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ÖNSÖZ 
 
Ülkemizde akıllı sistemler üzerine yapılmakta olan çalışmaların tartışılabileceği 
bir ortam oluşturmayı, akademisyen ve sanayicilerin bu alandaki bilgi 
birikimini mümkün olduğunca paylaşmayı ve yaymayı amaçlayan Akıllı 
Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu 2012 yılında altıncı kez 
ve ASYU 2012 kısa adıyla düzenlenmiştir.  İlki ASYU-INISTA kısa adıyla 
2004 yılında ulusal olarak düzenlenen Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve 
Uygulamaları Sempozyumu, 2005 yılında INISTA kısa adı ile uluslar arası 
olarak düzenlenmiş ve bu ilk uluslararası sempozyumda yirmi beşten fazla 
ülkeden gönderilen 90 bildiri ve üç davetli konuşma sunulmuştur. Başlangıçta 
tek yıllarda uluslararası, çift yıllarda ise ulusal kapsamda düzenlenen 
sempozyum, yurt dışı katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda 2010 
yılından itibaren her yıl INISTA adı ile uluslararası düzenlenmeye başlanmıştır. 
Sempozyum dizisinin ana gerekçelerinden biri olan Türkçe literatürün 
gelişmesine katkıda bulunmak hedefinden sapmamak amacıyla halen ASYU 
kısa adı ile çift yıllarda düzenlenmeye devam etmektedir.  
 
Sigma Dergisi’nin bu özel sayısını oluşturan ilk 8 bildiri, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte 
düzenlenmiş olan Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu 
2012 (ASYU 2012) çerçevesinde sunulmuş olan bildiriler arasından seçilmiş, 
yazarlar tarafından genişletilmiş ve Sigma Dergisi tarafından yeniden hakem 
değerlendirmesinden geçirilmiştir.  
 
Bu özel sayının oluşturulmasında değerli katkılarını esirgemeyen tüm yazarlara, 
bildirilerin değerlendirilmesinde görev alan hakemlere, ASYU 2012’ye ev 
sahipliği yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne ve Düzenleme Kurulu’na, 
ayrıca bu sayının basılmasında emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür 
ederiz. 
 
 
Prof. Dr. Tülay YILDIRIM (Y.T.Ü.) 
 
Yrd. Doç. Dr. Bülent BOLAT (Y.T.Ü.) 
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Araştırma Makalesi / Research Article 

EL YAZI KARAKTERLERİNİN KAPALI CEBİRSEL EĞRİLERLE 
MODELLENMESİ VE SINIFLANDIRILMASI 
 
 
İhsan PENÇE*, Bayram CETİŞLİ 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ISPARTA 
 
Geliş/Received: 06.02.2013   Revised/Düzeltme: 26.02.2013   Kabul/Accepted: 27.02.2013 
 
 
ÖZET 
 
Bu çalışmada el yazısı karakterlerinin kapalı cebirsel eğriler ile modellenip sınıflandırılması amaçlanmıştır. El 
yazısı rakamların sekizinci dereceden cebirsel denklemleri elde edilerek denklem katsayıları öznitelik olarak 
kullanılmıştır. Elde edilen katsayıların değişmez olabilmesi için sadece ölçekleme ve ötelemeye göre 
normalizasyonu yapılmıştır. Ayrıca dilsel kuvvetli ve uyarlamalı sinir bulanık sınıflayıcı (USBS) ile öznitelik 
seçimi yapılmıştır. Çalışmada Modified National Institute of Standards and Technology (MNIST) el yazısı 
rakam veri tabanı kullanılarak Bayes ve yapay sinir ağları ile önerilen yöntemin tanıma başarısı ölçülmüştür. 
Çalışmada elde edilen  %92.87 değerindeki tanıma oranı henüz diğer yöntemlerle kıyaslanabilir seviyede 
değildir. Ancak yöntemin geliştirilerek her karakterin bir denklemle ifade edilebileceği açıktır. Böylece 
karakterleri görüntü biçiminde saklamak yerine katsayılarla saklayarak daha az bellek kullanımı sağlanabilir.  
Anahtar Sözcükler: El yazısı, karakter tanıma, kapalı cebirsel eğriler, modelleme, Bayes, yapay sinir ağları, 
uyarlamalı sinir-bulanık sınıflayıcı. 
 
 
HANDWRITING CHARACTER MODELING WITH IMPLICIT CURVES AND CLASSIFICATION 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the classification and modeling of handwriting characters by using the implicit curves were 
aimed. Also, the coefficients of eighth degree implicit equations were used for classification of handwritten 
digits. Therefore, a variety of curve fitting methods were tested in the study. To be invariant, the 
normalization of the obtained coefficients was made according to only scaling and translation. Feature 
selection was also done with neuro-fuzzy classifier with linguistic hedges. In the study, the recognition rate of 
the method proposed with the Bayes and neural networks was measured by using entire and the certain part of 
MNIST database of handwritten digits. Recognition rate of 92.87 % was obtained, which in the study is not 
yet comparable to other methods. But it is clear that each character can be expressed with an equation by 
developing the method. By this way, the less memory using can be satisfied by storage of coefficients instead 
of the storage of image.  
Keywords: Handwriting, character recognition, implicit curves, modeling, Bayes, neural network, adaptive 
neuro-fuzzy classifier.  
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1. GİRİŞ 
 
Karakter tanıma konusu üzerine günümüzde pek çok çalışma olmuştur. Bu çalışmalar genel 
olarak otomatik karakter tanıma başlığı altında incelenmektedir. Karakter tanıma işlemi pek çok 
alanda kullanılmakta olup en yaygın örnekleri plaka tanıma, SPAM engelleme ve el yazısı 
tanımada görülmektedir. Bu çalışmada el yazısı karakterleri üzerinde durulmuştur. El yazısı 
karakterleri normal karakterlere göre daha zor ayırt edilmekte olup halen daha kesin çözüme 
ulaştırılamamış bir konu olarak kalmaktadır. Veri seti olarak MNIST [1] veri setinin seçilme 
sebebiyse fazla sayıda ve çeşitte el yazısı rakamlarını içeriyor olmasıdır. Bu sayede daha gerçekçi 
ve genel sonuçların alınması amaçlanmaktadır. Çalışma el yazısı karakterlerinin normalizasyonu, 
kapalı cebirsel eğriler ile modellenmesi, öznitelik seçimi ve farklı sınıflayıcılar ile 
sınıflandırılması olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Modelleme işlemi için literatürde birçok 
yöntem kullanılmıştır.  

Bunlar arasında Zernike momentler [2] ve Fourier tanımlayıcılar [3-4] en çok 
kullanılanlarıdır. Bu çalışmada ise karakterlerin modellenmesi için kapalı cebirsel eğriler 
kullanılıp elde edilen katsayılar sınıflayıcı için birer öznitelik olarak kullanılmıştır.  

Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada karakterlerin sadece kenarları değil 
tamamen kendileri 3-boyutlu olarak modellenmeye çalışılmıştır. Ayrıca günümüzde eğri ve 
yüzeyleri modellemede sıklıkla kullanılan Spline, Bezier ve NURBS [5] interpolasyonlarının 
parçalı yapısı yerine bir bütün olarak modelleme üzerinde durulmuştur. Karakterlerin ya da diğer 
nesnelerin parçalara ayrılmadan modellenmesi, zor bir problem olup eğri ve yüzeylerin 
matematiksel olarak daha iyi ifade edilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada parçalı yapı 
kullanılmayarak karakterlerin tek bir denklemle ifade edilebilmesi amaçlanmıştır.  

Literatürde MNIST karakter veritabanı için elde edilen tanıma oranları incelendiğinde 
sanal destek vektörlerinin 2. versiyonu (VSV2) ile %99.44 [6], gradiyent öznitelikleri üzerinde 
destek vektör sınıflayıcısı (SVC) ile %99.58 [7], katlamalı yapay sinir ağları ve elastik bozulma 
ile %99.60 [8], v.b. gibi çeşitli başarıların sağlandığı görülür. Bu çalışmada ise daha çok 
karakterlerin doğru şekilde modellenmesi ve denklemlerinin oluşturulması üzerine çalışılmıştır. 
Öznitelik olarak sadece elde edilen denklemin katsayıları kullanılmıştır. Literatürdeki diğer 
yöntemlere ait özniteliklerin de çalışmaya dâhil edilmesiyle tanıma oranının artacağı barizdir.  
 
2. NORMALİZASYON İŞLEMİ  
 
Karakterlerin standart boyutta ve biçimde olması, tanımadaki başarı oranında önemli bir yere 
sahiptir. Bu sebeple veri setindeki rakamlara normalizasyon işlemi uygulanmıştır. Bunun için 
öncelikle karakterlerin sınırları belirlenip bu sınırlardan kesilmesi işlemi yapılmıştır. Bunun amacı 
karakterlerin kapladığı alanın dışında kalan siyah bölgenin modelleme işlemi yapılırken sorun 
oluşturmasıdır. Sınırları yeniden belirlenen karakterlerin normalizasyon işlemine tutulmalarındaki 
amaç, her bir karakterin ortak sınırlara sahip olmasının istenmesidir. Bu sayede büyük boyutlara 
sahip rakamların normal boyutlardakine göre orantısız çıkan katsayılarının önüne geçilmektedir.  
Ayrıca resimdeki yerleri farklı olan aynı sınıftaki rakamlar farklı katsayılar üretebilmektedir. Bu 
nedenle rakamlar resim içinden çıkarılarak normalizasyona tabi tutulurlar.  

Normalizasyon, modellenecek veri kümesini koordinat merkezine taşır, x ve y 
yönündeki standart sapmaları 1 yapar [9]. Bu sayede rakam hem orijine taşınmış olur hem de 
düzlemde standart dağılım gösterir. Şekil 1’de orijinal rakamın sınır kümesinin belirlenmesi 
görülürken Şekil 2’de orijinal rakamın normalizasyon işlemi sonucundaki durumu görülmektedir.  

Rakamı ifade eden veri kümesinde toplam N adet nokta bulunduğunu ve ,  
ile ifade edildiğini varsayarsak eğrinin merkezini ifade eden , Denklem (1)’deki gibi elde edilir 
[9]. 

İ. Pençe, B. Cetişli                                                                               Sigma 5; 1-7, 2013 
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∑                                                                                                                                    1  
 

Sınır kümesinin her bir noktasından ağırlık merkezinin çıkartılmasıyla, verilen sınır 
kümesi koordinat merkezine taşınmış olur. Eğrinin kovaryans matrisi Denklem (2)’deki gibi 
hesaplanır [10].  
 

1
1

                                                                                                               2  

                  

Kovaryans matrisi Denklem (3)’teki gibi ayrılabilir.  
 

                                                                                                                                                     3  
                                                    

Burada  kovaryans matrisinin özvektörlerini,  ise özdeğerlerini ifade etmektedir.  
Normalizasyon sonucu oluşan yeni veri kümesi ,  ile ifade edilirse  

Denklem (4)’teki gibi hesaplanır. 
 

                                                                                                                 4  
 

Rakama ait yeni veri kümesi artık orijindedir.  
 

        
a)                                    b) 

 

Şekil 1. a) Orijinal rakam b) Sınırları 
belirlenmiş rakam 

 

    
a)                                                  b) 

 

Şekil 2. a) Orijinal rakam b) Normalize edilmiş rakam 
 

3. MODELLEME İŞLEMİ 
 
Modelleme işlemi bir karakterin uygun matematiksel denklemlerle ifade edilmesidir. Bu 
çalışmada kapalı cebirsel eğriler kullanılarak rakamlar polinom şeklinde ifade edilip katsayıları en 

El Yazı Karakterlerinin Kapalı Cebirsel Eğrilerle …                        Sigma 5; 1-7, 2013 



 
 

 4

küçük kareler yöntemi ile bulunmuştur. En küçük kareler yöntemi katsayıların bulunmasında en 
iyi yöntemlerden birisi olmakla beraber oldukçada hızlıdır.  

Karakterin kapalı cebirsel eğrilerle gösterim şekli olan ,  Denklem (5)’teki gibi 
hesaplanır [11]. 
 

,  
, ,   

                                                                                                                5  

 

Burada , kaçıncı dereceden kapalı cebirsel eğri ile işlem yapılacağını belirtmektedir. 
Dördüncü dereceden kapalı cebirsel eğri şu şekilde ifade edilir. 
 

,
 

 

Burada  ve  karakterin koordinat noktalarını gösterip Denklem (6)’da  ile ifade 
edilirken,  katsayılar vektörünü göstermekte olup Denklem (7) ile ifade edilir.  
 

1         …
      

                                                                                                          6  
 

       …
                                                                                                          7  

 

Katsayılar vektörü olan  en küçük kareler yöntemi kullanılarak Denklem (8) ile 
hesaplanır [12]. En küçük kareler yöntemi karakterin veri kümesinin uydurulacak cebirsel eğriye 
uzaklığının karesini minimum yapmaya çalışır.  
 

                                                                                                                                           8  
 

Burada  karakterin veri kümesini ifade etmektedir. 
Bu çalışmada kullanılan bütün rakamlar 8. dereceden kapalı cebirsel eğrilerle modellenmiştir. 
Yapılan çalışmalarda 8. derecenin rakamları modellemek için yeterli olduğu görülmüştür. Üç 
rakamının kapalı cebirsel eğrilerle oluşturulmuş gösterimi Şekil 3’te görülürken sekiz rakamının 
gösterimi ise Şekil 4’te görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. Üç rakamının kapalı cebirsel yüzeyi 
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Şekil 4. Sekiz rakamının kapalı cebirsel yüzeyi 
 
4. ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE SINIFLANDIRMA 
 
Sınıflandırma günümüzde pek çok uygulamada kullanılmakta olup karakterlerin doğru tespit 
edilmesinde de önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Bayes, yapay sinir ağları (YSA) ve USBS 
kullanılarak sınıflandırma işlemi yapılmıştır [13-16]. USBS sinir ağlarının öğrenme özelliği ile 
bulanık mantığın insan düşüncesine en yakın eğer-ise çıkarsama mantığını bir araya getiren bir 
yöntemdir [15]. Bu sınıflayıcının en büyük özelliği bulanık kümelere uygulanan ve matematiksel 
olarak üstel kuvvetlere karşılık gelen dilsel kuvvetlerdir. Dilsel kuvvetler, önemli özniteliklerin 
vurgulanmasını, önemsiz özniteliklerin ise sistemden zayıflatılarak uzaklaştırılmasını 
sağlamaktadırlar [16]. 

Çalışmada kullanılan bütün sınıflayıcılar için öznitelik olarak daha önce hesaplanan  
katsayılar vektörü kullanılmıştır.  
 
5. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
Bu çalışmada MNIST [1] veri setinde bulunan 28x28 boyutlarında 60000 adetinin eğitim setini ve 
10000 adetinin test setini oluşturduğu el yazısı rakamlar kullanılmıştır. Rakamların hepsi 8. 
dereceden kapalı cebirsel eğrilerle modellenmiş olup öznitelik olarak oluşturulan polinomun en 
küçük kareler yöntemi ile bulunan katsayıları kullanılmıştır. Derece olarak 8. derecenin 
seçilmesindeki amaç bu derecenin altındaki derecelerde el yazısı rakamların anlamlı şekilde 
modellenememesidir. Ayrıca 8. dereceden daha yüksek derecelerde de modellemenin daha iyi 
olduğu fakat tanıma oranının düştüğü görülmüştür. Bu duruma yüksek dereceli polinomların 
katsayı adetlerinin çok fazla olması sebep olmuştur. İlk bakışta katsayı adetinin fazla olması 
sınıflayıcı için daha fazla öznitelik anlamına geleceğinden faydalıymış gibi gözükebilir. Fakat 8. 
derecedeki seçici katsayı büyüklüklerinin ortaya çıkan yeni katsayılara dağıtılması sonucu 
sınıflandırmada tanıma oranının düştüğü gözlenmiştir. Bu sebeple 8. derecenin rakamları 3-
boyutlu modellemede uygun olduğuna karar verilmiştir.  

Modelleme sonucu elde edilen yüzey üzerinde belli bir değerin üzeri alınarak rakamı 
tekrar elde etmekte mümkündür. Bu durum modellemenin doğru bir şekilde yapıldığını da 
gösterir. Örnek olarak üç rakamına ait yüzey üzerinde karakterin çukur veya tümsek bölgelerini 
belirten  koordinatının 0.5 için belirttiği bölge Şekil 5’te görülmektedir.  
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a)                                     b) 

 

Şekil 5. a) Orijinal rakam b) Modelleme sonucunda geri elde edilen rakam 
 

Bu çalışmada sınıflayıcı olarak YSA ve Bayes kullanılmıştır. Ayrıca USBS’nin seçtiği 
önemli özniteliklerden faydalanmak için USBS, kullanılan iki sınıflandırma yöntemine dahil 
edilmiştir. Bu sayede USBS’nin önemli öznitelikleri bulma gücü ile Bayes ve YSA’nın 
sınıflandırmadaki gücü birlikte kullanılmıştır. Nitekim USBS normalde 45 adet olan öznitelik 
sayısını 23 adete indirmeyi başarmış olmakla beraber tanıma oranında da iyi sonuçlar vermiştir. 
Öznitelik sayısının azaltılmasındaki amaç sınıflayıcının eğitim süresini azaltmaktır. Nitekim 45 
öznitelik ile YSA kullanılarak eğitim süresi yaklaşık 8 saat olarak ölçülürken, 23 öznitelik ile 
YSA eğitim süresi yaklaşık 6 saat olarak ölçülmüştür. Farklı sınıflayıcılarda aradaki süre farkının 
dahada artacağı öngörülebilir.  

MNIST veri setinde 60000 eğitim ve 10000 test verisi kullanılarak elde edilen tanıma 
oranları Çizelge 1 ve Çizelge 2’ de görülmektedir.  
 

Çizelge 1. MNIST tanıma oranları 
 

Sınıflayıcı Öznitelik 
S. 

Tanıma 
O.(%) 

Eğitim S. 

Tanıma 
O.(%) 
Test S. 

Bayes 45 81.77 82.03 
YSA 45 95.80 92.87 

 
Çizelge 2. USBS ile MNIST tanıma oranları 

 

Sınıflayıcı Öznitelik 
S. 

Tanıma 
O.(%) 

Eğitim S. 

Tanıma 
O.(%) 
Test S. 

USBS-
Bayes 

23 84.89 85.80 

USBS-YSA 23 92.15 89.98 
 

Çizelgeler incelendiğinde USBS’nin Bayes sınıflayıcısına daha fazla katkıda bulunduğu 
görülmektedir. Eğitim ve test seti üzerinde en yüksek tanıma oranı ise YSA ile elde edilmiştir.  
 
6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
 
Bu çalışmada el yazısı rakamların sadece sınır bölgelerini belirten kenarları yerine bir bütün 
olarak 3-boyutlu şekilde kapalı cebirsel eğriler ile modellenip uygun sınıflayıcı yöntem ile 
sınıflandırılması üzerinde durulmuştur. Bütün rakamlar 8. dereceden kapalı cebirsel eğrilerle 
modellenmiş olup öznitelik sayısında çıkan fazlalık USBS’nin yetenekleriyle azaltılmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca oluşturulan 3-boyutlu yüzeylerden orijinal 2-boyutlu rakamların geri elde 
edilebileceği de görülmüştür. MNIST veritabanı üzerinde alınan %92.87’lik tanıma oranı ve 
öznitelik sayısı azaltıldığında elde edilen %89.98’lik tanıma oranları ilerisi için umut vaat etmekte 
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olup yöntemin geliştirilmesiyle birlikte her rakamın birer denklemle ifade edilebileceği açıktır. 
Böylece karakterleri görüntü biçiminde saklamak yerine katsayılarla saklayarak daha az bellek 
kullanımı sağlanabilir.  

Gelecekte, veri transferinde görüntü yerine transfer edilen katsayılarla veri iletim hızı 
arttırılabilir. Yeni ve daha verimli bir bilgi ya da görüntü sıkıştırma yöntemi, cebirsel eğri 
yöntemleri ile önerilebilir.  
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ÖZET 
 
Metinlerin sınıflandırılmasında en çok tartışılan sorun metinlerin nasıl temsil edileceğidir. Kelimelerin 
kendileri, kökleri, karakter ngramları ve anlamsal uzaylar en yoğun olarak kullanılan yöntemlerdir. Bu 
çalışmada saklı anlam indeksleme ve önerdiğimiz birlikte geçiş matrisi tabanlı anlamsal uzay yöntemleri diğer 
yöntemlerle 30 sınıflı bir veri kümesi üzerinde karşılaştırılmıştır. Birlikte geçme matrisi tabanlı yöntemin 
diğer tüm yöntemlere göre çok daha yüksek başarılara ulaştığı görülmüştür. Ayrıca yöntemin diğer tüm 
yöntemlerin aksine veri kümesindeki sınıf sayısı arttıkça başarısında büyük düşüşler olmadığı görülmüştür. 
Anahtar Sözcükler: Metin sınıflandırma, anlamsal uzay. 
 
 
EFFECTS OF TEXT REPRESENTATION METHODS IN SEMANTIC SPACE ON CLASSIFYING 
PERFORMANCE 
 
ABSTRACT 
 
The most discussed issue about classification of texts is how to represent them. Words, stem words, character 
ngrams and semantic spaces are the common methods. In this research latent semantic indexing and semantic 
space based on co-occurrence matrix methods are compared with other methods on 30 classed data set. 
According to other methods the semantic space based on co-occurrence matrix method performs higher 
success. In addition, performance success of this method does not decrease as much as other methods while 
number of classes increased. 
Keywords: Text classification, text categorization, semantic space.  
 
 
 

1. GİRİŞ 
 
Metinlerin nasıl temsil edileceği, metin sınıflandırma problemlerinin en temel sorusudur. Bugüne 
kadar bu soruya birçok cevap verilmiştir. En çok kullanılan metin temsil yöntemleri; kelimelerin 
kendilerinin, kelimelerin köklerinin, karakter ngram’larının metinlerdeki geçiş sayıları ve 
metinlerin anlamsal uzayda temsilidir [1]. Metinlerin anlamsal uzayda temsili için en çok 
kullanılan yöntem ise Saklı Anlam İndekslemedir [2]. Saklı anlam indekslemede metinler kelime 
uzayından daha düşük boyutlu anlam uzayına tekil değer ayrıştırması yapılarak 
dönüştürülmektedir. Bu yöntemle hem metinlerin hem de kelimelerin anlamsal koordinatları elde 
edilmektedir. Kelimelerin anlamsal uzaydaki koordinatları kelimelerin anlamsal benzerlikleriyle 
uyumludur. 
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Literatürde kelimelerin birbirlerine anlamsal benzerliklerini ölçmek için birçok çalışma 
yapılmıştır. Li ve arkadaşları, kelimelerin benzerliğini büyük metin kütüphanelerinde kelimelerin 
aynı metinde birlikte geçme sıklıklarını ve kelimelerin Wordnet [3] hiyerarşisinde birbirlerine 
olan uzaklıklarını birlikte kullanarak ölçmüşlerdir [4]. Sonuçlarını insan deneklerin verdiği 
cevaplarla karşılaştırmışlardır. Guihong Cao ve arkadaşları [5] ise kelimelerin aynı metinde 
birlikte geçme sıklıklarını Reuters külliyatında hesaplamışlardır. Amasyalı ve Beken [6], 
kelimelerin benzerlikleri büyük bir metin kütüphanesindeki kaç adet metinde birlikte geçtikleriyle 
ölçülmüşlerdir. Oliva ve arkadaşları, Wordnet’i ve cümlelerin çözümlenme ağaçlarını cümlelerin 
anlamsal benzerliklerini ölçmede kullanmışlardır [7]. Wenyin ve arkadaşları, kelimelerin ve 
metinlerin benzerliklerini iteratif bir yöntemle belirlemişlerdir [8]. 

Literatürde kelimelerin benzerliklerinin genelde kaç tane metinde birlikte geçtikleriyle 
ölçüldüğü görülmektedir. Bu yöntem metinlerin sınıflarına ihtiyaç duymadığı için eğiticisiz bir 
yöntem olarak düşünülebilir. “Eğer elimizde metinlerin sınıfları varsa benzerlik hesabı için daha 
etkin bir yöntem kullanılamaz mı?” sorusu bu çalışmanın çıkış noktalarından biridir. Diğer 
taraftan kelimelerin birlikte geçtikleri pencere boyutunun artışıyla, metinleri sınıflandırma 
başarısının da arttığı bilinmektedir. Bu nedenle literatürde pencere boyutunun en büyük hali olan 
aynı metin içinde geçme kullanılmıştır. “Pencere boyutunu daha da büyütmek mümkün müdür?” 
sorusu da bu çalışmadaki diğer çıkış noktamızdır. 

Çalışmamızda bu iki soruya tek bir cevap verilmiştir. Bir sınıfa ait tüm metinleri tek bir 
metin gibi düşünürsek hem pencere boyutunu arttırmış hem de sınıf bilgisini kelimelerin 
benzerlik hesabının içine katmış oluruz. Bu yönteme göre hesaplanan kelime benzerlikleriyle 
İngilizce köşe yazıları üzerinde yapılan denemeler sonucunda, diğer metin temsil yöntemleri en 
fazla %86.3’lük bir başarı elde edebilirken, önerdiğimiz yöntemin %98.6’lık başarıya ulaştığı 
görülmüştür. 
 
2. BİRLİKTE GEÇME MATRİSİ TABANLI ANLAMSAL UZAY(BİGM) 
 
Metinlerin birlikte geçme matrisi tabanlı anlamsal uzayda temsil edilmeleri için önce kelime 
köklerinin anlamsal uzaydaki koordinatları hesaplanmakta daha sonra bu koordinatlar kullanılarak 
metinlerin anlamsal uzaydaki koordinatları bulunmaktadır [6]. 

Kelimelerin anlamsal uzaydaki koordinatları birbirlerine anlamca yakınlıklarına göre 
oluşturulmaktadır. Harris [9], iki kelimenin birlikte geçtiği doküman / cümle sayısının iki 
kelimenin benzerliğiyle doğru orantılı olduğunu öne sürmüştür. Bu yaklaşımdan hareketle, 
kelimelerin anlamsal yakınlıklarını ifade etmek için birlikte geçme matrisi kullanılmıştır. Bu 
matris, kelimelerin seçilen pencere boyutu kadar aralıkta beraber kaç kez geçtiğini 
göstermektedir. Birlikte geçme matrisinin [i,j] hücresinin değeri, i. kelime ile j. kelimenin tüm 
metinler içinde çeşitli boyuttaki çerçevelerde birlikte bulunma sayılarını ifade eder. 

Birbirlerine uzaklıkları bilinen ancak koordinatları bilinmeyen nesnelerin bir uzaklık 
matrisine uygun olan sayısal koordinatlarının bulunması için Çok Boyutlu Ölçekleme (Multi 
Dimensional Scaling) [10, 11] metodu kullanılmaktadır. Kelimelerin birlikte geçme matrisi 
anlamsal bir yakınlık matrisi olduğundan ters çevrilerek (uzaklık=1/yakınlık) anlamsal uzaklık 
matrisi elde edilmekte ve çok boyutlu ölçekleme fonksiyonuna verilmektedir. Bu işlem 
sonucunda kelimelerin anlamsal uzaydaki koordinatları elde edilmektedir. 

Metinlerin anlamsal uzaydaki koordinatları bulunurken, içerdikleri kelime 
koordinatlarının ortalaması alınmaktadır. 

Bu çalışmada, Amasyalı ve Beken’in [6] önerdiği bu yöntemin benzerlik matrisi 
oluşturma süreci irdelenmiştir. Amasyalı ve Beken, benzerlik matrisi oluşturulurken 
sınıflandırılacak metin kümesinden ayrı olarak harici bir doküman kütüphanesi kullanılmışlardır. 
Kelimelerin birbirlerine benzerliklerini kaç dokümanda birlikte geçtiklerine göre ölçülmüş ve 
kelime koordinatları bu verilere göre hesaplanmıştır. 

Bu çalışmanın başlangıç noktasında, birlikte geçme matrisini oluştururken harici ve 
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sabit olarak kullanılan kütüphane yerine sınıflandırılacak metinlerin kendilerinin kullanılmasının 
probleme özgü bir anlamsal uzayın oluşturulmasını sağlayacağı düşünülmüştür. 

Birlikte geçme matrisinin oluşturulmasında kullanılan pencere boyutu çok küçük 
seçildiğinde matrisin içerisindeki çoğu değer 0 olacaktır ve bunun sonucu olarak Çok Boyutlu 
Ölçekleme yöntemine kelime koordinatlarını hesaplaması için çok az miktarda veri 
verilebilecektir. Bu sebeple literatürdeki çalışmalarda pencere boyutu tüm metin olarak 
kullanılmıştır. Pencere boyutunun artışının performans üzerindeki olumlu etkisi düşünüldüğünde 
pencere boyutunun daha da büyütülmesi fikri doğmuştur. Bunun sonucu olarak bu çalışmada 
pencere boyutu olarak “aynı sınıf” seçeneği önerilmiştir. Buna göre iki kelimenin benzerliği kaç 
sınıfta birlikte geçtiklerine göre ölçülür. Buna göre aynı sınıftaki tüm metinler tek bir metinmiş 
gibi düşünülmektedir. Bu yaklaşım ayrıca, sınıf bilgisini de kullandığı için, “aynı metin”i pencere 
boyutu olarak kullanan diğer yöntemler eğiticisiz olarak ifade edilebilecekken, eğiticili bir 
yöntem olarak düşünülebilir. Bu sayede kelimelerin benzerlikleri hem pencere boyutu 
büyütüldüğünden hem de sınıf bilgisi işin içine katıldığından hem daha doğru hem de eldeki 
sınıflandırma problemine özgü bir biçimde belirlenebileceği düşünülmüştür. Bu fikirsel altyapının 
gerçek bir problem üzerinde sınanması için denemelerimiz 30 sınıf içeren bir veri kümesi 
üzerinde yapılmış ve performansı literatürdeki birçok yöntemle karşılaştırılmıştır. 
 
3. KARŞILAŞTIRMADA KULLANILAN DİĞER METİN TEMSİL YÖNTEMLERİ 
 
Bu bölümde birlikte geçme matrisi tabanlı anlamsal uzayın performansının karşılaştırıldığı diğer 
metin temsil yöntemlerine yer verilmiştir. 
 

Sayılar: Metinlerdeki toplam kelime ve noktalama işaretlerinin sayılarını, cümle başına oranlarını 
içerir. 
 

Kelimeler: Bu temsil yönteminde metinler içerdikleri kelimelerin frekanslarıyla ifade edilirler. Bu 
yönteme göre satırlarında metinlerin, sütunlarında kelimelerin yer aldığı bir matris oluşturulur. 
Matrisin [i,j] gözünde i.metinde j.kelimenin kaç kere geçtiği bilgisi tutulur. Matrisin satır sayısı 
metin sayısına, sütun sayısı ise tüm metinlerde en az bir kere geçen farklı kelime sayısına eşittir. 
 

Kelime Kökleri: Kelimeler yönteminden tek farkı kelimelerin kendilerinin yerine köklerinin 
kullanımıdır. Kelime kökleri kullanımıyla “visiting” ve “visited” kelimelerinin ikisi de “visit” 
kökü ile ifade edilmektedir ki bu sayede metinlerin temsil edildiği boyut sayısı azalmaktadır. 
 

Karakter Ngram’ları: Ngramlar N boyutlu karakter çerçeveleridir. 2Gram iki boyutlu, 3Gram ise 
üç boyutlu karakter kümesidir. Kelimeler yönteminden tek farklı kelimelerin kaç kere geçtikleri 
yerine Ngramların kaç kere geçtiklerinin kullanılmasıdır. 
 

Saklı Anlam İndeksleme: Literatürde en yaygın kullanıma sahip özelliklerden biridir. Doküman 
Matrisi (A) üzerinde Tekil Değer Ayrıştırma (Singular Value Decompositon) yaparak metinlerin 
ifadesinde kullanılan boyut sayısını azaltır. Bunun için A matrisi (m*n’lik bir matris, m→metin 
sayısı, n→farklı kelime sayısı) aşağıdaki eşitliğe göre öz değer-öz vektör çarpanlarına ayrılır. 
 

Amn Umr.Srr.Vrn                                 (1) 
 

Bu işlem sonunda S matrisinde, öz vektörlerin öz değerleri diyagonalde büyükten 
küçüğe sıralanır. Kullanıcının seçtiği boyut (r) kadarı işleme alınarak, A matrisi r boyutlu U 
matrisine dönüşmüş olur. Bu sayede n boyutlu metinler, r boyutlu anlamsal bir uzayda temsil 
edilmiş olurlar. 
 

Kavram Genelleştirme: Metinlerde geçen kelimelerinin yerine bunların genelleştirilmiş hallerinin 
kullanılmasıdır. Örneğin “elma”, “armut”, “kiraz” kelimeleri yerine “meyve” kavramı 
kullanılacaktır. Diğer bir deyişle kelimeler ait oldukları genelleştirilmiş kavramlara göre 
kümelenecektir. Bunun için kelimelerin ve genelleştirilmiş hallerinin yer aldığı bir kaynağa 
ihtiyaç vardır. Bu kaynak için, İngilizce metinlerle çalıştığımızdan Wordnet [3] kullanılmıştır. 
Wordnet’te yer alan “hypernym” ilişkilerinden yaklaşık 80 bin tane kavram-üst kavram ikilisi 
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çıkarılmıştır. Bir kelime kavram-üst kavram ikilileri listesindeki kavramlar içinde yer alıyorsa, 
onun yerine karşılık gelen üst kavram kullanılarak metinlerin ifade edildiği boyut sayısı 
azaltılmıştır. 
 
4. DENEYSEL SONUÇLAR 
 
Kullanılan veri kümesinde 30 yazarın her birine ait 50’şer yazı bulunmaktadır. Diğer bir deyişle 
1500 örneği 30 sınıfı olan bir sınıflandırma problemi çözülmek istenmiştir. Problemde eşit sayıda 
örnekler içeren 30 sınıfa ait metinler olduğundan rastgele başarı oranı %3,33’tür. Metinler çeşitli 
yöntemlerle temsil edildikten sonra WEKA [12] kütüphanesinde yer alan karar ağacı (J48), en 
yakın komşu (IB1), karar destek makinesi (SMO), rastsal ormanlar (RF) ve Naive Bayes (NB) 
sınıflandırma algoritmalarıyla modellenmiştir. Algoritmaların sınıflandırma performansları 10’lu 
çapraz geçerleme ile ölçülmüş ve ortalamaları alınmıştır. 

Metinlerde her sınıfta çok fazla kullanılan özelliklerin ayırt ediciliği az olmasına karşın, 
çok az kullanılan özellikler de gereksiz yere veri kümesinin boyutunu arttırmaktadır. Bu nedenle 
veri kümesinin boyutunu azaltmak için kelimeler, kelime kökleri ve karakter Ngram’ları 
özelliklerini kullanan tüm temsil yöntemlerinde minimum-maksimum frekans aralığında kalan 
özellikler kullanılmıştır. Minimum ve maksimum frekans değerlerinin belirlenmesinde birçok 
deneme yapılmış ve 10-100 aralığının kullanılmasına karar verilmiştir. 

Birlikte geçme matrisi tabanlı anlamsal uzay yönteminin, birlikte geçme matrisinin 
oluşturulmasında kullanılan pencere boyutu ve metinlerin anlamsal uzayda temsil edileceği boyut 
sayısı olmak üzere 2 parametresi bulunmaktadır. Bu parametrelerin sınıflandırma performansına 
etkileri incelenmiştir. Pencere boyutu parametresinin etkileri Çizelge 1’de gösterilmiştir. 5 farklı 
pencere boyutu için, 5 farklı sınıflandırıcı ile elde edilen sonuçlar yüzde başarı türünden 
verilmiştir. Tüm pencere boyutlarında, metinlerin anlamsal uzayda temsil edileceği boyut sayısı 
50’dir. Pencere boyutunun yanında o pencere boyutu kullanıldığında birlikte geçme matrisindeki 
“0”ların yüzdelik oranı verilmiştir. 
 

Çizelge 1. Pencere Boyutunun Başarıya Etkisi 
 

Pencere Boyutu J48 IB1 SMO RF NB
(0 oranı)      

2 (99.7) 25.5 29.8 36.4 34.3 49.9 

3 (99) 32.1 39.6 45.1 40.9 47.8 

5 (98.6) 36.4 42.6 49.5 43.4 52.9 

Aynı metin (60) 44.5 58.0 70.9 53.7 68.9 

Aynı sınıf (11) 86.3 93.2 98.6 90.5 96.2 
 

Pencere boyutunun bir sayı olması iki kelimenin tüm metinlerde o sayı büyüklüğündeki 
bir pencere içinde kaç kez birlikte bulunduğunu göstermektedir. Aynı metin ya da sınıf içinde 
olması ise sırasıyla iki kelimenin birlikte bulundukları metin ya da sınıf sayısını göstermektedir. 
Buna göre pencere boyutu “aynı metin” ise birlikte geçme matrisindeki sayılar 0 ile toplam metin 
sayısı aralığında, pencere boyutu “aynı sınıf” ise sayılar 0 ile sınıf sayısı aralığında olacaktır. 

Çizelge 1 incelendiğinde, başarı oranlarının değişmesinde birlikte geçme matrisinde 
bulunan “0” değerlerinin oranının büyük etkisi olduğu görülmektedir. Bir veri kümesinde 
herhangi iki kelimenin 2, 3 ya da 5 pencere boyutunda birlikte bulunma olasılığı çok düşük 
olduğundan matris “0” değerleri ile doludur. Bu da kelimelerin dolayısıyla metinlerin 
koordinatlarının isabetli yerleştirilememesine sebep olmaktadır. Pencere boyutu artıp, “0” ların 
sayısı azaldıkça kelimeler arasındaki benzerliğe dair daha fazla bilgi kullanılmaktadır. Bu sayede 
kelime koordinatlarının anlamlılıkları ve dolayısıyla sınıflandırma başarısı yükselmektedir. Bu 
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sonuçlar beklentilerimizle uyumlu olduğundan pencere boyutu olarak “aynı sınıf”ın 
kullanılmasına karar verilmiştir. 

Birlikte geçme matrisi tabanlı anlamsal uzay yönteminin ikinci parametresi olan 
metinlerin kaç boyutlu bir uzayda ifade edileceğini belirlemek içinde benzer bir deneme 
yapılmıştır. Metinler sırasıyla 50, 30 ve 10 boyutlu uzaylarda temsil edilmişler ve boyutun hem 
saklı anlam indekslemede hem de birlikte geçme matrisi tabanlı anlamsal uzayda etkileri 
incelenmiştir. Çizelge 2’de boyut sayısının başarıya etkisi görülmektedir. Birlikte geçme matrisi 
tabanlı anlamsal uzayda pencere boyutu “aynı sınıf” olarak kullanılmıştır. 
 
Çizelge 2. Birlikte geçme matrisi tabanlı anlamsal uzayda (BiGM) ve saklı anlam indekslemede 

(SAİ) boyutun başarıya etkisi 
 

Yöntem J48 IB1 SMO RF NB
-boyut      

BiGM-50 86.3 93.2 98.6 90.5 96.2 

BiGM-30 77.3 85.9 90.6 82.7 90.1 

BiGM-10 53.7 59.6 51.9 59.3 62 

SAİ-50 40.7 32.1 50.6 40.1 50 

SAİ-30 13.5 22.8 8.7 20.2 16.7 

SAİ-10 12.6 18.1 5.7 18 12 
 

Çizelge 2 incelendiğinde her iki yöntemde de metinlerin temsil edildikleri boyut sayısı 
arttıkça başarı oranının arttığı görülmektedir. Bununla birlikte geçme matrisi tabanlı anlamsal 
uzayın (BiGM) saklı anlam indekslemeye (SAİ) göre çok daha başarılı sonuçlar ürettiği 
görülmektedir. Bu sonuçlara göre boyut sayısı olarak 50’nin kullanılmasına karar verilmiştir. 
Muhtemelen daha büyük boyut sayısı kullanımı başarı oranını daha da arttıracaktır. 

Birlikte geçme matrisi tabanlı anlamsal uzayın iki parametresinin değerlerinin seçimi 
işlemi tamamlandıktan sonra yöntemin diğer metin temsili yöntemleriyle karşılaştırılması 
yapılmıştır. Çizelge 3’te metinlerin temsilinde kullanılan yöntemler, boyut sayıları ve WEKA’da 
yapılan sınıflandırma denemelerinin sonuçları yüzdelik başarı türünden verilmiştir. 
 

Çizelge 3. Yöntemlerin Başarı Oranları 
 

KullanılanTemsil Yöntemi 
(özellik sayısı) J48 IB1 SMO RF NB  

Sayılar (10) 41.4 39.9 33.1 47.7 40.4  

Kelime Kökleri (4137) 38 6.7 68.9 32.8 58.7  
2gramlar (537) 25.8 15.5 37.2 25.9 41.3  

3gramlar (5144) 41 8.4 68.9 32.8 58.1  
Kelimeler (6323) 44.9 14.13 82.3 34.7 60.9  

BiGM (50) 86.3 93.2 98.6 90.5 96.2  
SAİ (50) 40.7 32.1 50.6 40.1 50  

Kavram Genelleştirme (1487) 38.5 72.3 72.3 47.5 57.3  
 

Çizelge 3 incelendiğinde önerdiğimiz “Birlikte geçme matrisi tabanlı anlamsal uzay”ın 
diğer yöntemlere göre çok daha başarılı olduğu (%98.6) görülmektedir. Ayrıca en başarılı 
sınıflandırma algoritmasının destek vektör makineleri (SMO) olduğu, yüksek boyutlu veri 
kümelerinde en yakın komşu algoritmasının (IB1) başarısız olduğu, karakter 3gramlarının 
2gramlardan daha başarılı olduğu, kelimelerin kendilerini kullanmanın köklerini ve 
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genelleştirilmiş hallerini kullanmaktan daha iyi olduğu da göze çarpmaktadır. 
Yüksek başarısının yanında kullanılan sınıflandırıcıya en az duyarlı yönteminde yine 

birlikte geçme matrisi tabanlı anlamsal uzay olduğu görülmektedir. Örneğin ikinci en başarılı 
temsil yöntemi olan kelimeler, SMO ile %82.33’lük başarı elde ederken, 1NN ile başarısı 
14.13’tür. Bunun sebebi temsil yönteminin içerdiği boyut sayısıdır. Boyut sayısı ne kadar 
büyükse, sınıflandırıcı performansları arasındaki farklılık o kadar artmaktadır. Önerdiğimiz 
yöntem, metinleri az sayıda boyutta temsil ettiğinden kullanılan sınıflandırıcıya duyarlılığı azdır. 

