır. Yüzgeçlerinin ön kısmında bulunan çıkıntılar sayesinde avlanma sırasında benzersiz bir manevra ve dönüş
kabiliyetine sahip balinaların tüberküllü yüzgeç tasarımlarını kullanan tasarımlarda yüksek hücum açılarında dahi
taşımada yaklaşık %5 oranlarında artış, sürüklemede ise yaklaşık %10 azalma ile taşıma/sürükleme oranında ortalama
%17 artış gözlemlenmiştir. Ayrıca tüberküller yalnızca taşıma ve sürüklemeye katkı sağlamakla kalmayıp stall
açısının artmasını sağlayıp, kanatların çalışma açılarını da 17 derecelere çıkarmıştır. Tüm bunların yanı sıra
hidrodinamik ve aerodinamik incelemeler tüberküllü kanat yapısının türbinlerin operasyona başlama hızını azaltarak
düşük akış hızlarında çalışmasına katkı sağladığı görülmektedir. Tüberküllerin birebir uygulanamadığı tasarımlarda
hücum kenarına yerleştirilen sinüzoidal çıkıntılarda kanat profili performansı üzerinde genliğin etkisi gözlemlenirken
dalga boyu etkisinin çok az olduğu görülmüştür. Genellikle NACA 4 ve NACA 6 serisi kanat profillerinde incelenen
tüberküllü hücum kenarı çalışmalarının farklı kanat profillerinde uygulanmasıyla daha verimli sonuçlar elde etmek
mümkündür. Bir diğer yandan aerodinamik açıdan en etkileyici biyo-ilham çalışmalarından bazıları kuşlardan
esinlenmektedir. Baykuş kanat yapısından esinlenen biyomimetik tasarıma sahip rüzgar türbini kanatları aerodinamik
verim yönünden balina tüberkülleri kadar verim sağlamasa da istikrarlı ve sessiz çalışma yönünden büyük başarıya
sahiptir. Baykuş kanatlarının tarak şeklindeki hücüm kenarı ve firar kenarındaki saçaklar sessiz kanat tasarımının esin
kaynağıdır. Baykuş kanat yapılarından esinlenen tasarımlarda yaklaşık 10 dB’e kadar gürültü azalımı gözlemlenmiştir.
Araştırmacılar kuşlardan esinlenen tasarımlarında yalnızca baykuşlarla yetinmeyip üstün aerodinamik verimi ile martı
kanatlarınıda taklit eden çalışmaları bizlere sunmuşlardır. Martılardan esinlenen tasarımlar ve benzeri kuşlardan ilham
alan tasarımlar genel verimlilikte geleneksel kanatlara kıyasla yaklaşık %8’lik bir artış sağlamıştır. Balina
tüberküllerinden ve baykuş kanatlarından esinlenen hibrit tasarımlarda gürültü açısından başarı sağlanmış olsa da
tüberküllerin hücum kenarından firar kenarına kadar uzanması akış ayrılması ile genel verimlilikte düşüşe neden
olmuştur. Elbette canlılardan esinlenen tasarım derken doğada rüzgarla belki en çok etkileşime sahip bitkileri de
unutmamak gerekir. Araştırmacılar da bu fikirden hareketle pek çok bitkiyi, ağacı hatta tohumu incelemiş ve oldukça
başarılı sonuçlara ulaşmışlardır. Ağaç tohumlarının ağaçtan düşerken yaptığı dönme hareketinden esinlenerek
oluşturulan bu tasarımlar türbinlerin 2,5 m/s gibi düşük rüzgar hızlarında çalışmasını sağlamaktadır. Ayrıca eğilme
burkulma bağlaşımlı tasarımlar yüksek yorulma ömrüne ve yüksek yalpalama kararlılığına sahiplerdir. Difüzöre ve
duct yapısına sahip tasarımlarda ise hem daha fazla havanın kanatlara ulaşması sağlanmış hemde türbin arkasında
oluşan düşük basınç bölgesi sayesinde daha fazla rüzgar emmesi sağlanmıştır.
Doğanın karmaşık yapısının çözülmesi ve yapılan biyomimetik tasarımlar ile rüzgar türbinlerinin dezavantajı
olarak ilerlemesinin önünde engel teşkil eden kurulum maliyeti, türbin gürültüsü ve tasarımdan kaynaklı düşük verim
sorunları son bulacak olup, yapılan çalışmaları geliştirerek ve doğadan ilhamla tasarlanacak olan yeni biyomimetik
tasarımlar sessiz, düşük maliyetli olmasa bile, kurulum, operasyon ve geri dönüşüm maliyetlerini kısa sürede
karşılayabilecek yüksek verimli ve yaygın kullanıma sahip büyük ve küçük ölçekli pek çok türbinin hayatımızın bir
parçası haline gelmesini ve enerji talebinde dışa bağlılığın son bulmasını sağlayacaktır.
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Öz
Doğrusal Kablosuz Sensör Ağları (DKSA), dağıtım senaryolarında sensör düğümlerinin iletim topolojisi üzerine
yerleştirilmesinin gerektiği uygulamalarda kullanılır. Bununla birlikte, böyle bir dağıtım, güvenilirlik endişelerini
ortaya çıkarır çünkü ağdaki neredeyse tüm düğümler, DKSA mimarisinin hayatta kalması açısından kritiktir.
Düğümlerin bir alt kümesi ortadan kaldırılsa bile DKSA'nın iletim halinde kalması mümkündür, ancak böyle bir
oluşum nedeniyle Ağ Ömrü (AÖ) üzerinde potansiyel azalma ciddi seviyelerde olabilir. Bu çalışmada, DKSA'nın
güvenilirliği, kapsamlı bir sistem modeli üzerine inşa edilerek çalışmasının modellenmesi için ayrıntılı bir
optimizasyon çerçevesi oluşturulup incelenmiştir. Çerçevemiz, DKSA'nın davranışını karakterize etmede etkili olan
üç iletim gücü ve paket boyutu atama stratejisini kapsar. Ayrıca, DKSA'nın güvenilirliğini birden çok perspektiften
değerlendirmek için rastgele ve koordineli olmak üzere iki düğüm hatası modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın
sonuçları, dağıtım parametrelerine, arıza senaryosuna ve stratejiye bağlı olarak, sensör düğümlerinin %10' unun
arızalanması durumunda bile ihmal edilebilir AÖ düşüşleri ile DKSA'nın işlemlerini sürdürmesinin mümkün olduğunu
ortaya koymaktadır, bununla beraber tek bir düğümün bile etkisiz hale gelmesinin AÖ’nü ciddi bir şekilde azaltabildiği
durumlar gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğrusal kablosuz sensor ağları, güvenilirlik, koordineli düğüm hatası, ağ yaşam süresi
eniyilemesi, veri paket boyutu, iletim güç seviyesi.

Lifetime Maximization with Transmission Power Level and
Packet Size Optimization for Linear Wireless Sensor
Networks
Abstract
Linear Wireless Sensor Networks (LWSNs) are employed in scenarios where sensor nodes are required to be
positioned over a line shaped deployment domain. Indeed, such a deployment arises reliability concerns because
almost all the nodes in the network are critical nodes for the survivability of the LWSNs. It is possible that the network
survives even after the incapacitation of a set of sensor nodes, however, such an occurrence can lead to significant
decreases in Network Lifetime (NL). In this study, we explore the reliability of LWSNs through an optimization
framework which is built upon a detailed system model. Our framework encompasses three transmission power and
data packet size assignment strategies. Furthermore, to provide a multi-faceted assessment we utilize two cascaded
node failure models (i.e., random and coordinated node failure models). Our results reveal that depending on the
application/deployment scenario parameters, failure models, and optimization strategies reduction of NL can be kept
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at negligible levels even if 10% of sensor nodes are incapacitated. However, it also possible that under certain setting
incapacitation of a single node can results in significant reductions in NL.
Keywords: Linear wireless sensor networks, reliability, cascaded failures, network lifetime optimization, data packet
size, transmission power level, propagation model.

1. Giriş
Kablosuz Sensör Ağları (KSA) yarım yüzyıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır. Nitekim ABD silahlı
kuvvetleri, Vietnam çatışması sırasında KSA’nın ilk versiyonunu denedi [1]. Bununla birlikte, KSA ile ilgili en yoğun
araştırma ve geliştirme aşaması üçüncü milenyumun başında başlamıştır [2]. Günümüzde Doğrusal KSA (DKSA)
teknolojisi birçok kablosuz iletim senaryosu içerisinde en önemli senaryolardan birisi olarak sıklıkla kullanılmaktadır
[3]. Sınır gözetimi, demiryolu denetimi, su ve doğalgaz iletim kanallarının izlenmesi DKSA’ nın uygulama alanları
arasındadır [4]. Haberleşme ağının ömrü DKSA için en önemli metriklerden biridir [8]. İletim Güç Seviyesi (İGS) ve
Veri Paket Boyutu (VPB) değerlerinin belirlenmesi DKSA çalışmalarında gereksiz enerji harcamasını azaltan en
önemli girdilerin başında gelmektedir [5]. İGS değerinin belirlenme aşamasında, düşük yol kaybına sahip kanal için
yüksek İGS değeri ve yüksek yol kaybına sahip kanal için ise düşük İGS değeri belirlenmesinden kaçınılmaya
çalışılmaktadır [6] [7]. VPB değerinin belirlenme aşamasında ise, yüksek yol kaybına sahip kanaldan iletilen veriler
için düşük VPB değeri belirlemek ve düşük yol kaybına sahip kanaldan iletilen veriler için ise yüksek VPB değeri
belirlemek yeniden iletim oranının azalmasını sağlar böylece gereksiz enerji tüketiminin önüne geçer [8]. İGS ve VPB
değerlerinin ortak eniyilemesi AÖ değerini ciddi anlamda yükseltir. Güvenilirlik değerlendirmesi DKSA için önemli
kalite kriteri olarak değerlendirilmektedir. Güvenilirlik kriteri ağ üzerinden veri iletiminin devamını esas almaktadır.
Bazı durumlarda etkisiz hale gelen düğümlere rağmen ağın veri iletimin devam etmesi beklenmektedir. Ancak
düğümlerdeki kayıplar ağın yaşam süresinde ciddi azalışlara sebep olmaktadır [9]. Sistem mimarisinden, rastgele
seçilen düğümlerin etkisizleştirilmesi AÖ üzerindeki olumsuz etkisi düşük olurken, özel olarak seçilmiş düğümler
kümesinin çıkarılmasının AÖ üzerindeki olumsuz etkisi son derece yüksek olmaktadır [10]. Modelimizi tasarlarken
bu iki yaklaşımı benimsedik. Bununla birlikte üç farklı çevresel ortam için modelimizi geliştirdik. Bu araştırmadaki
katkılarımız şu şekildedir:
1.
2.