Buraya kadarki denemelerde 30 sınıflı bir veri kümesi kullanılarak denemeler 
yapılmıştır. Veri kümesindeki sınıf sayısının artışının problemin zorluğunu arttırdığı bilinen bir 
olgudur. Sınıf sayısının birlikte geçme matrisi tabanlı anlamsal uzay ve saklı anlam indeksleme 
yöntemleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 30 sınıflı veri kümesinden 10 sınıflı rastgele 
bir alt veri kümesi elde edilmiştir. Çizelge 4’te bu iki yöntemin başarı oranları verilmiştir. Her iki 
yöntemde de 50 boyutlu uzaylar kullanılmıştır. Birlikte geçme matrisi tabanlı anlamsal uzayın 
pencere boyutu “aynı sınıf” tır. 
 
Çizelge 4. Birlikte geçme matrisi tabanlı anlamsal uzayda (BiGM) ve saklı anlam indekslemenin 

(SAİ) sınıf sayısına göre başarıları 
 

 
Çizelge 4 incelendiğinde sınıf sayısının artışının başarıyı her iki yöntemde de düşürdüğü 

görülmektedir. Ancak bu düşüş saklı anlam indeksleme de çok fazla iken birlikte geçme matrisi 
tabanlı anlamsal uzayda çok daha azdır. Bu denemeden çıkan sonuca göre önerdiğimiz yöntemin 
yüksek sınıf sayısına sahip veri kümelerinde başarıyla kullanılabileceği söylenebilir. 

 
5. SONUÇLAR VE GELECEK ÇALIŞMALAR 
 
Metinlerin ve kelimelerin anlamsal yakınlıklarının bilgisayarlarca belirlenebilmesi; metin 
sınıflandırma, insan hafızasının modellenmesi, metin özetleme, otomatik soru cevaplama gibi 
birçok uygulama alanına sahiptir. 

Literatürde bu amaçla birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda, kelimelerin anlamsal 
benzerlikleri temelde ya metin-kelime matrisi üzerinde tekil değer ayrıştırma yapılarak, ya kaç 
dokümanda birlikte geçtiklerine bağlı olarak ya da önceden oluşturulmuş bir taksonomi üzerinden 
yapılmaktadır. 

Bu çalışmada, metinlerde geçen kelimelerin benzerlikleri hesaplanırken metinlerin sınıf 
bilgilerinin de kullanımı önerilmiş ve mevcut yaklaşımlara göre metin sınıflandırma problemleri 
için çok daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. İki kelimenin benzerlik ölçütü olarak kaç sınıfta 
birlikte geçtiklerini kullanan yaklaşımımız, hem birlikte geçme matrisinin seyrekliğini azaltıp 
hem de metin sınıflandırma problemlerinde mevcut olan metin sınıfı bilgisini kelimelerin 
anlamsal benzerliklerinin ölçümünde kullanmaktadır. Birlikte geçme matrisindeki her bilgi, 
kelimelerin ve dolayısıyla metinlerin anlamsal uzaydaki koordinatlarının belirlenmesinde bir kısıtı 
ifade etmektedir. Bu matris ne kadar seyrek olursa o kadar az kısıt olmakta ve kelime 
koordinatları gürbüz olarak oluşturulamamaktadır. Matrisin seyrekliği önerdiğimiz yolla 
azaltıldığında ise, çok sayıda kısıta uyan koordinatlar daha gürbüz bir şekilde 
oluşturulabilmektedir. Birlikte geçme matrisi oluşturulurken doküman sayılarını kullanmak metin 
sınıflandırma problemlerinde elde olan sınıf bilgisini kullanmamaktadır. Bu değerli bilginin 

Problemdeki sınıf sayısı 
(yöntem) J48 IB1 SMO RF NB 
30 (BiGM) 86.2 93.2 98.6 90.4 96.2 

10 (BiGM) 92 95.4 99.6 96.4 99.2 

30 (SAİ) 40.7 32.1 50.6 40.1 50 

10 (SAİ) 56 69.8 72.8 64.2 59 
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kelimelerin benzerlik ölçütüne dahil edilmesi kelimelerin anlamsal benzerliklerinin eldeki 
problem alanına özgü olarak belirlenmesine ve dolayısıyla metinlerin daha başarılı 
sınıflandırılmasına olanak sağlamaktadır. 

Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular aşağıda listelenmiştir: 
 

- Önerilen yöntem, mevcut metin temsili yöntemlerine göre çok daha başarılıdır. 
- Yöntem, özellikle sınıf sayısı fazla olan problemler için uygundur. Az sınıf sayısına 

sahip veri kümelerinde çoğu kelimenin birbirine benzerliği aynı olacağından kelimelerin 
koordinatları gürbüz bir şekilde belirlenemeyecektir. Sınıf sayısı az olan problemlerde pencere 
boyutu olarak “aynı metin” kullanımı daha başarılı olacaktır. 

- Yöntem harici metin kütüphanelerine ihtiyaç duymamaktadır. Eğitim kümesindeki 
metinler yeterli olmaktadır.  

- Önerilen yöntem herhangi bir dile özgü değildir. Her dil için kullanılabilir. 
- Eşanlamlı kelimelerin tek bir kelime olarak değerlendiriliyor oluşu metodun 

dezavantajıdır.  
- Metinlerin anlamsal koordinatlarının hesabı, eğitim işlemi sırasında zaman almakla 

birlikte, test işlemi metinler oldukça az sayıda boyutla ifade edildiğinden oldukça hızlı 
yapılabilmektedir. 
 

Bu çalışmada kullanılan veri kümesine 
www.kemik.yildiz.edu.tr/data/File/30Columnists.z ip adresinden erişilebilir. 

Önerdiğimiz metin temsil yönteminin, metin boyutlarının çok kısa olduğu sosyal 
paylaşım platformlarındaki mesajların sınıflandırılmasında etkin olarak kullanılabileceği 
düşünülmektedir. 
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ÖZET 
 
Tıp Eğitimi, uğraştığı alanın insan hayatı olması nedeniyle insanlığın en eski dönemlerinden beri hayatımızda yer 
alan ve çok önem arz eden bir bilim dalıdır. Üniversitelerin en gözde bölümlerinden olan ve genellikle en yüksek 
puanlar ile öğrenci kabul eden Tıp Fakülteleri müfredatlarını çağımız koşullarının getirdiği kolaylık ve imkânlardan 
faydalanabilir hale getirmeye çalışmaktadırlar. Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulamaları birçok alanda 
kullanılmaktadır. Günümüzde birçok üniversite bazı bölümlerini uzaktan eğitim verecek şekilde açmakta ve öğrenci 
kabul etmektedir. Ancak uzaktan eğitim sitelerinde yer alan uygulamalarda öğrenim kuramları, insan-bilgisayar 
etkileşimi ve öğrenim hedefleri açısından bilimsel bağlantı çoğu zaman kurulmamaktadır. Bu çalışmada KTÜ Tıp 
Fakültesi Dönem II öğrencilerine yönelik bir uzaktan eğitim sitesi hazırlanmıştır. Hazırlanan uzaktan eğitim sitesinin 
içeriği anatomi dersinden alınmıştır. Bu çalışmada hazırlanan uzaktan eğitim sitesinin benzerlerinden farkı sunu, 
video film gibi standart ders materyalleri yanında öğrenim hedefleri ile bağlantılı insan-bilgisayar etkileşimine imkân 
veren uygulamalara da yer veriyor olmasıdır. Site içeriğinde yer alan bu uygulamalar dört başlık altında yer 
almaktadır. Uygulamalarda kullanılan anatomi resimleri üzerinde görüntü işleme yapılarak öğrencilerin bilmesi 
gereken anatomik terimler tespit edilmiş ve bu terimler veritabanına kayıt edilmiştir. 
Anahtar Sözcükler: İnsan bilgisayar etkileşimi, tıp eğitimi, uzaktan eğitim, anatomi. 
 
 
OBSERVING HUMAN-COMPUTER INTERACTION AT LONG-DISTANCE LEARNING SITE 
PREPARED FOR MEDICAL EDUCATION 
 
ABSTRACT 
 
Because human life is its scope, medical education, is a field of great importance which takes place in our daily life 
since the oldest periods of humanity. Faculties of medicine, which are one of the most popular departments in 
universities and generally accept students with the highest grades, are struggling to make their curriculums use of 
facilities and possibilities brought by our age. Web-based distance learning applications are used in lots of fields. 
Today, lots of universities start and accept students to some of their departments to give education via long-distance 
learning. However, in applications involving in long-distance learning sites, lots of times scientific connection cannot 
be established from the learning theories, human-computer interaction and learning targets point of view.   In this 
study, a long distance learning site is prepared for KTU Faculty of Medicine II. Term students. The content of the 
long distance learning site prepared, is acquired from anatomy lecture. The difference between long-distance learning 
site made in this study and the others, beside standard lecture materials like presentations, videos, films… etc, 
additional applications related to learning targets giving possibility for human-computer interaction are included.  
These applications taking place in the content of the site are lie in four topics. By performing image processing on 
anatomy pictures used in the applications, anatomic terms, students need to know, are detected and registered to 
database. 
Keywords: Human-Computer interaction, medical education, distance education, anatomy.  
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1. GİRİŞ 
 
Tıp biliminin ne kadar dinamik olduğu ve tıp eğitimi uygulamalarının ne kadar çabuk değiştiği 
düşünüldüğünde, bu eğitimin en iyi nasıl sunulacağına dair arayışların ivme kazanarak sürmesi 
şaşırtıcı değildir. Bu arayışlara paralel olarak dünya genelindeki tıp fakültelerinde farklı eğitim 
modelleri benimsenmekte ve uygulamaya konmaktadır [1]. 

Bu değişimler karsısında tüm dünyada pek çok Tıp Fakültesinin eğitim programında bir 
değişim yaşanmaktadır. Tıp Fakültelerinde yıllardır süregelen klasik eğitim anlayışı yerini 
entegre, interaktif ve aktif uygulamalara (probleme dayalı örgenim gibi) bırakmakta ve giderek 
gelişen teknoloji sayesinde de son on yıl içerisinde E-Öğrenme gibi daha aktif uygulamalar 
kendini göstermektedir [2,3,4]. 

Görsel bir bilim dalı olan anatomi, tıp fakültelerinde temel bilimler başlığı altındaki 
eğitim öğretim programları içerisinde önemli bir yere sahiptir[5]. Öğretme-öğrenme sürecinde 
görsel yöntemlerin işitsel ve diğer yöntemlere oranla etkinliği, anatomi öğreniminde 
uygulamaların önemini ortaya koymaktadır. Öğrenilenlerin % 83'ü görme, % 11'i işitme, geri 
kalanı da diğer duyular yoluyla edinilmektedir. Zaman sabit tutulmak üzere insanlar 
okuduklarının % 10'unu, işittiklerinin % 20'sini, gördüklerinin % 30'unu, hem görüp hem 
işittiklerinin % 50'sini, söylediklerinin % 70'ini, yapıp söylediklerinin ise % 90'ını 
hatırlamaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında, öğretme-öğrenme sürecinde görsel işitsel araç-gereçler 
kullanılmasının öğrenmeye yaptığı katkı tartışılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır [6].  

Uzaktan Eğitim, en genel anlamıyla öğrencileri ve öğretimi zamandan ve mekândan 
ayıran bir eğitim şeklidir [7]. Web Tabanlı Eğitim (WTE), uzaktan eğitim, bilgisayar destekli 
eğitim ve internetin bir arada kullanıldığı bir sistem olarak oraya çıkmıştır [8]. WTE sistemleri; 
gelişen web teknolojileri ve bilgisayar konferans sistemleri sayesinde zaman, mekan ve 
uzaklıktan bağımsız bir şekilde öğrencilerin birlikte çalışmalarına olanak veren oluşumlardır 
[9].WTE, öğrenciler için yeni ve zengin öğrenme yaşantıları sağlayan önemli öğrenme 
ortamlarından birisi olma yolundadır [10].Bu çalışmada KTÜ Tıp Fakültesi Dönem II öğrencileri 
ile yapılmıştır. Dönem II müfredatında yer alan Anatomi dersinin IV. Kurul’una(Sindirim ve 
Metabolizma Sistemlerine) ait ders içeriği bir web sitesine aktarılarak bir WTE ortamı 
oluşturulmuştur. Gönüllü olan dönem II öğrencilerine bu siteye erişim izni verilmiştir. 
Öğrencilere siteyi nasıl kullanacakları hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve üniversitedeki 
normal eğitimlerine devam ederken yardımcı kaynak olarak da hazırlanan siteyi kullanmaları 
istenmiştir. Siteyi kullanan öğrencilerin kullanım bilgileri kayıt altına alınmış ve çalışma sonunda 
öğrencilere siteyi değerlendirmeleri için bir anket uygulanmıştır. Bu ankette İnsan Bilgisayar 
Etkileşiminin ne oranda gerçekleştiğinin tespitine yönelik sorular yer almaktadır. 

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) sisteminin amacı da bilgisayarı daha hızlı ve insana 
daha doğal gelecek yollarla kullanılabilir hale getirmektir [11]. İnsan Bilgisayar Etkileşimi 
çalışma alanı, insan ve bilgisayar arasındaki etkileşimi konu edinmesinden dolayı insan davranışı, 
psikoloji, bilişsel bilimler, bilgisayar teknolojileri ve yazılım mühendisliği yanında ergonomi, 
grafik ve endüstriyel tasarım, sosyoloji, antropoloji ve eğitim bilimleri gibi alanlarla da ilişkili bir 
çalışma alanıdır [12]. Sistemin dört ana bileşeni vardır: kullanıcı, görev( task), araç/ arayüz( tool), 
bağlam( context) [13]. 
 
2. YÖNTEM 
 
Bu çalışma KTÜ Tıp Fakültesi Dönem II öğrencileri ile yapılmıştır. Çalışma başlatılmadan önce 
öğrencilere “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” dağıtılarak içerik ve süreç hakkında 
bilgilendirme yapılmıştır. Katılımı tamamıyla gönüllülük esasına dayalı olan çalışmamıza 
üniversiteye kayıtlı ve 2011-2012 eğitim döneminde aktif öğrenci durumunda olan 227 dönem II 
öğrencisi içinden 93 tanesi katılım başvurusu yapmıştır. Başvuru yapan 93 öğrenciden 59’u 
hazırlanan uzaktan eğitim sitesini kullanmıştır. Başvuru yapan ve siteyi kullanan tüm öğrencilere 
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siteyi nasıl kullanacaklarını anlatan bir sunu dosyası gönderilmiştir. Ayrıca sitenin içinde yer alan 
uygulamaların ara yüzünde ve menü düğmeleri içinde yer alan yardım kısmında da gerekli 
açıklamalar yapılmıştır. 

Sitenin tasarımında eğitsel materyallerde görsel tasarım ilkelerine dikkat edilmiştir. 
Özellikle akıcılığı ve uyumu sağlaması açısından sitede aynı tema (zemin rengi, yazı rengi) 
kullanılmıştır. Temayı oluşturan zemin rengi ile yazı renklerinin birbirine yakın olmayan 
renklerden seçilerek okunurluğu artırmaya ve gözü çok fazla yormamasına dikkat edilmiştir. 
Biçimsel olarak da site mümkün olduğunca sade hazırlanmış gereksiz içeriklerden arındırılmıştır. 
Öğrencilerin kullanacağı kontrol düğmeleri erişimi kolay ve ilk bakışta dikkati çekecek şekilde 
yerleştirilmiştir. 
 
3. İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİNİN SAĞLANMASI 
 
Öğrencilerin ders kitapları veya çeşitli anatomi atlasları üzerinde gördüğü ve öğrendiği anatomi 
kavramlarını bilgisayar ortamına aktarırken en önemli sorunlardan birisi insan bilgisayar 
etkileşiminin düzgün bir şekilde sağlanmasıydı. Bunun için akla gelen ilk ve en basit yöntem 
kitap, atlas vb. kaynaklardaki içeriğin taratılıp dijital ortama çevrilmesi ve ortaya çıkacak olan 
resimleri öğrenim hedeflerine göre ekranda gösterilmesidir. Ancak bu şekilde bir içeriğe sahip bir 
sitenin normal bir kitap ve atlasın dijital ortama çevrilmiş haline benzeyeceği ve çok kısıtlı bir 
insan bilgisayar etkileşimine sahip olacağı açıktır. Bu nedenle bu çalışmada öğrencilerin 
kullandıkları içerikle daha fazla etkileşime girebilmeleri hedeflenmiştir. Öğrencilerin resimler ile 
etkileşime girebilmeleri için resimler üzerinde etkileşimli noktalar tanımlanması düşünüldü. 
Kullanılacak her anatomi resminde öğrencinin bilmesi gereken anatomik terimlerin yer aldığı 
yerler tespit edilip bu yerlere “anatomy dot” adını verdiğimiz özel nesneler yerleştirildi. Takip 
eden başlıklarda bu çalışmanın insan bilgisayar etkileşimine olanak verebilmesi için yapılan işlem 
basamaklarına ve bu basamaklarda gerçekleştirilen işlemlere ait açıklamalara yer verilmiştir. 
 
3.1. Resimlerin Uygun Forma Getirilmesi 
 
 “Anatomy dot” olarak isimlendirdiğimiz ve Resim 1’de örneğini görmüş olduğunuz nesne her bir 
anatomi resmine üzerinde öğrenciler tarafından bilinmesi gereken kavram sayısı adedince 
eklenmiştir. 
 

 
 

Resim 1. “Anatomy dot” nesnesi 
 

Anatomi resimlerine şekilde yer alan “anatomy dot” ilave etme işlemi için resim 
düzenleme yazılımı kullanılmıştır. Resim 2’de yapılan işleme ait ekran görüntüleri yer almaktadır. 

Resim 3 üzerinde de görüleceği gibi resmin ilk halinin üzerine “anatomy dot” ilavesi 
yapılmıştır. Bu resimde 12 adet “anatomy dot”  nesnesi yer almaktadır. Bunun sebebi bu resimde 
öğrencilerin bilmesi gereken 12 adet kavramın yer almasıdır. Benzer mantıkla aynı işlemler 
çalışmanın tüm içeriğini oluşturtan 116 tane anatomi resmi ve bu resimlerde yer alan toplam 6722 
kavram içinde uygulandı. Bu işlem sayesinde resimler üzerinde yer alması gereken anatomik 
terimlerin ekranda gösterilmiş ve öğrencilerin resim üzerinde bulunan bu terimler ile etkileşime 
girebilmesi olanaklı hale gelmiştir. Resim üzerinde anatomik terimle ifade edilecek noktalar 
üzerine yerleştirilen “anatomy dot” nesneleri sayesinde veritabanı ile resimler arasında ilişki 
kuruldu. Böylece öğrenci ekranda gözüken resimler üzerinde oluşturduğumuz etkileşimli noktalar 
üzerine fare imlecini getirdiği zaman o noktaya ait terimin adını ekranda görebilmiştir. 
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Resim 2. İşlenmemiş anatomi resmi                          Resim 3. “Anatomy dot” ilaveli resim 
 
3.2. Tekrar Kullanılabilen Öğrenme Nesnelerinin Hazırlanması  
 
Bu bölümde çalışmasının en çok zaman alan kısmı olan öğrenme nesnelerinin hazırlanması kısmı 
anlatılacaktır. Bu bölümde anlatılan işlemler için etkileşimli içerik oluşturma yazılımı 
kullanılmıştır. 

Anatomi eğitiminde kullanılması ve öğrencilerin öğrenme başarısını arttırması amacıyla 
dört farklı öğrenme nesnesi tasarlanmış ve kodlanmıştır. Bu öğrenme nesnelerine sitedeki 
görünüm sıralarına göre (Bkz. Resim 4) kavrama, uygulama, komşuluk bulma ve değerlendirme 
isimleri verilmiştir. Sıralamanın bu şekilde olmasının temel sebebi öğrenme nesnelerinin 
Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisi’nde yer alan basamaklara uygun olarak tasarlanmış 
olmasıdır. 

 

 
 

Resim 4. Öğrenme nesnesi türleri görünüm sırası 
 

Çalışmanın kapsamını Sindirim ve Metabolizma Sistemleri Kurulu (IV. Ders Kurulu) 
bünyesinde yer alan teorik eğitimler oluşturmuştur. Bu kurula ait teorik eğitimler sekiz ana başlık 
altında öğrencilere verilmektedir. Hazırladığımız uzaktan eğitim sitesi içinde de sekiz ders 
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modülü bu amaçla oluşturulmuş olup her modül içerisinde anatomi anabilim dalı öğretim üyesi 
tarafından belirlenen toplam 306 adet öğrenim hedefi bulunmaktadır. Bu 306 öğrenim hedefinden 
251 tanesiyle alakalı öğrenme nesnesi oluşturulmuştur. Ancak uzaktan eğitim sitesine ait dosyalar 
incelendiğinde öğrenme nesneleri için ayrılan dosya sayısının sadece dört adet olduğu 
görülecektir. Bunun sebebi hazırlanan öğrenme nesnelerinin tüm modüller altında uyumlu bir 
şekilde çalışacak dinamik bir yapıda hazırlanmış olması ve tekrar kullanıma olanak 
sağlamalarıdır. 

Bu bölümde öğrenme nesnelerinde kullanılan genel mantıktan bahsedilecektir. 
Öğrencilerin kullanması için dört farklı öğrenme nesnesi (kavrama, uygulama, komşuluk bulma, 
değerlendirme) oluşturulmuştur. Öğrenme nesneleri dinamik bir yapıdadır. Kullanıcının çalışmak 
istediği modül ve öğrenme hedefi numarası hazırlanan öğrenme nesnelerine parametre olarak 
gönderilmekte (asp kodları ile) ve bu bilgilere göre veritabanından sorgu yapılarak içerik 
kullanıcıya gösterilmektedir. Oluşturulan öğrenme nesnesi kayıt edilmemekte öğrenci çalışmayı 
bitirdiğinde hafızadan silinmektedir.  

Her öğrenme nesnesi içerisinde ortak kısımlar yer almaktadır. Bu kısımlar anatomi 
resmi ve anatomi resmiyle alakalı terimlerin listesidir. Bu kısımdaki içerik bağlı olduğu öğrenme 
hedefine göre değişmektedir. Bu içeriğin düzgün şekilde gösterilmesi için resimler üzerinde 
görüntü işleme yapılmıştır. Resimler Resim 5’te gösterilen yönde taratılarak (üstten aşağı ve 
soldan sağa doğru) resim üzerine 3.1.’de anlatıldığı gibi eklenen noktalar buldurulmuş ve daha 
sonra veritabanından bulunan noktanın bilgisi kavram listesine ve resim üzerinde o an taranan 
noktaya aktarılmıştır. 

 

 
 

Resim 5. Resim tarama yönü 
 

3.3. Etkileşimli Öğrenme Nesneleri 
 
Bu bölümde hazırlanan etkileşimli öğrenme nesneleri tanıtılmıştır. KTÜ Tıp Fakültesi Dönem II 
öğrencilerine verilen ders müfredatında yer alan öğrenim hedeflerine uygun olarak hazırlanan 
uygulamalar dört gruba ayrılmıştır. Bloom bilişsel alan taksonomisine uygun olarak hazırlanan 
öğrenme nesnelerinin amacı öğrenciye ilk olarak öğrenmesi gereken anatomi kavramlarını 
kavratmak daha sonra bu kavramları uygulatmak ve son olarak kavramların analiz ve sentezini 
yapabilecek duruma geldikten sonra öğrenciyi değerlendirmektir. 
 
3.3.1. Kavrama Nesnesi 
 
Bloom’un bilişsel alan taksonomisindeki bilgi basamağına denk gelen bu öğrenme nesnesinde 
öğrenciden istenen ilgili anatomi resmi üzerinde yer alan etkileşimli noktalar üzerine fare imlecini 
hareket ettirerek o noktaya karşılık gelen anatomi teriminin adının ne olduğunu görmesidir. Aynı 
işlemi yandaki “Listbox” nesnesi üzerindeki terimler üzerine gelerek de yapabilir. Bu durumda 
“Listbox” da adı yazan terimin resimdeki yerinin neresi olduğunu fare imlecini üzerine getirerek 
görebilir.  
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Resim 6. Kavrama nesnesi 
 

3.3.2. Uygulama Nesnesi 
 
Bloom’un bilişsel alan taksonomisindeki uygulama basamağına denk gelen bu öğrenme 
nesnesinde öğrenciden istenen ilgili anatomi resmi üzerinde yer alan etkileşimli noktaları fare ile 
sürükle-bırak yaparak yanda yer alan kavram listesindeki doğru kavramın üzerine götürmesidir. 
Öğrenci noktayı doğru kavram üzerine sürüklerse sürüklediği noktanın ve üzerine sürüklediği 
kavramın rengi değişecektir. Aynı zamanda kavramın yanındaki “?” simgesi “+” simgesine 
dönüşecektir. Böylece öğrenci kaç tane noktayı düzgün yerleştirdiğinin takibini yapabilecektir. 
 

 
 

Resim 7. Uygulama nesnesi 
 

3.3.3. Komşuluk Bulma Nesnesi 
 
Bloom’un bilişsel alan taksonomisindeki sentez basamağına denk gelen bu öğrenme nesnesinde 
öğrenciden istenen ilgili anatomi resmi üzerinde seçtiği bir etkileşimli noktanın yine öğrenci 
tarafından belirlenecek bir alan içerisinde yer alan komşu noktalarının tespitidir. Bu öğrenme 
nesnesi öğrenciden en fazla girdi bekleyen ve öğrenciye en fazla görev veren nesnedir. İlk adımda 
seçtiği noktayı çevreleyecek üçgen, daire ya da kare tipindeki bir alanın seçimi ikinci adım olarak 
öğrenciden istenmektedir. Belirlediği alanla çakışan noktaları bilgisayar komşu noktalar olarak 
kabul etmektedir. Sonraki adımda bu noktaların isimlerini yandaki listeden seçip listenin üstünde 
yer alan bölüme noktaları sürükle-bırak yöntemiyle taşımasıdır. Bu adımda sadece noktaların 
isimlerini doğru yerleştirmesi öğrenciden istenmektedir. Son adımda öğrencinin karşısına ilk 
adımda seçtiği noktayı orijin kabul eden bir koordinat sistemi çıkmaktadır. Bu adımda öğrenciden 
istenen görev seçtiği noktanın etrafında yer alan komşu noktaları koordinat eksenindeki yerlerine 
göre düzgün bir şekilde yerleştirmesidir. 
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Resim 8. Komşuluk Bulma nesnesi 
 
3.3.4. Değerlendirme Nesnesi 
 
Bloom’un bilişsel alan taksonomisindeki değerlendirme basamağına denk gelen bu öğrenme 
nesnesinde öğrenciden istenen ilgili anatomi resmi üzerinde kendisine gösterilen noktanın adını 
yandaki listeden bulmasıdır. Fare ile liste üzerindeki terimlere tıkladığında öğrenci soruya cevap 
vermiş olarak kabul edilir. Cevabı doğruysa “Doğru Cevap” dönütünü, cevabı yanlışsa “Yanlış 
Cevap” dönütünü alır. Bu işlem o resimde yer alan anatomi nokta sayısı adedince devam eder. 
Sonuç kısmında öğrenci kaç soruya doğru cevap verdiğinin bilgisi ile birlikte yanlış cevap verdiği 
noktalarını resimdeki doğru yerinin neresi olduğunu görmesini sağlayan bir dönüt ekranı belirir. 
 

 
 

Resim 9. Değerlendirme nesnesi 
 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
Çalışmanın örneklem grubunu oluşturan 93 Dönem II öğrencisinden 54’ü siteyi aktif şekilde 
kullanmış ve veriler bu öğrenciler üzerinden elde edilmiştir. Bu öğrencilerin 17’si erkek 37’si 
kızdır. Öğrencilerin lise mezuniyet durumlarından elde edilen bulgularda 45 öğrenci anadolu/fen 
lisesi, 5 öğrenci özel lise, 3 öğrenci düz lise ve 1 öğrenci de meslek lisesi mezunudur. 

Kurul sonunda siteyi kullanan Dönem II öğrencilerine siteyi değerlendirmeleri için 
anket uygulandı. Anketin giriş bölümünde yer alan soruların bir kısmı hazırlanan etkileşimli 
öğrenme nesnelerinden öğrencilerin ne kadar yararlandığının tespitine yönelikti. Elde edilen 
bulgulara bakıldığında öğrencilerin derslerde kullanılan sunuları site içerisinde de takip ettiği ve 
%45,5 olumlu görüş ile en çok Sunu modülünden yararlandıkları görülmüştür. Etkileşimli 
öğrenme nesneleri içerisinde en çok tercih edileni %38,1 olumlu görüş ile içeriği en sade ve 
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öğrenci etkileşimi en az seviyede olan kavrama nesnesi olmuştur. En az tercih edileni ise % 20,4 
olumlu görüş ile kodlama açısından en çok vakit alan ve öğrenciden en fazla etkileşim bekleyen 
komşuluk bulma nesnesi olmuştur. Anketin programlama uygunluğu ve teknik yeterlilik 
bölümünde yer alan sorulardan bir kısmı hazırlanan etkileşimli öğrenme nesnelerinin içerik 
yönünden yeterliliği ve öğrenci tarafından anlaşılırlığını tespite yönelikti. Aşağıdaki çizelgede 
öğrencilere sorulan sorular ve elde edilen bulgular gösterilmiştir. 
 

Çizelge 1. Öğrenme nesnelerinin içeriği ve yeterliliğine yönelik öğrenci görüşleri 
 

Soru En çok olumlu 
görüş alan öğrenme 

nesnesi türü 

Olumlu görüş 
oranı (%) 

En çok olumsuz 
görüş alan öğrenme 

nesnesi türü 

Olumsuz görüş 
oranı (%) 

1 Kavrama 61,8 Komşuluk Bulma 40 

2 Kavrama 60 Komşuluk Bulma 47,2 

3 Uygulama 49,1 Komşuluk Bulma 38,2 

 
Çizelge 1’de bir numarası ile kodlanan soruda öğrencilere kullandıkları öğrenme 

nesneleri ekranındaki yönlendirmelerin kendilerinden istenilen amacı belirtmekte yeterli olup 
olmadığı, iki numarası ile kodlanan soruda kullandıkları öğrenme nesnelerindeki yardım 
menüsünün yeterli ve anlaşılır olup olmadığı, üç numarası ile kodlanan soruda ise öğrenme 
nesnelerini kullanırken zorluk yaşayıp yaşamadıkları sorulmuştur. 
 
4.1. Site ve İçeriğinin Görsel Yeterliliğine Ait Sorulardan Elde Edilen Bulgular 
 
KTÜ Tıp Fakültesi Dönem II öğrencilerinin Anatomi materyali için WTEM değerlendirme 
ölçeğindeki site ve içeriğinin görsel yeterliliğine ilişkin maddeler ve bu maddelerin her birine 

verilen puanlara ait ortalamalar ( X ) ve standart sapma (S) değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. 
Öğrencilerin verdiği cevapların puan aralığı 0 ile 5 puan arasındadır. 
 

Çizelge 2. Öğrencilerin materyallerin “Görsel Yeterliliğine” ilişkin görüşleri 
 

GÖRSEL YETERLİLİK N S X  
Genel 
Ort. 

1 
Bilgiler uygun resimlerle açık şekilde 
görselleştirilmiştir. 

59 

0.79 3.69 

3.54 

2 
Materyaldeki şekillerde ve resimlerde gerçekçi, 
canlı renkler kullanılmıştır. 

0.78 3.68 

3 
Materyalde eğlenceli şekiller, görseller vs. 
kullanılmıştır. 

0.99 3.44 

4 
Animasyon tasarımı öğrenme isteğini 
artırmaktadır. 

0.90 3.32 

5 
Materyalde öğrenmeyi kolaylaştıran eğlenceli 
tasarımlar yapılmıştır. 

0.97 3.29 

6 Yazılım ekranları arasında tutarlılık vardır. 0.78 3.68 
7 Yazılım ekranı etkin şekilde kullanılmıştır. 0.90 3.51 
8 Ekranda kullanılan renkler uyumludur. 0.85 3.71 

 
Çizelge 2’ ye göre, Anatomi materyali Görsel Yeterlilik bölümünden en düşük puanı 

(3.29), “Materyalde öğrenmeyi kolaylaştıran eğlenceli tasarımlar yapılmıştır” maddesinde 
almıştır. Anatomi materyali Görsel Yeterlilik bölümünden aldığı en yüksek puanı ise (3.71), 
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“Ekranda kullanılan renkler uyumludur” maddesinde almıştır. Anatomi materyalinin “Görsel 
Yeterlilik” bölümüne ait sorulara verilen puanların genel ortalaması 3.54 (iyi) olarak 
bulunmuştur. 
 

Çizelge 3. WTEM değerlendirme ölçeği “Görsel Yeterlilik” bölümü frekans çizelgesi 
 

Araştırma Grubu Frekans 
Sayı % 

Görsel 
Yeterlilik 

Katılmıyorum 2 3.4 
Kararsızım 26 44.1 
Katılıyorum 26 44.1 
Kesinlikle Katılıyorum 5 8.5 

Toplam 59 100.0 
 
4.2. Site İçeriğini Oluşturan Modüllerin Kullanım Sürelerinden Elde Edilen Bulgular 
 
Bu bölümde hazırlanan uzaktan eğitim sitesini yardımcı ders materyali olarak kullanmayı kabul 
eden 93 Dönem II Tıp Fakültesi öğrencisi arasından siteye en az bir kez giriş yapıp kayıt 
tutulmasına olanak sağlayan 59 Dönem II öğrencisinden elde edilen veriler analiz edilmiştir. 
 

Çizelge 4.Uzaktan eğitim sitesi içeriğinde yer alan modüllerin toplam kullanım süreleri 
 

Araştırma Grubu 
Site İçeriği Kullanımı 

N Süre (dk.) % 

S
it

e 
İç

er
iğ

in
de

 Y
er

 A
la

n 
M

od
ül

le
r 

Ağız Anatomisi 

59 

388 10.4 
Karın Ön ve Arka Duvarı 186 5.0 
Periton 466 12.5 
Mide 304 8.2 
İntestinum Tenue 51 1.4 
İntestinum Crassum 326 8.8 
Karaciğer-Pankreas-Dalak 218 5.9 
Sindirim Kanalı Damar ve Sinirler 52 1.4 
Sunu 1397 37.6 
Video 325 8.7 
Kayıp Süre* 5 0.1 

Toplam 3718 100.0 
* Süre bilgileri saat tipindeki veriden sayısal veriye çevrilirken yuvarlama yapılmıştır. 
 

On modülden oluşan site içeriğinde her bir modülün öğrenciler tarafından ne kadar süre 
kullanıldığına ait bilgilere site kullanım kayıtlarının analiz edilmesi ve veritabanında tutulan 
kullanıcı kayıtlarıyla ilişkilendirilmesi işlemlerinden sonra ulaşılmıştır (Bkz. Çizelge 4). Bulgular 
incelendiğinde öğrencilerin 1397 dk. İle en çok sunu modülünden yararlandığı görülmüştür. 
 
5. SONUÇ 
 
Günlük hayattaki insan tutumlarına bakıldığında anketten elde edilen bulgular çok şaşırtıcı 
olmamaktadır. Karmaşık gözüken işlemler yerine daha basit ve sade olanını tercih etme ve 
kullanma eğilimi insanların genel tercihidir. Öğrencilerin ilk kez bu tipte bir çalışmaya dâhil 
oldukları göz önüne alındığında kendilerine en yakın gelen ve ders çalışma yöntemlerine en 
uygun olarak gördükleri sunu modülünü en fazla oranda tercih etmeleri beklenen bir sonuçtur. 
Ancak öğrenmeyi zevkli ve eğlenceli hale getirmesi amacıyla düşünülüp oluşturulan öğrenme 
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nesneleri içerisinde yine klasik eğitim materyallerine en yakın olan Kavrama nesnesi tercih 
edilmiştir. Bu durumdan uzaktan eğitim içerikleri hazırlanırken öğrenci tutumlarını değiştirecek 
ve onlara alternatif öğrenme yolları sunacak uygulamaları öğrencilere benimsetmek ve tercih 
etmelerini sağlamak için daha kapsamlı ve detaylı araştırmaların yapılması gerektiği sonucuna 
ulaşılabilir. 
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ÖZET 
 
Görüntü birleştirme, bilgisayarla görme ve görüntü işleme sahasında büyük öneme sahip bir konu olarak öne 
çıkmaktadır. Aynı çevrenin görüntülendiği, farklı optik parametrelerle elde edilmiş çoklu-odaklı görüntüler 
birleştirilerek oluşturulan tamamı net görüntüler, birçok endüstriyel ve bilimsel sahada uygulama alanı 
bulmaktadır. Bu çalışmada resim uzayı tabanlı yeni bir çoklu-odaklı görüntü birleştirme yöntemi 
önerilmektedir. Önerilen yöntemde öncelikle, genetik algoritmaya dayalı bir teknik kullanılarak, çoklu-odaklı 
görüntülerde oluşan bulanık bölgelere ait nokta dağılım fonksiyonları saptanır. Daha sonra, elde edilen nokta 
dağılım fonksiyonları kullanılarak kaynak görüntüler bulanıklaştırılır. Son aşamada, kaynak görüntüleri ve 
bulanıklaştırılan yapay görüntüleri kullanan bir karar mekanizması yardımıyla tespit edilen kaynak 
görüntülerdeki net piksellerin taşınmasıyla tamamı net bir sonuç görüntü üretilir. Ayrıca, önerilen yöntem 
literatürde tanımlanmış klasik yöntemlerle sayısal ve görsel olarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
önerilen yöntemin üstünlüğünü ortaya koymaktadır. 
Anahtar Sözcükler: Görüntü birleştirme, genetik algoritma, sınırlı alan derinliği. 
 
 
FUSION OF MULTI FOCUS IMAGES USING GENETIC ALGORITHM 
 
ABSTRACT 
 
In applications of imaging systems, one major problem is limited depth of field which results in blurring parts 
of the captured image. However, in many areas such as microscopic imaging, industrial machine vision and 
surveillance applications, images that have large depth of field are preferred. In this paper, a novel multi-focus 
image fusion method is presented. The method, firstly, calculates optical transfer function of blurred parts 
located on source images by using a technique based on genetic algorithm. Then source images are artificially 
blurred by employing obtained transfer functions and sharp pixels of sources images are detected by using 
artificially blurred and source images. Eventually, sharp pixels of source images are transferred to build 
everywhere-in-focus fused image. Furthermore, proposed method and classical methods are compared in 
terms of quantitative and visual evaluation. According to the results of evaluations, proposed method 
outperforms classic methods. 
Keywords: Multi-focus image fusion, genetic algorithm, depth of field.  
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1. GİRİŞ 
 
Sayısal kamera uygulamalarında meydana gelen en temel problemlerden birisi, görüntüde bulanık 
bölgelerin oluşmasına neden olan sınırlı alan derinliğidir [1]. Görüntüleme cihazlarında lens 
belirli uzaklıktaki bir cisme odaklandığında, bu cisimle aynı uzaklıkta bulunan tüm cisimler net 
olarak görüntülenecektir. Buna karşın, farklı uzaklıkta bulunan cisimler odak dışında kalacak ve 
bulanık olarak görüntülenecektir [2]. Kabul edilebilir netlikte görüntülenen, en yakın ve en uzak 
nesnelerin arasındaki mesafe, alan derinliği olarak nitelendirilir. Net görüntülerde bulanık 
görüntülerden daha fazla bilgi ihtiva edildiğinden; mikroskobik görüntüleme, endüstriyel 
bilgisayarla görme, güvenlik uygulamaları gibi birçok sahada geniş alan derinliğine sahip 
görüntüler tercih edilmektedir [3]. 

Alan derinliğinin artırılması için farklı yöntemler tercih edilebilmektedir. Örneğin, 
görüntü alınırken küçük diyafram açıklığı kullanılması elde edilen görüntülerin alan derinliğini 
artıracaktır. Ancak, küçük diyafram açıklığı, görüntüde bozulma meydana getiren kırınım etkisine 
neden olmaktadır. Ayrıca, küçük diyafram açıklığında ışık kazancı azalacağından pozlama 
süresinin uzatılması gerekecektir. Bu dezavantajlar küçük diyafram açıklığı kullanarak görüntü 
elde etmeyi pratik uygulamalarda kullanışsız kılmaktadır [2]. 

Bir çevrenin tamamen net görüntüsü, çevrenin bulanık görüntüsüne uygulanacak bir 
dekonvolüsyon işlemi sonucunda elde edilebilir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek, kameraya ait 
parametrelerin ve kamera kalibrasyon parametrelerinin kullanılması ile erişilebilecek noktasal 
dağılım fonksiyonunun bilinmesi ile mümkün olmaktadır. Buna karşın, çoğu pratik uygulamada 
bu parametreler bilinmemekte yahut hassas olarak elde edilememektedir [4]. 

Sınırlı alan derinliğinin artırılması için bahsedilen farklı yöntemler arasında çoklu-
odaklı görüntü birleştirme teknikleri öne çıkmaktadır. Çoklu-odaklı görüntü birleştirme, aynı 
çevrenin, sabit bir noktaya konumlandırılmış bir sayısal kamera ile her seferinde farklı odak 
parametreleri kullanılarak alınmış görüntülerinin birleştirilerek bu kaynak görüntülerdeki bütün 
net bölgeleri ihtiva eden tek bir net görüntünün elde edilmesi işlemidir. Literatürde, insan/makine 
algısını artırmak için kaynak görüntülerden daha fazla görsel bilgiye sahip birleşik görüntüler 
oluşturmak amacıyla geliştirilmiş birçok çoklu-odaklı görüntü birleştirme yöntemi tanımlanmıştır. 
Görüntü birleştirme yöntemleri temel olarak dönüşüm uzayı ve resim uzayı yöntemleri olmak 
üzere iki gruba ayrılmaktadır [5]. 

Dönüşüm uzayı yöntemlerinde öncelikle kaynak görüntüler bir dönüşüm işlemine tabi 
tutularak dönüşüm uzayına aktarılır. Dönüşüm uzayında tanımlanan birleştirme kurallarına göre, 
birleştirme işlemi gerçekleştirildikten sonra elde edilen bu birleşik veriden ters dönüşüm işlemi 
kullanılarak birleşik görüntü elde edilir. Dönüşüm uzayı tekniklerinin en bilinen örnekleri piramit 
dönüşümler ve dalgacık dönüşümleridir. Piramit dönüşümü tabanlı yöntemlere örnek olarak 
Laplacian piramit [6], gradyent piramit [7] ve morfoloji piramit [8] yöntemleri verilebilir. 
Literatürde tanımlanmış dalgacık dönüşümü kullanan yöntemlere örnek olarak ise ayrık dalgacık 
dönüşümü [9] ve kaymadan bağımsız dalgacık dönüşümü [10] metotları verilebilir. Dönüşüm 
uzayı yöntemleri genellikle yapılarındaki küresel işlemlerden dolayı kaynak görüntülerdeki 
kaymalardan ve gürültülerden fazlaca etkilenmektedir. Ayrıca bünyelerinde dönüşüm ve ters 
dönüşüm gibi işlemler barındırmalarından dolayı uygulanması ve anlaşılması karmaşık bir yapıya 
sahiptirler. 

Dönüşüm uzayı yöntemlerinin aksine resim uzayı yöntemleri, kaynak görüntüleri, 
herhangi bir dönüşüme tabi tutmadan, doğrudan görüntü uzayı öznitelikleri kullanılarak yapılan 
değerlendirmeler sonucu birleştirmektedir. Resim uzayı birleştirme teknikleri piksel tabanlı ve 
bölgesel tabanlı olarak iki grupta incelenebilir. Piksel tabanlı yöntemler görüntüler üzerinde 
gerçekleştirilen incelemeler sonucu net pikselleri birleşik görüntüye taşır. Bölgesel tabanlı 
yöntemlerde ise kaynak görüntüler, bölgelere ayrıldıktan sonra net olduğu belirlenen bölgeler 
taşınarak birleşik görüntü inşa edilir [5, 11, 12].  
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Bu çalışmada sınırlı alan derinliğini artırmak için yeni bir piksel tabanlı görüntü 
birleştirme yöntemi önerilmektedir. Önerilen yöntem, bir çevreye ait bulanık bir görüntünün, aynı 
çevrenin tamamı net görüntüsü ile görüntünün elde edildiği algılayıcının nokta dağılım 
fonksiyonunun (NDF) konvolüsyonuna eşit olduğu varsayımına dayanmaktadır. Nokta dağılım 
fonksiyonu, dağılım parametresine () bağlı olduğundan kaynak görüntüler kullanılarak tüm 
görüntüler için dağılım parametreleri, genetik algoritma yardımıyla bulunur. Bulunan dağılım 
parametreleri ile hesaplanan nokta dağılım fonksiyonları kullanılarak görüntülerdeki net pikseller 
tespit edilir. Bu piksellerin taşınmasıyla birleşik net görüntü inşa edilir [13].  
 
2. GENETİK ALGORİTMA 
 
İlk kez 1975 yılında Holland tarafından önerilen genetik algoritma (GA), yönlendirilmiş rastgele 
araştırma teknikleri kullanan sezgisel bir araştırma algoritmasıdır [14]. GA, canlılarda bulunan 
genetik gelişimi taklit etmekte ve bireylerin rekabeti ilkesine dayanmaktadır. GA, belirli bir 
problemin olası çözümlerini kromozom benzeri bir veri yapısı şeklinde kodlayarak olası çözüm 
popülasyonu oluşturur ve bu bireylere genetik operatörler uygulayarak en uygun (optimal) 
çözümü arar. Popülâsyonlar her nesilde tabii seçme (natural selection), çaprazlama (crossover) ve 
mutasyon (mutation) genetik operatörleri kullanılarak sürekli olarak gelişir. Algoritma problemin 
optimal çözümünü son jenerasyonun en kaliteli bireyi olarak belirler. 
 

 
 

Şekil 1. Genetik Algoritma Akış Diyagramı 
 

Algoritmaya ilk olarak başlangıç popülasyonu oluşturularak başlanır. Araştırma amaçlı 
çalışmalarda, başlangıç popülasyonu genellikle rastgele çözümler üretilerek oluşturulur. Şayet 
başlangıçta bazı çözümler biliniyorsa başlangıç popülasyonu bu çözümler kullanılarak 
oluşturulabilir. Olası çözümler genellikle ikili bit dizisi şeklinde kodlanarak ifade edilir. 
Popülasyon oluşturulduktan sonra popülasyondaki her bireyin uygunluk değeri hesaplanmaktadır. 
Bu amaçla kullanılan uygunluk fonksiyonu, her bireyin temsil ettiği çözümün kullanımıyla veya 
yeteneğiyle orantılı olan sayısal bir uygunluk değeri verir. Bu bağlamda, çözümlerin kalitesini 
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tespit etmek için kullanılan uygunluk fonksiyonu algoritmanın performansı açısından oldukça 
önemlidir.  

GA, oluşan her nesle genetik operatörler uygulayarak daha uygun çözümler taşıyan 
nesiller türetmeyi amaçlar. Algoritmanın kullandığı temel genetik operatörlerden ilki, kalitesi 
(uygunluk değeri) yüksek bireylerin hayatta kalması ve sayılarının artması, kalitesi düşük 
bireylerin ise sayılarının azalarak kaybolması prensibiyle çalışan tabii seçme işlemidir. Bir önceki 
nesilden daha iyi nitelikler içeren yeni kromozomlar oluşturmak amacıyla çaprazlama operatörü 
kullanılmaktadır. Buna göre, mevcut bireylerden birer çift rastgele seçilir ve çaprazlama operatörü 
yardımıyla bu iki bireyden yeni iki birey türetilir. En basit çaprazlama tekniği olarak; bireyler 
üzerinde rastgele seçilen bir noktadan sonrası bireyler arasında yer değiştirilir. Popülasyonu 
oluşturan bireylerin içermediği, araştırılmamış çözümlerin bulunması için mutasyon operatörü 
kullanılır. Mutasyon oranına göre bireylere ait belirli bitler tersine çevrilerek mutasyon işlemi 
gerçekleştirilir. Her yeni nesil; tabii seçme, çaprazlama ve mutasyon işlemleri sonucu oluşmakta 
ve bir sonraki neslin ebeveynleri olmaktadırlar. Bu süreç, önceden belirlenen nesil sayısı kadar ya 
da durdurma kriteri sağlanıncaya kadar devam eder. Süreç sonunda en yüksek uygunluk değerine 
sahip çözüm optimal çözüm olarak belirlenir [15, 16]. 

 
3. BULANIK GÖRÜNTÜ TEORİSİ 
 
Görüntüleme cihazlarında görüntünün oluşumu, üç boyutlu görüntü uzayındaki nesnelerin, 2 
boyutlu algılayıcı düzlemine mesafe ağırlıklı iz düşümü olarak tanımlanır [17]. 

Bir optik sistemin dönüşümü, konvolüsyon işlemiyle modellenebilir. Bulanık görüntü, 
bir süper pozisyon integrali ile ifade edilir: 

 

( , ) ( , , ( , )) ( , ) i x y h x ξ y η d ξ η s ξ η dξdη                                                                               (1) 
 

burada x ve y resim uzayı koordinatları  ve  uzaysal değişkenler, s(x,y) kaynak görüntünün ve 
i(x,y) algılayıcı düzleminin irradiyans dağılımları, d(x,y) nesne ile net görüntü düzlemi arasındaki 
uzaklık ve h(x,y,d) NDF’yi temsil etmektedir. 

Eğer nesne ile net görüntü düzlemi arasındaki uzaklık (d) sabitse NDF, h(x,y) şeklinde 
ifade edilebilir. Böylece bulanık görüntü takip eden denklemde olduğu gibi bir konvolüsyon 
integrali olarak ifade edilebilir. 

 

( , ) ( , ) ( , ) i x y h x ξ y η s ξ η dξdη                                                                                              (2) 
 

Konvolüsyon işlemi genellikle  simgesi ile ifade edildiğinden, denklem (2) kısaca şu 
şekilde ifade edilebilir: 

 

( , ) ( , ) ( , )i x y h x y s x y                                                                                                                (3) 
 

Yapılan çalışmalar sonucunda, NDF’nin en iyi olarak iki boyutlu Gaussian fonksiyonu 
ile ifade edildiği ortaya konmuştur.  dağılım parametresi olmak şartıyla NDF aşağıdaki şekilde 
ifade edilir [4]: 

 

2 2

2 2

1
( , ) exp( )

2 2

x y
h x y

πσ σ


                                                                                            (4) 

 
4. ÇOKLU ODAKLI GÖRÜNTÜLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ 
 
 

Çoklu odaklı kaynak görüntüler, algılayıcının aynı anda tek düzleme odaklanabilmesi nedeni ile 
meydana gelen sınırlı alan derinliği problemi sebebi ile odaklı (net) ve odak dışı (bulanık) 
bölgelerden oluşmaktadır. Önceki bölümde değinildiği gibi bulanık görüntüler, net görüntülerin 
NDF ile konvolüsyonu olarak ifade edilebilirler. Çoklu-odaklı kaynak görüntülerde, görüntülenen 
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çevredeki bir nesnenin, hem bulanık hem net görüntüsü bulunduğundan, bulanık görüntüyü 
oluşturan NDF bulunabilir. Bir başka deyişle, çevredeki bir nesne, kaynak görüntülerden birinde 
net olarak görüntülenirken, diğerinde bulanık olarak görüntülenmektedir. Böylece, bu nesnenin 
bulunduğu ilişkili görüntü bölgeleri kullanılarak nesnenin bulanık görüntüsüne ait NDF 
hesaplanabilir. 

Basitlik için aynı çevrenin görüntülendiği, yakın odaklı i1 ve uzak odaklı i2 kaynak 
görüntülerinin bulunduğunu varsayalım. Görüntünün ön plan ve arka plan bileşenleri sırasıyla f ve 
g olarak tanımlansın. Yakın odaklı i1 görüntüsünde ön planda bulunan f bölgesi odaklı, arka 
planda bulunan g bölgesi odak dışı ve uzak odaklı i2 görüntüsünde ön planda bulunan f bölgesi 
odak dışı, arka planda bulunan g bölgesi odaklı olarak elde edilecektir. Bu durumda, 
görüntülerdeki bulanık bölgeleri, aynı bölgenin net görüntüsü ile ilgili NDF’nin konvolüsyonu 
olarak tanımlayabildiğimizden, i1 ve i2 görüntüleri takip eden denklemlerle ifade edilebilir. 

 

1 1

2 2

( , ) ( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( , )

i x y f x y h x y g x y

i x y h x y f x y g x y

  
  

                                                                                          (5) 

 

Kaynak görüntülerdeki bulanık bölgeler bir başka kaynak görüntüde net olarak 
bulunmaktadır. Buradan hareketle, kaynak görüntüler diğer kaynak görüntünün NDF’si ile 
konvolve edilerek bulanıklaştırılırsa, NDF’si kullanılan kaynak görüntüdeki bulanık bölge aynı 
bulanıklık derecesiyle üretilmiş olur. Bu maksatla i1 görüntüsü, i2 görüntüsünün NDF’si h2 ile 
konvolve edilerek, *

1i  görüntüsü üretilir. Benzer şekilde i2 görüntüsünün h1 ile konvolüsyonu 

neticesi *
2i  görüntüsü ortaya çıkar. *

1i  ve *
2i  görüntülerinin oluşumu denklem (6)’da 

verilmektedir. 
 

*
1 2 2 1

*
2 1 2 1

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( ( , ) ( , ))

( , ) ( , ) ( ( , ) ( , )) ( , ) ( , )

i x y h x y f x y h x y h x y g x y

i x y h x y h x y f x y h x y g x y

    

    
                                           (6) 

 

Denklem (5) ve (6) incelendiğinde görülebileceği gibi; f için bulanıklık derecesi *
1i  ve i2 

görüntülerinde aynıdır. Benzer şekilde, i1 ve *
2i  görüntülerinde g aynı bulanıklığa sahiptir. Bu 

sayede, kaynak görüntüler bulanıklaştırılarak oluşturulan *
1i  ve *

2i  görüntüleri yardımıyla kaynak 

görüntülerdeki bulanık ve net bölgeler belirlenebilir. Görüntülerdeki hangi pikselin bulanık, hangi 
pikselin net olduğunun belirlenmesi için kullanılacak fark görüntülerin üretilmesi denklem (7)’de 
verilmiştir. 

 

*
1 1 2

*
2 2 1

( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )

d x y i x y i x y

d x y i x y i x y

 

 
                                                                                                          (7) 

 

Denklem (5) ve (6)’daki değerler denklem (7)’de yerine konursa fark görüntüleri 
aşağıdaki şekilde oluşur. 

 

1 1 2

2 2 1

( , ) ( ( , ) ( , ) ( ( , ) ( , ))) 0

( , ) 0 ( ( , ) ( , ) ( ( , ) ( , )))

d x y f x y h x y h x y f x y

d x y g x y h x y h x y g x y

    
    

                                                           (8) 

 

İdeal olarak, işlemlerde kaynak görüntülere ait NDF’ler kullanıldığı zaman oluşan fark 
görüntülerin noktasal çarpımı sonucu elde edilecek matrisin toplamı sıfır olacaktır. Bu prensip 
kullanılarak kaynak görüntülere ait NDF’ler hesaplanabilir. Daha sonra hesaplanan NDF’ler 
kullanılarak birleştirme işlemi gerçekleştirilecektir. 

 

1 2( ) 0d d                                                                                                                            (9) 
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4.1. Kaynak Görüntülere ait NDF’lerin Hesaplanması 
 
Literatürde aynı sahneye ait net ve bulanık görüntüleri kullanarak NDF’nin bulunmasına yönelik 
analitik yöntemler tanımlanmıştır. Bu makalede ise NDF, GA kullanılarak optimal olarak 
hesaplanmaktadır. Önerilen yöntemde, NDF’nin hesaplanması için gerekli olan değişken dağılım 
parametresi  olduğu için, GA kullanılarak  değeri araştırılmaktadır. Şekil 2’de NDF’lerin 
hesaplanması için önerilen yöntem görülmektedir. 

Elde edilen d1 ve d2 fark görüntülerinin noktasal çarpımı sonucu oluşan matrisin 
değerleri toplamı minimize edilerek  araştırılmaktadır. Optimizasyon algoritmasının her nesli 
için bulunan  değerleri kullanılarak kaynak görüntülere ait NDF’ler üretilir. Üretilen NDF’ler 
kullanılarak fark görüntüler bulunur ve bu işlemler durdurma kriteri sağlanıncaya kadar devam 
ettirilir. Durdurma kriteri sağlandığında, oluşan son nesle ait en kaliteli değer optimal  olarak 
atanır. Bulunan optimal  değerleri kullanılarak elde edilen NDF’ler yardımı ile birleştirme işlemi 
gerçekleştirilir. 
 
4.2. Birleşik Görüntünün Elde Edilmesi 
 
Birleştirme safhasında önceki bölümde GA kullanılarak elde edilen NDF’lerden yararlanılarak 
görüntülerdeki net pikseller tespit edilir ve birleşik görüntüye taşınır. 

Elde edilen fark görüntüler kullanılarak kaynak görüntülerde hangi piksellerin net 
olduğu tespit edilir ve net pikseller kullanılarak birleşik görüntü oluşturulabilir. Bu amaçla fark 
görüntülerin piksel piksel karşılaştırıldığı bir karar mekanizması kullanılır. Birleşik görüntünün    
( Fi ), x, y görüntü koordinatlarındaki piksel değeri, denklem (10)’da verilen yapıyla seçilir. 

  

1 1 2

2 1 2

( , ), ( , ) ( , )
( , )

( , ), ( , ) ( , )F

i x y d x y d x y
i x y

i x y d x y d x y


  

                                                                         (10) 

 

Eğer herhangi bir görüntü koordinatı için d1‘in mutlak değeri d2’den büyük veya eşitse 
bu koordinattaki piksel i1 görüntüsünden, eğer küçükse i2 görüntüsünden taşınmaktadır. Bütün 
piksel değerleri için bu işlem gerçekleştirilerek birleşik görüntü inşa edilir 
 
5. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 
Bu bölümde, önerilen yöntemi, klasik yöntemlerle karşılaştırmak için yapılan deneysel 
çalışmaların sonuçlarına yer verilmektedir. Görüntü birleştirme yöntemlerinin performansını 
değerlendirmek üzere tanımlanmış değerlendirme metrikleri, referans bir görüntü kullanıp 
kullanmadıklarına göre sınıflandırılırlar. Eğer kullanılan görüntü setinde referans bir görüntü 
bulunuyorsa, referans görüntü ile üretilen birleşik görüntüyü karşılaştırarak görüntü birleştirme 
yöntemini değerlendiren referans tabanlı metriklerden faydalanılabilir. Ancak görüntü setinde 
referans bir görüntü bulunmuyor ise yalnızca üretilen birleşik görüntü üzerinden değerlendirme 
yapan objektif metrikler kullanılabilir.  
 
5.1. Referans Tabanlı Metrikler 
 
Referans tabanlı metrikler görüntü birleştirme yöntemlerinin kalitelerini, üretilen birleşik görüntü 
ile referans görüntüyü kullanarak, hata ya da benzerlik hesaplarıyla değerlendirir. Genellikle 
referans tabanlı metriklerin sonuçlarının görsel değerlendirmeyle uyuştuğu söylenebilir. Bu 
çalışmada referans tabanlı metriklerden tepe sinyal-gürültü oranı (PSNR) ve yapısal benzerlik 
(YB) kullanılmıştır. 
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PSNR bir işaretin mümkün olan maksimum gücünün o işareti bozan gürültünün gücüne 
oranıdır [5]. İşaretlerin birçoğu çok geniş bir dinamik aralığa sahip olduklarından, PSNR genelde 
logaritmik desibel ölçeğinde ifade edilir. 
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                                                         (11) 

 

Denklemde R ve F sırasıyla referans ve birleşik görüntüyü temsil etmekte, max ise 
görüntünün maksimum piksel değerini ifade etmektedir. Bu çalışmasında yapılan deneylerde 
görüntüler 8 bitlik olarak kodlandığı için max değeri 255 olmaktadır. 

Referans görüntü kullanan metriklerden bir diğeri Yapısal Benzerliktir (YB) [18]. 
PSNR’nin insan algısıyla uyuşmadığı bazı durumlar bulunmaktadır. Bu sebeple, YB, diğer 
metriklerin kısıtlamalarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. YB metriği takip eden 
denklemde verilmiştir. 
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burada R  ve F  sırasıyla R ve F görüntülerinin ortalaması, Rσ  R,’nin varyansı Fσ  F’nin 

varyansı, RF  R ve F’nin kovaryansı, 2
1 1( )c k L  ve 2

2 2( )c k L  işlemi kararlı hale getirmek 

için kullanılmış değişkenler, L piksellerin alabileceği değer aralığı (deneylerde 8-bit kodlanmış 
gri seviye görüntüler kullanıldığı için L=255 alınmıştır), 1k  ve 2k  sırasıyla 0.01 ve 0.03 değerleri 

verilmiş sabitlerdir.  
 
5.2. Objektif metrikler 
 
Pratikte, çoklu-odaklı görüntü birleştirme uygulamalarında referans görüntüler mevcut değildir. 
Bu sebeple gerçek görüntülerin kullanıldığı deneylerde yalnızca objektif metrikler 
kullanılmaktadır. Objektif metrikler birleştirme kalitesini ölçmek için referans görüntüye gerek 
duymaz ve hesaplamayı birleşik görüntü ve/veya kaynak görüntüleri kullanarak yapar. Bu 
bölümde objektif metriklerden birleştirme faktörü (BF) ve kenar tabanlı kalite (KTK) metrikleri 
tanıtılmaktadır. 

BF, kaynak görüntüler ile birleşik görüntü arasındaki karşılıklı bilgiyi ölçerek 
değerlendirme yapan bir kalite metriğidir [19]. Kaynak görüntülerden taşınan bilgiler üzerinden 
değerlendirme yapan BF’nin hesaplanması için öncelikle tüm kaynak görüntüler ile birleşik 
görüntüler arasındaki karşılıklı bilgi (KB) aşağıdaki denklem yardımıyla hesaplanır: 

 

,

( , )
( , ) log

( ) ( )
GF

GF GF
i j G F

P i j
KB P i j

P i P j
                                                                                          (13) 

 

burada PGF, G ve F görüntülerinin normalize edilmiş, birleştirilmiş gri seviye histogramını, PG ve 
PF ise her iki görüntünün normalize edilmiş marjinal histogramını temsil etmektedir. 

Daha sonra tüm kaynak görüntüler ile birleşik görüntü arasındaki KB değerleri 
hesaplanarak toplanır ve böylece BF değeri aşağıdaki şekilde bulunur: 
 

K
K

BF KB                                                                                                                          (14) 

 

KTK, birleştirme işleminin kalitesini hesaplamak için kaynak görüntülerden 
birleştirilmiş görüntüye taşınan kenar bilgilerini değerlendirmektedir [20]. Objektif kalite metriği 
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/AB FKTK  her iki kaynak görüntünün normalize edilmiş kenar bilgilerinin ağırlıklandırılmasıyla, 
takip eden denklem biçiminde elde edilir: 
 

 
1 1/

1 1
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N M
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i j
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                                                         (15) 

 

Burada ( , )A i j  ve ( , )B i j  kaynak görüntülerin Sobel kenar bilgisine dayalı 

ağırlıklandırma katsayıları ve AFQ  ile BFQ  A, B’nin F ile arasındaki kenar koruma değerleridir. 
KTK metriği 0 ile 1 arasında değer üretir. 
 
5.3. Deneyler 
 
Bu bölümde öncelikle, önerilen yöntemde kullanılan genetik algoritmanın parametrelerinde 
yapılan değişikliğin yönteme etkisi incelenmiştir. Daha sonra, önerilen yöntem, literatürde iyi 
bilinen yöntemlerden Laplacian piramit (LP) [6], Ayrık Dalgacık Dönüşümü (ADD) [9] ve resim 
uzayı blok seçme (RUBS) [12] yöntemleri ile görsel ve sayısal açıdan karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. 

Yapılan deneylerde öncelikle farklı GA parametrelerinin yöntemin başarısına etkisi 
gözlenmiştir. Çizelge 1.’de Saat görüntüsü kullanılarak yapılan deneylerde GA parametrelerinde 
yapılan değişiklerin objektif metrik sonuçlarına etkisi görülmektedir. Çizelgede popülasyon 
sayısının 20, jenerasyon sayısının 250 olması ve popülasyon sayısının 50, jenerasyon sayısının 
100 olması durumları için çaprazlama oranı 0.3, 0.6, 0.9 değerleri, mutasyon oranı 0.1, 0.3, 0.6 
değerleri için denenmiştir. Çizelge 1. incelendiğinde görüleceği üzere farklı GA parameterleri 
kullanılmasının yöntemin başarımına etkisi ciddi boyutlarda olmadığı gözlemlenmektedir. Bu da 
yöntemin kararlılığını göstermektedir.  

 
Çizelge 1. Saat görüntüsü için 30 bağımsız koşmanın ortalama KTK ve BF değerleri 

 

 KTK BF 
CR=0.3 CR=0.6 CR=0.9 CR=0.3 CR=0.6 CR=0.9 

P=20 
JEN=250 

MR=0.1 0,7232 0,7228 0,7223 9,3048 9,3041 9,2991 
MR=0.3 0,7232 0,7231 0,7225 9,3054 9,3051 9,3012 
MR=0.6 0,7231 0,7232 0,7230  9,3054 9,3053 9,3040 

P=50 
JEN=100 

MR=0.1 0,7232 0,7231 0,7226 9,3052 9,3044 9,3028 
MR=0.3 0,7230 0,7230 0,7229 9,3050 9,3045 9,3034 
MR=0.6 0,7232 0,7232 0,7229 9,3052 9,3053 9,3047 

 
Bahsedildiği gibi, önerilen yöntem literatürde iyi bilinen klasik yöntemlerle sayısal ve 

görsel olarak karşılaştırılmıştır. Yapılan deneylerde LP ve ADD yöntemleri için ayrışma 
(decomposition) seviyesi 4 olarak seçilmiş ve ADD için Daubechies ‘db4’ filtresi kullanılmıştır. 
RUBS için blok boyutları 8×8 olarak belirlenmiştir. Önerilen yöntem için GA parametreleri; 
popülasyon büyüklüğü 50, jenerasyon sayısı 100, çaprazlama oranı 0.3, mutasyon oranı 0.3 
olacak şekilde seçilmiştir, verilen sonuç 30 bağımsız koşmanın ortalaması alınarak verilmiştir. 
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(a) (b) (c) 

 

Şekil 2. Devre ve Oyuncak arabalar görüntü setleri a-b) kaynak görüntüler c) referans görüntü 
 

Deneylerde yapay olarak üretilmiş Devre ve Oyuncak arabalar görüntü setleri ile doğal 
olarak alınmış Saat ve Lab görüntü setleri kullanılmıştır. Yapay olarak elde edilen Devre ve 
Oyuncak arabalar görüntü setleri için referans görüntü bulunmaktadır. Bu nedenle bu görüntüler 
için referans metrikler kullanılarak da değerlendirme yapılmıştır. Şekil 2’de Devre ve Oyuncak 
arabalar görüntü setleri, Şekil 3’de ise Saat ve Lab görüntü setleri görülmektedir. 
 

  

 

Şekil 2. Saat ve Lab görüntü setleri 
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Bahsedilen yöntemler, Çizelge 2’de objektif metrikler, Çizelge 3’de referans tabanlı 
metrikler bazında karşılaştırılmıştır. Çizelgelerde her sütun için en iyi değer koyulaştırılarak 
vurgulanmıştır. Objektif metrik sonuçları incelendiğinde genel olarak önerilen yöntemin klasik 
metriklerden daha iyi sonuçlar ürettiği gözlenmektedir. Yalnızca Oyuncak arabalar görüntü seti 
için RUBS objektif metrikler açısından en iyi sonuçları üretmiştir. Ancak, referans tabanlı 
metrikler ve görsel sonuçlar incelendiğinde RUBS yönteminin oyuncak arabalar görüntü seti için 
oldukça fazla hata içeren birleşik bir görüntü ürettiği görülmektedir. Bunun nedeni objektif 
metriklerin oluşan yapay kenarlardan etkilenerek yüksek değerler üretmesidir. Buradan yola 
çıkarak referans tabanlı metriklerin insan görsel algısıyla daha fazla uyuştuğunu ileri sürebiliriz. 

 
Çizelge 2. Yöntemlerin objektif metriklerle karşılaştırılması 

 

 Oyuncak Arabalar Devre Saat Lab 
KTK BF KTK BF KTK BF KTK BF 

Yöntem 0,8181 10,3919 0,7765 8,6118 0,7230 9,3050 0,7478 9,8890 
LP 0.7983 10.5033 0.7595 6.8404 0.6876 7.0106 0.7013 8.0634 
ADD 0.7657 10.3826 0.7564 6.0029 0.6480 6.1525 0.6692 7.2745 
RUBS 0.8220 10.8977 0.7718 8.4740 0.7156 9.1343 0.7442 9.7909 

 
Referans tabanlı metrik sonuçları incelendiğinde ise önerilen yöntemin her iki görüntü 

seti için de en iyi sonuçları ürettiği gözlemlenmektedir. Şekil 4’te verilen görsel sonuçlar 
incelendiğinde görüleceği gibi, Devre görüntü seti için tüm yöntemler tatmin edici sonuçlar 
üretmektedir. Oyuncak arabalar görüntüsü için ise objektif metrik bazında en iyi sonucu üreten 
RUBS yönteminin en kötü görsel sonuçları ürettiği söylenebilir. Oyuncak arabaların civarında 
oluşan yapay kenarlar birleşik görüntüyü oldukça bozmaktadır. ADD yönteminin ürettiği birleşik 
görüntüde de arabaların civarında bozulmalar meydana gelmiştir. Önerilen yöntemin oldukça iyi 
bir sonuç ürettiği görülebilir. Yine Laplacian yöntemi de başarılı sonuç üretmiştir ki bu sonuç 
referans tabanlı metrik sonuçları ile tamamen uyuşmaktadır. 

 
Çizelge 3. Yöntemlerin referans tabanlı metriklerle karşılaştırılması 

 

 Oyuncak Arabalar Devre 
PSNR YB PSNR YB 

Yöntem 164,6906 0,9999 100,4457 0,9981 
LP 106.4745 0.9969 88.1407 0.9953 
ADD 74.3746 0.9820 89.0363 0.9950 
RUBS 78.3060 0.9599 89.5844 0.9943 

 
Gerçek görüntü setlerinden Lab görüntü seti için kaymaya bağımlı olan ADD 

yönteminin oldukça kötü bir sonuç ürettiği açıkça görülmektedir. Bu durumun nedeni Lab 
görüntü setinde her iki görüntü arasında öğrencinin başını bir miktar hareket ettirmesi yani 
görüntülerin özdeş olmamasıdır. Bu nedenle görüntülerdeki kaymalardan etkilenen ADD yöntemi 
hatalı sonuç üretmektedir. Buna karşın önerilen yöntemde herhangi bir bozulma 
görülmemektedir. Son olarak Saat birleşik görüntüleri incelendiğinde, önerilen yöntemin diğer 
yöntemlerden oldukça iyi sonuçlar ürettiği görülecektir. Özellikle RUBS yöntemi net bölgeleri 
belirlemek için kareler kullandığından ve saat görüntüsünde saat pimi gibi küçük boyutlu objeler 
bulunduğundan, bu ayrıntılar tespit edilmemektedir. Ayrıca dönüşüm tabanlı yöntemler olan 
Laplacian ve ADD yöntemlerinin de saat civarında (özellikle pim ve kordon) hatalar yaptığı 
ancak önerilen yöntemin herhangi bir hata yapmadan birleşik görüntüyü oluşturduğu 
görülmektedir.  
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6. TARTIŞMA VE SONUÇ 
 
Bu makalede yeni bir piksel tabanlı çoklu-odaklı görüntü birleştirme yöntemi sunulmaktadır. 
Önerilen yöntem kaynak görüntülere ait noktasal dağılım fonksiyonlarının (NDF) dağılım 
parametrelerini () genetik algoritma (GA) kullanarak araştırmaktadır. Elde edilen noktasal 
dağılım fonksiyonları kullanılarak kaynak görüntüler yapay olarak bulanıklaştırılmakta ve son 
olarak, üretilen bu yapay görüntüler ve kaynak görüntüler kullanılarak görüntülerdeki net 
pikseller belirlenmektedir. Sonuçta, birleşik görüntü tespit edilen net piksellerin taşınmasıyla 
üretilmektedir. 

Önerilen yöntem, gerçek ve yapay görüntü setleri üzerinde denenmiş ve yapılan 
deneylerde klasik yöntemlerle kıyaslanmıştır. Sayısal ve görsel değerlendirmelerde klasik 
yöntemlerden daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. 
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Önerilen Yöntem Laplacian ADD RUBS 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, lagrange yöntemi kullanılarak elde edilmiş olan tek çubuklu dönel tek ters sarkaç (tts) sistemine 
ait hareket denklemleri simulink ortamında modellenmiştir. Kayan kipli kontrol ve yapay sinir ağlı kayan kipli 
kontrol yöntemleri kullanılarak dönel tts sistemi istenilen konumda kontrol edilmiştir. Bu çalışma ile kayan 
kipli kontrolün en büyük dezavantajı olan çatırdama probleminin, yapay sinir ağı tekniği ile iyileştirilebileceği 
ortaya konmuştur.  
Anahtar Sözcükler: Kayma kipli kontrol, yapay sinir ağı, dönel ters sarkaç, lagrange yöntemi. 
 
 
IMPLEMENTATION OF SLIDING MODE CONTROL WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 
TO THE ROTARY INVERTED PENDULUM SYSTEM 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the equations of motion relating to single-rod rotary inverted pendulum system are obtained 
using Lagrange method are modeled in Simulink. The single-rod rotary inverted pendulum system has been 
controlled in the desired position using sliding mode control and sliding mode control with artificial neural-
network methods. Chattering problem, which is the main disadvantage of sliding mode control with this work, 
is possible to be healed via the artificial neural network technique has revealed. 
Keywords: Sliding mode control, artificial neural network, rotary inverted pendulum, lagrange method.  
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ters sarkaç sisteminin denetimi, kontrol tekniklerinin uygulanması açısından önemli bir yere 
sahiptir. Ters sarkaç problemi, kontrol mühendisliği alanında eğitim vermek için kontrol edilmesi 
istenen en uygun sistemlerden biridir. Günümüze kadar geliştirilmiş ve kontrol edilmiş olan farklı 
yapılarda ters sarkaç sistemleri vardır. Tek çubuklu arabalı ters sarkaç sistemleri [1,2], çift 
çubuklu arabalı ters sarkaç sistemleri [3], tek ve çift çubuklu dönel ters sarkaç sistemleri [4,5], 
kuvvetin çubuğun ucuna bağlı olan bir tekerin dönmesi sonucu uygulandığı sarkaç sistemleri, tek 
kollu çiftli paralel çubuklu arabalı ters sarkaç sistemleri, gezgin ters sarkaç sistemleri, seri 
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robotlarla kontrol edilen ters sarkaç sistemleri gibi ters sarkaç sistemleri ön plana çıkan 
sistemlerdir. 

Literatürde, ters sarkaç sisteminin tek bir kontrol yapısı altında incelendiği ve farklı 
kontrol yapıları ile birlikte ele alınan çalışmalar mevcuttur. Ters sarkaç sistemi ile ilgili sarkacın 
yükseltilmesi için insan kontrol stratejisini kullanan bulanık denetleyiciye ait benzetim çalışmaları 
[6], sarkacın yükseltilmesi için enerji tabanlı ve bulanık mantık kontrolörlerinin karşılaştırıldığı 
çalışmalar [7], sarkacın yükseltilmesi için sistem enerjisinin de dikkate alındığı geri beslemeli 
doğrusallaştırma tekniği [1], doğrusal kuadratik kontrol yöntemi [8], PID [9], uzaktan kontrol 
uygulamaları[10], yapay sinir ağları [11], bulanık mantık [12,13], kinetik ve potansiyel enerji ile 
enerji kontrolü [14] ve kayan kipli kontrol [11-13] çalışmaları literatürde mevcuttur. Ters sarkaç 
benzeri dinamik davranış gösteren sistemlere uzay mekikleri, yürüyen robotlar ve şantiyedeki 
kreyn örnek olarak verilebilir. 
 
2. DÖNEL TEK TERS SARKAÇ SİSTEMİ 
 
Çok tercih edilen ters sarkaç sistemlerinden birisi de dönel tts’dir. Dönel tts sistemi, dolaylı tahrik 
edilen doğrusal olmayan kararsız sistemlerin kontrolü üzerine çalışma yapabilmek için 
mükemmel bir deney düzeneğidir. İmalatı arabalı tür ters sarkaca göre daha kolay ve az masraflı 
olduğundan son zamanlarda oldukça tercih edilmektedir. Dönel tts sistemi hareketli iki rijit uzuv 
olan yatay silindirik kola bağlı dönel tahrik elemanı ile düşey hareketli mil (sarkaç)’den 
oluşmakta ve bu sistemde sarkaç dengelenmeye çalışılmaktadır [15,16]. Dönel tts modeli 
kullanılarak önce kayan kipli kontrol yöntemi, daha sonra yapay sinir ağlı kayan kipli kontrol 
yöntemi uygulanacaktır. 
 

                
 

Şekil 1. Dönel TTS Sistemi [4] 
 

Şekil 1’de hareketi motordan alan dönel kol ve hareketini dönel koldan alan ters sarkaç 
sistemi görülmektedir. Dönel tts sisteminin parametre değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Kolun kinetik enerjisi denklem (1)' deki yazılır ve düzenlenirse denklem (2) elde edilir. 
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Çizelge 1. Dönel tts sisteminin parametreler çizelgesi [4] 
 

Sembol Parametreler Değeri Birimi 
g Yer çekimi ivmesi 9.81 m/s² 

1m  Dönel kolun kütlesi 0.15 kg 

2m  Sarkacın kütlesi 0.1 kg 

1L  Dönel kolun uzunluğu 0.4 m 

2L  Sarkacın uzunluğu 0.4 m 

2l  Sarkacın kütle merkezinin uzaklığı 0.2 m 

1b  Sarkaç ile dönel kol arasındaki sürtünme katsayısı 0.001 N/rad/sn 

2b  Dönel kol ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı 0.001 N/rad/sn 

1I  Dönel kola ait kütlesel atalet momenti 0.0248 kgm² 

2I  Sarkaca ait kütlesel atalet momenti 0.00386 kgm² 
 

Sarkacın kinetik enerjisi denklem (3)' de olduğu gibi yazılır ve düzenlenirse denklem 
(4) elde edilir.      
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Sistemin toplam kinetik enerjisi aşağıdaki gibi ifade edilir.  
 

21 TTT                                                                                                                            (5) 
 

Denklem (2) ve (4), denklem (5)’de yerine konulursa sistemin toplam kinetik enerjisi 
aşağıdaki gibi elde edilir. 
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Dönel kol yalnızca yatay eksende hareket ettiği için sistemin potansiyel enerjisini 
sadece sarkaç belirler. Denklem (7) de sistemin potansiyel enerjisi verilmiştir. 
 

)cos1(22  gmV                                                                                                                     (7) 
 

VTL                                                                                                                                         (8) 
 

Denklem (8)’de verilen Lagrange fonksiyonunu denklem (6) ve (7)’yi kullanarak 
aşağıdaki gibi elde ederiz. 
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    için hareket denklemi: 
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Denklem (10) daki Q ,   ya uygulanan dış kuvvetleri ifade eder. Denklem (10) 'daki 


L  terimi denklem (11)' de verilmiştir. 
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Denklem (12), denklem (10)' daki 
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d  terimine karşılık gelmektedir. 
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Denklem (11) ve (12), denklem (10)’da yerine konulursa   için hareket denklemi 
aşağıdaki gibi elde edilir. 
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Denklem (13) de u(t) kontrol sinyalini ifade eder. 
 

  için hareket denklemi: 
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Denklem (14) de Q ,   ya uygulanan dış kuvvetleri temsil eder. Denklem (14) 'deki 


L  terimi denklem (15)' de verilmiştir. 
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Denklem (16), denklem (14)' deki 
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d  terimine karşılık gelmektedir. 
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Denklem (15) ve (16), denklem (14)’de yerine konulursa   için hareket denklemi 

aşağıdaki gibi elde edilir. 
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3. KAYAN KİPLİ KONTROL TASARIMI VE KONTROLÜ 
 
Kayan kipli kontrol yüksek hızlı, doğrusal olmayan bir geri besleme ile önceden belirlenen bir 
kayma yüzeyi üzerinde zamanda süreksiz bir şekilde anahtarlama yapılarak elde edilen, belirgin, 
doğrusal olmayan, dayanıklı bir kontrol yöntemidir [17]. Bir sisteme ait parametreler değişken 
olduğu veya modellenemediği için tam ölçülemiyorsa ve sisteme dışarıdan etki eden bozucular 
varsa kayan kipli kontrol bunların sınır değerleri bilindiği sürece dayanıklı kontrol sağlar. 

Kayan kipli kontrolör tasarımı süreci iki adımlı bir yordam olarak düşünülebilir. Bu 
adımlar sırasıyla; kayma yüzeyinin belirlenmesi ve belirlenen kayma yüzeyine ulaşmayı sağlayan 
bir kontrol kuralının elde edilmesidir. Kayma yüzeyine ulaşmak için geçen süre ulaşma zamanı ve 
faz yörüngesinin bu bölgesi ise ulaşma kipi olarak adlandırılır. Ulaşma kipinde sistem, parametre 
belirsizlikleri ve dış bozuculara karşı duyarlıdır [18]. Kayma yüzeyine ulaşıldığı zaman sistem 
yörüngelerinin parametre belirsizlikleri ve dış bozuculara karşı duyarsız olduğu kayma kipi 
başlar. Kayan kipli kontrol uygulamalarından meydana gelen çatırtı, sistemin ulaşmak istediği 
denge noktası etrafında meydana gelen osilasyonlardan kaynaklanır ve sistemin modellenmemiş 
yüksek frekanslı dinamiklerini ortaya çıkarır. 
 

  denklem (13)’den çekilirse aşağıdaki gibi elde edilir. 
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Denklem (19) daki gibi f(t) tanımlanırsa; bu denklem kullanarak ’yı aşağıdaki gibi 

yazarız.  
 

equtf  )(                                                                                                                             (20) 
 

Denklem (20) de verilen equ eşdeğer kontrol kuralını ifade etmektedir. Denklem (21), 

istenilen yörüngeyi; denklem (22) ise hatayı ifade etmektedir. 
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Kayma yüzeyi denklem (23)' deki gibi tanımlanmıştır. Buradaki  sabit bir katsayıdır. 
 

)(~~   S                                                                                                    (23) 

 
Kayma şartı 0S ’ dır. Buradan equ çekilirse denklem (24) elde edilir. 
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Kayan kipli kontrol tasarımına göre u(t) kontrol sinyali denklem (25) de olduğu gibi 
ifade edilir. 
 

)()( SKsignutu eq                                                                                                                (25) 
 

Denklem (23) ve (24), denklem (25)’de yerine konulursa kontrol sinyali denklem 
(26)’da olduğu gibi elde edilir. Denklem (25)' deki K sabit bir katsayı olup denme yanılma tekniği 
ile bulunmuştur. 
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,4  20000K  alınmıştır. 
 