3.

2.

Üç farklı İGS ve VPB stratejisi sunarak bunların DKSA mimarisinde elde edilen AÖ değerleri üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Ortak eniyileme modeli daha önce üzerinde hiç çalışılmamış bir alandır.
AÖ eniyilemesi çerçevesinde optimum koşullarda çalışan DKSA’nın güvenilirliğini değerlendirmek için, aynı
zamanda literatüre katkılarımızdan olan iki farklı düğüm hatası modeli (rastgele ve koordineli hatalar)
sunuyoruz.
İki düğüm hatası modeli ve üç çevre modeli ile test edilen ve aynı zamanda üç farklı İGS ve VPB atama
stratejisini kullanan DKSA'nın güvenilirliğini karakterize etmek için, karışık tamsayı programlama (MIP)
modellerinin sayısal değerlendirmeleriyle geniş bir parametre alanını kapsayan kapsamlı bir analiz
gerçekleştirdik.

Materyal ve Metot

2.1. Sistem Modeli
Kritik düğümlerin analizi için rastgele etkisizleştirme ve koordineli etkisizleştirme modellerini kullanacağız.
Rastgele etkisizleştirme, öngörülemeyen doğal olaylar nedeniyle düğümlerin işlevsiz kalmasının modellenmesini
sağlarken, koordineli etkisizleştirme, AÖ’yü en çok düşürecek düğümlerin işlevsiz kalmasını sağlamak etmek için
tasarlanılmıştır.

2.1.1. Yol Kaybı
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Yayılma ortamı yer yüzeyine yakın olacak şekilde modellenmiştir. Yol kaybı modeli benzer ortamlar için
doğrudan deneysel olarak elde edilen veriler kullanılarak oluşturulmuştur [19]. Düğüm-i ve düğüm-j arasındaki yol
kaybı (dij mesafesiyle ayrılmış) ij ile gösterilir ve lognormal gölgeleme modeli kullanılarak dB cinsinden aşağıdaki
gibi hesaplanır:
dij

∅ij = ∅0 + 10 α log10 ( d ) + X σ
0

∅0 , referans 𝑑0 mesafesindeki referans yol kaybını, 𝜎 yol kaybının üssünü, 𝑋 𝜎 ,𝒩(0, σ) dağılımlı bir Gauss
rasgele değişkenini ve 𝑃ω toplam gürültü seviyesini ifade etmektedir. Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de
verilen parametrelere sahip üç yayılma ortamı kullanılmıştır [11].
Tablo 1 Çevre Modelleri

2.1.2. İletim

𝛼

𝜎

Yayılım Modeli 1

1.75

2.00

Yayılım Modeli 2

2.00

2.25

Yayılım Modeli 3

2.25

2.50
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Chipcon CC2420 alıcı-vericilerle donatılmış Tmote Sky platformunun enerji yayma özelliklerini referans aldık
𝑜𝑢𝑡,𝑙
𝑙
[32]. 𝑃𝑡𝑥
, İGS(𝑙) için güç tüketimini, 𝑃𝑡𝑥
,İGS(𝑙) için çıkış gücünü belirtmektedir. Paket alımı esnasında tüketilen
güç ( 𝑃𝑟𝑥 ) sabittir ve değeri 69mW’tır.
Tablo 2 İletim Güç Seviyeleri
𝑙

𝑙
𝑃𝑡𝑥

𝑜𝑢𝑡,𝑙
𝑃𝑡𝑥

𝑙

𝑙
𝑃𝑡𝑥

𝑜𝑢𝑡,𝑙
𝑃𝑡𝑥

1

25.50

-25

5

41.70

-5

2

29.70

-15

6

45.60

-3

3

33.60

-10

7

49.50

-1

4

37.50

-7

8

52.20

0

2.1.3. Eniyileme Modeli
Üç farklı İGS ve VPB atama stratejisini modellemek için bir eniyileme çerçevesi oluşturulmuştur. Bağlantı
düzeyinde İGS ve VPB eniyilemesi (LnkPS) stratejisinde, İGS ve VPB değerleri tüm bağlantılar için optimize
edilmiştir. Ağ düzeyinde İGS ve VPB eniyilemesi (NetPS) stratejisinde, ağdaki tüm bağlantılar için tek bir eniyi İGS
ve VPB değer kümesi kullanılır. Sabit en yüksek İGS ve en düşük VPB atama (FixPS) stratejisinde, en yüksek İGS
ve en düşük VPB değerleri kümesi, ağ topolojisinden bağımsız olarak kullanılır. Aslında bu üç strateji literatürde
önerilen İGS ve/veya VPB eniyileme yaklaşımları tarafından kullanılan tasarım fikirlerinin genelleştirilmiş halleri
olarak düşünülebilir [5],[6], [8].
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DKSA’nın, ağ ömrü eniyilemesi probleminin inşasını mümkün kılmak için yönlendirilmiş bir diyagram olduğu
varsayılır. Bu diyagramda, V değişkeni düğümlerin örnek uzayını temsil eder. Düğüm 1, merkez düğüm olarak kabul
edilir ve Y = {1} kümesiyle gösterilir. Sensör düğümleri, W = V \ Y kümesi olarak tanımlanır. İletişim bağlantıları
A= {(i, j): i ∈ V, j ∈ (V-i)} olarak tanımlanır. Düğüm- 𝑖 'den düğüm- 𝑗 ' ye η𝑚 bayt veri akışı 𝑓𝑖𝑗𝑙𝑘𝑚 ile gösterilir. Veri
iletim seviyesi 𝑙, ACK iletim seviyesi ise 𝑘 ile ifade edilir.
2.1.3.1. Genel Eniyileme Modeli
İlk olarak genel eniyileme modeli oluşturuldu. Ardından diğer stratejiler için modele eklemeler yapıldı. AÖ, 𝑁𝑟𝑛𝑑
cinsinden hesaplanmaktadır ve süresi 𝑇𝑟𝑛𝑑 ile ifade edilmektedir. Sistemin amacı ağın yaşam süresini eniyilemektir.
Tüm sensörler her turda aynı miktarda veri üretir (𝑠𝑖 ). Akış koruma kısıtı aşağıdaki denklemde verilmiştir.
∑

l,k∈SL
m∈SM (i,j)∈A

lkm
ηm
−∑
D fij

l,k∈SL
m∈SM (j,i)∈A

Nrnd si , ∀i ∈ W
lkm
ηm
={
D fji
−Nrnd si ∣ W ∣, i ∈ 1

𝑚
η𝑚
𝐷 , her bir η -bayt veri paketinin yük bölümünün boyutunu belirtir. Toplam paket boyutu ile yük arasındaki
ilişki aşağıda verilmiştir.

ηm = ηm
D + ηH ∀m ∈ SM .
Her turda, her sensör düğümü, veri toplama modunda TDA miktarında zaman harcamaktadır. El sıkışma sürecine
dahil olan herhangi bir düğüm, karşılık gelen zaman aralığının tamamı boyunca alım veya iletim modunda kalır. Bu
𝑖
nedenle, düğüm- 𝑖 için veri toplama, iletim ve alım için harcanan toplam süreyi ifade eden 𝑇𝑏𝑢𝑠𝑦
aşağıda ifade
edilmiştir.
i
Tbusy
= Nrnd TDA +

∑

m
lkm
Tslot
λlkm
+
ij fij

l,k∈SL
m∈SM (i,j)∈A

∑

m
lkm
Tslot
λlkm
ji fji , ∀i ∈ W

l,k∈SL
m∈SM (j,i)∈A

Her sensör düğümünün enerji yayılımı, pilinde depolanan enerji miktarı 𝑒𝑖 ile sınırlıdır ve aşağıdaki şekilde ifade
edilir.
lkm lkm
Etx,ij
fij +