Ekde dönel tts sistemi için kayan kipli kontrolün simulink uygulaması verilmiştir. 
 
4. YAPAY SİNİR AĞLI KAYAN KİPLİ KONTROL 
 
Yapay sinir ağı kontrol prensipleri ile kayan kipli kontrol teorilerinin eksikliklerini düzeltme 
imkanı vardır. Yapay sinir ağı kayma kipli kontrol ile kullanıldığında oldukça üstün bir 
performans gösterir [19]. Bu çalışmada denklem (27)’deki gibi kayan kipli kontroldeki sign 
fonksiyonu yerine yapay sinir ağı yapısı kullanılarak kontrol sinyalinin keskin değerler yerine ara 
değerlerden oluşması sağlanmaktadır. 
 

)]([)( SYSAKutu eq                                                                                                                (27) 
 

Yapay sinir ağı yapısı için Şekil 2’de görüldüğü gibi çok katmanlı ileri beslemeli bir yapay sinir 
ağı modeli oluşturulmuştur. Giriş ve çıkış katmanlarında birer hücre, ara katmanda ise iki hücre 
kullanılmıştır. Hücreler için aktivasyon fonksiyonu olarak çift yönlü sigmoid (tanh) fonksiyonu 
seçilmiştir. Bu fonksiyon, türevi alınabilir, sürekli ve doğrusal olmayan bir fonksiyon olması 
nedeniyle doğrusal olmayan problemlerin çözümünde tercih edilebilmektedir.  Yapay sinir ağı 
yapısında yer alan w ağırlık katsayılarının seçimi ise tasarımcının bilgi ve tecrübesine bağlı olarak 
deneme ve yanılma tekniği ile seçilebilir. YSA yapısının girişine denklem (28) de kayma yüzeyini 
tanımlayan ifade gönderilmekte ve çıkışında ise denklem (27)’nin ikinci teriminde yer alan 
YSA(S) kontrol sinyali üretilmektedir. 
 

  .S                                                                             (28) 
 
 
 
 

 
 

 
 

Şekil 2. Yapay Sinir Ağı Modeli 

Giriş 

w1  

 Çıkış 
 

 w2  
w4  

w3  
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Ekde dönel tts sistemi için yapay sinir ağlı kayan kipli kontrolün simulink benzetimi 
verilmiştir. Kullanılan yapay sinir ağı modelinin simulink benzetimi Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. Yapay Sinir Ağının Simulink Benzetimi 
 

5. SONUÇLAR 
 
Şekil 4 ve Şekil 6’da kayan kipli kontrol ve yapay sinir ağlı kayan kipli kontrol ile elde edilen 
cevaplar karşılaştırıldığında, yapay sinir ağlı kayan kipli kontrol daha erken sürede istenilen 
sonuca ulaşmaktadır. Şekil 5’de görülen kayan kipli kontrol sinyali uygulamada çatırtı dediğimiz 
problemlere yol açarken, Şekil 7’deki yapay sinir ağlı kayan kipli kontrol sinyali daha 
uygulanabilir yapıdadır. Elde edilen cevaplara göre yapay sinir ağlı kayan kipli kontrol daha iyi 
bir sonuç vermiştir. 

Bu çalışma ile kayan kipli kontrolün en büyük dezavantajı olan çatırdama probleminin, 
yapay sinir ağı tekniği ile iyileştirilebileceği ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar deneme 
yanılma tekniği ile elde edilmiştir. Herhangi bir optimizasyon tekniği ile parametrelerin tespit 
edilmesi halinde çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkabilecektir. 
 

 
 

Şekil 4. Kayan kipli kontrol ile sarkacın zamana göre konumu 

Yapay Sinir Ağlı Kayan Kipli Kontrolün Dönel Ters …                Sigma 5; 39-50, 2013 



 
 

 46

 

 
 

Şekil 5. Kayan Kipli Kontrol Sinyali 
 

 
 

Şekil 6. Yapay sinir ağlı kayan kipli kontrol ile sarkacın zamana göre konumu 
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Şekil 7. Yapay sinir ağlı kayan kipli kontrol sinyali 
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Şekil 9. Dönel tek ters sarkaç sisteminin yapay sinir ağlı kayan kipli kontrol simulink benzetimi 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10. Dönel tek ters sarkaç sisteminin simulink subsystem uygulaması 
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Şekil 11. Dönel tek ters sarkaç sisteminin simulink subsystem1 uygulaması 
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GEZGİN ROBOTLAR İÇİN GÖRSEL TEMELLİ YÖNELİM VE ORTAM 
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ÖZET 
 
Bir gezgin robotun, bulunduğu ortamı görsel veri temelli olarak betimleyerek kendini konumlandırabilmesi, 
yöngüdüm benzeri tüm işlevleri için son derece kritik bir özelliktir. Ortamların robotun bakış noktasına bağlı 
olarak etrafını saran bir varsayımsal küre yüzeyine dayandırılan ve beniçinci bir yaklaşım olan baloncuk uzayı 
ile betimlenmesinin tıkız bir gösterim sağladığı önceki çalışmalarımızda gösterilmiştir. Bu makalede, robotun 
bakış noktasının değişimine bağlı olarak, baloncuk yüzeylerinin dönüşümleri modellenmekte ve bu dönüşüm 
ile robotun bulunduğu ortama ait yönelim ve ortam açıklığı gibi bilgileri tespit edebileceği gösterilmektedir. 
Bu çerçevede, salt yönelim değiştirme ve düzlemsel öteleme hareketleri için iki farklı dönüşüm eşlemlemesi 
geliştirilmekte ve bir gezgin robot ile yapılan uygulamalar ile deneysel değerlendirmeleri yapılmaktadır. 
Anahtar Sözcükler: Gezgin robotlar, görsel temelli yönelim kestirimi. 
 
 
VISION BASED ESTIMATION OF HEADING AND SCENE OPENNESS FOR MOBILE ROBOTS 
 
ABSTRACT 
 
The representation of the environment based on visual data is vital to a mobile robot for navigation and 
localization. Bubble memory, which is an egocentric approach based on hypothetically surrounding a 
spherical surface around the robot, has been shown to provide a compact representation of the scene from a 
single viewpoint. In this paper, the transformations of the bubble surfaces are modeled based on the change of 
the viewpoint of the robot and it is shown that the information regarding the openness of the environment and 
the orientation with respect to the scene can be determined with this transformation. In this framework, two 
different transformation maps are developed for pure robot rotation and pure translation and experimental 
results on a mobile robot are presented. 
Keywords: Mobile robots, vision based heading estimation.  
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Görsel veri temelli ortam gösterimi, gezgin robotlar için konumlarını bilebilme ve dolayısı ile 
hareket edebilme için son derece ivedidir. Ortam gösterimi, robotun çevresi ile ilgili bilgi 
içermekle sınırlı değildir. Aynı zamanda, algılayıcı ufkunun ötesindeki ortamlar ile ilgili bilgileri 
içerir [1]. Dolayısı ile algısal ve uzamsal bilginin tümleştirildiği bir tanımlamadır. 
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Harita modelleri metrik ve topolojik olarak iki ana gruba ayrılabilir. İki-boyutlu doluluk 
ızgaraları [2], özellik-tabanlı haritalar [3] veya alt harita tabanlı yaklaşımlar [4] gibi modeller 
ortamın modellenmesine olanak sağlayıp farklı algılayıcı ve ortamlardan gelen verinin 
birleştirilmesini kolaylaştırsa da, yapılandırılmamış¸ geniş ortamlarda sabit ızgara boyutundan 
dolayı ve geniş ortamlardaki binlerce durumun yarattığı hesapsal yükün eşlik ettiği problemleri 
olduğu kanıtlanmıştır. Diğer bir seçenek olarak topolojik haritalar, ortam komşuluk ilişkisiyle 
(kenarlar) birbirine bağlanan yerlerin (düğümlerin) bir koleksiyonu (çizge) olarak anlatıldığında, 
yerlerin allotetik karakterizasyonudur [5]. Ancak, topolojik haritaların ne olduğu veya nasıl 
oluşturulduğu konusunda fazla fikir birliği yoktur ve topolojik haritada düğümlerle kenarların 
anlamları algoritmalara bağlı olduğu kadar uygulamaya da bağlı olarak değişebilir [5]. 

Topolojik haritalar için yer tanıma ve gösterim modülü önemlidir [6]. Yer gösteriminde 
bir yaklaşım küçük-ölçekli alanlar için metrik gösterim kullanırken daha geniş¸ alanlar için 
topolojik gösterim kullanmaktadır [5]. Ancak metrik haritalar özellikle karmaşıklık sorunundan 
muzdaripken ortamın melez gösterimlere bölünmesi sorunludur. Görünüm tabanlı modellerde 
düğümler filtrelere olan yanıtlarla [7], imge koleksiyonlarıyla [8] ve bakışlarla [9] 
ilişkilendirilirler. Ancak eşleme gelen imgelerdeki yerel farklılıklara karşı duyarlıdır.  Bu sorunun 
üstesinden gelebilmek için yerler imgeleri parmak izleri [10] ve kelime çantası [11] gibi kompakt 
tanımlayıcılara çevirerek betimlenirler. Çoğu çalışmada yerlerin özel bir yapısı olmadığı 
düşünülür, böylece eşleme önceden öğrenilen yerler ile karşılaştırılarak yapılır. Yakın zamanda 
eşleme işlemini hızlandırmak için ağaç yapılı Bayes ağları ve Chow Liu algoritması gibi 
hiyerarşik organizasyon şemaları kullanılmıştır [12, 13]. Yine de geniş¸ ölçekte görsel sözlük 
hazinesini öğrenmede yüksek sayıda özellik gibi pek çok zorluk vardır [13]. Bu konuyu göz 
önünde bulunduran bir gösterim baloncuk hafızasıdır [14]. Burada gözlemlenen özellikler yerel 

S2−metrik (küresel) ilişkileri korunarak eş zamanlı olarak kodlanırlar. Son yapılan çalışmalarda 
baloncuk uzayına dinamik robot pozu ve çoklu görsel özellik tipi eklenmiştir [15]. Robotun 
konumunun algısal bilgiden çıkarsandığı topolojik haritalarda ortam gösteriminin nasıl yapıldığı 
ve robotun değişen konumuna göre nasıl dönüşeceği robotun konumlandırılmasında kullanılacağı 
önemlidir. 

Bu makalede baloncuk uzayı gösterimindeki farklı bakış¸ açılarına başlı dönüşümler ele 
alınacak tır. İlk olarak, 2. Bölüm’de baloncuk uzayı kavramı tanıtılacak ve bakış¸ açısına bağlı 
baloncuk formülasyonunun matematiksel modeli verilecektir. Bu uzaydaki baloncuk yüzeyleri 
arasındaki dönüşümler 3. Bölüm’de gösterilecektir. Deneysel sonuçlar 4. Bölüm’de anlatılarak, 
makale kısa bir özetle sona erecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Solda: x = [c α]T noktasında bulunan bir robot; Ortada: Sadece bir izleme yönü f ’den 
yerin görünümü; Sağ: Ns = 100 odaklanma sonunda bir görsel filtreye olan yanıt kullanılarak elde 

edilen baloncuk yüzeyi. 
 
 
 
 

Gezgin Robotlar için Görsel Temelli Yönelim ve Ortam …           Sigma 5; 52-61, 2013 



 
 

 54

′

2. BALONCUK UZAYI 
 

Dolaşan ve etrafa kafasıyla bakan bir gezgin robot için baloncuk uzayı B = P × S2 olarak 

tanımlanmaktadır.  P = R2 × S1 taban uzayını tanımlamaktadır.  Her bir taban noktası p ∈ P ise 

p =[
 
c  α ]T  olarak tanımlanır.  c ∈ R2  robotun 2-boyutlu çalışma alanında konumunu ve  α ∈ S1 

yönelimini göstermektedir. Her bir baloncuk uzayı noktası b = [ 
 
p  f ]T olarak ifade edilir. 

Baloncuk uzayından P ’ye robotun taban uzayına izdüşümü π : B → P olarak tanımlanır. 

Kesit h : P → B sürekli bir eşlemlemedir öyle ki ∀p ∈ P , π(h(p)) = p. Im(h) imgesinin 
h gibi bir kesiti baloncuk olarak adlandırılır. Her baloncuk bir odaklanma kümesine karşılık 

gelmektedir. Herhangi bir b ∈ B’ye karşılık gelen imge düzlemi f ’de Im(h(p))’ye teğettir. 
Robot herhangi bir bakış açısı f çerçevesindeki imge düzlemi üzerinde kısmen karışık 

bir dizi görsel filtre uygulayarak ilginç görsel özellikleri çıkarır. vi : P v → R≥0 bir özellik 

dönüşüm haritası ve Nv ∈ N + görsel özelliklerin sayısı olmak üzere V = {v1, . . . , vNv } dikkat 
özellikleri kümesini tanımlar. V seçimi yapılacak göreve ve betimleme moduna göre değişim 
gösterecektir. Ek- A’da bu çalışmada kullanılan dikkat özellikler kısaca tanımlanmaktadır. 

Baloncuk yüzeyi Bi : P × R≥0 → S2 × R≥0 tabana bağlı ve zaman-değişken bir yüzeydir: 
 

                                                         (1) 
 

öyle ki ρi : B × R≥0 → R≥0 baloncuk üzerinde görsel özellik vi’ye olan yanıtın Riemanian 

metriğidir. İlk olarak her i ve b ∈ B için ρi(b, 0) = ρ0 (öyle ki ρ0 ∈ R≥0) olarak ilklendirilen her 

metriğin sabit bir değeri olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Her bir baloncuk yüzeyi R3’te bir 
küre olarak ilklendirilir. İkinci olarak değişik baloncuk yüzeyi sayısı Nv olacaktır. 

Yeni görsel unsura dayanan baloncuk yüzeyi aşağıdaki gibi oluşturulur: Robotun b ∈ 

B’de olduğunu varsayalım, robotun kafası da f ∈⊂ Im(h(p)) t + δt’ye odaklanmış olsun. Robot 
mevcut odaklanma noktasında V kümesini kullanarak gözlemler yapar. t + δt’de her vi yanıtı için 
baloncuk yüzeyi Bi b’de vi’ye yanıtın işlevi olarak bir yerel tümsek oluşturarak değiştirilir. Yerel 
tümsek oluşturmak bu yamulgan yüzeyde metriği yerel olarak değiştirmeğe denk olduğu için 
karşılık gelen baloncuk metriği ρi şu şekilde tanımlanır: 
 

                                                                                      (2) 
 

öyle ki tümsek fonksiyonu gb : B → [0, 1] sürekli bir işlevdir: 
 

 
 

Başka bir deyişle, vi’ye b’de bir yanıt olan yerel bir tümsek baloncuk yüzeyi Bi’ye b’nin 
N € (b) ile tanımlanan €-komşuluğundadır. 
 
3. BALONCUK DÖNÜŞÜMÜ 
 

Robotun, Şekil 2-sol’da gösterildiği üzere, t zamanında b ∈ B’de olsun ve t + δt zamanında b′  ∈ 
B’ye gittiğini varsayalım. 
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                                                                                          (3)  
 

Bu hareket sonucu baloncuk yüzeyi değişmektedir. Bu değişim iki farklı dönüşüm 
nedeni ile oluşmaktadır. 

 İlki, robotun o ∈ Im(h(p))’dan o′ ∈ Im(h(p′))’ya hareketinden dolayı, özniteliklerin 
yüzey üzerindeki yerleri değişmektedir. Bundan dolayı Bi baloncuk yüzeyi robotun hareketine 

bağlı olarak Bi′ ’ya dönüşmektedir. Bu iki adımda gerçekleştirilebilir: ilk önce her o ∈ Im(h(p)) 
noktasında t + δt zamanına kadar oluşan bütün yerel tümsekler kaldırılır.  Daha sonra önceki ve 

dönüştürülmüş baloncuk yüzeyi arasındaki dönüşüm haritası db→b′ : Im(h(p)) → Im(h(p′)) 

hesaplanır. Böylece yeni baloncuk noktaları o′ = db→b′ (o) bulunabilir. Bulunulan ortama ve 
dönüşüme bağlı olarak db→b′ bire-bir, bire-çok veya çoka-bir olabilir. Son olarak, bütün 

kaldırılan tümsekler yeni o′ ∈ Im(h(p′)) yerlerinde şu şekilde oluşturulurlar: 
 

                                                                                                     (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2. Sol: Robot B’de b’den b′’ye hareket ettikçe, karşılık gelen baloncuk yüzeyleri B’de 

tanımlı metriği değiştirerek değişirler. Sağ: Robot dönüşü. Robot B’de, b’den b′’ye dönerken, o 

noktasındaki bir tümsek o′ noktasına taşınıyor. 
 

İkinci olarak, yeni bakış açısında yeni gözlemler yapılır ve baloncuk yüzeyi ilgili 
noktalarda bu gözlemlere uygun şekilde Denklem. 2’de belirtildiği gibi yerel olarak biçimlenir. 
Bu dönüşüm haritası formülasyonu daha önce belirtilen duyargaç gürültüsünü, ortamın 
ışıklandırmasındaki değişimleri ve ölçeklendirme etkilerini gözardı etmektedir.  Gerçekte model 
bu sorunların üzerinden gelecek biçimde yenilenmelidir. Son olarak, baloncuk dönüşümü ancak 
db→b′  belirlendiği takdirde uygulanabilir. Bu bölümün geri kalan kısmında, farklı tip robot 
hareketleri için bu dönüşüm modelleri geliştirilecektir. 

 
3.1. Robot Yönelimi 
 

İlk önce Şekil 2’de gözüktüğü gibi sadece δα ∈ S
1 kadar dönüş¸ yapan bir robot düşünelim. Taban 

vektörleri p ve p′’nin sadece 3. elemanlarının değişeceğini göz önünde bulunduralım. Bu yüzden 
taban noktaları arasındaki dönüşüm şu şekilde açıklanabilir: 
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Bir baloncuk yüzey noktasını   o = [ po fo ]T € Im(h(p)) ∈ Im(h(p)) ele alalım. Baloncuk 
yüzey dönüşümü 

 

                                                                                                              (5)  
 

olarak tanımlanır. Burada δf = [δα 0]
T olur, çünkü yönelim değişimi yatay koordinat dönüşü 

kadar olacaktır. δf ’in baloncuk yüzeyi üzerindeki tüm noktalar için aynı olduğu unutulmamalıdır. 
Robotun nesnelere olan uzaklığından bağımsızdır. 
 
3.2. Düzlemsel Öteleme 
 
Şimdi de robotun sadece düzlemsel öteleme hareketi yaptığını düşünelim. Bu durumda, taban 

vektörünün (p ve p′) sadece ilk iki elemanı değişecektir. Bu yüzden taban noktaları arasındaki 
dönüşüm şu şekilde tanımlanabilir: 

 

 
 

Yine baloncuk yüzeyi üzerinde o = [ po fo ]T € Im(h(p)) noktasını ele alalım. Bu 
durumda dönüşüm ve çevreye bağlı olarak dönüşüm haritası db→b′ bire-bir, bire-çok veya çoka-bir 
olabilir. Hareketin ölçekleme etkisi olabileceği için, yerel komşulukta gözlemlenen bir özellik 
nesnelerin yakınlığına göre boyut değiştirebilir. 

 

                                                                                                       (6) 
 

Bu durumda,  δ f o bakış yönüne (fo) ve nesnelerin uzaklığına bağlı olacaktır.  Im(h(p)) 
üzerinde fo : Im(h(p)) → S2 olarak tanımlanan vektör değerli bir işlev olacaktır. b tabanında f’de 
görülen uzaktaki bir nesnenin üzerinde bir α noktası düşünün. Bu noktanın robota olan 
uzaklığının α(t) olduğunu varsayalım. Robot b′ noktasına doğru geldikçe robotun α(t)’ye olan 
uzaklığı da α(t+δt) olacaktır ve f, f′’ye hareket edecektir: 

 

                                                                                             (7) 
 

Şekil 3’te de görüldüğü gibi, gözlemlenen yüzeylerin uzakta olduğu geniş alanlarda      
f′ ≈ f ve dolayısıyla baloncuk dönüşümü asgaridir. Öte yandan, kısıtlı alanlarda, daha küçük 
hareketler daha büyük baloncuk dönüşümlerine yol açmaktadır. 
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Şekil 3. b noktasından b′’ye öteleme, ve nesnelerin uzaklığına ve öteleme miktarına bağlı olarak 
baloncuk dönüşümleri. Üst: Geniş¸ alan; Orta: Göreceli daha az uzak alan; Alt: Dar alan 

 
4. DENEYLER 

 
Bu bölümde baloncuk dönüşümünün matematiksel modelinin değerlendirilmesi için yapılan 
deney sonuçları anlatılmaktadır. Tüm deneyler pan-tilt kameraya sahip bir gezgin robot üzerinde 
yapılmıştır. Robot, Şekil 4’de gösterilen ve genişlik açısından değişen dört farklı çevrede hareket 
ettirilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. Soldan sağa, açıklık miktarı düşen sırada bir dizi değişik sahne. Çok açık, göreceli daha 
az açık, göreceli kısıtlı ve çok kısıtlı alan 
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Çizelge 1. Kestirim hatasının yönelim değişim miktarına bağlı olarak değişimi 
 

 
 

4.1. Yönelim Dönüşümü 
 

İlk deneyde, robotun tabanı p’den p′’ye, yönelimi δα kadar döndürülerek değiştirilmektedir. Bu 
deneyler aynı zamanda dönüşümün robot gerçek ortamda hareket ederken gürültüye karşı 
gürbüzlüğünü değerlendirmemizi sağlamıştır. Yüzey şekil değiştirme haritası db→b′ Denklem 5’te 
tanımlandığı biçimdedir. Her ne kadar δf biliniyor olsa da (çünkü δf = [δα 0]T ) aynı zamanda tüm 
baloncuk yüzeyi çiftlerinin (Bi ve B′i, 1 = 1, . . . ,Nv) ortalama benzerliğini ölçen hata işlevine 
dayanarak aşağıdaki gibi kestirimi yapılır: 
 

 
 

Burada wi görsel özellik vi için bir ağırlık katsayısıdır. Özelde J(δf, b) δˆf gibi bir 
kestirim değeri belirlemek için δf’ye göre optimize edilir: 

 

 
 

Eğer hata işlevi J, önceden belirlenmiş eşik değeri τ’nun altına düşmezse kestirim 
yapılamaz. Bu deney altı değişik yerde farklı δα değerleri için tekrarlanmıştır. Sonuçlar Çizelge 
4.1’de gösterilmektedir. Dönüşüm haritası yönelim kestiriminde 14◦’ye kadar yüksek başarım 
sağlamıştır. Beklenildiği gibi, orijinal Bi, B

′
i ’ye asgari hata ile dönüştürülebilinir. 

 
4.2. Öteleme Dönüşümü   

 
İkinci deney setinde, robot düz bir çizgi boyunca hareket ederken kamerasını da f = 0’da sabit 
tutmaktadır. Robotun tabanı p’den p′’ye hareket ederken, yüzey şekil değiştirme haritası db→b′  

 

 
 

Şekil 5. Dört değişik ortam için eşlemenin öteleme miktarı olan ║δc║’e bağlı olarak değişimi 
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Denklem 6’da tanımlandığı gibidir. Bu durumda, δ f o bakma yönü f o’a ve nesnelerin 
uzaklığına bağlı olacaktır. Robot kafasını hareket ettirmediği için, baloncuk yüzeyinde şekil 
değiştirme optik eksen etrafında olacaktır, dolayısıyla f o işlevinin hesabı yerel komşuluktaki N κ 
(b)  B içinde kısıtlanabilir. Bu kestirim, tüm baloncuk yüzeyi çiftlerinin (Bi ve B′ i , 1 = 1, . . . 
,Nv) ortalama benzerliğine bağlı olarak yapılır: 

 

 
 

J(δfo, b) δfo’a göre enküçültülerek δˆf kestirimi yapılır. 
 

 
 

Eğer ║δc║ göreceli olarak küçükse, o zaman δfo tüm db→b′ (o)’lar Nκ(b)’in içinde 

kalacak biçimde olmalıdır. ║δc║ büyüdükçe δfo öyle olacaktır ki bazı db→b′ (o) /∈ Nκ(b). 
Dolayısıyla, ║δfo ║hesaplanır, Nκ(b) içinde kalan noktasal dönüşümlerin yüzdesi hesaplanır ve 
performans ölçümü olarak alınır. Bu oran %100’e ne kadar yakınsa, performans da o kadar iyidir. 
Deneyler Şekil 4’te gösterildiği gibi dört değişik ortamda gerçekleştirilmiştir. Farklı açıklığa 
sahip ortamlar için, eşlemelerin öteleme miktarına bağlı olarak değişimleri Şekil 5’de 
gösterilmektedir. Çok açık ortamda, robotun önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır ve 
dönüşüm ║δc║ = 1.5m olana kadar geçerlidir. 

Dalgalanmalar muhtemelen robotun görev sırasında çevredeki insan yürümesi, kapı 
açılması gibi dinamik etkenler sonucunda ortamın açıklığının geçici olarak değişmesiyle 
oluşmuştur. Çok kısıtlı alanda ise ║δc║ = 0.5m gibi kabul edilebilir bir başarım vardır ve sonuçlar 
ortamın açıklık bilgisi ile örtüşmektedir. 

 
5. SONUÇ 

 
Bu makalede etrafta dolaşan bir robotun bulunduğu ortamda topolojik haritalar kullanılarak 
konumlanabilmesi problemi irdelenmektedir. Bu çerçevede, topolojik harita gösterimi için 
önceden geliştirilmiş olan baloncuk uzayı kullanılmaktadır. Baloncuk uzayı ve ilintili baloncuk 
yüzeyi kavramları kullanılarak bakış açısına bağlı olan bir model geliştirilmektedir. Bu modelde, 
robot etrafta dolaştıkça, baloncuk yüzeyinin hangi dönüşümlere tabii olacağı matematiksel olarak 
tanımlanmaktadır. Salt yönelim ve düzlemsel öteleme için iki farklı dönüşüm geliştirilmiştir. 
Baloncuk dönüşümleri, salt yön değişimleri için, yönelim değişimin miktarına bağlıdır. Bu model 
çeşitli ortamlarda bir gezgin robot üzerinde uygulanmıştır. Salt döngüsel hareketlerde, oldukça 
basit bir hesaplamayı içermektedirler ve rahatlıkla yönelimin hesaplanması için kullanılabilirler. 
Salt düzlemsel öteleme durumunda ise, oluşan dönüşüm bulunulan ortama bağlıdır. Dolayısıyla 
çevrenin açıklığı dönüşümün tahmin edilmesinde kullanılabilir. İleriki çalışmalar, yaklaşımımızın 
aynı anda yönelim ve öteleme değişimlerinin olduğu durumlar için genişletilmesine 
odaklanacaktır. 
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A. Görsel Özellikler 
 
Dikkati çeken görsel özellikler olarak makak maymunlarının V4 hücrelerindeki yanıt 
karakteristiklerini yansıttığı bulunan Kartezyen ve Kartezyen olmayan filtrelere dayandırılmıştır 
[16]. Filtreler değişik frekanslar kullanılarak elde edilmiştir. Filtrelerin matematiksel olarak elde 
edilme detayları [16] makalesinde bulunabilir. Baloncukların oluşturulmasında, Şekil 6’de 
gösterilen toplam 18 adet filtre kullanılmıştır. 
 

 
 

Şekil 6. Bir grup ilgi özellik filtreleri 
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ÖZET 
 
Trafik ortamı gibi birçok dinamik unsurun (taşıtlar, yayalar, trafik ışıkları vb.) rol aldığı büyük çaplı 
benzetimlerde, gerçeklik seviyesinin artırılabilmesi için, söz konusu unsurların bir dereceye kadar otonomiye 
sahip olmaları ve bu sayede önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde özgün ve gerçekçi davranış biçimleri 
sergilemeleri gerekmektedir. Bu bildiride, yeni geliştirilen iki seviyeli Hiyerarşik Eş Zamanlı Durum 
Makineleri (HEZDM) mimarisi kullanılarak, otonom davranışlar sergileyen zeki taşıt etmenlerinin etkin ve 
verimli olarak modellenmesi ve söz konusu zeki etmenler ile bir sürücü eğitim simülatöründe gerçekçi şehir 
içi trafik ortamının canlandırılması anlatılmaktadır. Yapılan deneysel çalışma ve analizler neticesinde 
modelimizin geçerliliği hakkında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 
Anahtar Sözcükler: Hiyerarşik eş zamanlı durum makineleri, zeki etmenler, sürücü davranış modeli, etmen 
tabanlı benzetim. 
 
 
SIMULATION OF REALISTIC TRAFFIC ENVIRONMENT WITH INTELLIGENT VEHICLE 
AGENTS WHICH WERE DEVELOPED BASED ON HIERARCHICAL CONCURRENT STATE 
MACHINES FRAMEWORK 
 
ABSTRACT 
 
In the big scale simulation applications like traffic environment (in which there are a  lot of dynamic objects 
like vehicles, pedestrians and taffic lights), the dynamic objects should have autonomy to some extent in order 
to present unique and realistic behaviour patterns complying with predetermined set of rules. In this paper, we 
present the procedure of modelling the behaviour of  intelligent vehicle  agents efficiently, based on a unique 
two layer Hierarchical Concurrent State Machines (HCSM) framework.  A realistic urban traffic environment 
typical of real life was created in a driving simulator. Experiments and evaluations demonstrated satisfactory 
results in terms of validity of our model. 
Keywords: Hierarchical concurrent state machines, intelligent agents, driver behavior model, agent based 
simulation.  
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1. GİRİŞ 
 
Öğrencilerin, benzetim araçlarında (simülatörlerde) pratik yaparak öğrenmelerini sağlamak, 
birçok kabiliyet için etkili bir eğitim metodudur. Son yıllarda, teknolojideki gelişmeler ve 
maliyetlerin aşağı çekilmesiyle beraber, sürücü eğitimlerinde simülatörlerin daha fazla ve etkin 
olarak kullanılmaya başlandığını görüyoruz [1-6].  

Sürücü simülatörlerinden verimli bir şekilde yararlanmak için, 3B sanal trafik ortamının 
yanı sıra bu ortamda yer alan taşıtlar ile diğer unsurlara (trafik ışıkları, yayalar, vb.) ait 
davranışların da gerçekçi olması gerekmektedir. 

Trafik simülasyon modellerini incelediğimizde, trafik ortamında otonom ve bir dereceye 
kadar zeki davranış sergileyen unsurların etmen tabanlı olarak modellendiği görülmektedir. Trafik 
simülasyonuna yönelik birçok uygulamada, akıllı etmenlerin, araç sürücüleri ile araçlarının, trafik 
ışıklarının, akıllı ulaşım sistemlerinin, yayaların davranışlarının ve birbirleriyle etkileşimlerinin 
modellenmesinde kullanıldığı görülmektedir [7]. 

Bu bildiride, yeni geliştirilen iki seviyeli Hiyerarşik Eş Zamanlı Durum Makineleri 
(HEZDM) mimarisi ile gerçekçi ve otonom davranışlar sergileyen zeki taşıt etmenlerinin 
davranışlarının etkin ve verimli olarak modellenmesi ve bir sürücü eğitim simülatöründe gerçekçi 
şehir içi trafik ortamının canlandırılması anlatılmaktadır. Çalışmada kullanılan TRAFİKENT 
Sürücü Eğitim Simülatöründe gerçekçi bir trafik ortamının benzetimi maksadıyla, sürücülere ait 
karar verme ve uygulama süreçleri; farklı seviyelerdeki (stratejik, taktik ve kontrol seviyesi) sürüş 
görevlerini de içerecek şekilde benzetim modeline dahil edilmiştir. Modelin geçerliliğini tespit 
etmek maksadıyla yapılan deneysel çalışmada elde edilen verilere tek yönlü ANOVA testi 
uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

 

2. HİYERARŞİK EŞ ZAMANLI DURUM MAKİNELERİ (HEZDM) 
 

Karmaşık tepkisel (reaktif) sistemleri modellemek için genellikle, durum grafikleri (state charts) 
yapısı üzerine bina edilmiş HEZDM mimarisinden faydalanılmaktadır [8,9]. HEZDM mimarisi 
üzerine bina edildiği durum grafikleri yapısı [9,10]; 

 Sistemi tanımlayan durumların, üst-durum ve alt-durum(lar) olarak hiyerarşik şekilde 
gruplandırılmasına ve iç içe kümelenmesine izin verir. 

 Durumlar arasındaki tekrarlanan geçişler, “DIŞLAYAN VEYA” (EXCLUSIVE-OR) 
durum grupları ile önlenmektedir (Şekil 1). Bu şekilde gruplanmış alt-durumların meydana 
getirdiği üst-durumu küme olarak adlandırabiliriz. Burada, üst-durum, alt-durum ve küme 
terimleri durum grafiklerinin hiyerarşik yapılanmasını anlatmak için kullanılmakla beraber, 
aslında her biri sistemin ya da nesnenin içinde bulunduğu bir durumu temsil etmektedirler. Eğer 
sistem durumu Şekil 1’deki p kümesinde ise, aslında p kümesinin içinde yer alan b, c veya ç alt-
durumlardan sadece birinde demektir. P kümesinden a durumuna geçiş, sistemin p kümesi 
içerisinde hangi alt-durumda olduğuna bakılmaksızın gerçekleşmektedir (Şekil 1.b). Bu nedenle, 
p kümesi içindeki alt-durumlardan a durumuna geçişleri Şekil 1.a’daki gibi ayrı ayrı tanımlamaya 
gerek yoktur. 
 

 
 (a)      (b) 

 

Şekil 1. Durumlar arasındaki tekrarlanan geçişlerin durum geçiş diyagramı ve durum grafiği ile 
gösterimi (a) Durum geçiş diyagramı, (b) Durum grafiği [9] 

b ç c a 

p 

a ç b c 
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  Eş zamanlı etkileşimler sonucu sistemdeki durumların sayısının üssel olarak artması 
“VE” (AND) durum grupları ile önlenmektedir (Şekil 2). Şekil 3.10’da, a ve b durumları x 
kümesinin, c, ç ve d durumları y kümesinin alt-durumlarıdır; x ve y kümeleri de p kümesinin alt-
durumlarıdır. Buradan da anlaşılacağı üzere, her bir durum yada durum kümesi, eğer mevcutsa, 
bir üst-durum kümesinin alt-durumudur. Eğer sistem ya da nesne, Şekil 2’deki p kümesinde ise, 
aslında p kümesinin içinde yer alan x ve y alt-durumlarından her ikisinde birden bulunuyor 
demektir. Bu yapı aynı zamanda, eş zamanlı işlemlere imkân vermektedir. Örneğin, sistem 
başlangıçta b ve ç alt-durumlarda olsun. Eğer α olayı gerçekleşirse, sistem eş zamanlı olarak a ve 
c alt-durumlarına geçiş yapacaktır. 
 

 
(a)     (b) 

 

Şekil 2. Eş zamanlı durumların durum geçiş diyagramı ve durum grafiği ile gösterimi (a) Durum 
geçiş diyagramı, (b) Durum grafiği [9] 

 
Bu bazı temel özellikleri anlatılan durum grafikleri (statecharts) yapısı üzerine bina 

edilen HEZDM mimarisinde, farklı durumları temsil eden durum makineleri hiyerarşik bir yapı 
içerisinde tutulmaktadır. Bu sayede, model çok daha anlaşılabilir bir yapıya kavuşurken, karmaşık 
ve eş zamanlı davranışlar kolayca modellenebilmektedir. 

Herhangi bir HEZDM’yi, girdi ve çıktı verisi akışı, iç içe kümelenmiş sonlu durum 
makineleri, kontrol parametreleri ile eylem fonksiyonundan oluşan bir ‘kapalı kutu’ (black box) 
olarak görebiliriz. Aşağıdaki şekilde, tipik bir HEZDM yapısında yer alan ve iç içe kümelenmiş 
durum makinelerinin hiyerarşisi, durumlar arası geçişler ve veri akışı görülmektedir (Şekil 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Şekil 3. Tipik bir HEZDM durum grafiği [11] 
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2.1. Sürüş Faaliyeti ve Sürüş Görevleri 
 
Taşıt sürmek, sistem kuramına göre; dinamik ve karmaşık bir sistem olan trafik ortamında, 
dengede kalmak için sürekli bir uyum ve adaptasyon sürecini gerektiren iştir [5]. Yıllardır 
insanların nasıl taşıt sürdüklerine dair birçok araştırma yapıla gelmiştir. Araştırmalar, sürücülerin 
araç kullanırken, üç farklı seviyede tanımlanan sürüş görevlerini yerine getirdiklerini göstermiştir 
[13] (Şekil 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 4. Sürüş faaliyetine ilişkin sürüş görevlerinin genel yapısı [13] 
 

 Stratejik seviyedeki sürüş görevleri: Sürücü, hangi ulaşım aracını süreceğini, araç 
sürmek ile ilgili nihai hedefinin ne olduğunu belirlemekte ve hedefine ulaşmak için gideceği yönü 
tayin etmektedir. Bu seviyede aldığı kararlar, sürücünün hedeflerinden ve çevreden 
etkilenmektedir. 

 Taktik seviyedeki sürüş görevleri: Sürücü, trafik ortamında karşısına çıkan ve 
yönetmesi gereken, örneğin kavşaklardan geçmek, hangi şeritten ve hızda gideceğini belirlemek, 
sollama yapmak veya durmak gibi durumlar ile ilgili kısa süreli hedefler belirlemekte ve bu 
amaçla aracına manevra yaptırmaktadır. Bu seviyede sürücü, öncelikle etrafındaki diğer 
sürücülerle ve trafik işaretleriyle ilgilenmektedir. Sürücü, davranışlarını o anda gelişen duruma 
göre belirlemekte, ancak stratejik seviyedeki hedefinden de etkilenmektedir. 

 Kontrol seviyesindeki sürüş görevleri: Sürücünün, stratejik ve taktik seviyede verdiği 
kararlar doğrultusunda araca manevra yaptırmak için gerekli olan kontrol faaliyetlerini otomatik 
olarak gerçekleştirdiği seviyedir. Sürücü bu seviyede, manevranın nasıl uygulanacağına karar 
verir (direksiyonu ne kadar çevireceği, gaz/fren pedalına ne kadar basacağı gibi). 

Her seviyedeki sürüş görevleri, Şekil 4’de belirtilen hiyerarşiye uygun olarak, diğer 
seviyelerle etkileşim içindedir. Bu durum, Şekil 5’de bir örnekle açıklanmıştır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 5. ‘A’ taşıtının T - şeklindeki kavşağa yaklaşma durumu 

 
Şekil 5’de gösterilen durumda ‘A’ taşıtının sürücüsü, hangi yöne döneceğine (stratejik 

seviye); sol taraftan yaklaşan taşıtın geçmesini bekleyip, beklemeyeceğine (taktik seviye); fren 
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pedalına ne kadar kuvvet uygulayacağına ve direksiyon simidini ne kadar döndüreceğine (kontrol 
seviyesi) karar verip, uygulamaktadır. 

 
3. SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARININ MODELLENMESİ 
 
Sürücülerin, sürüş faaliyetini gerçekleştirmek için sergilediği davranışlar, literatürde “sürücü 
davranışları” ifadesi ile tanımlanmaktadır. Sürücü davranışlarını canlandırmak için geliştirilen 
modeller genel olarak, algılama, karar verme ve uygulama süreçlerini içermektedir [14] (Şekil 6).  

Doğası itibariyle çok karmaşık olan sürücü davranışlarını, “sürücü davranış 
biçimleri”nin bileşkesi olarak tanımlayabiliriz [4,14]. 

Söz konusu “sürücü davranış biçimleri”, belirli bir mantık gözetilerek, bu çalışma 
kapsamında stratejik seviye, taktik seviyesi ve kontrol seviyesi sürüş görevleri ile uyumlu olacak 
şekilde gruplandırılmış ve aşağıda sunulan sürücü davranış biçimi modelleri geliştirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 6. Sürücü davranış modellerinin içerdiği süreçler ve sürüş görevleri ile ilişkisi 
 
Stratejik seviyedeki sürüş görevlerine ilişkin sürücü davranış biçimi modelleri; 
 

 Taşıt cinsi seçim modeli (Taşıt etmenleri, Türkiye’de şehir içi trafiğindeki taşıt cins ve 
sayılarını yansıtan istatistikler ile uyumlu olacak şekilde, ayrı bir yazılım parçası tarafından 
otomatik olarak üretilmekte ve sanal ortama konulmaktadır [15]). 

 Hedef (adres) ve yön tayini modeli (Bu çalışma kapsamında taşıt etmenlerinin gideceği 
adresler ve yönler rastgele belirlenmektedir.). 
 

Taktik seviye sürüş görevlerine ilişkin sürücü davranış biçimi modelleri; 
 

 Yolcu indirme/bindirme modeli (sadece ticari taşıtlar için geçerlidir), 
 Dönüşler/kavşak geçişi modeli, 
 Serbest sürüş modeli (hangi şeritten, hangi hızda gideceğini belirler). 

 

Kontrol seviyesi sürüş görevlerine ilişkin sürücü davranış biçimi modelleri; 
 

 Yol takibi modeli (şerit değiştirme; şerit/koridor takibi alt modellerini kapsar) 
 Sürat adaptasyonu modeli 
 Taşıt takibi modeli 
 Taşıt durdurma modeli 
 

3.1. Model Mimarisi ve Özellikleri 
 
Bu çalışmada, METEKSAN Sistem firması tarafından geliştirilmiş olan TRAFİKENT Sürücü 
Eğitim Simülatörü geliştirme ortamı olarak kullanılmıştır. Simülatördeki sanal trafik ortamında 
yer alan taşıt etmenlerine (minibüs, otomobil, ticari taksi vb.) ait model mimarisi aşağıda 
sunulmuştur (Şekil 7). TRAFİKENT Sürücü Eğitim Simülatöründeki sanal trafik ortamı, 
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dünyadaki benzerleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş; gerçek trafik ortamında taşıtlar 
arasında gözlenen etkileşimleri sanal ortamda canlandırmak için gerekli olan parametrik sürücü 
davranış modeline sahip olmadığı ve bunun sonucu olarak arzu edilen ölçüde gerçekçi olmadığı 
görülmüştür [15,16]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 7. TRAFİKENT Sürücü Eğitim Simülatöründeki taşıt etmeni modeli [17] 

 
TRAFİKENT sürücü eğitim simülatöründeki taşıt etmenlerine ait mevcut sürücü 

davranış modeli, bu çalışma kapsamında yeni geliştirilen iki katmanlı HEZDM mimarisi üzerine 
bina edilerek yeniden yapılandırılmıştır (Şekil 8). 