∑
l,k∈SL
m∈SM (i,j)∈A

∑

lkm lkm
Erx,ji
fji + Pslp (Nrnd Trnd − Tbsy,i ) + Nrnd EDA ≤ ei , ∀i ∈ W

l,k∈SL
m∈SM (j,i)∈A

Her düğümün kullanımı için ayrılan bant genişliği, gelen ve giden akışlar için kullanılan bant genişliği ve
etkileşim sonucu ortaya çıkan akışların neden olduğu bant genişliği kayıpları dikkate alınarak belirlenir.
∑
l,k∈SL
m∈SM (i,j)∈A

lkm m
λlkm
ij fij Tslot +

∑
l,k∈SL
m∈SM (j,i)∈A

lkm m
λlkm
ji fji Tslot +

∑

m
lkm i
λlkm
jn fjn Ijnlk Tslot ≤ Nrnd Trnd , ∀i

l,k∈SL
m∈SM (j,n)∈A

𝑖
𝐼𝑗𝑛𝑙𝑘
girişim matrisidir [81]. Girişim matrisi aşağıda verilmiştir.
i
Ijnlk
={

in,l
in,k
1 ; Prx,ji
≥ PV or Prx,ni
≥ PV
0;
o. w

𝑃ν alıcı-vericinin hassasiyet seviyesi dikkate alınarak belirlenen bir eşiği gösterir.
2.1.3.2. Ağ Düzeyinde İGS ve VPB Eniyilemesi (NetPS) Stratejisi
NetPS stratejisi, ağdaki tüm bağlantılarda tek bir İGS (𝑙), ACK İGS (𝑘) ve VPB (η𝑚 ) değer kümesi atamak için
tasarlanmıştır. Rasgele bir küme seçilebilmesine rağmen, AÖ' nü eniyileyen kümeyi seçmeyi tercih ediyoruz. NetPS
eniyileme modelinin ana yapısı genel eniyileme modeli ile aynıdır. Bununla birlikte, ağ boyunca yalnızca bir set
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(𝑙, 𝑘, 𝑚) kullanıldığından emin olmak için iki kısıtlama daha eklememiz gerekir. Bu amaçla 𝑎𝑙𝑘𝑚 ikili gösterge
değişkenini tanımlıyoruz.
∑ fijlkm < M × alkm , ∀l, k ∈ SL , ∀m ∈ SM
(i,j)∈A

𝑎𝑙𝑘𝑚 = 1, eşitliği yalnızca belirli bir (𝑙, 𝑘, 𝑚) kümesinin ağdaki tüm bağlantılar için kullanılmasıyla AÖ’ nü en
üst seviyeye çıkarmak amacı ile kullanılır.
∑(l,k)∈SL,m∈SM alkm ≤ 1
2.1.3.3. Bağlantı Düzeyinde İGS ve VPB Eniyilemesi (LnkPS) Stratejisi
LnkPS stratejisinde, her bağlantı için optimum (𝑙𝑖𝑗 , 𝑘𝑗𝑖 , 𝑚𝑖𝑗 ) kümesi aşağıdaki denklem kullanılarak belirlenir.
İlgili denklemin modele eklenmesiyle her bağlantıda bayt başına harcanan enerji en aza indirilir.
lkm
Elkm
tx,ij +Erx,ji

{lij , k ji , mij } = argminl,k,m (

ηm

) ∀(i, j) ∈ A

LnkPS eniyileme modelinin ana yapısı genel eniyileme modeli ile aynıdır. Ancak, yukarıda verilen denklem ile
en ideal (𝑙, 𝑘, 𝑚) değerleri belirlendiği için 𝑙, 𝑘 ∈ 𝑆𝐿 , 𝑚 ∈ 𝑆𝑀 değişkenlerinin denklemlerde kullanılmasına gerek
𝑙𝑘𝑚
𝑙𝑘𝑚
𝑙𝑘𝑚
kalmamıştır. Aynı şekilde denklemlerde kullanılan λ𝑙𝑘𝑚
𝑖𝑗 , 𝑓𝑖𝑗 , 𝐸𝑡𝑥,𝑖𝑗 , 𝐸𝑟𝑥,𝑗𝑖 değişkenleri güncellenmiş ve yeni ifadeler
λ𝑖𝑗 , 𝑓𝑖𝑗 , 𝐸𝑡𝑥,𝑖𝑗 , 𝐸𝑟𝑥,𝑗𝑖 şeklinde olmuştur.
2.1.3.4. Sabit En Yüksek İGS ve En Düşük VPB Eniyilemesi (FixPS) Stratejisi
FixPS stratejisi, ağdaki tüm bağlantılar için sabit (𝑙, 𝑘, 𝑚) değer kümesi kullanılacak şekilde, NetPS stratejisiyle
esasen aynı temele dayanmaktadır. Ancak FixPS stratejisinde en yüksek güç seviye değeri (İGS 8 (Tablo 2)) ve en
yüksek veri paket boyutu (η1 = 28 𝑏𝑎𝑦𝑡) kullanılmaktadır. FixPS stratejisi, mümkün olan en düşük ortalama paket
başına hata oranını ortaya çıkarır, ancak aynı zamanda, gereksiz yere yüksek İGS kullanarak düşük yol kaybı
bağlantılarında enerji israfına neden olur.

2.1.4. Düğüm Etkisizleştirme

odeli

Biz çalışmamızda iki farklı düğüm etkisizleştirme yöntemi üzerinde duracağız. Bunlar rastgele düğüm
etkisizleştirme ve koordineli düğüm etkisizleştirme modelleridir.
2.1.4.1. Rastgele Düğüm Etkisizleştirme (RDE)

odeli

RDE modelinde, sensör düğümleri diyagramdan rastgele kaldırılır. Bir dizi etkisizleştirilen düğüm için rastgele
düğüm kaldırmanın etkilerini araştırıyoruz ve ortadan kaldırılan düğümlerin toplam sayısı γ ile gösteriyoruz.
Eniyileme probleminin çözülmesi ile elde edilen AÖ değerleri, düğüm etkisizleştirmeden önce ve sonra
karşılaştırılarak, düğüm yok etmelerin DKSA üzerindeki etkisinin incelenebilir. İlk düğüm ağ yapısından
kaldırıldıktan sonra kaldırılacak her düğüm sistemden çıkarılırken önceki adımda çıkarılan düğüm dikkate alınarak
tekrar oluşturulan ağ yapısından çıkarılır.
2.1.5.2. Koordineli Düğüm Etkisizleştirme (KDE)

odeli

Rastgele düğüm etkisizleştirme modelinin aksine, KDE modelinde, kademeli arızalar rastgele ve/veya birbirinden
bağımsız olarak meydana gelmez. Etkisizleştirilmek istenilen düğümler, seçilen düğüm kümesinin etkisi tüm benzer
boyut kümeleri arasında en yüksek olacak şekilde seçilir.

3. Araştırma Sonuçları ve Tartışma
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Bahsettiğimiz modellerin DKSA yapısına uyarlanması ve sistem modellemesi MATLAB ortamında geliştirilmiş
olup, eniyileme problemleri General Algebraic Modeling System (GAMS) uygulaması ile çözülmüştür. Belirlenen üç
eniyileme stratejisi ile paket boyutu ile iletim gücü seviyesinin ağ ömrü üzerindeki etkileri üç farklı çevre modelinde
çalışıldı. Sistem mimarisi bir tanesi merkez düğüm olmak üzere toplam 50 tane düğümden oluşmaktadır. Elde edilen
sonuçlar 100 bağımsız rastgele kurgunun ortalamasıdır.
LnkPS, NetPS ve FixPS stratejileri için elde edilen sonuçlar incelendiğinde; hiçbir düğüm etkisizleştirilmediği
durumda çevre şartları zorlaştıkça sistemin yaşam süresi azalmaktadır. Bununla birlikte düğümler arası mesafenin
artması strateji ve çevre koşullarından bağımsız olarak yaşam süresini azaltmaktadır. Ve son olarak LnkPS
stratejisinde sistemin yaşam süresi her test noktasında en yüksek, FixPS stratejisinde en düşük ve NetPS stratejisinde
elde edilen yaşam süresi değerleri diğer iki stratejinin arasında çıkmıştır. Bunun sebebi LnkPS stratejisinde bağlantı
seviyesinde İGS ve VPB değer ataması gerçekleştirilirken, NetPS stratejisinde ağ seviyesinde değer atamaları
gerçekleştirilmesidir. FixPS stratejisinde elde edilen yaşam sürelerinin en düşük değerler olmasının sebebi ise; sabit
olarak atanan İGS ve VBP değerlerinin ciddi seviyede enerji israfına sebep olmasıdır.
RDE modeli, 3 strateji ve 3 çevre koşulunda farklı düğümler arası mesafeler için sisteme uygulanmıştır. Elde
edilen sonuçlar incelendiğinde, etkisizleştirilen düğüm sayısı arttıkça, strateji, çevre koşulları ve düğümler arası
mesafeden bağımsız olarak ağın yaşam süresi azalmaktadır. Bunun sebebi etkisiz hale gelen düğümler haberleşmenin
devamı için sistemin daha fazla enerji harcamasına sebep olmaktadır. Düğümler arası mesafenin artışı, düğüm
etkisizleştirmenin ağın yaşam süresi üzerindeki etkisini daha olumsuz hale getirmektedir. Aynı şekilde daha zorlu
çevre koşullarında ağ, düğüm etkisizleştirilmesine karşı daha olumsuz tepkiler vermektedir.
KDE modeli ile düğüm etkisizleştirme işleminin ağın yaşam süresi üzerindeki olumsuz etkisi RNE modeli ile
düğüm etkisizleştirme işleminin ağın yaşam süresi üzerindeki etkisine göre çok daha fazladır. KDE modeli ile düğüm
etkisizleştirilmesi modelinde, çevre koşullarındaki olumsuzluğa geçiş ve düğümler arası mesafenin artışı gibi
durumlarda ağın yaşam süresinin daha hızlı azaldığı gözlemlenmiştir.

4. Sonuç
Bu çalışmadan elde edilen ana sonuçlar şu şekildedir:
1.

Düğüm etkisizleştirme senaryosundan bağımsız olarak tüm test adımlarında ağın yaşam süresinin en yüksek
olduğu strateji LnkPS olurken, NetPS stratejisi en yüksek yaşam sürelerini veren ikinci strateji ve FixPS ise
ağın yaşam süresi açısından en kötü strateji olarak ortaya çıkmıştır.