Bu çalışmada kullanılan HEZDM mimarisi, trafik araştırmaları ve sürücü eğitimine 
yönelik benzetim uygulamalarında, genel olarak sürücü davranışlarının modellenmesinde 
kullanılmaktadır [17,18]. Durum grafikleri (state-charts) yapısı üzerine bina edilen HEZDM 
mimarisinde, farklı durumları temsil eden durum makineleri hiyerarşik bir yapı içerisinde 
tutulmaktadır. Bu sayede, karmaşık ve eş zamanlı davranışlar kolayca modellenebilmektedir. 
İki katmanlı HEZDM mimarisi yapısı, sürücü davranış modelini dünyadaki benzerlerinden ayıran 
ayraç özelliktir.  Bu sayede; sürücülere ait algılama, karar verme ve uygulama süreçleri, farklı 
seviyelerdeki (stratejik, taktik ve kontrol seviyesi) sürüş görevlerini içerecek şekilde yeniden 
modellenebilmiştir.  

Sürücü davranış modelindeki birinci katman; sürücünün stratejik seviyede verdiği 
kararlar (gideceği adres, vb.) doğrultusunda aracına manevra yaptırmak için trafik ortamında 
karşılaştığı ve yönetmesi gereken yolcu indirme/bindirme (sadece ticari taşıtlar için), 
dönüşler/kavşak geçişi ve serbest sürüş gibi taktik seviyedeki sürüş görevlerine yönelik alınan 
kararların modellendiği “Karar Katmanı”dır. Ayrıca, birinci katmanda yer alan “Kontrol 
komutları” durum makinesi ile taşıt etmenine gerektiğinde müdahale etmek de mümkündür. Bu 
katman içinde yer alan durum makineleri, taktik seviyedeki sürücü davranış biçimi modellerini 
temsil etmektedirler. Aynı anda, öncelik (priority) tabanlı olarak sadece bir durum makinesi 
“Karar Katmanı”nın kontrolünü elinde bulundurmakta ve taktik seviye kararları vermektedir. 
Eylem fonksiyonu ЃKK ile taktik seviyede verilen kararlar (aracın hangi şeridi takip edeceği, hangi 
hızda gideceği, trafik ışıklarına uyma/uymama) bir sonraki katmana aktarılmaktadır. 

İkinci katman ise; sürücünün taktik seviyede verdiği kararlar doğrultusunda taşıtına 
manevra yaptırmak için; taşıt takibi, şerit takibi, şerit değiştirme, yavaşlama ve durma gibi sürekli 
dikkat ve kontrol gerektiren kontrol seviyesindeki sürüş görevlerinin modellendiği (sürücünün 
direksiyonu hangi yöne ne kadar döndürüleceği, gaza veya frene ne kadar basacağının 
belirlendiği) “Uygulama Katmanı”dır. Bu katman içinde yer alan ve kontrol seviyesi sürücü 
davranış biçimi modellerini temsil eden durum makinelerinin hepsi eşzamanlı olarak, taktik 
seviyede verilen kararlara göre, farklı ivmelenme değerleri üretmektedirler. “Yol Takibi” durum 
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makinesi ayrıca direksiyon verisi de üretmektedir. Eylem fonksiyonu ЃUK, kontrol seviyesinde 
üretilen farklı ivmelenme değerlerinden en küçüğünü, direksiyon değerinin ise aynısını “Fizik 
Modeli”ne aktarmaktadır. Eylem fonksiyonu ЃYT ise, “Yol Takibi” durum makinesinin içinde 
bulunan “Şerit Değiştirme” ve “Şerit/Koridor Takibi” durum makinelerinden, öncelik (priority) 
tabanlı olarak kontrolü elinde bulunduran durum makinesinin ürettiği ivme değeri ile direksiyon 
değerini eylem fonksiyonu ЃUK’na aktarmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında geliştirilen iki katmanlı HEZDM mimarisi yapısına sahip 
sürücü davranış modeli ile, literatürde yer alan tek katmanlı sürücü davranış modellerinden 
[18,19] farklı olarak; 

 
 Zeki taşıt etmenleri, Şekil 1’de belirtilen çeşitli seviyelerdeki (stratejik, taktik ve konrol 

seviyesi) sürüş görevleri ve davranış sıklıkları ile uyumlu olacak şekilde, farklı frekanslarda 
(Karar verme katmanı saniyede 1-2 defa; Uygulama katmanı ise saniyede 20-30 defa) 
koşturulabilen yazılım kod parçaları sayesinde etkin ve verimli bir şekilde modellenmiştir. 

 Aynı seviyedeki sürüş görevlerine ilişkin sürücü davranış biçimi modelleri, eş zamanlı 
koşturulacak şekilde yapılandırılmıştır. 

 Sürücü davranış biçimi modellerinin, çıktı değişkenleri (ivmelenme ve direksiyon 
kontrol değeri) için ürettiği, birbirinden farklı değişken değerleri arasından, amaca en uygun 
değerin seçilmesi ya da türetilmesini sağlayan eylem fonksiyonu (ЃKK , ЃYT ve ЃUK) 
basitleştirilmiştir. 
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Şekil 8. Yeni geliştirilen sürücü davranış modeli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Stratejik Seviye Kararlar /  
Kontrol Komutları

 Diğer taşıtlar 
Trafik ışıkları … 

Çevresel Algılar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ik Seviye) 

 

(1) Kontrol komutları (2) Yolcu indirme/ 
bindirme 

Pasif Aktif

(3) Dönüşler/ kavşak geçişi (4) Serbest sürüş 

Aktif

ЃKK 

Fizik Modeli 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uygulama
KatmanıЃUK 

Taşıt takibi 

Sürat 
adaptasyonu 

Taşıt 
durdurma 

           Yol Takibi 

(1) Şerit değiştirme (2) Şerit/ koridor 
Takibi 

Aktif

ЃYT

Direksiyon
İvme 

Karar 

Pasif Aktif

Pasif Aktif

Pasif Aktif

Hiyerarşik Eş Zamanlı Durum Makineleri Mimarisi …               Sigma 5; 62-73, 2013 



 
 

 70

Yeni geliştirilen iki katmanlı HEZDM mimarisi yapısına sahip sürücü davranış modeli 
kullanılarak üretilen zeki taşıt etmenlerinin, trafik lambası olmayan bir kavşakta birbirleri ile 
etkileşimini gösteren bir enstantane Şekil 9’da görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 9. Zeki taşıt etmenlerinin trafik ortamında etkileşimlerini gösteren bir enstantane 
 
4. GEÇERLİLİK (VALİDASYON) ÇALIŞMASI 
 
Bu çalışmada, yeni geliştirilen iki seviyeli Hiyerarşik Eş Zamanlı Durum Makineleri mimarisi ile 
gerçekçi ve otonom davranışlar sergileyen zeki taşıt etmenlerinin davranışlarının etkin ve verimli 
olarak modellenmesi ve bir sürücü eğitim simülatöründe gerçekçi şehir içi trafik ortamının 
canlandırılması amaçlanmıştır. Zeki taşıt etmenlerinin yer aldığı şehiriçi trafik ortamı 
benzetiminin arzu edilen ölçüde gerçekçi olup, olmadığının belirlenmesi için geçerlilik 
(validasyon) çalışması yapılmıştır. 
 
4.1. Materyal 
 
Çalışmaya bir kurumda çalışan/stajyerlik yapan toplam 31 kişi gönüllü olarak katılmıştır. 
Çalışmaya katılan katılımcılardan birisi, ehliyetini yeni almış olmasına rağmen daha önceden taşıt 
kullanma tecrübesi olduğu için analiz dışı bırakılmıştır. Değerlendirmeye alınan 30 katılımcının 
(11 bayan, 19 erkek) yaşları 19 ile 51 arasında değişmektedir, yaş ortalaması 29,6 (ss=7,1)’dır.  
Katılımcıların sürücülük deneyimleri 0 ile 31 yıl arasında değişmektedir (ort.=6,6, ss=7,6). 
Katılımcıların çoğunluğu üniversite mezunu (%60), geri kalan katılımcılar ise yüksek okul (%10), 
lise (%26.7) ve ilköğretim (%3,3) mezunudur. Katılımcılar en çok şehir içi yollarda (ort.=3,7, 
ss=1,7), en az şehir dışı yollarda (ort.=2,3, ss=1,1) taşıt kullandıklarını beyan etmişlerdir. 

Katılımcıların 15’i tecrübeli (en az 6 yıldır aktif sürücülük deneyimine sahip) sürücü, 
geriye kalan 15 katılımcı ise acemi (ehliyet sınavını geçerek ehliyet almaya hak kazanmış yada en 
fazla 1 yıllık ehliyet sahibi) sürücüdür. 
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Katılımcılardan, sürücü eğitim simülatöründe, zeki taşıt etmenlerinin yer aldığı şehiriçi 
trafik ortamı benzetiminde 20 dakikalık bir test sürüşü yapmaları istenmiştir. Performans 
Değerlendirme ve Raporlama Modülü (PDRM) vasıtasıyla, test süresince simülatörden veri 
toplanmıştır. Söz konusu veriler, katılımcıların;   

 Kaza sayılarını (diğer taşıtlarla ya da başka nesnelerle çarpışma dahil), 
 Yoldan çıkma sayılarını (ters yola girme dahil), 
 Kırmızı ışık ihlali sayılarını,  
 Takip mesafesi ihlali sayılarını, 
 Şerit ihlali (10 sn. süresince) sayılarını, 
 Dönüş sinyali ihlali sayılarını, 
 Geçiş önceliği ihlali sayılarını içermektedir. 

 
4.2. Deneysel Bulgular ve Tartışma 
 
Katılımcıların sürüş testi öncesinde doldurdukları bilgi formundaki ve sürüş testi performansları 
hakkında PDRM ile elde edilen veriler SPSS-11 paket programı ile analiz edilmiştir. Özellikle, bu 
çalışmasının hedef kitlesi olan acemi sürücüler ile tecrübeli sürücülerin oluşturdukları gruplardan 
elde edilen veriler arasında anlamlı bir fark olup, olmadığını belirlemek maksadıyla veriler 
üzerinde tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Çizelge 1’de sunulmuştur. 
 

Çizelge 1. Analiz Sonuçları 
 

 Sürüş Deneyimi Ortalama Standart
Sapma

Standart
Hata

En az -
En çok

  

Kaza sayısı acemi 60,53 32,93 8,50 13-116  
tecrübeli 16,00 11,06 2,86 3-45  

Yoldan çıkma sayısı acemi 64,2 25,4 6,55 22-100
 tecrübeli 33,2 12,6 3,25 13-59
Şerit ihlali sayısı acemi 6,66 4,48 1,16 1-13  

tecrübeli 4,40 4,22 1,09 0-15  
Kırmızı ışık ihlali sayısı acemi 1,00 1,07 0,28 0-3  

tecrübeli 0,27 0,46 0,12 0-1  
Geçiş önceliği ihlali sayısı acemi 7,53 3,17 0,80 3-15  

tecrübeli 5,33 2,38 0,61 2-10  

 
Katılımcıların daha önceki sürüş deneyimleri (acemi; tecrübeli) dikkate alındığında; 

kaza sayıları (F=24,650, p=0,000), yoldan çıkma sayıları (F=17,957, p=0,000), şerit ihlali sayıları 
(F=9,127, p=0,005), kırmızı ışık ihlali sayıları (F=5,965, p=0,021) ve geçiş önceliği ihlali sayıları 
(F=4,682, p=0,039) ortalamaları istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde birbirinden farklıdır. 

Yukarıda sunulan verilerden de anlaşılacağı üzere, katılımcılar arasından acemi 
olanların, tecrübeli olanlardan ortalama olarak daha fazla kaza yaptıkları, yoldan çıktıkları, şerit 
ihlali, kırmızı ışık ihlali ve geçiş önceliği ihlali yaptıkları görülmüştür. Özellikle, kaza sayıları ve 
yoldan çıkma sayıları ortalamalarına ilişkin veriler gerçek trafik ortamına ilişkin araştırma 
sonuçları ve istatistikî veriler ile örtüşmektedir [20,21]. 

Bununla birlikte, sürüş deneyimlerine (acemi; tecrübeli) göre, katılımcıların takip 
mesafesi ihlali ve dönüş sinyali ihlali sayıları ortalamaları incelendiğinde; tecrübeli sürücülerin 
daha az ihlal yaptıkları görülmekte, ancak grup ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir fark bulunmamaktadır. Bunun sebepleri arasında; tecrübeli sürücülerin acemilere oranla daha 
süratli kullanmalarını, taşıtın ön konsolu modellenmediği için görüntüde referans eksikliğini ve 
tecrübeli sürücülerin testi daha az önemseyip, az özen göstermelerini sayabiliriz. 
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5. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada, yeni geliştirilen iki seviyeli HEZDM mimarisi ile gerçekçi ve otonom davranışlar 
sergileyen zeki taşıt etmenlerinin davranışlarının etkin ve verimli olarak modellenmesi ve bir 
sürücü eğitim simülatöründe gerçekçi şehir içi trafik ortamının canlandırılması hedeflenmiştir. 

Zeki taşıt etmenlerinin yer aldığı şehir içi trafik ortamı benzetiminin arzu edilen ölçüde 
gerçekçi olup, olmadığının belirlenmesi için geçerlilik (validasyon) çalışması yapılmıştır. Yapılan 
geçerlilik (validasyon) çalışmasında elde edilen deneysel bulgulara göre; yeni geliştirilen sürücü 
davranış modelinin gerçekçi olduğu değerlendirilmektedir [22]. 

Ayrıca, söz konusu sürücü davranış modeli parametrik bir yapıya sahip olduğundan, bu 
modele sahip zeki taşıt etmenleri kullanılarak oluşturulan şehir içi trafik ortamı benzetim 
modelinin, sürücü davranışları ve trafik güvenliğine yönelik araştırmalar için kontrollü bir test ve 
çalışma ortamı sunacağı değerlendirilmektedir. 
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ÖZET 
 
Haritalarda yer gösterimi için birçok 3-boyutlu model önerilmiştir. Kartezyen nokta kümeleri, metrik haritalar 
için kullanılan temel gösterim metodu olsa da çok fazla miktarda veri içermesi nedeniyle yeni çalışmalarda 
daha verimli ve tıkız gösterimler üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmamızda, topolojik haritalarda kullanılmak 
üzere, 3-boyutlu yer gösterimi ile ilgili olarak baloncuk uzayı temelli yeni bir yaklaşım sunmaktayız. Bu 
yaklaşımın bir avantajı, baloncuk yüzeylerinin robotun o anki bakış açısından gelen verilere göre yerel S2-
metrik ilişkileri korumasıdır. Buna ek olarak, her bir yüzey, tıkız, dönel-değişmez tanımlayıcılarla 
tanımlanabilir. Önerilen gösterimin başarımı, destek vektör makinası öğrenme algoritması kullanılarak üç ayrı 
veritabanı üzerinde sınanmıştır. Alınan sonuçlar, önerilen gösterim kullanılarak, yüksek hassasiyet (precision) 
ve geri getirme (recall) oranları elde edildiğini göstermektedir.  
Anahtar Sözcükler: 3B mesafe ölçümü, yer tanıma, topolojik haritalama. 
 
 
3D RANGE SENSING BASED PLACE REPRESENTATION IN TOPOLOGICAL MAPS 
 
ABSTRACT 
 
Various three-dimensional models have been proposed for place representation in maps. While Cartesian 
point clouds are the prevalent representation for three-dimensional place representation in metric maps, due to 
exorbitant size, recent work have focused on the formulation of more efficient and topological representations. 
In this paper, we propose a new approach to three-dimensional range data based place representation in 
topological maps via bubble space. The advantage of this approach is that bubble surfaces preserve the local 
S2−metric relations of each place with respect to the incoming sensory data from the robot’s viewpoint while 
simultaneously allowing for a compact, rotationally invariant and incremental description. The proposed 
approach is evaluated with support vector machine based decision making using three benchmark laser 
datasets. Our experimental results indicate that high recall and precision rates can be achieved.  
Keywords: 3D range sensing, place recognition, topological mapping.  
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Yer gösterimi haritalama ile ilişkili bir problemdir [1]. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya 
başlanan 3-boyutlu (3B) lazer tarayıcı verisi ile yer gösterim problemi üzerinde 
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odaklanılmaktadır[2]. Bu çalışmada, 3B lazer verisi kullanılarak topolojik haritalarda yer 
gösterim problemine odaklanılmaktadır. 
 
1.1. İlgili Çalışmalar 
 
3B lazer verisinin betimlenmesinde kullanılan, her biri metrik tabanlı, üç temel gösterim 
bulunmaktadır. Bunlar, Kartezyen noktaları, Kartezyen nokta bulutları ve üçgen örgülerdir [2]. Bu 
gösterimlerin ham haliyle işlenmesi oldukça yüksek işlem gücü gerektirir. Bu nedenle, bu 
gösterimleri daha tıkız hale getirmek için farklı sıkıştırma yöntemleri kullanılmaktadır [3]. 
Örneğin, Gaussian bağlanımı ile nokta bulutundaki verimli düzlemler bulunarak veri sadeleştirilir. 
Bir diğer yaklaşımda ise, veri k-en yakın komşu veya sekizli ağaç (octree) gibi yöntemler 
kullanılarak yüzey örgüleri haline getirilmektedir [2]. Ancak bu yöntemler, yüksek derecede 
hesaplama maliyetleri nedeniyle büyük veri kümelerinde verimli olarak kullanılamamaktadır. 

Metrik tanımlamalara alternatif olan topolojik yaklaşımlarda veri, çeşitli tanımlayıcılar 
kullanılarak, haritalama ve tanıma uygulamaları için daha rahat işlenebilir hale getirilir. Bu 
yaklaşımlarda, 3B veri bulutu, genişletilmiş Gaussian imgeleri, küresel harmonikler [4], 3B 
öznitelikler [5, 6], nokta öznitelik histogramı [7], normal dağılım dönüşümü [8], görünüş¸ temelli 
tanımlayıcılar [9] ve Fourier dönüşümü [10] gibi nitelikler kullanılarak tanımlanmıştır. Bu 
tanımlayıcılarda, her bir yerel noktadaki yapısal bilgi ihtiva edilmektedir. Ancak bu 
tanımlayıcılar, noktalar arasındaki geometrik ilişkileri içermediklerinden, yapısal bilgiler 
arasındaki ilişki kaybolmaktadır. 
 
1.2. Genel Yaklaşım ve Taslak 
 
Bu çalışmada, topolojik haritalarda kullanılmak üzere, 3B lazer verisi için yenilikçi bir yer 
tanımlama yaklaşımı sunulmaktadır. Baloncuk uzayı, daha önce görsel bilgi tabanlı yer gösterim 
problemi için önerilen [11], ben merkezcil bir ortam modellemesidir. Robot, ortamdan bakış¸ 
açısına bağlı olarak alınan lazer verilerini, kendisi merkezli hayali bir küresel yüzey üzerine işler. 

Bu tanımlamanın yeniliği, hem yerel S2  - metrik ilişkileri tanımlanmasına, hem de tümel tıkız ve 
dönel-değişmez (“rotational-invariant”) tanımlayıcılarla gösterilmesine olanak tanır. Bu konudaki 
çalışmalarımız daha önce 2B lazer verisi kullanılarak yapılan çalışmalarla da benzerlik 
taşımaktadır [12, 13]. [12]’de, farklı bir veritabanı kullanılarak 2B uzaklık ölçüm verisi ile yer 
sınıflandırma yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu çalışmada, yer sınıflandırma başarımı %94 
civarındadır. 

Makalenin akışı şu şekildedir: Bölüm 2’de baloncuk uzayı ve 3B lazer verisi ile 
kullanımı anlatılmıştır. Bölüm 3’de baloncuk tanımlayıcıları matematiksel olarak açıklanmıştır. 
Bölüm 4’de ise baloncuk tanımlayıcıları ve destek vektör makinaları ("support vector machine", 
SVM) kullanılarak geliştirilen yer tanıma metodu açıklanmıştır. Bölüm 5’de ise deney sonuçları 
sunulmuştur. Makale, Bölüm 6’da sonuçların kısa bir değerlendirmesi ve ileriki hedeflerin 
açıklanması ile sonuçlanmaktadır. 
 
2. BALONCUK UZAYI 
 

Robotun 2 boyutlu bir çalışma ortamında c ∈ R2’de konumlandırdığımızı varsayalım. α ∈ S1 

robotun yönelimini gösterir. Burada S ∈ [0, 2π] olarak tanımlanır. Robotun taban noktası x = [c , 

α]T vektörü ile tanımlanır. Taban uzayı, robotun gövdesinin alabileceği tüm taban noktalarını 

kapsar X = R2 × S1. Robot X uzayında hareket ettikçe, konumu ve yönelimi herhangi bir şekilde 

değişebilir. Robotun konumlandığı herhangi x ∈ X bir yerde, üzerinde bulunan lazer sensörünü 
fiziksel limitler dahilinde herhangi bir yöne çevirebildiği varsayılmaktadır. Lazer sensörünün 
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yatay ve dikey (pan and tilt) açı uzayı şu şekilde tanımlanır, f = [f1 , f2]T ∈ F ⊂ S2. Baloncuk 
uzayı ise B = X ×F robotun konumunun o anki bakış¸ açısıyla birlikte gösterimidir. Baloncuk 

uzayındaki her bir nokta b ∈ B şu şekilde tanımlanır: b = [x f ]T , x ∈ X ve f ∈ F . 

Herhangi bir t zamanında, robotun  ∈   taban noktasında olduğunu varsayalım. Her 

bir görüş açısı f ∈ F için, bu görüş açılarından çeşitli lazer öznitelikleri L, |L| = N1 hesaplar. L’nin 
seçimi istenen amaçlara göre değişebilir. q(b, t) = [q1(b, t), . . . , qN1 (b, t)]T gözlemleme vektörü 
olmak üzere bu çalışmada sadece bir öznitelik N1 = 1 kullanılmıştır ve bu öznitelik q1(b, t) 
belirtilen bakış açısında ölçülen uzaklık verisidir. Eğer robotun hayali bir küre ile çevrelendiğini 
düşünürsek, bu kürenin yüzeyi her bir ölçüm noktası f de ölçülen uzaklık kadar deforme edilir. 
Oluşan bu yüzey, baloncuk yüzeyi B(x, t) : I m (h(x)) × R≥0  R≥0 olarak tanımlanır. 

Yer gösterim problemi açısından bakıldığında baloncuk uzayı, ortamdaki uzaklık 
ölçümlerinin ben merkezcil bir yapıda gösterimidir. Buna bir örnek olarak Şekil 1(sol)’da bir 
ortamın 3B uzaklık verisi, Şekil 1(sağ)’da ise bu ortama ait baloncuk uzayı gösterilmiştir. 
 

 
  

 

Şekil 1. Sol: Bir ortamın 3B uzaklık verisi. Sağ: Bu ortam için oluşturulan baloncuk yüzeyi 
 

Her bir baloncuk yüzeyinin matematiksel olarak, R3 uzayında deforme edilmiş küreler 
olarak tanımlanabilir: 
 

                                                  (1) 
 

Burada ρi : B × R≥0  R≥0 uzaklık verisini gösteren bir Riemannian metriğidir. 

Baloncuk yüzeyi ilk olarak oluşturulduğunda, ρ0∈  R≥0 – diğer bir değişle ρi(b, 0) = ρ0 yarıçapa 
sahip S2 uzayında bir küredir. Robot etrafına bakıp, q(b, t) gözlemlerini yaptıkça baloncuk yüzeyi, 
ilgili noktalarda şu şekilde deforme edilir: 
 

 
 

Baloncuk uzayında robotun gördükleri baloncuk uzayda nerede olduğu ile bağlantılıdır. 
Bu durumda, her bir baloncuk yüzeyinin deformasyonu robotun bulunduğu yerdeki geometrik 
yapı ile bağlantılıdır. Bir diğer önemli hususta dönel değişmezlik ile ilgilidir. Robot 
konumlandırma gibi problemlerde robotun bakış açısını da işin içine katmak gereklidir. Ancak 
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tanıma üzerine geliştirilen metotlarda robotun bakış açısına bağlı olmadan ortamı tanıması 
beklenir. Bu nedenle dönel-değişmez tanımlayıcılar gereklidir. 
 
3. BALONCUK TANIMLAYICILARI 
 
Baloncuk tanımlayıcıları, baloncuk yüzeylerini dönel değişmez, tıkız ve artımlı bir şekilde 

tanımlar. Bu tanımlayıcılar, yüzeyin çift Fourier gösterimleridir [14]. Lazer verisi i ∈ L ile 
ilişkilendirilmiş bir baloncuk yüzeyi Bi(x, t), (1)’de tanımlanmıştır. Baloncuk yüzeyinin çift 
Fourier serisi şu şekilde tanımlanır: 
 

 
 

Bu denklemde, ηi,mn(x, t), βi,mn(x, t), μi,mn(x, t) ve νi,mn(x, t) çift Fourier katsayılarını, 
H1,H2 harmonik sayılarını tanımlarken, λmn önceden belirlenmiş parametrelerdir. Yüzeyin birebir 
olarak tanımlanabilmesi için, H1 = H2 =  olmalıdır. Ancak H1 , H2 <<   durumunda da yüzey 
yeterli olarak tanımlanabilmektedir. Örnek olarak, Şekil 1(sağ) da bulunan yüzey için,                
H1 = H2 = 10, 20, 30 harmonik sayıları ile oluşturulan yüzeyler Şekil 2(soldan sağa)’da 
gösterilmiştir. Fourier katsayıları dönel değişmez değillerdir. Ancak bunlardan bir dizi dönel 
değişmez 
 

 
 

Şekil 2. Soldan sağa: H1 = H2 = 10, 20, 30 sayıları ile yeniden oluşturulan yüzeyler 
 
aşağıdaki şekilde oluşturulur: 
 

 
 

n = 0, . . . , H2. Diğer katsayıların dönel değişmezleri de şu şekilde hesaplanır: 
 

 
 

m = 1, . . . , H1, n = 1, . . . , H2. Bu denklemlerin açık ispatları yer kısıtlaması için burada yer 

almamıştır. Kısaca özetlemek gerekirse, her bir baloncuk yüzeyi Bi(x, t), i ∈ L dönel değişmez 

tanımlayıcı vektörü I(x, t) ∈ RN1 , NI = Nl(H1 + 1)(H2 + 1) ile tanımlanabilir: 
 

 
 

dönel değişmez baloncuk tanımlayıcı vektörüdür. Bildirinin bundan sonraki bölümlerinde bu 
vektör kısaca I(x) olarak adlandırılacaktır. 
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Son olarak, robot bakış açısını t + δt zamanda f′ kadar değiştirdiğinde, baloncuk yüzeyi 
sadece o noktada değişir. Bu sayede, iki sahne arasında Fourier katsayıları artımlı olarak birinci 
derece yakınsama ile hesaplanabilir: 
 

 
 

Şu ana kadarki literatür taramalarımıza göre, çift Fourier serisi kullanarak 3B lazer 
verisi tabanlı baloncuk yüzeylerinin tanımlanması ve bu tanımlaycılar kullanılarak yer tanıma 
metodunun geliştirilmesi daha önce çalışılmamış bir konudur. Bizim çalışmamıza benzer 
yaklaşımlar genellikle nesne tanıma konusuna yoğunlaşmıştır. 
 
4. YER ÖĞRENME & TANIMA 
 
Robotun P = {1, . . . , Np} ile tanımlanan yerleri öğrenmek istediği varsayılsın. Her bir değişik yer 
p için, robot Mp değişik noktaya giderek ilgili baloncuk yüzeyleri oluşturur. Oluşturduğu her bir 
baloncuk yüzeyi için baloncuk tanımlayıcı vektörü Ip = {I(xj(p)) | j = 1, . . . ,Mp} oluşturur. 
Öğrenme aşamasında, baloncuk tanımlayıcıları, güdümlü (supervised) olarak hiyerarşik bir yapı 
şeklinde organize edilmektedir. Ortamların öğrenilmesi, sıradüzensel destek vektör makinesi 
(HSVM) yaklaşımı ile yapılmaktadır. Bu yaklaşım, öğrenme verisine göre karar ağacını 
oluşturmaktadır [15]. Karar ağacının avantajlarından biri, düşük oranda işlem gerektirmesidir. Bu 
sayede gerçek-zamanlı uygulamalarda kullanılabilmektedir. Temel olarak SVM algoritması, iki 
sınıf arasında karşılaştırma yapar. Bu durumda, karar ağacındaki her düğüm, bir SVM 
sınıflandırıcısıdır [16]. HSVM de karar ağacı, verilen öğrenme verisine göre otomatik olarak 
oluşturulur [15]. 

Robotun ps noktasına geldiğini varsayalım. Bu noktada, robot etrafını algılamaya ve 
baloncuk tanımlayıcılarını I(x(ps)) oluşturmaya başlar. Yer tanıma modülü, öğrenme sırasında 
oluşturulan ağacı kullanır. Ağacın her bir düğümüne nk, baloncuk tanımlayıcısı I(x(ps)) girdi 
olarak verilir. Her bir düğümde eğitilmiş olan SVM modeli, (2)’de gösterilen şekilde bir karar 
değeri c(I(x(ps)), nk) oluşturur: 
 

                                                    (2) 
 

Bu denklemde, Nk, nk düğümünde eğitilmiş olan SVM modelinin destek vektörlerinin 

sayısını belirtir. y(Ii) ∈ {−1, 1} değeri, baloncuk tanımlayıcısının o anki düğümün sağ veya sol alt 
düğümüne ait olduğunu belirten değerdir. ζi parametresi Lagrangian katsayılarını belirtirken, dnk 

üstün düzlemin (hypherplane) öteleme miktarını belirtir. Çekirdek (kernel) fonksiyonu K, (3)’de 
verilen denklemle tanımlanır. 
 

                                                                      (3) 
 

Bu denklemde, γ ve c0 çekirdek fonksiyonu ile ilgili parametrelerdir. u ise polinomun 
derecesini verir. Genel hatlarıyla, yer tanıma işlemi şu şekilde gerçekleşir, 

 

• Oluşturulan ağacın en üst düğümünden başla 
• Her bir düğüm nk’de, 

 

– Eğer sign(c(I(x(ps), nk)) = 1, ise sağdaki düğüme git, değilse soldaki düğüme git. 
– Bu işlemi uç düğüme ulaşan kadar tekrarla 
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5. DENEYLER 
 
Önerilen yaklaşımımız üç farklı veritabanı üzerinde denenmiştir. Bu veriler sadece 3B uzaklık 
verilerinden oluşmaktadır. 3B uzaklık verisi kullanan yer tanıma çalışmaları, algılayıcıların pahalı 
ve yaygın olmaması nedeniyle oldukça sınırlı sayıdadır. Buna ek olarak, mevcut çalışmalarda, 
“nokta kümesi çakıştırma” [17, 18] ve “döngü kapatma” [5, 9, 19] problemleri üzerinde 
durulmuştur. 2 no’lu deneyde kullanılan veritabanı [20], [18]’de 3D “nokta kümesi çakıştırma” 
problemi için kullanılırken, 3 no’lu deneyde kullanılan veritabanı [21], [5]’de “döngü kapatma” 
(loop-closure) problemi için geliştirilen yaklaşımın deneylerinde kullanılmıştır. Bahsi geçen bu 
veritabanları, yer tanıma problemi açısından, ilk olarak bu çalışmada kullanılmıştır. Bu nedenle, 
geliştirdiğimiz yöntemle literatürdeki mevcut yaklaşımları birebir karşılaştırmak mümkün 
olmamıştır. 

Deneyler sırasında, veri üzerine dikey açı limiti €f2 konulmuştur. Bu limit konulurken, 

algılayıcının yere paralel olduğu durumda dikey açı f2’nin 0 olduğu varsayılmıştır. Bu limit 
sayesinde, verinin asıl belirleyici kısımları değerlendirilirken, tavan veya gökyüzü gibi fazla ayırt 
edici özelliği bulunmayan kısımlar kullanılmamıştır. Öğrenme sırasında veriler elle 
işaretlenmiştir. HSVM metoduyla karar ağacının oluşturulması ve sınıflandırmalar [15] de 
bahsedilen program ile yapılmıştır. HSVM γ = 1, c0 = 1, u = 3 parametre değerleri kullanılarak 
eğitilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Robotun üzerindeki kafa mekanizması 
 
5.1. Deney 1: Akıllı Sistemler Laboratuarı 
 
İlk deneyde, Şekil 3’de gösterilen kafa mekanizması ile alınan veriler kullanılmıştır. Kullanılan 
lazer uzaklık sensörünün maksimum ölçüm uzaklığı 6 metre iken efektif ölçüm uzaklığı 4 

metredir. Her bir tarama 180◦ × 20◦ derecelik bir alanı kapsar. Dikey açı 2◦ lik aralıklarla 

arttırılarak 20◦’lik dikey alan 10 adımda taranmıştır. Bu şartlar altında, ideal olarak 1800 veri 
noktası olmalı iken, efektif ölçüm uzaklığı dışında kalan noktalar taramadan çıkarıldığı için, her 
bir taramada daha az nokta bulunur.  Bu veritabanında, baloncuk tanımlayıcılarının harmonik 
sayıları H1, H2  = 10 olarak seçilmiştir. Dönel değişmez I(x, t) vektörü NI = 100 parametrelidir. 
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Şekil 4. Üst: Robotun ideal rotası; Alt: Soldan sağa 4 değişik yerin kamera imgeleri 
 

Veri, bir bina içerisinde bulunan laboratuar ortamında alınmıştır. Şekil 4’de robotun 
ideal olarak izlediği rota gösterilmiştir. Her bir veri noktası ortalama 0.5 metrelik aralıklarla 
alınmıştır. Robot, veri toplama sırasında sabit kalmıştır. Robotun izlediği yol Şekil 4’de 
görüldüğü üzere 4 farklı yere ayrılmıştır. Yer tanıma performansının ölçülebilmesi amacıyla robot 
ideal rota üzerinden 2 kere tur atmıştır. Her bir turda 32 farklı taban noktasından veri alınmıştır ve 
toplam 64 veri noktası elde edilmiştir. Bu verilerden 6 tanesi ara kesimlerde kaldıkları için 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. Kalan 58 veri noktasından 40 tanesi öğrenme amaçlı 18 tanesi 
ise test amaçlı kullanılmıştır. Robot aynı yolu izlemiş olsa da, veri alınan noktalar arasında 
konumsal farklar bulunmaktadır. Buradaki amaç, bu konumsal farklara rağmen kararlı bir şekilde 
ortamın tanınmasıdır. 

Her bir yer için tanıma sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Hata matrisi ise Çizelge 2’de 
verilmiştir. Sonuçlara baktığımızda 1 ve 4 nolu yerler çok yüksek bir oranda doğru 
sınıflandırılmışlardır. 2 ve 3 nolu yerlerde ise diğer yerlerle karışmalar vardır. 2 nolu yer için 
doğru sınıflandırma oranının düşük olma nedenlerinden biri oldukça küçük bir alan olması 
nedeniyle az sayıda öğrenme verisi içermesidir. 3 nolu yer içinse, lazer tarayıcının efektik 
uzaklığının kısa olması nedeniyle geniş alanda ayırt edici verinin çok fazla ölçülememesi bir 
neden olabilir. 
 

Çizelge 1. Akıllı Sistemler Laboratuarı veritabanı için başarım sonuçları 
 

Yer # Geri Getirme % Hassasiyet % 
1 87.5 70 
2 67 75 
3 40 100 
4 100 67 

Ortalama 73.6 78 
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Çizelge 2. Akıllı Sistemler Laboratuar verisi için hata matrisi 
 

Yer Tanınma (%) 
1 2 3 4 

1 87 0 0 13 
2 33 67 0 0 
3 40 20 40 0 
4 0 0 0 100 

 
5.2. Deney 2: AVZ Binası 
 
Bu deneyde Osnabrück Üniversitesi kampüsünde bulunan AVZ binası içerisinde kaydedilmiş 
veritabanı kullanılmıştır [17, 20]. Veritabanı, Şekil 5’deki 8 şeklinde bir rota üzerinde kaydedilen 
64 adet 3B veri noktasından oluşmaktadır. Burada kullanılan lazer uzaklık algılayıcısının menzili 
30 metredir. Her bir veri noktası arasında ortalama 2 metrelik mesafe vardır. Bu harita üzerindeki 
rota Şekil 5’deki gibi, binanın yapısına göre Np = 5 farklı yer olarak bölünmüştür. 

Veritabanındaki her bir veri noktası 81,360 noktadan oluşmuştur ve orjinal haliyle 180◦ × 110◦ 

derecelik bir alanı kapsamaktadır. Bu deneyde, 1 veri noktası diğerleri ile uyumsuz olduğu için 
kullanılmamıştır. Kalan 63 veri noktasından 34 ü öğrenme, 29 u ise test için kullanılmıştır. 

Bu deneyin tanıma sonuçları Çizelge 3’de, hata matrisi ise Çizelge 4’de verilmiştir.  
Çizelge 3’de görüldüğü üzere, bu veritabanında ortalama olarak %78.4 bir geri getirme oranı elde 
edilirken, ortalama hassasiyet %91.2 seviyesindedir. Çizelge 4’de dikkat çeken hususlardan biri, 
geçiş noktaları olarak adlandırabileceğimiz kapı önü ve koridor kesişim noktalarında hata oranının 
diğer yerlere göre daha yüksek olmasıdır. Bunun en temel sebebi, bu yerlerin birden fazla yerle 
kesişmesinden dolayı az sayıda örnek içeren ve ayırt edilmesi zor yapıda olmalarıdır. Buna 
rağmen, bu geçiş yerlerinin başarılı bir şekilde tespit edilebilmesi, yerler arası geçişleri otonom 
bir şekilde algılamak gibi, önemli bir takım görevlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Ana 
yerlere baktığımızda ise, sınıf bazında ve genel ortalamada çok daha yüksek başarım olduğunu 
gözlemledik. Bu sonuç, önerdiğimiz yaklaşımın iç ortamda farklı yerleri algılamakta 
kullanılabileceğini bize göstermektedir. 
 

 
 

 
 

Şekil 5. Sol: Robotun ideal rotası; Sağ: Rota üzerindeki farklı yerler [17] 
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Çizelge 3. AVZ binası veritabanı için başarım sonuçları 
 

Yer Geri Getirme % Hassasiyet % 
Koridor 100 88.9 
Oda 100 100 
Giriş 75 100 
Kapı önü 67 67 
Koridor Kesişim 50 100 
Ortalama 78.4 91.2 

 
5.3. Deney 3: Freiburg Kampüs Veritabanı 
 
Önerdiğimiz yaklaşımın dış ortamdaki başarımını görmek için kullanılan üçüncü veritabanı, dış 
ortamda, Freiburg Üniversitesi kampüsünde hazırlanmıştır [21]. Veritabanı, Şekil 6’da gösterilen 
ortamda alınan 77 adet veriden oluşmaktadır. Veritabanı hazırlanırken kullanılan lazer uzaklık 
algılayıcısı 50 metrelik bir menzile sahiptir. Veri noktaları yaklaşık 10’ar metrelik aralıklarla 
alınmıştır. 

Bu veritabanında Np  = 5 değişik yer, farklı sokakları ayırt etme amacı ile 
belirlenmiştir. Şekil 6’da bu sokaklar renklendirme ile gösterilmiştir. Şekilden görüldüğü üzere, 4 
yer farklı sokakları 5. yer ise bu sokaklar arasındaki kesişimi temsil etmektedir. Veritabanındaki 

her bir veri noktası 150,000-200,000 noktadan oluşmaktadır ve bulunduğu noktayı 360◦ derecelik 
bir bakış açısıyla taramıştır. Bu veritabanı için harmonik sayıları H1, H2 = 30, dikey açı limiti de 
€f2 = |15o | olarak belirlenmiştir. Veritabanındaki iki nokta ise herhangi bir yere ait olmadıkları 
için işlem dışı bırakılmıştır. Kalan 75 noktanın, 40 tanesi öğrenme amaçlı, 35 tanesi ise test 
amaçlı kullanılmıştır. 

Bu veritabanı için geri getirme ve hassasiyet oranları Çizelge 5’de verilmiştir. Çizelge 
6’da ise hata matrisi sunulmuştur. Çizelge 6’ya baktığımızda, Deney 2’ye benzer bir şekilde 
Kesişim ve Sokak4 ün diğer yerlere göre daha fazla hataya sahip olduğunu görüyoruz. Bunun en 
önemli sebebi, bu yerlerde, diğer yerlerle çok fazla kesişme olması ve tanımanın zorlaşmasıdır. 
Genel sonuçlara baktığımızda ise %90 lara yakın bir başarım elde edildiği görülmektedir. 
 

Çizelge 4. AVZ Binası veritabanı için hata matrisi 
 

Yer Tanınma (%) 
Koridor Oda Giriş Kapı Önü Koridor Kesişim 

Koridor 100 0 0 0 0 
Oda 0 100 0 0 0 
Giriş 0 0 75 25 0 

Kapı önü 33 0 0 67 0 
Koridor Kesişim 50 0 0 0 50 
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Şekil 6. Freiburg veritabanının hazırlandığı ortam ve ortamdaki farklı yerler 
 
6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
 
Bu çalışmada, 3B uzaklık verisi ve baloncuk uzayını kullanarak yenilikçi bir yer gösterim 
yaklaşımı sunulmaktadır. Baloncuk uzayı, robotun etrafındaki dünyanın ben merkezcil 
tanımlanmasını imkan veren bir gösterimdir. Robot bulunduğu ortamdan veri topladıkça, bu 
veriler baloncuk yüzeyine işlenmektedir. Bu gösterimin avantajlarından biri, gelen verilerdeki 

S2−metrik ilişkileri korumasıdır. Bunun yanısıra, baloncuk tanımlayıcılar ile ortamın tıkız, dönel 
değişmez ve artımlı bir şekilde tanımlanmasına olanak sağlar. Sunulan bu yaklaşım, hiyerarşik 
SVM makine öğrenme algoritması kullanılarak hem iç hem de dış ortam veritabanları üzerinde 
uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Bunlara ek olarak, baloncuk uzayının lazer verisi içinde 
kullanılabileceği gösterilmiştir. İleriki çalışmalarda, yerlerin güdümsüz bir şekilde tanınması 
konusuna odaklanılacaktır. 
 

Çizelge 5. Freiburg veritabanı için başarım sonuçları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çizelge 6. Freiburg veritabanı için hata matrisi 

 

Yer Tanınma (%) 
S1 S2 S3 S4 Kesişim 

S1 100 0 0 0 0 
S2 0 100 0 0 0 
S3 0 0 100 0 0 
S4 0 16.5 0 67 16.5 

Kesişim 0 14.5 0 14.5 71 

Yer Geri Getirme % Hassasiyet % 
S1 100 100 
S2 100 80 
S3 100 100 
S4 67 80 

Kesişim 71.4 83 
Ortalama 87.7 88.6 
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ÖZET 
 
Koruma mühendisliği elektrik güç sistemlerinde koruma sistemlerinin dizaynı ve işletmesiyle ilgilenen bir 
branştır. Amacı ise elektrik güç sistemleri üzerinde oluşabilecek arızaların etkisini minimuma indirmektir. Bu 
çalışmada güç sistemleri işletmesinde hayati önemi olan koruma sistemlerinde güvenilirlik değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Koruma sistemleri, koruma sistemini oluşturan elemanlar hakkında genel bilgiler verilmiştir. 
Güvenilirliğin genel bir tanımı yapılmıştır. Koruma rölelerinin genel güvenilirlik modeli, durum uzayı modeli 
ve güvenilirlik indisleri verilmiştir. Son yıllarda koruma sistemleri güvenilirliği üzerine yapılan güncel 
çalışmalar sunulmuştur. Akım trafolarının koruma rölesi güvenilirliği üzerine etkisi ve seçim analizine dair 
sayısal bir uygulama incelenmiştir. Harmoniklerin koruma rölesi güvenilirliği üzerine etkisi elektromekanik, 
statik ve nümerik koruma röleleri için ayrı ayrı araştırılmıştır.     
Anahtar Sözcükler: Güvenilirlik, koruma sistemleri, koruma rölesi, akım trafosu, harmonikler. 
 
 
A REVIEW ON RELIABILITY ASSESSMENT FOR PROTECTION SYSTEMS OF HIGH 
VOLTAGE TRANSMISSION SYSTEM 
 
ABSTRACT 
 
Protection engineering is the branch of electrical power engineering concerned with the design and operation 
of protection systems. The purpose of protection system is to minimize the effects of faults on electrical power 
systems.  In this study, reliability evaluation of protection systems which play vital role in maintaining power 
systems is done. General information about protection systems and the equipment that been consisted of 
protection systems are given; general definition of reliability is done; general reliability model of a protection 
relay, space state model of a protection relay and reliability indices of a protection relay is given; the studies 
which are related to reliability of protection systems that has been done in literature lately are presented; 
influence of current transformers on protection relay reliability and a numerical application which explains 
selection criteria of current transformers is investigated, influence of non-sinusoidal condition on protection 
relay reliability for electromechanical, static and numeric protection relays are looked into.   
Keywords: Reliability, protection systems, protection relay, current transformer, harmonics.  
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1. GİRİŞ 
 
Bildiğimiz gibi, güç sisteminin güvenilirlik seviyesi güç sistem işletmesinde önemli etkisi olan 
koruma rölelerinin güvenilirliği ile yakından ilgilidir. Kuzey Amerika Güvenilirlik Konseyi 
raporları, güç dağıtım sistemlerinde meydana gelen arızalarda koruma sistemlerinin sıkça rol 
aldığını işaret etmektedir. Bu konsey tarafından 1984’den 1988’e kadar olan dönem için, 
raporlanan ve özetlenen önemli arızalar çalışması, başlıca arızaların %73,5’inde koruma 
rölelerinin bir şekilde yer aldığını belirtmektedir. Genel bir senaryo rölenin diğer olaylardan veya 
arızalardan dolayı, oluşan arızayı tespit edememesidir (gizli arıza). Örnek olarak yakın arızalar, 
aşırı yükler ve ters güç akışı koruma rölesini etkiler ve istenmeyen bir durum; yanlış bir açmaya 
neden olabilir. Saklı kalan ve tekrarlayan bu tür arızalar koruma sistemlerinde büyük arızalar 
oluşturabilir. 2003 Amerika Kanada sistem çöküşü, güç sistemlerinin güvenilirlik seviyesinin 
geliştirilmesinin büyük önemi olduğunu bize hatırlatmaktadır. Koruma rölelerinin güvenilirlik 
analizi, koruma rölelerinin arızalı ya da yanlış çalışmasının hesaplanmasıdır [1], [2], [3]. Bu 
çalışmada koruma sistemlerinde güvenilirlik değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca koruma 
rölelerinin güvenilirliğini etkileyen akım trafosu seçim analizi sayısal bir uygulamayla 
incelenmiş, harmoniklerin elektromekanik, statik ve nümerik koruma röleleri üzerine etkileri 
araştırılmıştır. 
 
2. GÜÇ SİSTEMLERİNDE KORUMA MÜHENDİSLİĞİ 
 
2.1. Koruma Mühendisliğinin Temel Görevleri 
 

 Arızaları ve istenmeyen olağan dışı durumları tespit etmek ve arızalı bölgeyi mümkün 
olan en kısa sürede şebekeden ayırmak, 

 Arıza noktasındaki hasarın boyutunu minimuma indirmek, 
 Arızanın şebekenin geri kalanına etkisini minimuma indirmek, 
 İşletmeci ve ekipman üzerindeki tehlikeyi minimuma indirmek, 
 Kesinti süresinin boyutunu minimuma indirmek [4].  
 

2.2. Koruma Sisteminden Beklenen Özellikler 
 

 Güvenilirlik ve çalışabilirlik değerleri yüksek olmalıdır, 
 Normal yük koşulları ile istenmeyen arıza koşullarını ayırt edebilir olmalıdır, 
 Arıza oluşturmayan geçici durumlarda açma yapmamalıdır, 
 Selektif olmalı ve diğer koruma sistemleri ile koordineli çalışmalıdır, 
 Arızaları temizleme süresi yeterince hızlı ama selektiviteyi bozacak şekilde de çok hızlı 

olmamalıdır, 
 Kör nokta veya başka bir tabirle korumasız bölge olmamalıdır, 
 Ekonomik olmalıdır [4]. 
 

2.3. Koruma Sistemini Oluşturan Elemanlar 
 
Kesiciler: Arızalı kısmı ayırır, arıza akımını keser. 
Koruma Röleleri: Arızanın varlığını saptar ve kesiciye açma kumandası verir 
Akım ve Gerilim Transformatörleri: Koruma rölelerini yüksek gerilimden izole eder, rölelerin 
düşük akım ve gerilimle çalışmasını sağlar, böylece personelin can güvenliğini sağlar. 
Yukarıdaki temel elemanlardan başka; kesici kumanda devresini, sinyal ve alarm devresini 
besleyen akü bataryaları, yardımcı röleler, sinyal lambaları, sesli alarm cihazları (korna) vb. 
“yardımcı elemanlar” da koruma sistemlerinde yer alır [5]. 

Yüksek Gerilim İletim Sistemlerinde Koruma Sistemleri …       Sigma 5; 86-102, 2013 



 
 

 88

3. GÜVENİLİRLİK 
 
3.1. Tanım 
 
Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse güvenilirlik, bir ürünün zaman sıfır iken sahip olduğu 
özelliklerinin, zaman sıfırdan farklı iken belirli koşullar altında ve belirli bir zaman aralığında 
hata vermeden çalışma olasılığıdır [6]. 

Koruma sistemlerinde güvenilirlik denildiğinde, bir koruma sisteminin hatasız olarak 
doğru çalışması, yanlış kesici açmalarına neden olmaması, arıza meydana geldiğinde 
çalışacağından emin olunabilmesi olarak açıklanabilir. Koruma sisteminin yanlış çalışma 
durumları aşağıdaki gibi özetlenebilir; 
Gereksiz açma: Ortada arıza olmadığı halde rölenin açma kumandası vermesidir. Örneğin 
harmonikler rölelerin normal çalışma koşullarında gereksiz yere açma kumandası vermesine 
neden olabilir. 
Yanlış Açma: Arıza durumunda rölenin yanlış ölçme yapması veya yanlış ayarlanması 
durumunda gerçekleşen seçici olmayan açma işlemidir. 
Açma Yapmama: Arıza olduğu halde rölenin açma kumandası vermemesi, kesicinin ya da kesici 
kumanda devresinin arızalı veya çalışmamasıdır [5]. 
 
4. KORUMA SİSTEMLERİNDE GÜVENİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ 
 
4.1. Koruma Rölelerinde Güvenilirlik Analizi 
 
Koruma sistemleri yüksek güvenilirliğe sahip işletme gerektiren günümüz güç sistemlerinde 
hayati önem taşımaktadır. Rölenin iki ana arıza modu, işlem arızası ve yanlış işlem yapmasıdır. 
Rölenin güvenilirliğinin değerlendirmesi genellikle güvenilirlik ve güvenlik olarak iki ayrı 
beklenti ile yapılır. Güvenilirlik röle sisteminin doğru olarak çalışacağının olasılığı olarak 
tanımlanır. Başka bir ifadeyle, güvenilirlik rölenin ihtiyaç duyulduğunda düzgün olarak 
çalışabilme yetisidir. Güvenlik, rölenin bu durumlarda çalışmaması veya yanlış açma yapması 
ihtimali olarak tanımlanmaktadır. Güvenilirliği ve güvenliği sağlamak için, koruma sistemlerinde 
uygun test ve denetlemeler yapılmalıdır [3]. 
 
4.1.1 Koruma Rölesinin Genel Güvenilirlik Modeli 
 
Beş durumlu genel bir güvenilirlik modeli, iki ana röle arıza modunu varsayarak; (gerektiğinde 
çalışmayan ya da gerekmediği halde çalışan) Şekil 1’de gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. Bir koruma rölesinin güvenilirlik modeli [3]. 

E. Gençaydın, M. Tanrıöven                                                         Sigma 5; 86-102, 2013 



 
 

 89

Röleler servis ömrünün büyük bir kısmını enerjili fakat hareketsiz geçirmektedir. 
Rölenin sağlıklı çalışması durumunda işletme bileşenlerinin izlenmesi koruma alanı içerisindedir. 
Bu durum Şekil 1’de Durum I “gereksiz ve çalışıyor” olarak belirtilmektedir. Çalışıyor terimi, 
rölenin çalışmaya hazır olduğu ve amaçlanan işlemi yerine getirebilecek kapasitede olduğunu 
ifade eder. 
Durum II’deki “gerekli ve çalışıyor” terimi, rölenin gereken durumlarda sağlıklı çalıştığını 
belirtir. Bu durumda röle sağlıklıdır ve koruduğu ekipmanlarda herhangi bir arıza durumu olması 
halinde gerekli tepkiyi verir. Bu durumla bağıntılı olasılık rölenin güvenilirlik özelliğini temsil 
eder. 
Durum III’deki  “gereksiz ve çalışmıyor” terimi rölenin çalışmasına ihtiyaç duyulmayan ve 
rölenin sağlıklı çalışmamasını belirtir. Röleye ihtiyaç duyulmamaktadır çünkü bunu gerektiren bir 
durum oluşmamıştır. Röle arızalıdır çünkü ya rutin bakımdadır ya da kendi kendini kontrol 
durumundadır. Röle rutin bakımdayken, bir kısmı veya tamamı kendi kendini kontrol 
durumundayken röleye ihtiyaç gerektirecek bir olay oluşması halinde röle arızalı olmasa da 
çalışmayacaktır. Bu durum ‘korumanın çalışmaması‘, olarak da tanımlanabilir. 
Durum IV “gerekli ve çalışmıyor” rölenin istenen fonksiyonu yerine getiremediğini belirtir. Bu 
durum, rölenin ihtiyaç duyulması durumunda çalışmamasıdır (kullanılamaz). Bu durum ayrıca 
‘anormal korumanın çalışmaması’ olarak da tanımlanabilir. 
Durum V’de, “gerekmediğinde çalışma” rölenin ihtiyaç olmadığı halde çalışmasıdır. Bu 
durumun yüksek ihtimalle olması düşük röle güvenliğini ifade eder. 

Durum III, IV ve V arızalı ve istenmeyen durumlar olarak düşünülür. Temel konu bu üç 
durumla ilgili olasılıkların minimize edilmesi ve durum I ve II’de belirtilen korumanın 
çalışmasının maksimize edilmesidir. Durum II ile ilgili olasılıkların arıza oranına ve izole edilen 
arızalı ekipmanın onarım zamanı ile ilişkili olduğu unutulmamalıdır. Bu basitleştirilmiş model 
birçok farklı röleye uygulanabilir, ayrıca bu çalışmada koruma rölelerinin güvenilirliğinin kendi 
kendini izleme ve kontrol fonksiyonu sayesinde arttırılabileceği kanıtlanmıştır  [3].  
 
4.2. Koruma Rölelerinin Optimum Test Aralıklarının Belirlenmesi 
 
4.2.1 Koruma Rölelerinin Güvenilirlik İndisi 
 
Bu çalışmada [2], Markov olasılık modeli kullanılarak koruma rölelerinin optimum test aralıkları 
elde edilmiş ve durum olasılıkları ile güvenilirlik indeksi hesaplanmıştır. İlave olarak, bu 
çalışmada arıza bilgi işleme sisteminin geniş çaplı bir sistemdeki etkili modelini ve koruma röle 
güvenilirliklerinin bu model ile değerlendirmesi amaçlanmıştır. Buna karşılık gelen yazılım hali 
hazırda Çin’deki gerçek sistem için geliştirilmiş ve uygulanmıştır. 

Koruma rölelerinin güvenilirlik indisini elde edebilmek için, koruma rölelerinin farklı 
durumlarına net olarak sahip olmamız gereklidir bunlar; işletme durumu, bakım ve arıza 
durumudur. 

Koruma röleleri işletmeye alındıktan sonra çalışma durumunda olurlar, röle koruma 
cihazları denetim fonksiyonunu doğru olarak yapmalıdır. Koruma elemanları arızalı olduğunda 
koruma röleleri, parametrelerin değişkenliğini zamanında tespit edebilmeli ve doğru olarak işlem 
yapmalıdır. Diğer taraftan, koruma elemanları düzgün çalışırken, herhangi bir işlemin aktif hale 
gelmemesi sağlanmalıdır. Yukarıdaki iki durum işletme durumunu kapsar. Benzer şekilde, iki ayrı 
arıza durumu mevcuttur bunlar; arızayı tespit edememe ve hatalı işlem durumudur. İşletme ve 
arıza durumlarının yanı sıra yılda bir ya da iki kez tekrarlanan bakım durumu söz konusudur ve 
bakım değişik günlerde birkaç saat süresince devam eder.  

Alışılan güvenirlilik kavramını baz alarak, koruma rölelerinin işletme ve bakım süreleri 
üstel olarak dağıtılır ve koruma rölelerinin güvenilirlik indisi aşağıdaki gibi oluşturulur: 
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a) λw1 
 

λw1, aşağıdaki denklemde verilen arızasız durumda hatalı işletme oranıdır. 
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w                                                                                                                            (1) 

 

nw1 arızasız durumda hatalı işletme sayısı, T0 toplam işletme zamanıdır. 
 

b) λw 
 

λw aşağıdaki denklemde verilen hatalı işletme oranıdır. 
 

0

21

T

nn ww
w


                                                                                                                           (2) 

 

nw2  selektif olmayan yanlış işletim işlem sayısıdır. 
 

c) λJ 
 

λJ , aşağıdaki denklemde verilen açma yapamama, arızayı tespit edememe oranıdır. 
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j                                                                                                                                           (3) 

 

nj  açma yapamama işlem sayısıdır. 
 

d) λn 
 

λn  aşağıdaki denklemde verilen işletme arıza oranıdır. 
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                                                                              (4) 

 

e) MTBF 
 

MTBF (Mean time between failures) saat/yıl olarak verilen arızalar arası ortalama süreyi verir. 
Bununla ilgili aşağıdaki denklemlere sahibiz. 
 

n
MTBF


1

                                                                               (5) 

 

f) ζic 
 

ζic aşağıdaki denklemde verilen dahili arıza ile doğru işlem oranıdır. 
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g) ζoc 
 

ζoc aşağıdaki denklemde verilen harici arıza ile yanlış işlem oranıdır. 
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h)  ζc 
 

ζc aşağıdaki denklemde verilen doğru işletim oranıdır [2]. 
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4.2.2 Koruma Rölelerinin Durum Uzayı Modeli 
 
Güvenilirlik analizi farklı metotlar ile tanımlanabilir, örnek olarak olasılık metodu, hata ağacı 
analitik metodu (Fault Tree Analysis-FTA), Markov analitik metodu vs. bildiğimiz gibi, koruma 
röleleri olasılık metodu uygulanamayan, onarılabilir sistemler olarak kullanılır. Bu nedenle 
koruma rölelerinin güvenilirliğinin değerlendirilmesi için burada Markov modelini kullanıyoruz. 
Bu metot uygulanırsa, ilk olarak Şekil 2’de gösterilen koruma rölelerinin durum uzayı modelini 
oluşturmalıyız. 
 

 
 

Şekil 2. Bir koruma rölesinin durum uzayı modeli [2]. 
 

λ1, kendi kendine kontrol etme özelliği ile tespit edilen koruma röleleri arıza olasılığıdır. 
λ2, kendi kendine kontrol etme özelliğiyle tespit edilemeyen koruma röleleri arıza olasılığıdır. Q, 
rutin test aralığıdır ve 1/Q rutin testin geçiş oranı, µ1 arıza kendi kendine kontrol özelliğiyle tespit 
edilirse onarım oranı, µ3 rutin bakım onarım oranı, Q verilen saattir. Diğer tüm indisler olay/saat 
olarak verilmiştir. 

Şekil 2’de verilen dört ifadenin açık anlamları şunlardır: 
Durum 0: İşletme durumu, 
Durum I: Kendi kendine kontrol özelliği ile tespit edilen arıza durumu, 
Durum II: Kendi kendine kontrol özelliği ile tespit edilmeyen arıza durumu, 
Durum III: Rutin test durumu. 

Aşağıdaki kabullenmeleri baz alarak koruma röleleri güvenilirlik analizini yapabiliriz. 
1. Rutin test durumu esnasında koruma rölelerinin arızaları tespit edilebilir. 
2. Koruma röleleri bakım periyodundan sonra tüm fonksiyonlarını tekrar düzeltilebilir 
3. Bakım periyodu süresince yeni bir arıza meydana gelmez. 
4. Röle koruma cihazları bakım periyodu boyunca işletme dışı olmalıdır. 

0’dan I’e geçiş, arızalar kendi kendine kontrol fonksiyonu ile tespit edilirse olur ve 
koruma rölesinin onarımı ile 0 durumuna tekrar döner. Eğer arıza kendi kendine kontrol özelliği 
ile tespit edilmez ise, sistem durum II’ye geçer, sadece rutin test veya cihazın hatalı çalışması 
durumu geçiş durumunu I’e geri çevirir. Durum III, rutin test durumudur, sistem durum 0’dan 
III’e rutin test periyodunda geçer ve rutin test bittiğinde geri dönüş yapar. 

Durum uzayı modelinde tüm kararlı durumların olasılığını hesaplayabiliriz. Durum 
geçiş matrisi aşağıdaki gibi tanımlanmalıdır: 
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Durum I 

Durum 0 Durum III Durum II 
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Durgun durumlar matrisi: 
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dir.       
Durum uzayı modeline göre; aşağıdaki iki denkleme sahibiz. 
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Son iki denklemi temel alarak, dört durumun olasılığını hesaplayabiliriz. 
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Koruma rölelerinin kullanılabilir (devrede) olması; 
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Benzer şekilde rölenin devre dışı (kullanılamaz) olması (Relun) 
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Son denklem relun ile Q arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu denklemi baz alarak koruma 
röleleri optimum test aralığına karar verilebilir [2]. 
 
4.3. Hata Ağacı Yöntemi ile Koruma Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi 
 
Bu çalışmada [7], iletim şebekelerinde meydana gelen arızalardan sonra trafo merkezlerindeki 
koruma sistemlerinin güvenilirliğinin değerlendirilmesi için bir model oluşturulmuştur. Daha 
sonra komple bir iletim hattının güvenilirlik modelinin bir parçası olacak bu model, olayları ve 
hata ağaçlarını kullanmaktadır. Trafo merkezi güvenilirlik modeli kullanılarak yapılan farklı hat 
koruma sistemlerinin karşılaştırılması da bu çalışmada yer almaktadır.  

Günümüzde, güç sistem planlanmasında ve işletilmesinde, şebeke ve işletme planları 
için daha fazla olasılıkçı ve daha az belirleyici metotlar kullanılmaktadır. Finlandiya iletim 
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sistemi operatörü Fingrid Oyj iletim şebekelerinin güvenilirlik analizi ve modellenmesi için bir 
araştırma projesine başlamış, sonuç trafo merkezi çalışmasını ve mümkün olan farklı arıza 
zincirlerinin her ikisini de  hesaba katan bir model olacaktır. 

Şebeke arızalarında, trafo merkezlerindeki koruma röleleri kesiciye açma sinyali 
gönderir ve kesici arızalı kısmı şebekenin diğer kısımlarında ayırmak için açma yapar. Kesiciler 
trafo merkezlerinde bulunmaktadır. Böylelikle güç sistemlerinin güvenlik analizlerinde trafo 
merkezleri de hesaba katılmalıdır. Ancak sadece birkaç araştırmacı, güç sistemlerinin güvenliği 
konularında çalışma yaparken mümkün olabilecek koruma ve kesici işlemlerini hesaba 
katmaktadır. Bu çalışmada [7], Finlandiya 400 kV şebeke koruması kısaca anlatılmış, güvenilirlik 
analizi için temel araçları tanımlanmış, geliştirilmiş trafo merkezi güvenilirlik modeli yapılmış ve 
sonuç olarak ta farklı koruma sistemlerini karşılaştırarak trafo merkezlerinin güvenilirlik 
uygulaması tartışılmıştır. Bir örnek olarak, iki farklı hat koruma sisteminin basit karşılaştırılması 
sunulmuştur. Olay ve hata ağacı modellemesi, şebeke arızalarından sonra trafo merkezlerindeki 
işlemlerin arıza olasılığının değerlendirilmesi için uygulanabilirdir. Tamamı 400 kV trafo 
merkezlerindeki arıza olasılıkları, farklı kritik arıza sonuçları ile birleşmiş ve böylece tüm iletim 
hattı için güvenilirlik indeksi araştırılmıştır. 
 
4.4. Güç Sistem Arızalarının Yapısı ve Önem Örnekleme 
 
Röleler ve elektrik güç sistemleri için kullanılan koruma cihazlarındaki gizli arızalar kavramı, güç 
sistemi arızalarının ana nedenlerinden biri olarak düşünülebilir. Olasılığın tanımlanması, röle 
işlemlerinin önemli bir öğesidir ve sistem güvenilirliğinin artırılmasına yönelik röle arızalarında 
gizli arıza gibi olasılıkların azaltılması çalışmalarında “önem örnekleme” tekniği 
kullanılmaktadır. Daha fazla araştırılması gereken önem örnekleme tekniği, benzer problemlerin 
araştırılmasında yeni bir yaklaşım metodu sunmaktadır. Nümerik rölelerdeki kendi kendini izleme 
ve kendi kendini kontrol özelliklerinin başlıca büyük arızalar oluşmadan önce gizli arıza 
olasılığının azaltılması yönünde bir olanak sağladığı açıktır. 

Kendi kendini kontrol ve kendi kendini izleme yetisi ile birlikte ayarların değiştirilmesi, 
kontrolün revize edilmesi ve mevcut durumlardaki açma mantığı nitelikleri, güç dağıtım 
sistemlerinde peş peşe oluşan arızalara neden olan gizli arızaların azaltılması ve önlenmesinde 
potansiyel bir çözüm sunar [4]. 
 
4.5. Akıllı Koordinasyon Yöntemi 
 
Bu çalışmada [8], koruma koordinasyonunda yapay zekâ uygulaması sunulmuştur. Bu yöntem ile 
koruma koordinasyonu büyük ölçüde iyileştirilebilir. Röle ayarları ve koordinasyon gereklilikleri, 
bir dizi kısıt denklemi ile formüle edilmiş ve “Zaman Koordinasyonu Yöntemi” (ZKY) ile röle 
ayarlarının yapılabilmesi için bir amaç fonksiyonu geliştirilmiştir. Maksimum koordinasyon 
kısıtları ile optimum röle ayarlarını bulmak için “Değiştirilmiş Evrimsel Programlama” (DEP) 
kullanılmıştır. Sonuçlar, akıllı koruma koordinasyonu yönteminin koruma ayarlarını optimize 
edebileceğini, röle koordinasyon hatalarını azaltabileceğini ve besleme güvenilirliğini 
artırabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada [8], ayrıca ZKY’nin arıza akımı değişimlerini 
dikkate alma becerisi ele alınmıştır.  
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Şekil 3. Zaman koordinasyonu yöntemi [8]. 
 

Modern bir koruma sistemi, sistem anormalliklerini hızla algılayıp izole etme işlevini 
gören değişik tip koruma rölelerinden oluşur. Değişik gerilim düzeyleri için, değişik güç 
teçhizatının tam korumasını sağlamak için değişik tertiplerde ana ve artçı röleler tesis edilir. Ana 
koruma rölesi, birim koruma ilkesine göre çalışarak korunan bölgedeki arızayı ani olarak 
temizler. Artçı koruma rölesi, ana koruma rölesinin arızayı gidermede başarısız olması 
durumunda korumaya artçılık yapmak için tasarlanır. Artçı koruma olarak genellikle aşırı akım 
röleleri kullanılır. Birim koruma olmadığı için, temizlenemeyen sistem arızası için rölelerin 
çalışma zamanlarıyla bir koordinasyon sağlanır ve artçı rölelerin doğru çalışma sırası bu 
koordinasyona göre belirlenir. Herhangi bir yanlış artçı koruma rölesi çalışması, besleme 
güvenilirliğinin azalmasına ve büyük bir bölgenin enerjisinin kesilmesine yol açar. Artçı koruma 
röle koordinasyonu bundan dolayı gereklidir. Röle koordinasyonu, arıza temizleme eylemlerinin 
doğru sırada olmasını sağlar ve elektrik kesintisini en aza indirir. Röle ayarlarını yapmak için, 
röle ayarlarının koordinasyonunu bir dizi kısıt denklemi ve bir amaç fonksiyonu olarak formüle 
eden ZKY önerilir. Dağıtım şebekesinde, esas artçı koruma röleleri Belli Minimumlu Ters Zaman 
Gecikmeli aşırı akım ve toprak arıza röleleridir. Bu rölelerin çalışması, arıza akımı büyüklüğüne 
bağlıdır. Bu yüzden, röle çalışması arıza akımı büyüklüğündeki değişimlerden etkilenir. Doğrusu, 
ancak ana koruma tarafından temizlenemeyen arızaların artçı röle çalışması ile temizlenmesidir. 
Herhangi bir kesici çalışması, artçı rölelerin maruz kaldığı arıza akımının dağılımı ve 
büyüklüğünde değişimlere yol açar. Performansı artırmak için, ZKY’nin makul sayıda arıza akımı 
değişimini hesaba katması gerekir. Bu çalışmada [8] ZKY’nin önemli ölçüde besleme 
güvenilirliğini nasıl artırdığı ve yanlış röle çalışmalarını nasıl azalttığı gösterilmiştir.  
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Sonuç olarak ZKY, koruma rölelerini daha akıllı ve sistem konfigürasyonuna daha 
uyumlu kılabilir. Besleme güvenilirliği, yanlış röle koordinasyonu sayısı azaltılarak 
iyileştirilebilir. 
 
4.6. Bağışık Algoritma ile Koruma Sistemi Güvenilirliğinin Arttırılması 
 
Bu çalışmanın [9] amacı, “Bağışık Algoritma” (BA) ile bir iletim şebekesi için koruma rölesi 
tertiplerinin optimum planlamasının yapılmasıdır. Taipower’daki koruma rölesi tiplerinin her 
birinin arıza ve onarım yüzdelerinin belirlenmesi için, Taipower sistemindeki yanlış koruma 
rölesi çalışmalarının geçmiş verileri kullanılmıştır. Her trafo merkezi için yanlış koruma rölesi 
çalışması yüzünden maruz kalınan müşteri elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi için, koruma 
rölelerinin Markov modelleri belirlenip, bunlar iletim şebekesi ile birleştirilmiştir. Hizmet verilen 
müşterilerin yük terkibi ve elektrik kesintisi maliyetlerine göre, her trafo merkezinin hizmet dışı 
kalma maliyeti hesaplanmıştır. Daha sonra; tüm trafo merkezlerinin müşteri elektrik kesintileri 
maliyeti ve koruma rölesi sistemlerinin yatırım maliyeti dikkate alınarak sistem güvenilirlik 
maliyetinin amaç fonksiyonu formüle edilmiştir. Önerilen BA algoritması ile sistem güvenilirlik 
maliyeti en aza indirilerek, koruma rölesi yatırımlarının en iyi maliyet etkinliğini sağlamak için 
optimum koruma rölesi sistemi planlaması elde edilmiştir. 

İletim şebekesinde arızalı bölgeyi belirleyip izole etmek için farklı tip koruma cihazları 
tesis edilmesine karşın, Taipower’da koruma sistemi yanlış çalışmaları yüzünden hâlâ büyük 
ölçekli sistem kesintileri yaşanmaktadır. Koruma röleleri, sistemdeki arızalı durumu algılamak ve 
arıza yerini mümkün olan en kısa sürede izole etmek için doğru kesicilerin çalışmasını 
sağlamalıdır. Koruma röleleri, yanlış çalışmayı önlemek için yeterince güvenilir olmalıdır. 
Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi sayesinde, analog elektromekanik tip koruma röleleri nümerik 
tip rölelerle değiştirilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4. Optimum koruma rölesi planlama işlemi [9]. 
 

Koruma rölesi donanımının güvenilirliği, gerilim ve akım sinyalleşme algılayıcıları, 
iletişim birimleri ve hesaplama mantık birimi gibi farklı elemanların arıza yüzdeleri ve onarım 
süreleri ile değerlendirilebilir. Modern bir güç sisteminde, kritik müşterileri besleyecek iletim 
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hatları için ana ve artçı koruma olarak çoklu koruma cihazı setleri tesis edilerek oldukça güvenilir 
bir koruma sisteminin sağlanması klasik bir uygulamadır. Koruma rölesi sisteminin yatırım 
maliyetinin etkinliği, müşterilerin elektrik kesintisi maliyetinin güvenilirliğine katkısına göre 
gerekçelenmelidir. Taipower sistemindeki koruma rölelerinin arıza olayları geçmiş verileri ve 
onarım süreleri, koruma sistemlerinin farklı elemanlarının arıza ve onarım yüzdelerini bulmak 
için kullanılmıştır. Taipower sisteminin iletim hattı korumaları için değişik koruma tertiplerinin 
güvenilirlik indislerini bulmak için, her koruma rölesi tipinin Markov modeli sağlanmıştır. 
Koruma rölelerinin yanlış çalışması yüzünden her bir trafo merkezinin hizmet dışı kalma oranı ve 
servise alınma süresi, iletim şebekesinin konfigürasyonuna ve kullanılan koruma rölelerine göre 
değerlendirilmiştir. Daha sonra, her trafo merkezinin müşteri elektrik kesintileri maliyeti, yük 
terkibi ve servis güvenilirliği hesaba katılarak hesaplanmıştır. Taipower sistemindeki tüm iletim 
hatlarının koruma tertiplerinin optimizasyonu için, koruma rölelerinin yatırım maliyeti ve müşteri 
elektrik kesintileri maliyeti hesaba katılarak sistem güvenilirlik maliyeti formüle edilmiştir. 
Sistem güvenilirlik maliyetini en aza indirmek için tüm iletim hatlarının koruma rölelerini revize 
etmek üzere BA kullanılmıştır. Amaç fonksiyonu antijen olarak ve olası koruma tertipleri 
antikorlar olarak gösterilerek, BA algoritmasının genetik değişim ve dönüşüm işlemi ile en iyi 
yarar maliyet oranına sahip optimum koruma tertibi elde edilmiştir. Koruma rölesi planlaması için 
önerilen BA algoritmasının etkinliğini göstermek amacıyla, bilgisayar simülasyonu için 
Taipower’daki Kaoping iletim sistemi seçilmiştir. Önerilen koruma tertipleriyle tüm trafo 
merkezlerinin servis güvenilirliğinin artırılması sayesinde müşteri elektrik kesintileri maliyetinin 
etkin biçimde düştüğü sonuç olarak görülmüştür. 
 
4.7. Bir Enterkonnekte Alt İletim Sisteminde Röle Koordinasyonu ve Koruma Arızalarının 
Güvenilirlik İndekslerine Etkileri 
 
Koruma sistemi arızaları, ardışık elektrik kesintilerinin ana sebebidir. Ardışık elektrik 
kesintilerine gizli arızaların yol açtığı kanıtlanmıştır. Ancak, koordinasyon yönteminin ve koruma 
sistemlerindeki gizli arızaların etkileri henüz araştırılmamıştır. Yönlü aşırı akım röleleri, bir 
ekonomik koruma sistemi olarak radyal ve ring alt iletim sistemlerinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Yönlü aşırı akım röleleri, esas olarak ring alt iletim sistemlerinin ana koruması 
olarak kullanılmaktadır. Bir sistemde yönlü röleler tesis edilirken gözetilecek en önemli husus, 
bunların temel koruma fonksiyonunun, hassasiyet, seçicilik, güvenilirlik ve hız gereksinimlerini 
karşılayacak şekilde uygun röle ayarlarının seçilmesidir.  

Bu çalışmada [10], farklı aşırı akım rölesi koordinasyon yöntemlerinin sonuçları için 
güvenilirlik indekslerini hesaplamak amacıyla ardışık Monte Carlo simülasyonuna dayalı yeni bir 
algoritma önerilmiştir. Ayrıca, koruma sisteminin gizli arızaları dikkate alınmıştır. Sistem 
Ortalama Kesinti Sıklık İndeksi (System Average Interruption Frequency Index-SAIFI), Müşteri 
Ortalama Kesinti Sıklık İndeksi (Customer Average Interruption Frequency Index-CAIFI), 
Müşteri Ortalama Kesinti Süresi İndeksi (Customer Average Interruption Duration Index-CAIDI) 
ve Sağlanamayan Toplam Enerji İndeksi (Energy Not Supplied-ENS) hesaplanmıştır. Önerilen 
algoritmanın, tamamen koruma arızaları ve röle koordinasyon sorunlarının payına dayalı 
güvenilirlik indekslerini sağladığına dikkat edilmelidir. Buradan, röle koordinasyon yöntemlerinin 
güvenilirlik indekslerine etkileri elde edilmiştir. 

İki temel Monte Carlo yaklaşımı vardır: ardışık ve ardışık olmayan simülasyon tekniği. 
Ardışık simülasyon tekniği, kronolojik etkenleri dâhil etmek için bir imkân sağlar. Bu 
yaklaşımda, güvenilirlik indeksli olasılık dağılımları hesaplanabilir. Arıza durumu geçişlerinin 
etkisi, ardışık olmayan yöntemde ihmal edilir. 
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(A) Eleman Markov Modeli                   (B) Koruma Markov Modeli 
 

Şekil 5. Bir elemanın ve koruma sisteminin Markov modeli [10]. 
 

Ardışık Monte Carlo simülasyonuna dayalı olarak, iki farklı koordinasyon yönteminin 
sonuçlarını karşılaştırmak için bir algoritma önerilmiştir. Önerilen teknikte, iki farklı röle 
koordinasyon yönteminin sonuçları kullanılarak güvenilirlik indeksleri hesaplanmıştır. 
Algoritmada, hem gizli arızalar hem de koordinasyon yöntemi sonuçları dikkate alınmıştır. Bu 
algoritma, “maksimum yol” ve “çift tek yönlü” röle koordinasyonu yöntemlerinin sonuçlarını 
karşılaştırmak için gerçek bir örnek şebekeye (İngiltere Norweb şebekesine) uygulanmıştır. Bu 
çalışmada [10] sunulan örnek-olay incelemesi sonuçları, çift tek yönlü yöntemin maksimum yol 
yönteminden daha iyi olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, iki Markov modelin sonuçları arasında 
bir karşılaştırma yapılmıştır. Karşılaştırma, birleşik Markov modelinin kullanılmasının 
güvenilirlik indekslerinin hesaplanmasında önemli bir hataya yol açabileceğini göstermiştir. 
 

4.8. Akım Trafolarının Koruma Rölesi Güvenilirliğine Etkisi ve Akım Trafosu Seçim 
Analizi 
 

Kısa devre akımındaki DC bileşen, akım trafosunun akısında büyük bir artışa neden olur. Kararlı 
akımlar sebebi ile doymaya girmeyen akım trafoları DC bileşenin etkisi ile kolaylıkla doymaya 
girebilir. Şekil 6’da DC bileşenin etkisi görülmektedir.   

Bunun için koruma rölelerinin, hesaplamalarında kullanılan akım trafosunun bir kısa 
devre anında doğru ölçüm yapması çok önemlidir. Doğru seçilmeyen akım trafosu, kısa devre 
anında doymaya gidip mevcut akımı daha küçük görmesi, örneğin mesafe korumada yanlış 
empedans hesaplamalarına yol açması ve hatalı açmalara veya açma yapmamaya sebep olması 
sonuçlarını doğuracaktır. Ayrıca transformatör diferansiyel korumada ve aşırı akım korumada 
rölenin yanlış açma riski vardır.  
 

 
 

Şekil 6. DC bileşenin etkisi [11]. 
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Bunun için akım trafosunun kısa devre anında davranışını inceleyen programlar 
mevcuttur. Siemens firmasının ürettiği CTDIM programı kullanılarak örnek bir mesafe koruma 
sistemine ait akım trafosu incelenmiştir. Programa, sistem gerilimi, kısa devre akımı, akım trafosu 
nominal gücü, primer-sekonder akım değeri, kullanılacak rölenin tipi, akım trafosu koruma rölesi 
arasındaki mesafe ve iletkenin kesiti, ortam sıcaklığı, mesafe koruma rölesinin birinci açma 
bölgesinin yüzde değeri (%85) girilir. Program bu değerleri kullanarak sonucu yani akım 
trafosunun doğru seçilip seçilmediğini otomatik olarak söylemektedir. Bu sistemde 800/5A, 5P20, 
60VA akım trafosu kullanılmıştır kısa devre akımı 12,8 kA dir. Örnek olması bakımından sisteme 
ait akım trafosu seçimi ile ilgili kontrol yapılmış ve sonraki sayfalarda ayrıntılı hesaplar program 
tarafından verilmiştir. 

Hesaplara göre kısa devre sırasında aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir: 
 

pnkoalf IIK /4                                                                                                                       (19) 
 

pnkoalf IIK /5 lim,                                                                                                                                                                           (20) 
 

Eğer bu şartlar sağlanırsa kısa devre akımında DC bileşen bulunsa bile trafo Tp zaman 
sabiti süresince doymaya girmez. 
Ik: Koruma rölesinin bağlı olduğu akım trafosu üzerinden geçen max simetrik kısa devre akımı, 
12,8 kA 
Ipn: Hatta bağlı olan akım trafosunun primer akım değeri, 800 A 
Ik, lim: Hattın birinci koruma bölgesindeki (%85) max simetrik limit kısa devre akımı, 8,723 kA 
Koalf: Akım trafosunun sınır faktörü olup aşağıdaki gibi hesaplanır. 
 

CTtotal

CTn
nalfoalf PP

PP
KK




                                                                                         (21) 

 

Knalf: Akım trafosunun aşırı akım faktörü, 5P20, 20 
Pn: Akım trafosunun nominal gücü, 60 VA 
PCT: Akım trafosu içinde harcanan güç, 12,5 VA 
Ptotal: Akım trafosundan rölenin çektiği güç (Prelay : 0,3 VA) ve akım trafosuyla röle arasındaki 
kabloda kaybolan güç (Pwire : 8,317 VA ) toplam, 8,617 VA 
 

Buna göre, 
 

666,68
5,12617,8

5,1260
20 




oalfK  

 

64/4  pnk II  
 

517,54/5 lim,  pnk II  
 

666,68oalfK olduğu için akım trafosu doğru seçilmiştir. 
 

Bu değerlerin sağlanamaması durumunda, 
Akım trafosunun karakteristiği iyileştirilir, 
Aşırı akım faktörü yükseltilir, 5P20 yerine 5P40  
Nominal gücü yükseltilir, 60 VA yerine 80 VA 
Dış ortam kayıpları azaltılır, 
Akım trafosu ile röle arasındaki kablo kesiti büyültülür, 6 mm2 yerine 10 mm2 
Akım trafosunun sekonder akımı 5 A yerine 1 A kullanılabilir [11]. 
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5. HARMONİKLER VE KORUMA RÖLESİ GÜVENİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
 
Güç sistemlerinin korunmasında, koruma sisteminin temel elamanı ya da “beyni” olarak kabul 
edilen “koruma röleleri” üzerinde nonsinüsoidal büyüklüklerin etkileri, literatürde teorik ve 
deneysel olarak incelenmiştir [12], [14], [15], [16], [17], [18], [19]. 