2.

RDE modelinde düğümler arası mesafenin düşük olduğu ve çevre şartlarının çok zor olmadığı durumlarda,
etkisizleştirilen düğüm sayısının artışı ağın yaşam süresinde çok ciddi azalışlara neden olmamaktadır. Ancak
düğümler arası mesafenin yüksek ve çevre şartlarının zor olduğu durumlarda etkisizleştirilen düğüm sayısındaki
artış ağın yaşam süresini ciddi şekilde azaltmaktadır.

3.

Tüm stratejilerde, çevre koşulları ve düğümler arası mesafeden bağımsız olarak, KDE modelinde düğüm
etkisizleştirilmesi sonucu ağın yaşam süresindeki azalış oranı, RDE modelinde düğüm etkisizleştirilmesine göre
ortaya çıkan azalış oranından daha fazladır.

4.

DKSA çalışmalarında haberleşme ağında bulunan düğümler arasındaki bağlantıların güçlü olması (yeteri kadar
ve en iyi mesafede komşu düğüm varlığı), haberleşme ağının esnekliğini ve güvenilirliğini arttırır.
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Öz
Bu çalışma sinüsoidal darbe genişlik modülasyon (SDGM) ve üçüncü harmonik eklemeli darbe genişlik modülasyonu
(ÜHEDGM) modülasyon tekniklerinin tek fazlı 5-seviyeli H-köprü diyot kenetlemeli evirici kontrolü için performans
değerlendirmesini sunmaktadır. Bu evirici 3-seviyeli diyot kenetlemeli iki adet yarım-köprü kollarından oluşmaktadır.
Test edilen SDGM ve ÜHEDGM teknikleri, fazları yer değiştirmiş iki adet taşıyıcı işareti (𝐶𝑥 ve 𝐶𝑦 ) ve aralarında
180° faz farkı olan iki adet modülasyon işareti (𝑀𝑎 ve 𝑀𝑏 ) kullanılarak tasarlanmıştır. Çeşitli taşıyıcı işaret türlerinin
(sağa ve sola yatık testere ve üçgen) modülasyon teknikleri üzerindeki etkileri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: SDGM, ÜHEDGM, Çok seviyeli evirici, Diyot kenetlemeli.

Simulation Investigation for SPWM and THIPWM
Technique for Five Level H-Bridge Diode Clamped Inverter
Abstract
This paper presents the performance evaluation of sinusoidal pulse width modulation (SPWM) and third harmonic
injected pulse width modulation (THIPWM) techniques for five level H-bridge diode clamped inverter control. This
inverter is composed of two 3-level diode clamped half-bridge legs. The tested SPWM and THIPWM techniques is
designed by using two phase shifted carrier signals (𝐶𝑥 ve 𝐶𝑦 ) and two modulation signals (𝑀𝑎 ve 𝑀𝑏 ) with 180°
phase differences. Effects of various types of carrier signals (right and left sided sawtooth and triangular) on
modulation techniques are discussed.
Keywords: SPWM, THIPWM, Multi level inverter, Diode clamped.

1. Giriş
Enerji ihtiyacında oluşan artış, dünya genelinde fosil kaynakların hızla tükenmesi, fosil kaynaklı enerji üretimi
ile ilgili çevresel endişeler, enerji üretim maliyetlerinin azalması gibi sebepler güneş, rüzgâr, jeotermal, dalga gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını gün geçtikçe artırmaktadır [1]. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde
edilen enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi, bu enerjinin tüketiciye ulaştırılması ve gerektiğinde şebekeye
aktarılması için güç elektroniği çeviricilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dönüşüm, aktarım ve ulaştırma görevlerinde
köprü görevi gören güç elektroniği çeviricileri temelde DA-DA çevirici ve DA-AA evirici olarak sınıflandırılabilir.
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Evirici, alternatif dalga şekilleri üretiminde, üretilen enerjinin verimliliğinin arttırılmasında ve alternatif
kaynakların güç kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Farklı yapı, işlev ve özelliklere sahip olan
eviriciler, çeşitli açılardan ele alınıp sınıflandırılabilir ve seviye açısından eviriciler, iki seviyeli ve çok seviyeli olarak
gruplandırılabilir [2].
İki seviyeli eviriciler genellikle şebeke ve küçük ölçekli endüstri uygulamalarında kullanılmakta olup yüksek güç
talebi olan yapılar için tercih edilmemektedir. Yüksek güç talebi olan uygulamalar için çok seviyeli eviriciler daha
uygun seçenek olarak görülmektedir. İki seviyeli eviricilerle karşılaştırıldığında çok fazlı eviriciler, düşük
elektromanyetik uyumluluk (EMC), yüksek gerilim kapasitesi, düşük anahtarlama kayıpları ve yüksek güç kalitesinde
dalga şekilleri gibi birçok üstünlüğe sahiptir. Çok seviyeli bir eviricinin temel hedefi, daha az harmonik bozunum ve
yüksek kaliteli çıkış gerilimi dalga formudur [3].
Çok seviyeli eviriciler; kondansatör kenetlemeli, nötr noktası kenetlemeli, kaskad ve hibrit gibi farklı başlıklar
altında sınıflandırılabilir [4]. Topoloji yapısı, eleman sayısı, gerilim stresi, kontrol durumu, özel gereksinim ve tasarım
karmaşıklığı gibi birçok açıdan eviricilerin karşılaştırılması yapılabilir [5]. Çok seviyeli eviricilerde modülasyon
stratejisi, çok seviyeli evirici topolojisi ile sıkı sıkıya bağlıdır ve sistem performansını belirler [6]. Evirici çıkış gerilimi
kalitesini ve şebekeye enjekte edilen akım profilini iyileştirmede önemli rol oynar. Uzay vektör veya taşıyıcı esaslı
olarak farklı modülasyon yöntemleri literatürde yaygın kullanıma sahip olup birbirlerine göre avantaj ve
dezavantajlarını mevcuttur [7].
Bu çalışmada tek fazlı 5-seviyeli H-köprü diyot kenetlemeli (DK) evirici ile ilgi benzetim çalışmaları
gerçekleştirilecektir. Sinüsoidal darbe genişlik modülasyonu (SDGM), üçüncü harmonik eklemeli darbe genişlik
modülasyonu (ÜHEDGM) modülasyon teknikleri kullanılarak evirici çıkış akım ve gerilim dalga şekilleri
gözlemlenecek, evirici verimi (Normal verim, Avrupa verimi ve Kaliforniya verimi), aktif evirici giriş ve çıkış güçleri
ve toplam harmonik bozulma (THB) miktarı hesaplanacaktır.

2.

Materyal ve Metot

2.1. Diyot Kenetlemeli Evirici
Çok seviyeli eviricilerde merdiven şeklinde çıkış gerilimi üretilir. Seviye arttıkça merdiven sayısı artar ve çıkış
dalga şekli sinüsoidal biçime yaklaşır. Bu çalışmada tek fazlı 5-seviyeli H-köprü diyot kenetlemeli (DK) evirici ile
ilgi benzetim çalışmaları gerçekleştirilecektir. Şekil 1’de 5-seviyeli H-köprü diyot kenetlemeli evirici devre şeması
gösterilmiştir.

C1
Vda

C2

S1

S5

D1

S2 D3

S6

D2

S3 D4

S7 a

S4

S8

n
Şekil 1. 5-Seviyeli H-köprü DK Evirici Temel Devre Şeması.
Bu evirici 3-seviyeli diyot kenetlemeli iki adet yarım-köprü kollarından oluşmaktadır. Çıkış gerilimi +Vda ⁄2, 0,
−Vda ⁄2 olan her bir 3-seviyeli diyot kenetlemeli eviricinin birleşmesi ile beş seviyeli çıkış gerilimi +Vda , +Vda ⁄2, 0,
−Vda ⁄2 ve –Vda olan 5-seviyeli H-köprü diyot kenetlemeli evirici meydana gelmektedir. Şekil 1’de gösterilen 5seviyeli H-köprü diyot kenetlemeli evirici anahtarlama durumları Tablo 1’de verilmiştir [8].
Tablo 1. 5-Seviyeli H-Köprü DK Evirici Anahtarlama Durumu.
𝐕𝐚𝐧
+Vda

𝐒𝟏
𝐒𝟐
Kapalı Kapalı

𝐒𝟑
Açık

𝐒𝟒
Açık

𝐒𝟓
Açık

𝐒𝟔
Açık

𝐒𝟕
𝐒𝟖
Kapalı Kapalı

203

Kapalı Açık
Açık Kapalı Açık
Açık Kapalı Kapalı
Kapalı Kapalı Açık
Açık Kapalı Açık
Açık Kapalı
Açık
Açık Kapalı Kapalı Açık
Açık Kapalı Kapalı
0
Kapalı Açık
Açık Kapalı Kapalı Açık
Açık Kapalı
Kapalı Kapalı Açık
Açık Kapalı Kapalı Açık
Açık
Açık
Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık
Açık Kapalı
−Vda ⁄2
Kapalı Açık
Açık Kapalı Kapalı Kapalı Açık
Açık
−Vda Açık
Açık Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık
Açık

+ Vda ⁄2

2.2. Modülasyon Teknikleri
Sinüsoidal darbe genişlik modülasyonu (SDGM), üçüncü harmonik eklemeli darbe genişlik modülasyonu
(ÜHEDGM), seçmeli harmonik elemeli darbe genişlik modülasyonu (SHEDGM) ve uzay vektör darbe genişlik
modülasyonu (UVDGM) gibi birçok modülasyon tekniği 5-seviyeli H-köprü diyot kenetlemeli evirici için
kullanılabilmektedir.

2.2.1. Sinüsoidal Darbe Genişlik

odülasyon (SDG )

Çok seviyeli evirici topolojileri için geleneksel SDGM yöntemini genişletmek için çoklu taşıyıcılar kullanılır. Bu
tür yapılar, çok taşıyıcılı DGM yöntemi olarak bilinirler. Faz kaydırmalı darbe genişlik modülayonu (FK-DGM) ve
seviye kaydırmalı darbe genişlik modülasyonu (SK-DGM), çok taşıyıcılı DGM yöntemlerindendir [6]. Bu çalışmada
Şekil 2’de gösterilen faz yer değiştirme (FYD) temelli SK-DGM yöntemi kullanılacaktır.

Şekil 2. FYD Temelli SK-DGM Modülasyon Yöntemi.
Şekil 1’de gösterilen devre şemasında gösterilen 5-seviyeli H-köprü DK eviricide 𝑆1 anahtarı için anahtarlama
işareti üretilirken 𝑀𝑎 modülasyon ve 𝐶𝑥 taşıyıcı işaretleri, 𝑆2 anahtarı için anahtarlama işareti üretilirken 𝑀𝑎
modülasyon ve 𝐶𝑦 taşıyıcı işaretleri, 𝑆5 anahtarı için anahtarlama işareti üretilirken 𝑀𝑏 modülasyon ve 𝐶𝑥 taşıyıcı
işaretleri ve 𝑆6 anahtarı için anahtarlama işareti üretilirken 𝑀𝑏 modülasyon ve 𝐶𝑦 taşıyıcı işaretleri kullanılacaktır. 𝑆3
anahtarı anahtarlama işareti için 𝑆3 = 𝑆̅1 , 𝑆4 anahtarı anahtarlama işareti için 𝑆4 = 𝑆̅2 , 𝑆7 anahtarı anahtarlama işareti
için 𝑆7 = 𝑆̅5 ve 𝑆8 anahtarı anahtarlama işareti için 𝑆8 = 𝑆̅6 eşitliklerinden faydalanılacaktır.

2.2.2. Üçüncü Harmonik Eklemeli DGM (ÜHEDGM)
Genellikle üç fazlı eviricilerde kullanımına rastladığımız ÜHE-DGM yöntemi, temel modülasyon işareti ve bu
temel modülasyon işaretinin 𝑛 katı frekansa sahip diğer bir modülasyon işaretinin (𝑛. harmonik bileşen) birleşiminden
oluşan yeni bir modülasyon işareti ile tek veya çoklu taşıyıcı işaretinin karşılaştırılması prensibine dayanmaktadır.
Yapılan araştırmalarda üç fazlı DGM’lu evirici sisteminin maksimum modülasyon indeksinin her bir faz
bacağının hedef referans dalga şekline ortak mod 𝑛. harmonik teriminin eklenmesi ile artırılabileceği belirlenmiştir
[9]. ÜHEDGM yöntemi ile maksimum ulaşılabilir çıkış gerilim değerini artırma imkânına kavuşulmaktadır. Temel
modülasyon işareti (𝑉𝑚 ), temel modülasyon işaretinin üçüncü harmonik bileşeni (𝑉𝑚/𝑛 ) ve bu iki işaretin birleşimini
(𝑉(𝑚+𝑚/𝑛) ) ifade eden denklemler aşağıda verilmiştir.

204

Vm = MVda sin ω0 t
Vm/n = M3 Vda sin 3ω0 t

(1)

V(m+m/n) = Vda [M sin ω0 t + M3 sin 3ω0 t]

(3)

(2)

Gerçekleştirilen analizler sonrasında 𝑀 modülasyon indeksinin 2⁄√3 = 1.15 değerine kadar artırılabileceği ve
buna bağlı olarak 𝑀3 modülasyon indeksinin ise √3⁄9 = 0.192 değerini alabileceği belirlenmiştir [9]. 𝑀3
modülasyon indeks değerinin farklı değerleri alması durumunda uygulandığı evirici çıkış karakteristiğini değiştirir
[10]. Üç fazlı sistemlerde üçüncü harmonik çıkış geriliminde görünmez [11]. Şekil 3’te Denklem (1)-(3)’te ifade edilen
modülasyon işaretlerin zamana bağlı değişimlerini belirten dalga şekilleri gösterilmiştir.
1.15
1

Vm

V(m+m/n)
Vm/n

0

-1

Şekil 3. ÜHEDGM Tekniği Temel Modülasyon İşaretleri.
Bu çalışmada Şekil 4’te gösterilen faz yer değiştirme (FYD) temelli SK-ÜHEDGM yöntemi kullanılacaktır.
ÜHEDGM yöntemi bir fazlı evirici topolojilerinde kullanılması sonucunda elde edilen Toplam Harmonik Bozunum
(THB) değerleri üç fazlı evirici topolojilerindeki sonuçlardan daha büyüktür [12]. Bunun temel sebebi üç fazlı
ÜHEDGM’de tüm fazlardaki üçüncü harmonik bileşenleri aynı fazdadır ve fazlara ait üçüncü harmonik bileşenleri
biri birinin etkisini yok etmektedir [13]. Bu sebeple ÜHEDGM’nin bir fazlı sistemlerde kullanımı THB açısından
istenen-beklenen sonuçların uzağında kalınmasına sebep olmaktadır. Üç fazlı evirici topolojilerinde ÜHEDGM
yöntemi kullanılması ile diğer DGM yöntemlerine göre daha yüksek çıkış gerilimi, akımı ve daha düşük THB değerleri
elde edilebilmektedir [14, 15].

Şekil 4. FYD Temelli SK-ÜHEDGM Modülasyon Yöntemi.

2.3. Filtre
Güç elektroniği çeviricilerinde anahtarlama işlemi genellikle DGM yöntemi ile yapıldığından çevirici çıkışı
gerilim-akım dalga şekilleri harmonik bileşenler içerir [16]. Bu harmonik bileşenini standartlarda belirtilen sınır değer
aralığında tutmak için başvurulan yollardan biri çevirici çıkışdan filtre kullanımıdır [16, 17]. Literatürde yaygın
kullanıma sahip olan L, LC ve LCL filtrelerinden Şekil 5’te temel devre şeması gösterilen LCL filtre bu çalışmada
kullanılacaktır.
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L1

L2

iC

i1

+

C

vevirici

+
vC
-

i2

+
vş

Şekil 5. Temel LCL Filtre Devresi.
Diğer filtrelere (L ve LC) göre daha yüksek frekans zayıflatma, daha küçük değerde elemana sahip olma, daha
yüksek rezonans olasılığı ve filtre parametrelerinin belirlemede daha yüksek karmaşıklık özelliklerine sahiptir [1618]. LCL filtre parametre değerleri aşağıdaki denklemlerde verildiği gibi hesaplanabilir [18].
𝑉𝑖𝑛 𝑇𝑠𝑤
,
𝜆𝑐 : %20 − %30
8𝜆𝑐𝐿1 𝐼1
𝜆𝑐_𝐿1 𝑉Ş
𝐿1_𝑚𝑎𝑥 ≤
, 𝜆𝑐 : ~%5
𝜔0 𝐼1
𝑃𝑜
𝐶 ≤ 𝜆𝑐
, 𝜆𝑐 : ~%5
𝜔𝑜 𝑉ş 2

𝐿1_𝑚𝑖𝑛 ≥

𝐿2 ≤

(4)
(5)
(6)

|𝑉𝑒𝑣𝑖𝑟𝑖𝑐𝑖 (𝑗𝜔ℎ )|
1
. (𝐿1 +
)
2
𝜔ℎ 𝜆ℎ 𝐼2
𝐿1 𝐶𝜔ℎ − 1

(7)

Burada 𝑉𝑖𝑛 evirici giriş gerilimini, 𝑇𝑠𝑤 taşıyıcı periyodunu, 𝐼1 endüktans akımını, 𝜆𝑐_𝐿1 dalgalanma sabitini, 𝑉Ş
rms şebeke gerilimini, 𝜔0 modülasyon işaretinin açısal frekansını, 𝜆𝑐 filtre kapasite tarafından üretilen reaktif gücün
şebeke bağlantılı eviricinin nominal çıkış aktif gücüne oranını, 𝑃𝑜 şebeke bağlantılı eviricinin nominal çıkış aktif
gücünü, 𝑉𝑒𝑣𝑖𝑟𝑖𝑐𝑖 rms evirici çıkış gerilimini, 𝐼2 enjekte edilen rms şebeke akımını, 𝜆ℎ baskın harmoniğin harmonik
oranını, 𝜔ℎ baskın harmoniğin açısal frekansını ve 𝑓ℎ baskın harmonik frekansını ifade etmektedir.