Elektrik güç sistemlerindeki harmonikler aşırı akım rölelerin çalışmasını birçok yönden 
etkilemektedir. Bu etkiler aşırı akım rölelerinin çalışma akımlarının ve cevap sürelerinin artması 
veya azalması (rölelerin akım-zaman karakteristiklerinde değişmeler) şeklinde görülmektedir. Bu 
bölümde literatürde yer alan ve daha önce yapılmış çalışmalardan yararlanılarak harmoniklerin 
aşırı akım rölelerine olan etkileri incelenmiştir. 

Akım ve gerilimin sıfır geçişlerine göre çalışan röleler, harmonik distorsiyonundan 
etkilenebilmektedir. Akım ve gerilim dalga formlarının bozulması, rölelerin performansını 
etkilemektedir. Her bir röle harmoniklerin sistemde bulunması karşısında farklı davranış biçimleri 
göstermektedir. Aynı tipte rölelerin farklı modelleri bile aynı distorsiyona değişik biçimde cevap 
verdiği gibi, bu durum aynı modellerde bile söz konusu olabilmektedir. Harmonikler, rölelerin 
arıza koşullarında çalışmamasına ya da sistemin normal çalışma koşullarında gereksiz yere açma 
kumandası vermesine neden olabilir. Bununla birlikte, röleler üzerinde yapılan incelemelerde, 
harmonik distorsiyonun %10-20 seviyelerine kadar bir işletme problemi oluşturmadığını gözleyen 
çalışmalar vardır. Fakat farklı bir çalışmada indüksiyon diskli aşırı akım rölesinin frekansı 3. 
harmonikten 9. harmoniğe kadar artırıldığında çalışma değeri artış göstermiştir.  

Bilindiği gibi koruma sistemleri çoğunlukla temel gerilim ve akımlara göre tasarlanırlar. 
Olabilecek harmoniklerin süzüldüğü veya ihmal edilebilir düzeyde olduğu kabul edilirse, 
elektromanyetik röle uygulamalarında (aşırı akım koruması gibi) yüksek harmoniklerin çok fazla 
etkinliğinin olmadığı söylenebilir. Ancak özellikle mesafe korumalarında, harmonik akımları 
(özellikle 3. harmonik bileşeni) büyük oranda ölçme değerlendirme hatalarına ve toprak 
rölelerinin hata yapmasına neden olabilmektedir. Nümerik mesafe koruma sistemlerinde, akım ve 
gerilim harmoniklerinin mutlaka filtre edilmesi gerekmektedir [13], [14]. 
 
5.1. Harmoniklerin Elektromekanik Koruma Röleleri Üzerine Etkisi 
 
Elektromekanik röleler harmonikli akımlar uygulandığında saf sinüsoidal akımlarda gösterdiği 
çalışma karakteristiğinden farklı bir karakteristik göstermektedir. Buna göre mekanik rölenin 
tipine bağlı olarak değişen yüzdelerde bu rölelerin işletme akımlarında azalma görülmektedir. Bu 
nedenle harmoniklerin elektromekanik aşırı akım rölelerine etkisi oldukça önemlidir [12]. 

Bir çalışmada harmoniklerin elektromekanik ters zamanlı aşırı akım rölesinin (TZAAR) 
çalışmasına etkileri incelenmiş ve TZAAR’nin bozulmuş dalga şekilleri için davranışı deneysel 
çalışma ile analiz edilmiştir. Deneyde, elektromekanik TZAAR olarak, indüksiyon disk yapısında 
bir röle kullanılmıştır. Değişik harmonik spektrumlara sahip, sinüsoidal olmayan yük akımları 
TZAAR’a uygulanmış ve bu yük akımları data toplama kartı ve harmonik analiz programı ile 
bilgisayar ortamında incelenmiştir. Deney sonuçları gözönüne alındığında, TZAAR’ın çalışma 
akımı ve çalışma zamanının, sinüsoidal olmayan akımın toplam harmonik distorsiyonu (THD) ile 
orantılı olarak arttığı görülmüştür. Bu yapıda olan bir rölenin, akımın harmonik içermesi 
durumunda sistemi güvenli bir şekilde koruyamayacağı sonucu elde edilmiştir. Akımın dalga 
şeklindeki bozulma arttıkça, başka bir deyişle akımın THDi değeri yükseldikçe indüksiyon diskli 
aşırı akım rölesinin çalışma akım değerinin ve zaman gecikmesinin arttığı tespit edilmiştir. 
Sinüsoidal akım için tasarlanmış ve imal edilmiş olan bu röle akımın THDi değerinin %10’un 
altında olması durumunda uygulamada ciddi bir sorun oluşturmaz. THDi değerinin çok yüksek 
olduğu yük akımlarında ayarlandığı akım değerinden daha yüksek akımda devreye gireceği için 
güvenilir bir koruma gerçekleştiremeyecektir [15]. 

Literatürde yapılan deneysel bir çalışmada elektromekanik aşırı akım koruma rölesinin, 
harmonikli ortamda nominal değerinden daha kısa sürede açma yaptığı tespit edilmiştir [16].  
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Trafo diferansiyel koruma için yapılan bir çalışmada, 3.harmonikli ortamda 
differansiyel koruma rölesinin yüksek harmonik değerlerinde açma yapmadığı tespit edilmiştir 
[17].  
 
5.2. Harmoniklerin Statik Koruma Röleleri Üzerine Etkisi 
 
Genel olarak harmonikli akımlar uygulandığında, statik aşırı akım rölelerinin akım-zaman 
eğrisinin biçiminin değişmesiyle birlikte, harmonik bileşenleri içeren nonsinüsoidal akımın efektif 
değeri aynı kalmak şartıyla, akımın toplam harmonik distorsiyonu (THDi) arttıkça (akımın dalga 
şekli bozulup sinüsoidal formdan saptıkça) rölenin kumanda zamanının azaldığı görülmektedir. 
Sonuç olarak da akımın THDi değeri yükseldikçe statik rölenin daha düşük akımda devreye 
girmesi, zaman gecikmesinin azalması, uygulamada gereksiz kesici açmalarına neden olacak ve 
koruma sistemlerinde seçiciliğin sağlanmasını zorlaştıracaktır [18]. 

Statik rölelere harmonikli akımlar uygulandığında rölelerin işletme akımlarında azalma 
görülmektedir. Bu azalmanın oranı rölenin tipine bağlı olarak değişmektedir. Bunun yanında 
literatürde yapılan bir çalışmada statik koruma rölesinin harmonikli ortamda 1.2-2In nominal 
değerinde daha kısa sürede ve 2In değerinden sonra ise daha uzun sürede açma yaptığı tespit 
edilmiştir [19]. 
 
5.3 Harmoniklerin Nümerik Koruma Röleleri Üzerine Etkisi 
 
Yapılan deneysel bir çalışma sonuçlarına göre, genel olarak nümerik aşırı akım rölesine 
uygulanan akımın toplam harmonik distorsiyonu (THDi) değeri yükseldikçe (50 Hz frekanslı 
temel bileşen akımına göre harmonik bileşenlerin genliği yükseldikçe) rölenin akım-zaman 
değişimini gösteren karakteristik eğrisinde değişim olduğu, rölenin standart ters eğrisine ve 
röleden geçen sinüsoidal akıma göre hesaplanan teorik cevap süresine göre rölenin deneydeki 
cevap süresinin arttığı ancak THDi değeri yaklaşık aynı kaldığında akım değeri yükseldikçe 
rölenin teorik cevap süresi ile rölenin deneydeki cevap süresi arasındaki bağıl farkın azaldığı 
görülmüştür. Bu nedenle bu röle için aşırı akım durumunda harmoniklerin röle üzerindeki 
etkisinin daha yüksek olduğu, kısa devre halinde (daha yüksek akımlar için) bu etkinin azaldığı 
yorumu yapılabilir [12]. 
 
6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Koruma sistemleri bir güç sisteminin en kritik parçasıdır ve koruma sistemlerinin çalışma 
performansı güç sisteminin güvenliği ve güvenilirliği üzerinde direkt etkilidir.  

Hata ağacı güvenilirlik hesaplama yönteminde olaylar genel arızalar olabilir, sistem 
temel kesitlemeleri kolaylıkla görülebilir, sistem arızaları kolaylıkla anlaşılabilir ve detaylar 
eklenebilir. Bunun yanında modellemeler statiktir, bekleme durumları incelenemez ve öncelikler 
belirlenemez. Markov güvenilirlik hesaplama yöntemi ise, esneklik sağlar, kompleks senaryoların 
modellemesine olanak sağlar, duruma bağlı geçiş olasılıkları bulunabilir, tamir edilebilir, öncelikli 
ve yük paylaşımlı karmaşık sistemleri modellemede kullanılır. Bunun yanında modellemeler daha 
zordur, anlaşılması daha zordur ve hesaplama zamanı uzun sürebilir. 

Önem örnekleme tekniğiyle nümerik rölelerde, kendi kendini izleme ve kendi kendini 
kontrol etme özellikleri sayesinde rölelerin arızaya karışma ihtimali ve gizli arızaların azaltılması 
mümkündür.  

Koruma rölelerinin güvenilirliğinin değerlendirilmesi için durum uzayı analitik metodu 
kullanılarak, tüm durgun durum olasılıkları ve geçici olasılık durumları belirlenebilir bununla 
birlikte arıza bilgi işleme merkezindeki bilgiler de kullanılarak, rutin test aralığı etkisi ve rölenin 
kullanılabilir olmasını tanımlayan bir formül ile koruma röleleri için optimum test aralıkları tespit 
edilebilir. Rutin test aralıkları uzun olursa, koruma rölelerinin güvenilirliği sağlanamaz. Diğer bir 

E. Gençaydın, M. Tanrıöven                                                         Sigma 5; 86-102, 2013 



 
 

 101

taraftan bu aralık oldukça küçük olursa, yani bakım aralıkları çok sık olursa koruma rölelerinin 
normal işletimleri dolayısıyla besleme güvenilirliği olumsuz yönde etkilenir.  

Koruma rölelerinin kendi kendini kontrol ve izleme ile besleme güvenilirliğinin önemli 
derecede geliştirilmesini işaret eden sonuçlar bulunmuştur. Bu özellikler, alışageldik rutin röle 
bakım aralıklarının geliştirilmesinde de faydalıdır. Nümerik koruma rölelerinde, koruma 
rölelerinin kendi kendini kontrol ve kendi kendini izleme yetisi sayesinde koruma rölesinin 
arızalanması veya DC yardımcı beslemesinin kaybedilmesi durumunda, koruma rölesinden alınan 
yardımcı kontak vasıtasıyla dışarıya ihbar verilerek hızlı müdahale ile sistem güvenilirliği 
arttırılabilmektedir. Zira elektromekanik koruma rölesinin, fonksiyonunu doğru yerine getirip 
getiremediği ancak periyodik testlerle anlaşılabilmektedir.  

Koruma rölelerinin koordinasyonunda yapay zekâ uygulaması ile koruma 
koordinasyonu iyileştirilebilir. Bu yöntem ile koruma ayarlarının optimize edilebilmesi, röle 
koordinasyonu hatalarının azaltılabilmesi ve besleme güvenilirliğinin artırabilmesi mümkündür. 
Koruma rölelerinde kullanılacak, koordinasyon ayarları tüm arıza olasılıkları (3 faz, 1 faz, 2 faz) 
dikkate alınarak bitişik hatlardaki arıza akımları değişimleri dikkate alınarak bilgisayar 
yazılımları ile doğru analizler sonucunda belirlenmelidir.  

Bağışık Algoritma ile bir iletim şebekesi için koruma rölesi tertiplerinin optimum 
planlaması yapılabilir. Yine bu yöntem ile sistem güvenilirlik maliyeti en aza indirilerek, koruma 
rölesi yatırımlarının en iyi maliyet etkinliğini sağlamak için optimum koruma rölesi sistemi 
planlaması elde edilebilir. Elektromekanik ve statik koruma röleleri yerine günümüzde 
mikroişlemciyle donatılmış yeni jenerasyon nümerik koruma rölelerin kullanımı sistem 
güvenilirliği açısından avantaj sağlamaktadır. Bir çalışmaya göre nümerik koruma rölelerinin 
yıllık kullanılabilirlik indeksi, elektromekanik koruma rölesinden iki kat daha iyidir, bunun 
yanında bir hat fideri için iki adet nümerik mesafe koruma rölesi ile bir adet elektromekanik 
mesafe koruma ve bir adet elektromekanik diferansiyel koruma rölesinden oluşan sistem 
karşılaştırılmıştır. Nümerik sistemin yıllık arıza indeksi 0,16/yıl iken, elektromekanik sistem 2/yıl 
ile oldukça kötüdür.  

Klasik röle koordinasyon yöntemlerinde, sadece röle çalışma zamanının en aza 
düşürülmesi dikkate alınır. Ancak, ENS güvenilirlik indeksi hesaplanarak, röle koordinasyon 
yöntemlerinin sonuçlarının farklı yük kesintilerini nasıl etkilediği bilinebilir. Güvenilirlik 
değerlendirmesinde gizli arızalar ve röle koordinasyonu sonuçları değerlendirmeye dâhil 
edilmelidir. Daha yüksek bir doğruluk elde etmek için, Monte Carlo simülasyonunda ardışık 
olmayan simülasyon yerine ardışık olanı kullanılmalıdır. Ardışık simülasyonda daha doğru 
sonuçları elde etmek için, koruma ve eleman Markov modelleri birbirinden ayrılmalıdır. 

Koruma rölelerinin performansını direkt etkileyen akım trafoları, her koruma 
fonksiyonu için ayrı ayrı olmak üzere ilgili bilgisayar yazılımları yardımıyla DC bileşenin de 
etkileri dikkate alınarak, doğru analizler sonucunda seçilmelidir.  

Elektromekanik, statik ve nümerik koruma röleleri üzerinde yapılan deneysel 
çalışmalarda koruma rölelerinin harmonikli ortamda ayarlanan değerinden daha erken açması 
veya geç açması söz konusudur. Fakat nümerik koruma rölelerinde kullanılan harmonik filtreler 
sayesinde koruma rölelerinin harmonik etkilerden daha az etkilendiği söylenebilir. 
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ÖZET 
 
Günümüzde teknolojik/ileri teknolojik uygulamalarda malzeme çeşitliliğine ve üstün özellikler gösteren 
kompozitlere talep hızla artmaktadır. Genel amaçlı polimer matrisli kompozit uygulamalarında takviye 
elamanı olarak E-cam fiber kullanımı öne çıkmaktadır. Bazalt fiber ise cam fiberlere alternatif olarak 
geliştirilmiş görece yeni bir fiber türüdür ve özelliklerinin araştırılmasına halen devam edilmektedir. Bu 
çalışmada termoset bir malzeme olan izoftalik polyester reçine, iki çeşit sürekli E-camı fiber ve iki çeşit 
sürekli bazalt fiberle takviye edilmiştir. Üretilen kompozit malzemelere fiziksel ve mekanik testler 
uygulanarak özellikleri saptanmış ve fiber türlerinin birbirine göre üstünlükleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak 
bazalt fiber çeşitlerinin E-camı fiber çeşitlerine göre daha iyi özellikler gösterdiği görülmüştür. Bu sonuca 
ulaşmada kullanılan fiberlerin çap ve yoğunluğu (teks) da önemli olmuştur. 
Anahtar Sözcükler: Kompozit, termoset matris, E-camı fiber, bazalt fiber, izoftalik polyester reçine. 
 
 
CHARACTERIZATION OF CONTINUOUS E-GLASS AND BASALT FIBER REINFORCED 
ISOPHTALIC POLYESTER MATRIX COMPOSITES 
 
ABSTRACT 
 
In present, the demand for composites showing various characteristics and diversifying raw-materials is 
growing for technological/advanced technological applications. The utilization of E-glass fiber as a 
reinforcement comes out in general purpose polymer composite applications. Basalt fiber is relatively 
developed as an alternative material and its properties are still being investigated. In this study, thermosetting 
isophtalic polyester resin was reinforced with two kinds of continuous E-glass fiber and two kinds of basalt 
fiber. The properties of produced composite materials were determined by applying physical and mechanical 
tests and the priorities of fiber types on each other were determined. Consequently, it was observed that basalt 
fibers exhibited better properties than E-glass fibers. Fiber diameter and density (tex) was also important to 
obtain this conclusion. 
Keywords: Composite, thermoset matrix, E-glass fiber, basalt fiber, isophtalic polyester resins.  
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1. GİRİŞ 
 
21.yüzyılda kompozit malzemelerin geniş bir kullanım alanı bulmasıyla, kompozit üretimi için 
alternatif hammadde arayışı önem kazanmıştır. Kompozit malzemelerden beklentilerin artmasıyla 
daha hafif, sağlam, korozyona dayanaklı, yüksek sıcaklıklarda çalışan malzemelere ihtiyaç 
duyulmuş ve bu ihtiyacı karşılayacak bileşenlere olan gereksinim artmıştır. [1]  

E-camı fiberler, kompozit malzeme üretiminde ilk kullanılan takviye malzemesi olup, 
endüstriyel olarak 40 yılı aşkın süresidir kullanımı vardır. Mukavemet-maliyet özellikleri 
açısından optimum koşullar sergilemesi, günümüz endüstriyel uygulamalarında halen en çok 
tercih edilen takviye türü olmasının sebebidir. 

Bazalt fiberler ise, yüksek mekanik özellikleri ve görece düşük maliyeti ile E-camı 
fiberlere alternatif olarak geliştirilmiş ve son 5 yılda çeşitli uygulamalarda kullanım alanı 
bulmaya başlamıştır. Volkanik kayaçların ergitilmesi ve içine hiçbir katkı maddesi katılmadan 
fiber olarak çekilmesi ile üretilmektedirler [2, 3]. Bazalt fiberlerin mekanik özellikleri E-camı ve 
S-camı arasında yer almaktadır [3, 4]. E-camına kıyasla 280˚C daha yüksek operasyon 
sıcaklığında çalışabilmektedir. E-camı fiberlere göre daha yüksek elastik modülüne sahiptirler ve 
düşük uzama göstermektedirler [2-5]. Bazalt fiberlerin kimyasal direnç performansları da E-camı 
fiberlerden daha iyidir [6-10]. Özellikle asit ortamında mükemmel korozyon direncine sahiptirler, 
su ve alkali ortamında ise E-camı fiberlere göre daha düşük bozulmaya uğramaktadırlar. [6, 7]  

Bazalt fiberler genel anlamda mükemmel mekanik özellikleri ile kompozit malzemeler 
için takviye malzemesi olarak, alev almama ve yüksek sıcaklıkta özelliklerini kaybetmeme 
kabiliyeti ile yangından korunma sektöründe, ısı ve ses yalıtımı özellikleri ile izalatör olarak ve 
mükemmel kimyasal direnç göstermeleri nedeniyle korozif ortam uygulamalarında 
kullanılmaktadır. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde bazalt fiberler; kompozit, otomotiv, 
inşaat, ulaşım endüstrileri, depolama tankları, kimyasal transfer sistemleri, makine imalatı, spor 
ve eğlence malzemeleri üretiminde alternatif bir hammaddedir [8-12].  

Bazalt fiberlerin kompozit malzemeler için takviye amaçlı kullanılmasını araştıran 
Lopresto ve arkadaşları [13], E-camı ve bazalt fiber takviyeli kompozit malzemeleri karşılaştırmış 
ve E-camı takviyeli numunelerin daha yüksek çekme yükü taşırken, eğme ve basma 
yüklemelerine karşı bazalt fiber takviyeli numunelerin daha yüksek mukavemet gösterdiklerini 
bulmuşlardır. Çekme, eğme ve basma yüklemeleri karşında bazalt fiber takviyeli kompozit 
numunelerin elastik modüllerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Brujin ve arkadaşları [14], bazalt fiber takviyeli kompozitler ile E- ve S-camı takviyeli 
kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini karşılaştırmış ve çekme yüklemelerinde bazalt fiber 
takviyeli kompozitlerin E-camı takviyeli kompozitlerden %10-17 daha rijit, %18-34 daha 
mukavim olduğunu belirtmiştir. S-camı takviyeli kompozitler ile bazalt fiber takviyeli 
kompozitleri karşılaştırdıklarında ise, bazalt fiber takviyeli kompozit numunelerin %5-11 daha 
düşük rijitlik ve %6-16 daha düşük mukavemet özelliklerine sahip olduğu saptanmıştır.  

Parton [15], epoksi reçine emdirilmiş eş yönlü bazalt ve E-camı fiber prepreglerden 
elyaf sarma yöntemine göre kompozit malzeme üretmiş ve bunları 3 nokta eğme testine tabi 
tutmuştur. Çalışmanın sonucunda; %40 hacim oranı ile elde edilen kompozit malzemelerden 
sürekli bazalt fiber takviyeli kompozitlerin, sürekli E-camı takviyeli kompozitlerden %13,7 daha 
fazla eğme mukavemetine sahip olduğu ve %17,5 daha rijit olduğunu belirlemiştir.  

Bazalt fiberler üretim ve yüzey özellikleri gelişimi halen tamamlanamamıştır. Gerek 
mekanik özellikleri gerekse de kompozit uygulamalarındaki performansları bakımından 
literatürde az ve tutarsız bilgiler yer almaktadır. Bu çalışmada bazalt fiberlerin, E-camı fibere 
alternatif olup olmayacağının, deneysel yöntemlerle bulunması ve bazalt fiber takviyeli kompozit 
malzemelerin özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA  
 
Çalışmanın deneysel kısmında önce kompozit plakalar üretilmiştir. Ardından üretilen plakaların 
özelliklerini saptamak amacıyla standartlarına uygun hazırlanan numunelere çeşitli testler (çekme, 
üç nokta eğme ve darbe) uygulanmıştır. Deneyde kullanılan malzemeler, cihazlar, üretim 
koşulları ve yöntem ile ilgili detaylı bilgiler ilgili bölümler kapsamında verilmiştir.  
 
2.1. Kullanılan Malzemeler  
 
Plastik bir matrisin, yüksek mukavemetli inorganik fiberler ile takviye edilmesiyle oluşturulan 
kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan bileşenler, ticari pazarda bulunabilen yüksek 
performans ve uygun maliyetli malzemelerden tercih edilmiştir. Bu bileşenlere ait özellikler bu 
bölümde irdelenmiştir. 
 
2.1.1. Matris Malzemesi  
 
Matris malzemesi olarak Poliya firmasından temin edilen izoftalik karakterli POLİPOL 3872 
numaralı polyester reçine seçilmiştir. Kürleme işleminin optimum koşullarda gerçekleştirilmesi 
için, hızlandırıcı olarak %0,2 oranında %6’lık kobalt oktanat ve katalizör olarak %1 Metil Etil 
Keton Peroksit (MEK-P) reçineye ilave edilmiştir.  

Kullanılan izoftalik asit esaslı reçine, orta-yüksek reaktivitede, doymamış polyester 
reçinedir. İzofitalik asit ve standart glikol ihtiva etmektedir. Yoğunluğu 1,15 gr/cm3, viskozitesi 
700 cP ve monomer oranı %39’dur. Çalışmada kullanılan reçinenin mekanik özellikleri Çizelge 
1’de verilmiştir.  
 

Çizelge 1. İzofitalik polyester reçinenin (Poliya-Polipol 3872)mekanik özellikleri [16]. 
 

Test  Metot Değer  
Çekme mukavemeti ISO 527 75 MPa 
Elastik modülü ISO 527 3600 MPa 
Eğme mukavemeti ISO 178 136 MPa 
Eğme modülü ISO 178 3700 MPa 

 
2.1.2. Takviye Malzemesi  
 
E-camı takviye malzemesi olarak CAM ELYAF A.Ş’den temin edilen iki farklı fiber türü 
kullanılmıştır [7]. Bazalt fiber olarak, China GFB firmasından iki farklı fiber türü temin edilmiş. 
Kullanılan fiber malzemelerinin bazı fiziksel özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir:  
 

Çizelge 2. Takviye malzemelerinin fiziksel özellikleri [17, 18]. 
 

 Cam fiber 1 
(GF01) 

Cam fiber 2 
(GF02) 

Bazalt fiber 1 
(BF01) 

Bazalt fiber 2 
(BF02) 

Yoğunluk gr/cm3 2,54 2,54 2,67 2,67 
Teks* 1200 2400 1200 800 
Fiber çapı, μm 16 22,5 13 7 

*teks: gram/1000metre 
 
2.2. Kullanılan Cihazlar ve Yöntem  
 
Kompozit plakalar el yatırması yöntemi ile üretilmiştir. Sürekli fiber demetleri, özel olarak 
tasarlanmış tutucu bir aparata tek eksende ve birbirlerine paralel olacak şekilde dizilmiş ve gergin 
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duruma getirilmiştir. Katkı malzemeleri ilave edilerek homojen karışım uygulanmış izoftalik 
polyester reçine, fiberlerin üzerine uygulanmıştır ve özel rulo ile fiber-matris sisteminin üzerinden 
geçilmiştir. Böylece reçinenin fiberlere emdirilmesi sağlanmış, ayrıca reçine içinde karıştırma ve 
dökme işlemi sırasında oluşan gözenekler giderilmeye çalışılmıştır. Daha sonra reçinenin 
kürlenmesi için sistem oda sıcaklığında 6 saat süre ile bekletilmiştir. Reçinenin kürlenmesinin 
ardından üretilen kompozit plakalar post-kür işlemine tabi tutulmuştur. Post-kür işlemi NÜVE 
marka kuru hava fırınında önce 70˚C’de 1 saat, akabinde 90˚C’de 1 saat ve son olarak 120˚C’de 1 
saat bekletilmiş ve fırın ortamında soğutulmuştur. Plakalar halinde üretilen kompozit numuneler 
standartlara uygun olarak DEWALT marka hassas kesme cihazı ve elmas diski ile kesilmiştir.  

Termoset matrisli kompozit malzemeler gevrek olduğu için, üretilen kompozit 
numunelere; çekme, üç noktalı eğme ve darbe testleri uygulanmıştır. Bu testler, malzemelerin 
statik ve dinamik özelliklerini ortaya çıkarmak için uygulanan en belirleyici testlerdir. Ayrıca 
özellikleri yukarıda sözü edilen test metotlarıyla tespit edilen her numuneye, kalsinasyon testi 
uygulanarak numunelerin fiber hacim oranları belirlenmiştir.  

Çekme testi için numuneler, TS EN ISO 527-5’e [19] göre hazırlanmıştır. Fiber 
oryantasyonu çekme yönüne paralel olmak üzere 250mm x 25mm boyutlarında, standardın 
öngördüğü düz numune tipinde kesilmiştir. Çekme deneyi, bilgisayar kontrollü, 100 kN kapasiteli 
MOHR FEDERHAFF marka çekme cihazında yapılmıştır. Çekme hızı, 5mm/dakika olarak 
seçilmiştir. Bilgisayar programı tarafından numunelere ait gerilme (MPa)-gerinim (%) eğrileri 
çizilmiştir.  

Üç noktalı eğme deneyi; TS EN ISO 14125 standardına [20] göre; 50 kN yük kapasiteli 
(±% 1 N hassasiyete sahip), kalibreli olan MARES marka ve TST-SE-J-2T model çekme cihazına 
uygun eğme ucu aparatı takılarak, 5 mm/dakika hızla yapılmıştır. Test numuneleri 80 mm x 15 
mm boyutlarında hazırlanmıştır. Deney çıktısı olarak yük (N)-sehim (mm) eğrileri bilgisayar 
programı tarafından çizilmiştir. Cihazdan okunan maksimum yük (Fmax) değerinden 
faydalanılarak standartta tarif edildiği şekilde eğme mukavemeti hesaplanmıştır.  

Darbe deneyi, TS EN ISO 179-1 standardının [21] öngördüğü şekilde Charpy metodu 
ile çentiksiz numuneler kullanılarak yapılmıştır. Numuneler, 80 mm x 15 mm boyutlarında 
kesilmiş ve çentik etkisini yok etmek için kenarları zımparalanmıştır. Test, ZWICK marka darbe 
cihazında 25J’lük çekiç ile gerçekleştirilmiştir. Cihazda okunan kırılma enerjisi değeri 
kullanılarak darbe mukavemeti hesaplanmıştır.  

Mekanik testleri tamamlanan numunelerin fiber hacim oranlarını belirlemek için test 
edilmiş numune parçalarına kalsinasyon testi uygulanmıştır. Kalsinasyon testi, kompozit 
numunelerin kütlece takviye oranını belirlemek amacıyla TS 1177 EN ISO 1172 standardının [22] 
öngördüğü şekilde yapılmıştır. Kül testi olarak da bilinen bu analiz için Proterm Marka, PLF 
120/5 Model kalsinasyon fırını kullanılmıştır. Numuneler önceden tartılmış krozeler içerisinde 1 
saat 750ºC’de kalsine edilmiş ve kalsinasyon işlemi ile kimyasal bozunarak ortamdan ayrılan 
termoset matristen arda kalan takviye miktarı tartılarak takviye miktarının kütlesi hesaplanmıştır. 
Matris ve fiber malzemesinin bilinen yoğunlukları kullanılarak, kalsinasyon testi sonucunda 
belirlenen kütle oranından % fiber hacim oranı hesaplanmıştır.  
 
3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMALAR  
 
Çekme, eğme, darbe deneyleri ve kalsinasyon testi uygulanan numuneler ait sonuçlar bu bölümde 
incelenmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçların karşılaştırma ve yorumlamalarına da yer verilmiştir.  
 
3.1. Çekme testi sonuçları  
 
Çekme testi sonuçlarının ortalama değerleri (σort) ve numunelerin içerdiği ortalama fiber hacim 
oranları (Vf-ort) ve ortalama değerlerin standart sapma miktarları Çizelge 3’te verilmiştir. Ayrıca 
numunelerin, teorik (Vf-teorik) olarak %5,0 hacim oranına sahip olduklarında gösterebilecekleri 
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teorik mukavemet (σteorik) değerleri de üretilen kompozitleri karşılaştırmak amacıyla 
hesaplanmıştır (Çizelge 3).  
 

Çizelge 3. Ortalama çekme deneyi ve fiber hacim oranı sonuçları, bunların standart sapmaları     
ve Vf=5,0 için teorik olarak hesaplanmış çekme mukavemet değerleri. 

 

Numene σort  
MPa 

std.  
sapma 

Vf-ort  
% 

std.  
sapma 

Vf-teorik  
% 

σteorik  
MPa 

GF01 45,10 11,86 1,50 0,26 5,0 150,33 
GF02 67,23 13,49 3,36 0,40 5,0 100,04 
BF01 61,41 22,75 2,04 0,74 5,0 150,51 
BF02 61,42 21,83 1,44 0,46 5,0 213,26 

 
Çizelge 3’de yer alan veriler kullanılarak ortalama fiber hacim oranına bağlı olarak 

değişen çekme mukavemet değerleri Şekil 1’de diyagramize edilmiştir. Numunelerde en yüksek 
hacim oranı GF02 takviyeli kompozit numunelerde elde edilmiştir. Bunun nedeni GF02 
demetinde, kullanılan diğer fiber çeşitlerine göre daha yoğun fiber yer almasıdır. GF02 takviyeli 
numunelerde daha fazla hacim oranı elde edilmesine rağmen bazalt fiberli numunelere göre 
yüksek çekme mukavemeti gözlemlenmemiştir. GF01 takviyeli numuneler ile GF02 takviyeli 
numuneleri karşılaştıracak olursak, basit bir orantıyla aynı hacim oranına sahip olma durumunda 
GF01 takviyeli numunelerin daha yüksek çekme mukavemeti vereceği görülmektedir. Bazalt fiber 
takviyeli numunelerde ise farklı fiber hacim oranında yaklaşık aynı çekme mukavemeti değerleri 
deneysel olarak elde edilmiştir. Bunun nedeni BF01 fiber çapı 7 μm ve BF02 fiber çapının 13 μm 
olmasından dolayı BF02 takviyeli numunelerin daha yüksek çekme mukavemetine sahip 
olmasıdır. Fiber çapının küçülmesi çekme mukavemeti üzerinde artan bir etki yapmaktadır.  

 

 
 

Şekil 1. Ortalama çekme mukavemeti ve yüzde fiber hacim oranı grafiği. 
 

Şekil 1’den alınan çekme mukavemeti değerlerine göre eşit fiber hacminde (örneğin 
%5,0 Vf’de) BF02 takviyeli kompozit numuneler daha kalın çaplı BF01 takviyeli numunelerden 
%41,7, GF01 takviyeli numunelerden %41,8, GF02 takviyeli numunelerden %113,2 daha yüksek 
çekme mukavemetine sahiptir. BF01 takviyeli numunelerin çekme mukavemeti GF01 
takviyelilerden %0,1, GF02 takviyelilerden ise %50,4 daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Cam 
fiber takviyeli kompozit numunelerin çekme mukavemetini karşılaştırdığımızda ise GF01 
takviyeli numuneler GF02 numunelerden %50,2 daha iyi performans sergilemiştir. 
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Şekil 2. Ortalama elastik modülü ve yüzde fiber hacim oranı grafiği. 
 

Şekil 2’den gösterilen elastik modülü değerlerine göre cam ve bazalt fiber takviyeli 
kompozitleri karşılaştırdığımızda bazalt fiber takviyelilerin cam fiber takviyelilerden daha yüksek 
elastik modülüne sahip olduğu görülmektedir. Eşit fiber hacminde (örneğin %5,0 Vf’de) BF02 
takviyeli numuneler BF01 takviyelilerden %24,8, GF01 takviyelilerden %8,6, GF02 
takviyelilerden de %100,4 daha yüksek çekme modülüne sahiptirler. BF01 takviyeli numunelerin 
elastik modülü GF01 takviyelilerden %13 daha az iken, GF02 takviyelilerden %60,5 daha 
yüksektir. GF01 takviyeli numunelerin elastik modülü GF02 takviyeli numunelerden %84,5 daha 
yüksek olarak bulunmuştur. 

Kompozit malzemelerde fiber sıyrılması (fiber pull out) ve tabaka ayrılması 
(delaminasyon) en sık görülen hasar çeşitleridir. Şekil 3’de çekme testi sonucunda oluşan 
kırılmaların makroskobik görüntüleri yer almaktadır. Fiber sıyrılması, takviye malzemesi ile 
matris arasında iyi ara yüzey oluşmaması durumunda meydana gelmektedir. GF02 takviyeli 
kompozit numunelerde fiber sıyrılması diğer numunelere oranla daha fazla görülmüştür. Bunun 
sebebi, GF02’li numunelerin çok yoğun fiber içermesi ve bu yüzden reçinenin fiberleri tam olarak 
ıslatamayıp iyi arayüzey oluşturamamış olmasıdır.  

Bazalt fiber takviyeli kompozit numunelerde de BF02 takviyelilerde daha yüksek 
mekanik mukavemet değerleri elde edilmiştir. Bu numunelerin kırılma şekilleri makroskobik 
olarak incelendiğinde de numunelerde çoklu kırılmalar gözlemlenmiştir. Bu numunelerde cam 
fiber takviyeli numunelere göre daha iyi ara yüzey elde edilmiş ve dolayısıyla matristen fibere 
yük aktarımı daha iyi sağlanmıştır. Çekme kuvvetiyle gevrek karakterli matrisin önce kırılması 
sırasında fiberler matris içerisinden sıyrılmamış, aksine fiberler tam olarak kopuncaya kadar 
matriste çoklu kırılmalar meydana getirmişlerdir. BF02 takviyeli kompozit numunelerin E-camı 
fiber takviyeli kompozit numunelerden daha yüksek mukavemete sahip olması iyi ara yüzey 
özellikleri ve daha ince fiber çapı ile açıklanabilir. 

Şekil 4’de çekme testi sonucu hasara uğramış bölgelerinden alının kesitlerin taramalı 
elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri yer almaktadır. Bu görüntülerde özellikle fiber yüzeyleri 
görüntülenmeye çalışılmıştır. Görüntülerden E-camı takviyeli olan (Şekil 4-a) kırık kesitte 
fiberlerin üzerlerinde az miktarda matris kalıntısı kaldığı, ancak bazalt takviyeli olan kırık kesitte 
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(Şekil 4-b) fiberlerin büyük çoğunluğunun kalın bir matris tabakası kaplı olduğu görülmüştür. Bu 
görüntülerden E-camı takviyeli kompozitte kopmanın fiber-matris arayüzeyinde meydana geldiği, 
bu nedenle E-camı takviyeli kompozitlerde arayüzey bağlantısının zayıf olduğu yorumu 
yapılabilir. Bazalt takviyeli kompozitte ise kırık kesitte fiberlerin üzerlerinde matris kaplı olması 
kırılmanın matriste gerçekleştiği ve arayüzey bağlantısının kuvvetli olduğu şeklinde 
yorumlanabilir. Arayüzey oluşumunda etkili olan faktörler matris viskozitesi ve fiber-matris 
kimyasal uyumluluğudur. Bu çalışmada üretilen kompozitlerde aynı tür matris kullanıldığından 
arayüzeylerde görülen bu farklılığın nedeni fiber üstündeki silan kaplaması ile kullanılan matrisin 
kimyasal olarak uyumu ile alakalı olabilir. E-camı kompozitlerin, bazalt takviyelilere göre daha 
düşük mekanik özellikler sergilemesinin nedenleri arasında söz konusu arayüzey uyumsuzluğu ve 
bunun neden olduğu zayıf arayüzey bağlantısı yer alabilir. 

 

 
 

Şekil 3. Çekme testi uygulanmış kompozit numunelere ait makro görüntüler;                                
a) ve b) gevrek kırılma sergileyen numuneler. c) ve d) çoklu kırılma ve fiber sıyrılması sergileyen 

numuneler. e) ve f) çoklu kırılma ve delaminasyon sergileyen numuneler. 
 

 
 

Şekil 4. a. E-camı, b. bazalt takviyeli kompozit numunelerin kırık kesit SEM görüntüleri-200X. 

ba 
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3.2. Eğme testi sonuçları  
 
Eğme testi sonuçları ile hesaplanan eğme mukavemeti (σf-ort) ve yüzde fiber hacim oranının (Vf-

ort) ortalama değerleri, ortalama değerlerin standart sapma miktarları ile birlikte Çizelge 4’te 
verilmiştir. Ayrıca numunelerin, teorik (Vf-teorik) olarak %5,0 hacim oranına sahip olduklarında 
gösterebilecekleri teorik eğme mukavemet (σf-teorik) değerleri de üretilen kompozitleri 
karşılaştırmak amacıyla hesaplanarak aynı çizelgede verilmiştir. Çizelge 4’de ki deneysel veriler 
doğrultusunda Şekil 2’de yer alan ortalama eğme mukavemeti ve ortalama fiber hacim oranı 
grafiği çizilmiştir.  
 

Çizelge 4. Ortalama eğme deneyi ve fiber hacim oranı sonuçları, bunların standart sapmaları ve 
Vf=5,0 için teorik olarak hesaplanmış eğme mukavemet değerleri. 

 

Numene σf-ort  
MPa 

std. 
 sapma 

Vf-ort  
% 

std.  
sapma 

Vf-teorik  
% 

σf-teorik  
MPa 

GF01 212,77 18.58 1,95 0,55 5,0 545,56 
GF02 266,45 22.23 3,30 0,66 5,0 403,71 
BF01 206,30 15.36 1,36 0,28 5,0 758,45 
BF02 214,58 20.54 1,21 0,26 5,0 886,69 

 

 
 

Şekil 5. Ortalama eğme mukavemeti ve yüzde fiber hacim oranı grafiği. 
 

Şekil 5’te görüldüğü gibi eğme deneyi sonunda çekme deneyine benzer mekanik 
davranış elde edilmiştir. BF02 kodlu numunelerin eğme mukavemeti, çekme testinde elde edilen 
sonuçlara benzer şekilde hem BF01 hem de E-camı takviyeli kompozit numunelerden daha 
yüksektir. BF02 fiberlerin BF01 ve E-camı fiberlere göre çapının daha küçük olmasıyla görece 
olarak aynı miktarda takviye edilmesine rağmen daha düşük fiber hacim oranı elde edilmiş buna 
rağmen diğer takviye çeşitlerine göre daha yüksek eğme mukavemeti gözlenmiştir.  

Takviye çeşidine göre eşit fiber hacmine sahip (örneğin %5,0 Vf’de) kompozit 
numunelerin eğme mukavemetini karşılaştırdığımızda BF02 takviyeli numunelerin eğme 
mukavemeti, BF01 takviyeli numunelerden %16,9, GF01 takviyeli numunelerden %62,5 ve GF02 
takviyeli numunelerden %119,6 yüksek olduğu görülmüştür. Cam fiberli numuneler kendi 
aralarında kıyaslanacak olursa; GF01 takviyeli kompozit numunelerin eğme mukavemeti GF02 
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takviyeli numunelerden %35,1 daha yüksek olarak bulunmuştur. BF01 takviyeli numuneler de 
GF01 takviyelilerden %39 ve GF02 takviyeli numunelerden %26 daha yüksek eğme 
mukavemetine sahiptir. 
 

 
 

Şekil 6. Eğme modülünün fiber takviye çeşidine göre değişimi. 
 

Eğme mukavemeti hesaplanan kompozit numunelerin eğme modülünün karşılaştırılması 
Şekil 6’da yapılmıştır. Buna göre eşit fiber hacmine sahip (örneğin %5,0 Vf’de) BF02 takviyeli 
numunelerin eğme modülü, BF01 takviyeli numunelerden %9 ve GF01 takviyeli numunelerin 
eğme modülü, GF02 takviyelilerden %61 daha yüksek olarak hesaplanmıştır. Aynı zamanda 
BF02 takviyeli kompozitlerin eğme modülü GF01’lileden %63, GF02’lilerden %162 daha 
yüksektir. BF01 takviyeli numunelerin eğme modülü de GF01 takviyeli numunelerden %49 ve 
GF02 takviyeli numunelerden %140 daha yüksek olarak bulunmuştur.  
 