3. Benzetim Sonuçları
Sistem benzetim çalışması için oluşturulan temel devre blok diyagramı Şekil 6’da gösterilmiştir. Sistem dört alt
birimden oluşmaktadır: DA kaynağı, evirici, filtre ve yük. Sistemin farklı yerlerinde gerilim ve akım değerlerini
gözlemlemek için ölçüm noktaları oluşturulmuştur:

DA
Kaynağı
Geril im

1 2

Evirici

3

Filtre

4 5

Yük

Akım

Şekil 6. Benzetim Çalışması için Temel Devre Blok Diyagramı.
Sistem benzetim parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. Sistem benzetimi çalışması Tablo 3’te verildiği gibi farklı
durumlar için gerçekleştirilmiştir.
Tablo 2. Sistem Benzetim Parametreleri.
DA Kaynak
400
𝑉𝑑𝑎 (V)
Filtre
𝐿𝑓 (mH)
3.0

Evirici
Anahtar
𝑅𝑜𝑛 (mΩ) 1.0
𝐿𝑜𝑛 (mH) 0.0
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𝐶𝑓 (μF)
Yük
𝑅𝑦 (Ω)

2.2

0-500
Modülasyon Bilgisi
20
𝑓𝑠𝑤 (kHz)
0.9
𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠

Diyot
𝑅𝑜𝑛 (mΩ)
𝐿𝑜𝑛 (mH)
𝑉𝑓 (mV)
𝐶1 (mF)
𝐶2 (mF)

1.0
0.0
1.0
1.6
1.6

Tablo 3. Sistem Benzetim Çalışması Durum.
Modülasyon
Tekniği
SDGM

ÜHEDGM

Taşıyıcı İşaret
Türü
Sağa yatık testere
Sola yatık testere
Üçgen
Sağa yatık testere
Sola yatık testere
Üçgen

Durum
I
II
III
IV
V
VI

Bu çalışmada farklı modülasyon tekniklerinin sistem çıktıları üzerindeki etkileri gözlemlenecektir. Çıkış yük
değeri değiştirilerek sistem çıkış gücü ayarlanmakta ve Şekil 6’da gösterilen ölçüm noktalarından alınan akım ve
gerilim bilgileri kullanılarak evirici giriş gücü (𝑃𝑔𝑖𝑟𝑖ş ) ve çıkış gücü (𝑃ç𝚤𝑘𝚤ş ) ve bunlar ile ilişkili evirici temel verimi
(𝜂) , Avrupa verimi (ηAvrupa ), Kaliforniya verimi (ηKaliforniya ) ve çıkış akıma ait THB hesaplanacaktır.
Evirici temel verimi (𝜂) , Avrupa verimi (ηAvrupa ) ve Kaliforniya verimi (ηKaliforniya ) aşağıdaki verilen
denklemlerdeki gibi tanımlanabilir [19]:
η = 100 × (𝑃ç𝚤𝑘𝚤ş ⁄𝑃𝑔𝑖𝑟𝑖ş )

(8)

ηAvrupa = 0.03𝜂%5 + 0.06𝜂%10 + 0.13𝜂%20 + 0.10𝜂%30
(9)
+ 0.48𝜂%50 + 0.20𝜂%100
ηKaliforniya = 0.04𝜂%10 + 0.05𝜂%20 + 0.12𝜂%30
(10)
+ 0.21𝜂%50 + 0.53𝜂%75 + 0.05𝜂%100
Şekil 7 ve 8’de Tablo 3’te belirtilen durumlardan Durum-III ve VI için evirici çıkış gücünün (𝑃ç𝚤𝑘𝚤ş ) maksimum
değerinde evirici çıkış gerilimi, yük akımı ve gerilim dalga şekilleri gösterilmiştir.
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Şekil 7. Gerilim-Akım Dalga Şekli (Durum-III).

Şekil 8. Gerilim-Akım Dalga Şekli (Durum-VI).
t = 0.16 − 0.17 ms aralığında Şekil 7 ve 8’de gösterilen evirici çıkış gerilimi dalga şekline göz atıldığında
gerilimin [Vda ⁄2 − Vda − Vda ⁄2] değer bölgesinin zaman dilimini Durum-VI’de daha geniş olduğu ve [0 − Vda ⁄2]
gerilim değer bölgesi zaman dilimlerinin Durum-III’te daha geniş olduğu gözlemlenmiştir. Yük tipinin direnç olması
sebebiyle yük gerilimi ve akımın dalga şekilleri biçimsel olarak aynı ve aralarında her hangi bir faz farkı yoktur.
Modülasyon tekniği SDGM ve taşıyıcı işaret türü üçgen kullanılan Durum-III’te yük akımı dalga şekli (Şekil 7) saf
sinüsoidal dalga formuna yakındır. Modülasyon tekniği ÜHEDGM ve taşıyıcı işaret türü üçgen kullanılan DurumVI’te ise yük akımı dalga şekli (Şekil 8) saf sinüsoidal dalga formunun uzağında kalmaktadır. Üç fazlı çok seviyeli
evirici uygulamalarında modülasyon tekniği olarak ÜHEDGM’ne başvurulduğunda eviricinin tüm fazlarındaki
üçüncü harmonik bileşenleri aynı fazda olduğu ve fazlara ait üçüncü harmonik bileşenleri biri birinin etkisini yok
ettiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmada ele alınan evirici topolojisinin bir fazlı olması sebebiyle Şekil 8’de de
görüldüğü üzere üçüncü harmonik çıkış akım ve geriliminde gözlemlenmektedir.
Benzetim çalışması yapılan durumlara bağlı güç ile verim arasındaki değişim ve THB ile verim arasındaki
değişim sırasıyla Şekil 9 ve 10’da gösterilmiştir.
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Şekil 9. Verim-Güç

Şekil 14. THB-Güç (Durum-IV=Durum-V, Durum-I=Durum-II)
SDGM ve ÜHEDGM tekniklerinin farklı durumları için benzetim karşılaştırılması Tablo 4’te özetlenmiştir.
Tablo 4. SDGM ve ÜHEDGM Tekniklerinin Farklı Durumları için Benzetim Karşılaştırılması.
Durum
I
II
III
IV
𝐓𝐇𝐁𝐈∗çı𝐤ış 1.16
1.16
0.93
16.21
96.76
𝛈∗ 99.33 99.42 98.15
∗
𝐕çı𝐤ış
(𝐕𝐫𝐦𝐬 ) 252.51 252.51 253.14 309.85
𝛈𝐀𝐯𝐫𝐮𝐩𝐚 99.34 98.99 98.05
96.68
𝛈𝐊𝐚𝐥𝐢𝐟𝐨𝐫𝐧𝐢𝐲𝐚 99.31 99.17 98.10
96.69

V
16.21
96.66
309.85

VI
16.67
96.76
310.7

96.31
96.45

96.54
96.62

Not: * : Pçıkış = Pmaks durumu için, η (her türü) ve THB değeri %’liktir

Tek fazlı 5-seviyeli H-köprü DK evirici sisteminde kontrolünde SDGM tekniğinin kullanımı (Durum I-III) ile
yük akımı THB değeri Tablo 4’te belirtildiği üzere standartlarda [20] belirtilen %5 sınır değerinin altında kalarak
istenen koşul sağlanmaktadır. Sistemde ÜHEDGM tekniğinin uygulandığı durumlarda (Durum IV-VI) ise standart
THB sınır değerinin üzerinde kaldığı gözlemlenmiştir. Modülasyon tekniği SDGM ve taşıyıcı işaret türü üçgen
kullanılan Durum-III, en düşük yük akımı THB değerini sağlamıştır. SDGM’li evirici veriminin ÜHEDGM’li evirici
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veriminden yüksek olduğu, yük gerilimi büyüklüğü ( 𝑉ç𝚤𝑘𝚤ş (Vrms )) değerinin ÜHEDGM tekniğinin kullanımı ile arttığı
ve Avrupa ve Kaliforniya verimi açısından Modülasyon tekniği SDGM ve taşıyıcı işaret türü sağa yatık testere
kullanılan Durum-I’in daha iyi performans sergilediği Tablo 4’te görülmektedir.

4. Sonuç
Bu çalışmada tek fazlı 5-seviyeli H-köprü diyot kenetlemeli eviricinin kontrolünde sinüsoidal darbe genişlik
modülasyon (SDGM) ve üçüncü harmonik eklemeli darbe genişlik modülasyonu (ÜHEDGM) modülasyon teknikleri
kullanılması durumunun (Durum I-VI) evirici performansındaki etki irdelenmiştir. Farklı taşıyıcı işaret türlerinin (sağa
ve sola yatık testere ve üçgen) modülasyon tekniğinin başarımına pozitif ve negatif etkileri gözlemlenmiştir. Evirici
çıkış akım ve gerilim dalga şekilleri gözlemlenmiş ve evirici verimi (Normal verim, Avrupa verimi ve Kaliforniya
verimi), aktif evirici giriş ve çıkış güçleri ve toplam harmonik bozulma (THB) değeri hesaplanmıştır.
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Öz
ISM bandında bulunan tayflar kablosuz iletişim teknolojilerine yönelik artan talep nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Bu
nedenle araştırmacılar, tayfların verimli kullanılabilmesi için yeni çalışmalar ve teknikler geliştirmektedir. Bilişsel
radyo yaklaşımı tayfların verimli kullanılabilmesi için düğümlerin ortamı öğrenmeye çalıştığı ve parametrelerini
doğru şekilde ayarlayabildiği akıllı kablosuz haberleşme yapısını önermektedir. Bu yaklaşım, tayfların periyodik
olarak sezilmesi, uygun tayfların haberleşme ortamını kullanmak isteyen ikincil kullanıcılara tahsis edilmesi fikrine
dayanmaktadır. Bu bağlamda tayfların sezilme işlemi bilişsel radyo ağlarında oldukça önemli bir aşamadır. Çeşitli
sezme teknikleri halen aktif araştırma konuları arasında yerini almaktadır. Bilişsel radyo ağlarının başarımını
arttırmaya yönelik önerilen işbirlikçi sezme yaklaşımı bu çalışmalar arasında en umut verici çözümlerden biridir.
Ancak ortamda kötü niyetli kullanıcıların varlığı, füzyon merkezinde yanlış kararlar alınmasına sebep olurken, bilişsel
radyo ağlarının da başarımını büyük ölçüde düşürmektedir. Bu çalışmada bilişsel radyo ağlarında kötü niyetli
kullanıcıları tespit etmek için makine öğrenmesi algoritmalarından (lojistik regresyon, karar destek makineleri, k-en
yakın komşu) yararlanılmıştır. Sınıflandırma algoritmaları yardımıyla normal (bilişsel radyo kullanıcısı) ve anormal
(kötü niyetli) kullanıcılar tespit edilerek bilişsel radyo ağlarının performansı arttırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel radyo, makine öğrenmesi, tayf verimliliği

Malicious User Detection with Machine Learning in
Cognitive Radio Networks
Abstract
Spectrum in the ISM band has been insufficient due to the increasing demand for wireless communication
technologies. Therefore, researchers are developing new studies and techniques for spectrum efficiency. The cognitive
radio (CR) approach proposes an intelligent wireless communication structure in which nodes try to learn the
environment and adjust their communication parameters accurately in order to use the spectrum efficiently. This
approach is based on the idea that spectrums are periodically sensed, allocating appropriate spectrum to secondary
users who want to use the communications medium. In this context, spectrum sensing is a very important phase in CR
networks. Various sensing techniques are still among the active research topics. The proposed collaborative sensing
approach to increase the performance of CR networks is one of the most promising solutions among these studies.
However, the presence of malicious users in the environment causes incorrect decisions to be made in the fusion center
and significantly reduces the performance of CR networks. In this study, machine learning algorithms (logistic
regression, decision support machines, k-nearest neighbor) have been used to detect malicious users in CR. With the
help of classification algorithms, normal (cognitive radio user) and abnormal (malicious user) users have been detected
and the performance of CR networks is increased.
Keywords: Cognitive radio, machine learning, spectrum efficiency1. Giriş

212

1.

Giriş

Nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 yaklaşımları beraberinde daha fazla cihazın kablosuz teknolojileri
kullanmasına yol açmış ve sınırlı ve yetersiz durumda olan tayfların verimsiz kullanımı sorununa yol açmıştır
(Akyildiz et al., 2006; Cicioğlu et al., 2019; Yucek & Arslam, 2009). Uluslararası kuruluşlar çeşitli uygulamalar için
birçok frekans bandını tahsis etmiştir. Bu nedenle yeni nesil kablosuz haberleşme teknolojileri için oldukça az
kullanılabilir tayf bandı kalmıştır (Marinho & Monteiro, 2012). Ancak bir diğer taraftan tayfların önemli bir kısmının
da zamana ve duruma bağlı olarak verimli kullanılmadığı görülmektedir (Beibei Wang & Liu, 2011). Geleneksel
yaklaşımda, belirli bir tayf aralığı için ücret ödeyen lisanslı kullanıcılar bulunmaktadır. Bu kullanıcılara birincil
kullanıcılar (Primary User - PU) adı verilmektedir. Bir diğer taraftan lisanlı kullanıcılar dışında kalan kullanıcılar ISM
bandında bulunan tayfları ücretsiz olarak kullanabilmektedir. Ancak kişilere veya hizmetlere tahsis edilen sabit
tayfların kullanılmayan kısımları verimsiz kullanılmasına neden olmaktadır. Geleneksel yaklaşım lisanssız
kullanıcıların bu tayfların kullanılmayan kısımlarını kullanmasına izin vermemektedir. Sınırlı ve kullanılmayan tayflar
nedeniyle, yeni uygulamalar için dinamik tayf tahsisi yaklaşımı ortaya çıkmıştır (Lo, 2011).
Bilişsel radyo teknolojisi, kablosuz haberleşmede tayfların etkili ve verimli kullanımını sağlamak için dinamik
tayfları algılama fikrini önermektedir (Haykin, 2005; Jaglan et al., 2018; Verma & Sahu, 2018). Bu teknoloji, mevcut
frekans bantlarında tayf deliklerinin tespit edilebilmesine ve kullanılabilmesine imkan sunan bir dinamik erişim
tekniğidir. Bilişsel radyo ağ ortamında akıllı cihazların kablosuz ortamı sürekli olarak algılayabilmesi ve ilgili
haberleşme parametrelerini anlık olarak güncelleyebilmesi gerekmektedir (Axell et al., 2012; Muhammed Enes
Bayrakdar & Calhan, 2015b; Çeken et al., 2010). Bilişsel radyo ağı, lisanslı tayfların uygunluk durumunu tespit ederek
birincil kullanım hakkına sahip olanların haberleşme yapısına zarar vermeden kullanılabilmesini öngörmektedir.
Burada lisansa sahip olmayan kullanıcılar için ise ikincil kullanıcılar adı verilmektedir. Hem lisanslı birincil
kullanıcıların hem de lisanssız ikincil kullanıcıların aynı ortamda bulunduğu bir iletişim ağına bilişsel radyo ağı adı
verilmektedir. Birincil kullanıcıların bir lisansla frekans bandının kullanımı için her zaman önceliği bulunmaktadır.
Bu bağlamda, bilişsel radyo teknolojisi, lisanslı kullanıcıları frekans bantlarını kullanmadığında lisanssız
kullanıcıların frekans bantlarını fırsatçı bir şekilde kullanmasına imkan sunmaktadır (Muhammed Enes Bayrakdar &
Calhan, 2015a; Cicioglu et al., 2018). Bilişsel radyo teknolojisinde ikincil kullanıcılar uygun lisanslı tayfları tespit
etmek için periyodik olarak kablosuz ortamı algılama ve tespit etme yeteneklerine sahiptir. (Cesana et al., 2011; Di
Felice et al., 2011; P. Hu & Ibnkahla, 2014; Lo, 2011). Buradaki en önemli nokta ikincil kullanıcıların birincil
kullanıcılara haberleşme anında müdahale etmemesidir.
Bilişsel radyo ağlarında bir diğer önemli sorun ise lisanslı kullanıcıların kullanılabilir tayflarını paylaşması kötü
niyetli kullanıcıların ağa zarar verme potansiyelini de arttırmaktadır. Ayrıca kötü niyetli kullanıcılar bilişsel radyo
ağlarında yanlış kararlar vermek ve ağın performansını düşürmesine de sebep olmaktadır. Dolayısıyla bilişsel radyo
ağlarında birincil kullanıcıları, bilişsel radyo kullanıcıları olan ikincil kullanıcıları ve kötü niyetli kullanıcıların tespit
edilmesi büyük önem arz etmektedir (Kaligineedi et al., 2010; Khan et al., 2019).
Literatürde, birincil kullanıcıların iletişimine zarar vermemek için işbirlikçi (M.E. Bayrakdar & Bayrakdar, 2015;
Zarrin & Teng, 2008), verici ve parazit algılama gibi çeşitli algılama teknikleri geliştirilmiştir (Akyildiz et al., 2011).
Verici algılama tekniği eşleşen filtre, enerji algılama ve döngüsel sabit özellik algılama olarak kategorize edilir. Uygun
algılama tekniğini seçmek, bilişsel radyo ağlarında önemli bir aşamadır. Çalışmamızda enerji algılama yöntemi
kullanılmıştır. Enerji algılama tekniği, uygulama kolaylığı ve birincil kullanıcıların sinyali için önceden bilgi
gerektirmemesi nedeniyle literatürde de yaygın bir kullanımı bulunmaktadır.
Makine öğrenmesi, tasarlanan bir mimarinin eğitim verileri kullanılarak yararlı yapısal kalıpları ve modelleri
öğrenmesine imkan tanıyan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım genellikle eğitim ve test olmak üzere iki bölümden oluşur.
Bu nedenle veri seti de eğitim ve test olmak üzere belirli oranlarda ayrıştırılır. Öncelikle eğitim veri setini kullanarak
sistem modelini öğrenmek için makine öğrenmesi yöntemlerinin uygulandığı eğitim aşaması, ardından sistem eğitimli
modeli kullanarak her yeni girdi için tahmini çıktıyı elde edebilen karar verme aşamaları bulunmaktadır. Makine
öğrenmesi algoritmaları denetimli, denetimsiz ve pekiştirmeli öğrenme olarak sınıflandırılır. Makine öğrenmesi
hakkında daha ayrıntılı bilgi için (Alpaydin, 2014; Bkassiny et al., 2013) çalışmalar incelenebilir.

213

Son zamanlarda makine öğrenmesi teknikleri birçok alanda olduğu gibi kablosuz haberleşme teknolojilerinde de
sıklıkla kullanılmaktadır. Çalışmamızda makine öğrenmesi teknikleri yardımıyla bilişsel radyo ağlarında kötü niyetli
kullanıcıları tespit edebilen bir model önerilmiştir. Bu çalışmada bilişsel radyo kullanıcıları ile kötü niyetli kullanıcılar
birbirinde enerji algılama tekniği yardımıyla ayrıştırılmış ve bu iki grup makine öğrenmesinde kullanılan teknikler
için bir veri setine dönüştürülmüştür. Bilişsel radyo kullanıcıları ile kötü niyetli kullanıcıları birbirinden ayırabilmek
için lojistik regresyon (LR), destek vektör makinesi (SVM) ve k-en yakın komşular (k-NN) sınıflandırma
tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışmamızın katkıları şunlardır;
•
•

2.

Enerji vektörleri ile eğitilen optimize edilmiş sınıflandırıcı sayesinde dinamik radyo ortamlarına daha rahat
adaptasyon yeteneğine sahip bir yapı oluşturulmuştur. Eğitim süreci çevre hakkında herhangi bir ön bilgi ile
parametre ayarı gerektirmediği için ortamdan bağımsız bir model oluşturulmuştur.
Önerilen kötü niyetli kullanıcı tespiti tekniği, geleneksel yaklaşımlara göre optimize edilmiş kararlar
alabilmesi nedeniyle de algılama ve yanlış alarm olasılıkları açısından daha iyi performans göstermektedir.

Önerilen Sistem

Şekil 1'de önerilen sistem modeli verilmiştir. Bilişsel radyo ağlarında kötü niyetli kullanıcıların tespitine dayanan
makine öğrenmesi algoritmaları, normal ve kötü niyetli kullanıcıları ayırmak için geliştirilmiştir. Şekil 1'de olduğu
gibi, birincil kullanıcılar, bilişsel radyo kullanıcıları ile kötü niyetli kullanıcıların olduğu bir bilişsel radyo ağı
tasarlanmıştır. Bilişsel radyo kullanıcıları birincil kullanıcıların durumlarına göre haberleşmesini dinamik olarak
gerçekleştirmekte ve sinyal/gürültü oranı (SNR) değerlerini ikincil baz istasyonuna iletmektedir. İkincil baz istasyon,
normal ve kötü niyetli kullanıcıları makine öğrenmesi algoritmaları (LR, SVM ve k-NN) yardımıyla tespit etmektedir.
Bu sayede kötü niyetli kullanıcılar nedeniyle bilişsel radyo ağındaki tüm kullanıcıların algılama kazancı korunmuştur.

Şekil 1. Önerilen sistem modeli
Bilişsel radyo kullanıcılarının veri iletimi lisanslı kullanıcıların veri iletimini etkilememesini sağlamak amacıyla
TDMA, CDMA ve benzeri ortam erişim teknikleri kullanılmaktadır (S. Hu et al., 2012; Marinho & Monteiro, 2012).
Çalışmamızda da lisanlı kullanıcılar için TDMA protokolü kullanılmaktadır. Birincil kullanıcılar, istedikleri zaman
baz istasyonları aracılığıyla iletişim kanallarına erişebilirken, ikincil kullanıcılar birincil kullanıcılar kanalları
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kullanmadığında fırsatçı olarak iletişim kanalına erişebilirler. Ağ modelinde, bir çerçevedeki zaman aralığı sayısı,
birincil kullanıcı sayısına eşit olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde, paketlerini göndermek için birincil
kullanıcılara benzersiz bir kanal tahsis edilmektedir. Kullanılmayan kanallar, ikincil kullanıcılar için potansiyel erişim
kanalları olarak kabul edilmektedir.
Şekil 2'de birincil kullanıcılar için tanımlanan çerçeve yapısı verilmiştir. TDMA protokol çerçevesi eşit
uzunluklara sahip zaman dilimlerine bölünmüştür. Ağdaki her bir birincil kullanıcı, kendi benzersiz zaman diliminde
iletişim kurmaktadır. Böylelikle çarpışma riski minimuma indirilmiştir. TDMA protokol çerçevesi 10 yuvaya
bölünmüş ve birincil kullanıcılar için zaman dilimi 0.1 saniye olarak ayarlanmıştır.

BK-0

BK-1

BK-2

BK-3

BK-4

BK-5

...

Slot süresi
0.1 s

...

...

BK-Np
Zaman

Şekil 2. Birincil kullanıcıların çerçeve yapısı
Önerdiğimiz modelde kötü niyetli kullanıcılar bilişsel radyo kullanıcıları gibi davranmakta ve bilişsel radyo
ağının başarımını olumsuz etkilemektedir. Birincil kullanıcıların kanalları kullanmadığı zamanlarda ortamı meşgul
etmek, ikincil baz istasyonuna yanlış kararlar verdirmek gibi olumsuz durumları yaratmaktadır. Geleneksel bilişsel
radyo ağlarında normal ve kötü niyetli kullanıcıları birbirinden ayırt edecek bir mekanizma bulunmamaktadır. Bu
nedenle çalışmamızda makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir.
Makine öğrenmesi algoritmaları genellikle model sınıflandırmasında kullanılır. İlgili özellik vektörü bir
modelden çıkarılarak kategorize edilebilmesi için sınıflandırıcıya verilir. Bu bağlamda bilişsel radyo düğümlerinin
tahmin edilen bir enerji seviyesini (enerji vektörünü) bir özellik vektörü olarak belirledik. Daha sonra, sınıflandırıcı
enerji vektörünü iki sınıftan birine aktarmaktadır: "Normal Kullanıcı (NK)" ve "Kötü Niyetli Kullanıcı (KNK)”.
Sınıflandırıcı, özellik vektörlerinin eğitiminden öğrendiği bir eğitim aşamasından geçmektedir. Şekil 3’te önerilen
çerçevenin modüler mimarisi verilmiştir.

Şekil 3. Önerilen çerçevenin modüler mimarisi.
Veri seti enerji seviyesine göre kategorize edilmiş NK ve KNK sınıflarından oluşmaktadır. 71 adet veriden oluşan
bu veri seti ilk olarak optimize edilmiş ve daha sonra eğitim testlerine geçilmiştir. Şekil 4’te veri setimizde bulunan
NK ve KNK dağılım grafiği gösterilmektedir.
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Şekil 4. Veri seti değerleri
Veri seti makine öğrenmesi algoritmaları ile eğitildikten sonra, elde edilen modellerin doğruluk puanları
karşılaştırılmıştır. Sınıf tahminleri ve hata matrisi kullanarak performanslar kontrol edilmiştir. Doğruluk değerleri,
eğitim verilerine kıyasla bir modelin yeni veriler üzerindeki performansını tahmin etmektedir. En iyi model bu puan
baz alınarak tespit edilmiştir. Çapraz doğrulamadaki gözlemler kullanılarak doğruluk puanlarının hesaplanması ve
ortalama çapraz doğruluk hatasının tespiti için “beş” değeri ele alınmıştır. Bu gözlemler üzerine tahminlere dayalı
hata matrisi hesaplamaktadır.

3. Benzetim Sonuçları ve Tartışma
Önerilen modelin performans analizi için MATLAB benzetim yazılımından yararlanılmıştır. MATLAB
makine öğrenmesi konusunda birçok araca sahip olmakla birlikte, elde edilen sonuçların görselleştirilmesinde de
oldukça kullanışlı bir yazılımdır. Veri seti kullanılarak Lojistik Regresyon, SVM, KNN makine öğrenmesi
sınıflandırma algoritmalarının sonuçları elde edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Sınıflandırıcılar eğitildikten sonra bu
dağılım grafikleri yardımıyla modellerin tahminleri gösterilmiştir. Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7’de sırasıyla Lojistik
Regresyon, KNN ve SVM algoritmalarının tahmin sonuçları gösterilmiştir.

Şekil 5. Lojistik regresyon algoritmasının tahmin sonuçları
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Şekil 6. KNN algoritmasının tahmin sonuçları
Sınıflandırıcıların her sınıfta nasıl performans gösterdiğini ve hangi alanlarda zayıf olduğunu anlamak için hata
matrisi grafiğinden yararlanılmıştır. Hata matrisi tablolarında satırlar tahmin edilen verileri ve gerçek verileri
göstermektedir. Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 3’te Lojistik Regresyon, SVM, KNN için elde edilen hata matrisleri
verilmiştir. Sınıflandırıcıların sınıf başına nasıl performans gösterdiğini görmek için gerçek ve tahmini verilere göre
doğru ve yanlış karar verme sayıları verilmektedir. Bu sonuçlar karşılaştırıldığında Lojistik Regresyon modelinin kötü
niyetli ve bilişsel radyo kullanıcılarının tespit edilmesi bakımından daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 7. SVM algoritmasının tahmin sonuçları
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Tablo 1. Lojistik Regresyon Hata Matris
Gerçek Veriler

Tahmini
Veriler

Hata Matrisi

NK

KNK

NK

28

0

KNK

1

42

Tablo 2. KNN Hata Matris
Gerçek Veriler

Tahmini
Veriler

Hata Matrisi

NK

KNK

NK

28

0

KNK

8

35

Tablo 3. SVM Hata Matris
Gerçek Veriler

Tahmini
Veriler

Hata Matrisi

NK

KNK

NK

27

1

KNK

1

42

Tablo 4’te ise makine öğrenmesi sınıflandırma algoritmaları (Lojistik Regresyon, SVM, KNN) için elde edilen
doğruluk sonuçları verilmiştir. Lojistik Regresyon, SVM ve KNN için sırasıyla %98.6, %97.2 ve %88.7 doğruluk
sonuçları bulunmuştur. Bu değerler ışığında bilişsel radyo ağlarından kötü niyetli kullanıcı tespiti için Lojistik
Regresyon modelinin tercih edilmesi gerektiği görülmektedir.
Tablo 4. Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Doğruluk Sonuçları
Makine Öğrenmesi
Algoritmaları

Doğruluk
Sonuçları

Lojistik Regresyon

%98.6

SVM

%97.2

KNN

%88.7

4. Sonuç
Kötü niyetli kullanıcı tespiti, bilişsel radyo ağlarında tayfların daha verimli kullanılması bakımından önem arz
etmektedir. Bu makalede, bilişsel radyo ağlarında makine öğrenmesi sınıflandırma algoritmalarına (Lojistik
Regresyon, SVM, KNN) dayalı kötü niyetli kullanıcıları tespit etmek için yeni bir yaklaşım önerilmektedir. Kötü
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niyetli kullanıcıları tahmin etmek için enerji seviyelerinden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Lojistik Regresyon,
SVM, KNN gibi makine öğrenmesi tabanlı sınıflandırma algoritmaları kullanılarak elde edilen modeller
karşılaştırılmış ve sırasıyla %98.6, %97.2 ve %88.7 doğruluk sonuçları bulunmuştur. Bu sonuçlara göre bilişsel radyo
ağlarında kötü niyetli kullanıcı tespitinden Lojistik Regresyon modelinin daha uygun olduğu bulunmuştur.
Gelecekteki çalışmalar için, farklı derin öğrenme algoritmaları, daha büyük veri setleri ve çeşitli parametreler ele
alınacaktır.
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