3.3. Darbe deneyi sonuçları  
 
Darbe deneyi sonrasında elde edilen kırılma enerjisi değerinden hareketle fiber takviyeli 
kompozitlerin darbe mukavemeti (acU) hesaplanmıştır. Hesaplanan darbe mukavemeti ve bunu 
sağlayan fiber hacim oranı Çizelge 5’te verilmiştir. Ayrıca numunelerin, teorik (Vf-teorik) olarak 
%5,0 hacim oranına sahip olduklarında gösterebilecekleri teorik darbe mukavemet değerleri (acU-

teorik) de üretilen kompozitleri karşılaştırmak amacıyla hesaplanarak aynı çizelgede verilmiştir.  
 

Çizelge 5. Ortalama darbe deneyi ve fiber hacim oranı sonuçları, bunların standart sapmaları ve 
Vf=5,0 için teorik olarak hesaplanmış eğme mukavemetleri. 

 

Numene acU 
MPa 

std. 
sapma 

Vf-ort 
% 

std. 
sapma 

Vf-teorik 
% 

acU-teorik 
MPa 

GF01 51,53 17,82 1,85 0,47 5,0 139,27 
GF02 55,37 23,60 3,62 0,59 5,0 76,47 
BF01 44,64 21,00 1,56 0,54 5,0 143,07 
BF02 35,58 12,30 1,25 0,35 5,0 142,32 
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Şekil 7. Ortalama darbe mukavemeti ve ortalama fiber hacim oranı grafiği. 
 

Darbe deneyi sonucunda elde edilen darbe mukavemeti fiber hacim oranı ile değişimi 
Şekil 7’de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre aynı fiber hacim oranında (örneğin %5,0 Vf’de) 
BF01ve BF02 takviyeli kompozit numunelerden birbirlerine yakın sonuçlar alınmakla birlikte, 
BF01 görece kısmen daha iyi sonuçlar vermiştir. BF01 takviyeli numunelerin darbe mukavemeti, 
BF02 takviyelilerden %0,5, GF01 takviyelilerden %3 ve GF02 takviyelilerden %87 daha yüksek 
bulunmuştur. Cam fiber takviyeli kompozit numuneleri karşılaştırdığımızda ise GF01 takviyeli 
numunelerin GF02 takviyeli numunelerden %82 daha yüksek darbe mukavemetine sahip olduğu 
görülmektedir. 
 
4. SONUÇLAR  
 
Sürekli E-cam fiber ve bazalt fiber takviyeli, izoflatilik polyester matrisli kompozit malzemelerin 
özelliklerinin saptanması amaçlı çalışmanın sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:  

1. Elde edilen mukavemet değerleri, artan fiber hacim oranı ile artmakla birlikte fiber çeşidine 
göre değişiklik göstermiştir.  

2. Bazalt fiberlerin kompozit malzemeye sağladığı mekanik mukavemet, E-camı fiberlerden 
çok daha fazladır. Çekme, eğme ve darbe deneylerinde bazalt fiber takviyeli kompozit 
numunelerin, cam fiber takviyeli numunelerden daha yüksek mekanik performans gösterdiği 
görülmüştür.  

3. İki farklı bazalt fiberi kendi aralarında karşılaştırıldığında; BF02, BF01’den daha iyi çekme 
ve eğme mukavemet değerleri sağlamıştır. Bunun nedeni ince fiber çapının mekanik mukavemeti 
arttırıcı yönde etki yapmasıdır. Daha kalın çaplı BF01 takviyeli kompozitlerin darbe 
mukavemetinin ise, ince fiber çaplı BF02 takviyeli numunelerle hemen hemen benzer olduğu 
tespit edilmiştir.  

4. GF02 kodlu cam fiber mukavemet açısından en düşük değerlerin elde edildiği fiber 
çeşididir. GF02 demetinin çok yoğun olması, üretim esnasında fiberlerin tam olarak 
ıslatılamamasına sebep olduğu ve dolayısıyla fiber/matris arayüzey bağlantısının zayıf olduğu, 
yükün matristen fiberlere aktarılamayarak düşük yüklemelerde malzemeyi hasara uğrattığı 
düşünülmektedir.  
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5. Kırık kesitlerden alınan SEM görüntülerden E-camı takviyeli kompozitte arayüzey 
bağlantısının zayıf olduğu, bazalt takviyeli kompozitte ise arayüzey bağlantısının kuvvetli olduğu 
görüldü.  

6. E-camı takviyeli kompozitlerde arayüzey bağlantısının zayıf olmasına sebep olarak; fiber 
üstündeki silan kaplaması ile matrisin kimyasal olarak uyumsuz olması düşünülmektedir. Bazalt 
takviyeli kompozitlerde ise böyle bir sorunla karşılaşılmamıştır.  
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, takviye malzemesi olarak, 0/90 yönlü cam dokuma kumaş ve matriks malzemesi olarak 
polyester kullanılarak, kapalı kalıpta soğuk pres yöntemiyle kompozit malzeme üretilmiştir. Üretilen 
kompozitlere, Instron Dynatup 9250HV yüksek hızlı darbe test cihazı kullanılarak, farklı enerji seviyelerinde 
(100J, 250J, 350J, 500J, 750J) darbe yüklemeleri yapılmıştır. Darbe testlerinden sonra, kompozitlerdeki 
hasarlar, darbe test cihazının yazılımdan elde edilen grafiklerle incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, kompozit 
malzemenin darbe yüklemesi sırasında, enerji soğurma kabiliyetinin belirlenmesi ve elde edilen sonuçlar 
kullanılarak kompozit üretim prosesinin ve buna bağlı olarak malzemenin darbe dayanımının iyileştirilmesini 
sağlamaktır. 
Anahtar Sözcükler: Darbe testi, dokuma, polyester. 
 
 
INVESTIGATING THE IMPACT PROPERTIES OF COMPOSITES REINFORCED WITH WOVEN 
FABRICS 
 
ABSTRACT 
 
In this study, composites were produced by “cold press moulding”method, using 0/90 oriented woven glass  
and polyester matrix material. Impact tests were applied to composites in several impact energy levels (100J, 
250J, 350J, 500J, 750J) by using Instron Dynatup 9250HV high velocity impact test machine. After impact 
tests, damages on the composites were examined by graphs which were achieved from the software of the 
impact test machine. Main objective of this work was to determine the energy absorbtion of the composite 
materials during impact tests. Results shall be used to enhance the composite production process and 
correspondingly achieve to enhance the impact resistance of the material. 
Keywords: Impact test, woven, polyester.  
 

 
 
1. GİRİŞ 
 
Kompozitler, metallere göre hafif olmalarının yanı sıra yüksek mukavemete sahip olmalarından 
dolayı son zamanlarda mühendislikte geniş kullanım alanı bulmuştur. Özellikle fiber takviyeli 
kompozitler yüksek teknoloji gerektiren uçak ve savunma endüstrisinde ağırlıklı olarak 
kullanılmaktadır [1]. 
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Fiber takviyeli kompozitlerin avantajlarından birisi olan yüksek mekanik özellikleri, 
mühendisliğin birçok alanında kullanımlarının artmasını sağlamıştır. Buna rağmen, bu 
malzemelerin darbe hasarına karşı, özellikle uçakların dış kısımlarına gelen düşük enerjilerdeki 
çarpmalara karşı bile hassas oldukları da bilinmektedir [2]. 

Gözle görülebilen hasarların dışında kompozitin arka yüzeyinde ve içyapısında ortaya 
çıkan tabakalar arası ayrılmalar (delaminasyon) gibi hasarların da kompozitlerin dayanımını 
önemli derecede azalttığı yapılan çalışmalarla belirlenmiştir [3-6].  

Klasik mühendislik malzemelerinin yerini günümüzde almaya başlayan kompozit 
malzemelerden beklenen diğer bir özellik, darbe yüklerini soğurarak emniyetli çalışma 
kabiliyetlerini kaybetmemeleridir [6]. 

Darbe testi, bir malzemenin enerji yüklemelerine karşı dayanım kabiliyetinin 
belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu test yardımıyla malzemenin hasarında soğurulan enerji 
belirlenebilmektedir. Darbe dayanımı da malzeme tasarımında kullanım ömrünün belirlenmesinde 
önemli parametrelerden ve zor tespit edilebilen özelliklerdendir. 

Darbe testleri sonrası, kompozit tabakaları arasında darbe enerjisine bağlı olarak darbe 
ucu ilerlemesinin (penetration) tabakalar arası tutunma ile değiştiğini göstermektedir [6]. Darbe 
enerjisi malzemeye yüklenirken, hasar gelişimi seviyesinin belirlenmesinde enerji dengelerinin 
kullanılabildiği G. Belingardi ve diğ. tarafından belirlenmiştir [4,5]. Ayrıca darbe yüklemeleri 
sırasında darbe enerjisi ile soğurulan enerji arasındaki orandan saptanan hasar derecesi ile 
numunenin ne zaman tam delineceği konusunda, hasar derecesi oranı 1’e yaklaştıkça, yani 
soğurulan enerji değeri uygulanan darbe enerji seviyesine yaklaştığında numunenin tam 
delineceği (full penetration) saptanmıştır [7]. 

Bu çalışmada, takviye malzemesi olarak 0/90 yönlü cam dokuma kumaş ve matriks 
malzemesi olarak polyester kullanılarak kapalı kalıpta, soğuk presleme yöntemiyle üretilen 
kompozitlere, Instron Dynatup 9250HV darbe test cihazı ile düşen ağırlık darbe testi (drop-test) 
uygulanarak kompozitin enerji soğurma kabiliyetinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Üretilen 
kompozitten elde edilen numunelere 100J, 250J, 350J, 500J ve 750J darbe enerjileri uygulanmış 
ve darbe test cihazının yazılımından elde edilen grafiklerle irdelemeler yapılmıştır. 
 
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 
2.1. Kullanılan Malzemeler ve Teçhizatlar 
 
Bu çalışmada, takviye malzemesi olarak kullanılan E-cam dokuma kumaş, METYX-Telateks 
Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden temin edilmiştir. Matriks malzemesi 
olarak kullanılan “Polipol 3401 CTP tipi genel amaçlı polyester”, kalıp ayırıcı malzeme olarak 
kullanılan “Polivaks” ve sertleştirici olarak kullanılan “Butanox M-60”, Poliya Polyester Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi’nden temin edilmiştir. Reaksiyon hızlandırıcı olarak kullanılan 
“Akcobalt %6, AKPA Kimya Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden temin edilmiştir.  

E-cam dokuma kumaşın özellikleri Çizelge 1’de, Polipol 3401 kodlu polyesterin 
özellikleri Çizelge 2’de, kobaltın özellikleri Çizelge 3’te ve Butanox M60 sertleştiricinin 
özellikleri Çizelge 4’te verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Metyx LTX000399 E-cam dokuma kumaşın özellikleri 

 

Kumaş 
Türü 

Lif 
yönlenmesi 

  Birim Ağırlık     
       [gr/m2] 

Metyx 
Kodu 

E-cam 
elyaf 
dokuma 

0/90 800 LTX000399 
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Çizelge 2. Polipol 3401 kodlu polyesterin özellikleri 
 

TEST METOD DEĞER DURUM 
Yoğunluk ISO 1675 1.128 ±5 gr/cm3 Sıvı 
Kırılma İndisi ISO 0489 1.547 ±5 Sıvı 
Asit Değeri ISO 2114 23 ±20 mg KOH/gr Sıvı 
Viskozite ISO 2555 550 cp ±30 Sıvı 
Jelleşme Süresi ISO 2535 11 dk ±40 Sıvı 
Eğilme Dayanımı ISO 0178 117  ±10 MPa Sertleşmiş 
Elastik Modülü ISO 0178 4013 ±10 MPa Sertleşmiş 
Kopmadaki Uzama ISO 0178 3.4 % ±10 Sertleşmiş 
Çekme Dayanımı ISO 0527 68  ±10 MPa Sertleşmiş 
İzod Darbe Dayanımı ISO 0180 13 ±10 kj/m2 Sertleşmiş 

 
Çizelge 3. Kobalt (%6)’nın özellikleri 

 

TEST DEĞER TOLERANS DURUMU 
Yoğunluk 0.92 gr/cm3 ±5 Sıvı 
Katı madde 38 % ±0,5 Sıvı 
Renk Koyu mavi  Sıvı 
Depolanma +5 +40C arası  Sıvı 

 
Çizelge 4. Butanox M60 sertleştiricinin özellikleri 

 

ÖZELLİK DEĞER 
Yoğunluk 1,17 gr/mol 
Metil etil keton peroksit içeriği 36% 
Renk Renksiz parlak sıvı 
Aktif oksijen içeriği 9,8-10% 
Çözünürlük Ftalatlarla karıştırılabilir 
Alevlenme değeri 60C üzerinde 

 
2.2. Üretim 
 
Kumaşlar, üretim sırasında kalıptan taşmaması için (595x595)mm olarak kesilmiştir. 
(600x600x6)mm boyutlarında hazırlanan kalıp için, cam dokuma kumaştan ve polyesterden ne 
kadar kullanılacağı kumaş/reçine oranı 65/35 alınarak hesaplanmıştır. 
 

Kullanılan kumaşın alanı(A)=axb=59,5cmx59,5cm=3540,25 cm2 =0,354m2 , 
Tek kat kumaşın ağırlığı(K)= c x A = 800 x 0,354 = 283,22 gr, 
Kalıbın hacmi (H) = A x h = 3540,25 x 0,6 = 2124,15 cm3, 
Kalıbın cam lifi dolu ağırlığı (D) = H x d = 2124,15  x 2,55 = 5416,58 gr, 
% 65’lik kumaş ağırlığı (K65) = D x %65 = 5416,58 x %65 = 3451,744 gr, 
Kumaş kat sayısı (Kx) = K65 / K = 3451,744 / 283,22 =  12,188 adet, 
Reçine oranı (R) = D x %35 = 5310,375 x %35 = 1858,631 gr olarak hesaplanmıştır. 
 

A: kullanılan kumaşın alanı(m2), K: Tek kat kumaşın ağırlığı(gr), D: Kalıbın cam lifi 
dolu ağırlığı (gr), H: Kalıbın dolu hacmi (cm3), Kx: Kumaş kat sayısı (adet), K65: %65 oranında 
kumaş ağırlığı (gr), R: Reçine oranı, h: Kalıbın derinliği, a: Kalıbın eni (m) , b: Kalıbın boyu (m),  

c: Kumaşın birim ağırlığı (gr/ m2), d: Cam lifi yoğunluğu 2.55 (gr/cm3) olarak 
alınmıştır. (Bu hesaplamalara göre, üretimde 12 kat kumaş ve presleme sırasında dışarıya çıkan 
fazla reçine hesaba katılarak 2000 gr polyester reçine kullanılmıştır.) 
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Öncelikle kalıbın iç boşluğuna ve üst kalıba vaks sürülüp kuruması için beklemeye 
bırakılmıştır. Ortam sıcaklığı 24 C, nem oranı %25 olarak belirlenmiştir. Matriks için 595 x 595 
mm boyutlarında 12 kat cam elyaf örgü kumaş kesilmiştir. Plastik bir kap içerisine 2000 gr. 
polyester reçineye, 20 gr. metil-etil-keton-peroksit ve polyester içerisinde hızlandırıcı 
bulunmadığı için jelleşmeyi hızlandırmak için yaklaşık 5 gr. kobalt katılarak karışım 
hazırlanmıştır. Karışımın rengi homojen olana kadar karıştırıldı. Alt kalıpta bulunan boşluğa bir 
miktar polyester takviye karışımı dökülerek kalıp ıslatılmış ve her kat kumaş konulduğunda 
üzerine bir miktar karışımdan eklenerek geniş spatula yardımıyla karışım kumaş üzerine yayılarak 
takviye karışımı kumaşa emdirilmiştir. Daha sonra diğer kumaşlar aynı şekilde katların tamamı 
bitene kadar tek tek kalıba yerleştirilmiş, kumaşların tamamı kalıba yerleştirildikten sonra, kalan 
karışım da kalıp içine dökülerek geniş spatulayla reçine kumaşlar üzerine yayılmıştır. Kalıbın üst 
kısmı yerleştirildikten sonra üründe oluşması muhtemel sehimi engellemek amacıyla üst kalıp 
üzerine artı şeklinde metal bir parça yerleştirilmiştir. Daha sonra kalıp alt-üst kısımları birbirine 
oturacak şekilde yaklaşık 10 bar basınç altına alınmıştır (Şekil 1). 
 

 
 

Şekil 1. Kalıbın soğuk pres altına yerleştirilmesi 
 

Jelleşme kontrolü için karışımdan bir miktar beklemeye alınmıştır. Bu reçine 
izlendiğinde jelleşmenin 24. dakikada başladığı tespit edimiştir. Kalıptaki karışımın katılaşması 
sonucunda (jelleşme süresi sonu) kalıp açılmış ve çıkan ürün dışarıya alınmıştır. Poliya Polyester 
San. Ve Tic. Ltd.Şti.’den alınan reçinelerle ilgili, kürlenme bilgileri ilgili firma tarafından 
alınarak, 72 saat oda sıcaklığında bekletilerek kürlendikten sonra, 80C sıcaklıkta 3 saat beklemek 
üzere etüve konulmuştur (post-cure). Bu üründen test numuneleri kesilerek hazırlanmıştır. Üretim 
aşamaları Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2.  Üretim aşamaları a)Kumaş kesimi, b)Kalıp vakslama, c)Matriks karışımı hazırlama, 
d)Karışımın kalıba dökülmesi, e)Tek kat kumaşın yerleştirilmesi, f)Son kat kumaşın 
yerleştirilmesi, g)Üst kalıbın kapatılması, h)Ürün, i)Üründen numunelerin kesilmesi 

 
2.3. Numune Hazırlama 
 
Üretilen kompozit malzemeden kesilerek hazırlanan numunelerle ilgili bilgiler, uygulanacak 
testler, numunelerin boyutları ve sayıları Çizelge 5’te verilmiştir. 
 

Çizelge 5. Test numunelerinin sayıları ve numune hazırlamada uyulan standartlar 
 

Test Şartlar 
Numune Sayısı   
          (adet) 

Darbe 16mm yarıküresel uç 5 
Sertlik ASTM D 2583 [8] 1 
Yoğunluk ASTM D 792 [9] 3 
Cam elyaf oranı ASTM D 5630 [10] 3 
Üç nokta eğme TS EN ISO 14125[11] 5 
Çekme TS EN ISO 527-4 [12] 5 

 
2.4. Sertlik, Yoğunluk ve Elyaf Oranı Tayini  
 
Barcol sertlik deneyi, ASTM D 2583 standardına göre, HPE II Barcol test cihazı (Şekil 3) ile 
yapılmıştır. 
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Şekil 3. HPE II Barcol Sertlik Ölçme Cihazı 
 

Yoğunluk ölçümü ASTM D792 standardına göre ve cam elyaf oranı tayini ASTM D 
5630 standardına göre yapılmıştır. Sertlik, yoğunluk ve cam elyaf oranı ölçüm sonuçları Çizelge 
6’da verilmiştir. 
 

Çizelge 6. Sertlik, yoğunluk ve elyaf oranı ölçümleri 
 

DENEY DEĞER TOLERANS 

Sertlik 66 ± 6 
Yoğunluk 1.84 ± 5 
Elyaf Oranı 63 ± 2 

 
2.5. Çekme ve Üç Nokta Eğme Deneyleri 
  
Çekme ve üç nokta eğme deneyleri, Zwick Z250 üniversal test cihazında (Şekil 4), 23C 
sıcaklıkta %55 nem şartlarında yapılmıştır. Çekme deneyi TS EN ISO 527-4 standardına göre 
10mm/dk deney hızında, eğme deneyi ise mesnetler arası 64 mm olacak şekilde TS EN ISO 
14125 standardına göre yapılmıştır. 
 

 
 

Şekil 4. Zwick Z250 test cihazı 
 

Çekme ve üç nokta eğme deneyi sonuçları Çizelge 7’de verilmiştir. 
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Çizelge 7. Çekme ve üç-nokta eğme deneyi sonuçları 
 

Test 
Numune 

No 
Değer 
(MPa) 

Test 
Numune 

No 
Değer 
(MPa) 

Çekme 

1 437 

Üç nokta 
eğme 

1 461 
2 460 2 456 
3 474 3 428 
4 460 4 438 
5 521 5 411 

 
2.6. Darbe Testleri 
 
Darbe testleri, Instron Dynatup 9250 HV (High Velocity-Yüksek Hızlı) darbe test cihazı (Şekil 5) 
kullanılarak; (100, 250, 350, 500 ve 750) J enerji seviyelerinde yapılmıştır. Kompozitleri hasara 
uğratacak darbe sisteminin toplam ağırlığı 100 J enerji seviyesi için yaklaşık 10089 gr.’dır. 250 J 
ve daha yukarı enerji seviyelerine çıkabilmek için sisteme ek ağırlıklar eklenmiştir ve 250J-750J 
enerji aralığında darbe sisteminin toplam ağırlığı 25836 gr. olmuştur. Darbe testlerinde 16 mm 
çapında yarı küresel şekilli darbe ucu kullanılmıştır (Şekil 6). 
 

 
 

Şekil 5. Instron Dynatup 9250HV(High Velocity) darbe test cihazı 
 

 
 

Şekil 6. Darbe testlerinde kullanılan 16mm çaplı yarıküresel darbe ucu 
 

(100, 250, 350, 500 ve 750) J enerji uygulanan darbe testleri sonrası numunelerin 
görüntüleri Şekil 7’de görülmektedir. 

E.B. Yalçın, M. Marşoğlu, V. Günay                                          Sigma 5; 116-128, 2013 



 
 

 123

 

 

 

 

 

Şekil 7. (100,250,350,500,750) J enerjiyle darbe testleri sonrası numunelerin görüntüleri 
 

Darbe testlerinde uygulanan her enerji değeri için cihaz yazılımından elde edilen 
grafiklerden alınan “Zaman–Yük–Soğurulan Enerji–Sapma (Deflection)” değerleri Çizelge 8’de 
verilmiştir. 
 

Çizelge 8. Uygulanan enerji değerleri için Yük-Enerji-Sapma-Zaman değerleri 
 

Uygulanan 
Enerji 

J [Joule] 

 
Zaman 

ms 
[milisaniye] 

 
Yük 
kN 

[kiloNewton] 

Sapma 
(Deflection) 

mm 
[milimetre] 

Soğurulan 
Enerji 

J [Joule] 

100 2.80 15.88 10.22 65 
250 2.34 71.52 7.31 240 
350 1.91 82.89 8.47 295 
500 1.51 74.73 - 321 
750 1.51 77.27 - 464 
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Şekil 8. 100 J darbe, a)Yük-Zaman,b)Enerji-Zaman,c)Yük-Sapma,d)Sapma-Enerji) grafikleri 
 

  

 
 

Şekil 9. 250 J darbe, a)Yük-Zaman,b)Enerji-Zaman,c)Yük-Sapma,d)Sapma-Enerji) grafikleri 
 

E.B. Yalçın, M. Marşoğlu, V. Günay                                          Sigma 5; 116-128, 2013 



 
 

 125

   

 
 

Şekil 10.  350 J darbe, a)Yük-Zaman,b)Enerji-Zaman,c)Yük-Sapma,d)Sapma-Enerji) grafikleri 
 
 

 

  
 

Şekil 11. 500 J darbe, a)Yük-Zaman,b)Enerji-Zaman,c)Yük-Sapma,d)Sapma-Enerji) grafikleri 
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Şekil 12. 750 J darbe, a)Yük-Zaman,b)Enerji-Zaman,c)Yük-Sapma,d)Sapma-Enerji) grafikleri 
 

 

        

 

Şekil 13. Toplu halde grafikler a)Yük-Zaman, b) Sapma-Zaman c) Enerji-Zaman 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR 
 
1) 100J’de kompozit malzemede tam nüfuziyet olmamıştır. 100J enerjiyi malzeme soğurmuştur. 
Malzeme içinde delaminasyon hasarlarından kaynaklanan bölgeler oluşmuştur. 2,8ms civarında 
yük 15,88kN olarak en yüksek değerine çıkmıştır (Şekil 8a). Bu değer ilk matris kırılmasının 
başladığı noktadır. Burada malzemede oluşan sapma miktarı 10,22 mm olarak ölçülmüştür (Şekil 
8d). Bu durum malzemede oluşan deformasyona rağmen delinmenin gerçekleşmediğini gösterir. 
Sapma en yüksek değerine ulaştıktan sonra yaklaşık 95J enerji değerlerinde azalmaya başlamıştır. 
Bu azalma darbe ucunun geri sekmesinden kaynaklanmaktadır. Delinme olmadığı için darbe ucu 
numuneye çarpıp geri dönmüştür (Şekil 8d). Bu durum 100J enerjinin emildiğini göstermektedir. 
Malzemede oluşan hasarın artmasıyla kuvvet önce 15,88kN’a kadar yükselmiş, sonra malzemede 
delaminasyon hasarının oluşmasıyla, kuvvet yaklaşık 12kN’a inmiştir (Şekil 8a). Ayrıca, 
delaminasyon hasarı oluştuktan sonra, darbe enerjisinin malzemeyi hasara uğratma süresi 
kısalmıştır. Sapma en yüksek değerine çıktıktan sonra dönerek eğri kuvvet eksenini kesmektedir 
(Şekil 8c). Yükün en yüksek olduğu 2,8 ms civarında verilen 100J enerjinin yaklaşık 65J kısmı 
soğurulmuştur (Şekil 8b). 

2) 250J darbe enerjisi ile uygulanmış kompozit malzemede test sonrası malzeme içinde 
delaminasyon hasarlarından kaynaklanan bölgeler oluşmuştur. Arka kısımda alt tabakada bulunan 
tabakalar zarar görmüş fakat malzemede tam nüfuziyet olmamıştır (Şekil 7). 2,34ms ilk matris 
kırılmasının başladığı değerdir (Şekil 9a). Malzemede oluşan deformasyona rağmen tam 
nüfuziyet olmamıştır. Malzeme üzerine uygulanan 250J enerjinin yaklaşık 246J’lük kısmını 
soğurmuştur (Şekil 9d). Sapma en yüksek değerine ulaştıktan sonra yaklaışık 240J enerji 
değerinde hızlı bir geri dönüş gerçekleştirmiştir (Şekil 9c). Bu azalma, darbe ucunun geri 
sekmesinden kaynaklanmaktadır. Malzemede oluşan hasarlarla verilen enerjinin büyük bir kısmı 
soğurulmuştur.  

3) 350J darbe enerjisi uygulanmış kompozit malzemenin arka yüzeyinde hasar 
oluşmuştur. Arka yüzeydeki hasar görüntüsü beyaz bir bölge olarak görülmektedir. Malzemeye 
tam nüfuziyet (full-penetration) yoktur. 1,91ms civarında yük 82,89kN olarak en yüksek değerine 
çıkmıştır (Şekil 10a). Bu nokta ilk matris kırılmasının başladığı noktadır. Malzemede oluşan 
deformasyona rağmen tam nüfuziyet gerçekleşmemiştir. Numune üzerine uygulanan 350 J 
enerjinin yaklaşık 347 J’lük kısmını soğurmuştur. Sapma en yüksek değerine ulaştıktan sonra 
yaklaşık 295 J enerji değerlerinde azalmaya başlamıştır. Bu azalmanın sebebi, delinme olmadığı 
için darbe ucunun geri sekmesinden kaynaklanmaktadır. Malzemede oluşan hasarlarla verilen 350 
J enerji soğurulmuştur (Şekil 10d). 

4) 500J darbe enerjisi uygulanmış kompozit malzemenin arka yüzeyinde hasar 
oluşmuştur. Malzeme içinde delaminasyon hasarlarından kaynaklanan bölgeler oluşmuştur. 
1,51ms civarında yük 74kN olarak en yüksek değerine çıkmıştır (Şekil 11a). Bu nokta ilk matris 
kırılmasının başladığı noktadır. Pik oluşmama sebebi verilen enerjinin soğurulamamış olması ve 
500 J enerjinin malzemeye tam nüfuz etmesidir. 500 J civarında sapma değeri alınamamıştır. 
Numune üzerine uygulanan 500 J enerjiyi malzeme soğuramamıştır (Şekil 11d). Bu durum darbe 
ucunun geri sekmemesi ve numuneyi hasara uğratmasından kaynaklanmaktadır. 
  5) 750J darbe enerjisi uygulanmış kompozit malzemenin arka yüzeyinde hasar 
oluşmuştur. 1,51ms civarında yük 77,27kN olarak en yüksek değerine çıkmıştır (Şekil 12a). Bu 
nokta ilk matris kırılmasının başladığı noktadır. Malzemeye uygulanan 750 J enerji 
soğurulamamıştır ve sapmayla ilgili artık bir veri alınamadığı için tam nüfuziyet gerçekleşmiştir. 
Sapma en yüksek değerlerine çıktıktan sonra eğri kuvvet eksenini kesmemiştir ve değeri 
ölçülememiştir (Şekil 12c). Darbe ucunun numuneye çarptıktan sonra geri sekmemesi ve 
malzemeyi hasara uğratmasıyla malzemeye uygulanan 750 J enerji soğurulamamıştır.  
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GENEL SONUÇLAR VE İRDELEME 
 

 100 J enerji seviyesinde artan darbe enerjisiyle yük değerleri artmış, daha sonra 
kompozit malzemede delaminasyon hasarının oluşmasıyla yük değerleri hızla düşmüştür. 

 (100,250,500)J enerji değerleri malzemeye tam nüfuziyet için yeterli olmamıştır. 
 Bütün enerji seviyelerinde delaminasyon hasarı oluşana kadar geçen süre, bu noktadan 

sonra darbe enerjisi arttığında tekrar hasar oluşturma süresinden uzun olmuştur. 
 (100,250,500)J enerji seviyelerinde soğurulan enerji değerleri artmıştır. 
 500J ve 750J’dehasar derecesi oranı 1’e yaklaştığı için tam nüfuziyet gerçekleşmiştir. 
 Darbe özelliklerini iyileştirmek için üretimde kullanılan matriks ve takviye oranları 

belirlerken dikkat edilmelidir. 
 Kumaşların kesilirken ve kalıp içerisine yerleştirilmesi sırasında, kumaşın zarar 

görmeden konulmasına dikkat edilmesi üretimin kalitesini artıracaktır. 
Fiber/hacim oranının ideale yakın oranlarda olabilmesi darbe özelliklerinin iyileşmesini 

sağlayacağı için üretim öncesi hesaplamalar dikkatli yapılmalıdır. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada, beton yapılarda korozyon oluşumunda klorun rolü ve inhibitörlerin korozyonu önlemedeki 
etkinlikleri incelenmiştir. Korozyon, çeliğin en kesit kaybına ve beton-çelik aderansının azalmasına, böylece 
betonarme elemanın taşıma gücünün azalmasına yol açar. Korozyon nedeniyle yapının deprem güvenliğinin 
kaybolması, zamanla yapının kullanılamaz hale gelerek servis ömrünü tamamlaması olasıdır. Bu 
olumsuzlukları en aza indirmek için korozyona karşı çeşitli önlemler almak gerekir [1]. Mevcut metodların 
arasında korozyon inhibitörleri, öncelikli olarak klor nedenli korozyonu önlemek ve durdurmakta basit ve 
maliyet etkin önleme tekniği olarak sunulabilmektedir [2].  
Anahtar Sözcükler: Betonarme, inhibitör, korozyon, beton, klorür. 
 
 
EVALUATION EFFICIENCIES OF INHIBITORS IN THE INHIBITION OF REINFORCEMENT 
CORROSION IN REINFORCED CONCRETE 
 
ABSTRACT 
 
In this study, the effects of chloride in the formation of corrosion in concrete structures and efficiencies of 
inhibitors in the inhibition of reinforcement corrosion were evaluated. Corrosion of the steel causes the loss of 
the cross-section and can lead to reduced adherence between concrete and steel so corrosion can lead to 
reduced strength of reinforced concrete. Earthquake safety of structure is likely to deteriorate and completion 
of the service life of the structure is likely to come unusable due to corrosion. To minimize these problems 
need to take various measures against corrosion. Between existing methods, corrosion inhibitors can be 
presented primarily in order to prevent and stop the chloride induced corrosion as a simple and cost effective 
prevention technique. 
Keywords: Reinforcement, inhibitor, corrosion, concrete, chloride.  
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Betonarme yapılarda kullanılan çelik donatılardaki korozyon gelişimi, yapılardan beklenen 
emniyet ve servis ömrü ile ilgili gereksinimleri büyük ölçüde etkilemektedir. Klorür etkileri, 
karbonatlaşma gibi çeşitli agresif şartlara maruz kalan betonarme elemanlar kısa sürede kullanım 
dışı kalabilmektedir [3].  
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Betonun hizmet gördüğü süre boyunca karşılaştığı kimyasal ve fiziksel olaylar 
karşısında yeterli direnci gösterebilmesi, yeterince dayanıklı olması, betonun dayanımı kadar 
önemlidir. Özellikle deniz atmosferine veya suyuna maruz yapılarda ve endüstri yapılarında 
kalıcılık, en önemli sorunlardan biridir. Yapıların inşası çok zor ve pahalı olduğu için, yapı 
sahipleri, yapı için uzun bir servis ömrü talep ederler. Örneğin, bundan 50 yıl önce, geleneksel bir 
betonarme yapı için, 25 yıllık bir servis ömrü çok makul bir istek iken, bugün birçok yapı 100 
yıllık bir servis ömrü için tasarlanmakta, bu nedenle dayanıklılık gittikçe artan bir önem 
kazanmaktadır [4] Beton yapılarda inhibitör kullanımı, uygulama kolaylığı, ekonomikliği ve etkin 
performansı nedeniyle korozyonu önlemede en uygun yöntemlerden biri olarak ele alınabilir. Bu 
çalışmada, literatür ışığında çeşitli inhibitörlerin korozyonu engellemedeki etkinlikleri 
incelenecektir. 

 
2. BETON YAPILARDA DONATI KOROZYONUNUN MEKANİZMASI 
 
Çimento ile su arasındaki hidratasyon reaksiyonları sonucu oluşan Ca(OH)2 (sönmüş kireç) 
betonun pH'ını yüksek tutar. (yaklaşık 12~13) [5]. Beton içindeki yüksek alkali ortamı, donatı 
çeliğine sıkıca yapışarak bir film oluşturur [6]. Betondaki çelik, normal olarak çelik çimento ara 
yüzeyinde alkalin çimento matris içerisinde oluşan bu pasif film tarafından korozyondan 
korunmaktadır [7]. Bu pasif film deniz atmosferi veya tuzlar ile gelen klor ile veya betonun 
atmosferdeki karbondioksit ile reaksiyonu sonucunda karbonasyon ile ph’ının düşmesi sonucunda 
zarar görerek depassivasyona uğrayabilir [2].  

Korozyon her zaman birbirini tamamlayan iki elektro-kimyasal reaksiyonla meydana 
gelir. Bunlar oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonlarıdır. Oksidasyon atom halindeki metalin 
(çeliğin) elektron kaybederek iyona dönüşmesi, redüksiyon ise atomdan ayrılan elektronların 
başka bir ortamda harcanmasıdır. Oksidasyona anot reaksiyonu, redüksiyona katot reaksiyonu 
adları verilir [1]. Bunlardan birinin önlenmesi korozyon sürecini durdurur. Kendi tuzlarından 
biriyle hazırlanmış elektrolitik sıvıya daldırılmış metal, bir yarı hücre oluşturur. Onun belirli bir 
elektro potansiyeli mevcuttur, başka bir yarı hücreye iletken aracılığıyla bağlandığında tam 
hücreye yani pile dönüşür [1]. 

Betonarmedeki çelik çubuğun korozyonu için başka bir iletkene gerek yoktur; aynı çelik 
çubuk üzerinde elektrokimyasal tam hücre kendiliğinden oluşur. Nem, elektrolitik ortamı, çeliğin 
kendisi de elektronları ileten elektronik iletkeni oluşturur. Oksijen konsantrasyonundaki farklılık 
çelik üzerinde anot ve katot bölgelerini oluşturur. Bunlardan oksijeni az olan bölgeler hasar gören 
anot, çok olan bölgeler ise korunan katottur. Oksijen paradoksuna göre, paslanma, oksijenin 
oranla az bulunduğu bölgelerde daha belirgindir [4]. 

Demirin anot ve katot reaksiyonları bazı tepkimeler ile oluşmaktadır. Bu tepkimeler 
sırasıyla aşağıda gösterilmiştir [1]. 

 

Anodik reaksiyon: Fe → Fe +2 + 2e-                                                                                                                               

 

Anodik reaksiyonla üretilen elektronlar, anodik bölgeden kullanılacakları katodik 
bölgeye akarken, dış beton gözenek suyu çözeltisindeki karşı akım iyonik akışı korozyon akımını 
oluşturur [8]. 

Anodik reaksiyonda ortaya çıkan iki elektronun (2e -) çelik yüzeyinde başka yerde 
"elektriksel nötralize"yi korumak için harcanması gerekir. Diğer bir deyişle; çelik üzerinde bir 
yerde yüksek miktarlarda elektriksel yükün birikmesi mümkün değildir; diğer bir kimyasal 
reaksiyon elektronları tüketmelidir. Bu olay, su ve oksijeni de kullanan bir reaksiyondur [9]. 
 

Katodik Reaksiyon: 2e-+H2O + 1/2O2 →2OH-                                                                     
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Şekil 1. Betondaki çeliğin korozyonunun şematik gösterimi [4]. 
 

Hidroksil iyonları, katodik reaksiyon da oluşur. Bu iyonlar, lokal bazikliği artırır ve 
böylece katotta karbonatlaşma ve klor iyonlarının etkilerini geri çevirerek pasif tabakayı 
sağlamlaştıracaktır [9]. Katotta reaksiyon sonucu ortaya çıkan (OH)- iyonlarının elektrolitik sıvı 
sayesinde anoda gelmesiyle tam hücrenin elektrik devresi kapanır [1]. 

Anoda gelen bu hidroksil iyonları ile elektrolit solüsyonun içerisinde Fe+2 iyonları 
reaksiyona girerek ferro hidroksiti oluşturmaktadır [1]. Ferro hidroksitin ferik hidroksidi oluşması 
ve daha sonra hidrate ferik oksit ve pas oluşumunu gösteren tepkime dizisi aşağıdaki gibidir ve 
şekilde donatı çeliği üzerinde oluşan korozyon tepkimeleri detaylıca görülmektedir [9]. 
 

Fe2+ +2OH- →Fe(OH)2                                                                                                                                             
                    Demirli hidroksit 
 

4 Fe(OH)2+O2 + 2H2O→ 4Fe(OH)3                                                                                                                   
                                    Ferrik hidroksit 
 

2Fe(OH)3 →Fe2O3.H2O + 2H2O                                                                                            
                 Hidratlaşmış ferik oksit (pas)  
 

Çelik donatı korozyon sonucu kesit ve süneklik kaybına uğrar. Oluşan reaksiyon 
ürünleri nedeniyle betonda oluşan hacim artışı önceleri örtü betonunun çatlamasına, ilerleyen 
aşamalarda ise tamamen dökülmesine neden olur [4].  
 
2.1. Pasifliğin Klorür İyonu Etkisi ile Bozulması 
 
Korozyonun başlıca sebeplerinden biri olarak klor iyonları gösterilmektedir [6]. Betonun 
permeabilitesi ve porozitesi ne derece yüksek ise, çevreden beton içine klorür iyonları difüzyonu 
da o derece kolay olur. Zaman zaman ıslanan ve kuruyan betonlarda bu olay daha şiddetli olarak 
kendini gösterir [10]. 

Tekrarlı ıslanma-kuruma etkisindeki deniz yapılarında deniz suyu ile beton içine sızan 
klorür iyonları, suyun buharlaşması sonucu beton içinde kalmakta, tekrar sayısı arttıkça klorür 
yoğunluğu da artmaktadır. Bu durumda deniz suyundaki klorür iyonu konsantrasyonundan daha 
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Fe→Fe++ + 2e - 1/2O2 +H2O+2e-→2OH-

Fe++ +2OH- →Fe(OH)2

O2

H2 O

CO2
Cl

2OH
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fazla miktarda klorür iyonu beton içinde birikebilmektedir [4]. 
 

 
 

Şekil 2. Donatı Çeliğinde Klor Kaynaklı Korozyon Oluşumu 
 

Klorür iyonları, metal tarafından O2 ve OH- iyonlarına kıyasla daha çok ve daha kolay 
adsorbe edilir, anodik reaksiyonun oluşmasını kolaylaştırır, demirin iyonlaşmasını hızlandırır. 
Özetle klorür iyonları aşağıdaki bağıntılar ile gösterildiği gibi katalizör görevi yapar [4]. 
 

Fe+3 + 3Cl-→ FeCl3                                                                                                                                                     
 

H2O + O2→ OH- + 2e-                                                                                                           
 

FeCl3 + 3OH- → Fe(OH)3 + 3Cl-                                                                                           
 

Cl- iyonlarının tekrar ortaya çıkması yukarıdaki anodik reaksiyonun süreklilik 
kazanacağını da belirtmektedir [9]. Demir-klor kompleksleri anottan uzaklaşırken, çelik yüzeyini 
koruyucu pastan arındırarak açığa çıkarır ve korozyona süreklilik kazandırır [9]. 
 
3. BETON YAPILARDA KOROZYONA KARŞI İNHİBİTÖR KULLANIMI 
 
Korozyon inhibitörleri betonarme yapılarda donatı çeliğinin korozyonunu yavaşlatabilen veya 
önleyebilen kimyasallardır. Korozyonu inhibite eden katkılar, betonarmeyi korozyon hasarlarına 
karşı korumada diğer metodlar arasında koruma mekanizması yönünden eşsizdir ve beton 
matrisinin ayrılmaz bir parçasıdır. İnhibitörlerin çoğu çelik donatı yüzeyini kimyasal yönden 
dengeleyici olarak davranır. Bir kısmı da beton geçirimliliğini azaltacak şekilde hareket eder. 
Korozyon inhibitörleri genel olarak yeni yapılarda beton katkısı olarak kullanılır. Fakat onarım 
amacı ile de beton içerisine yama olarak katılabilir, beton yüzeyine püskürtme veya boya olarak 
uygulanabilir [11]. 

Korozyondan korumada inhibitörün avantajları, betonarme içerisinde eşit olarak 
dağılması ile çelik tüm yüzeyini koruması ve betonu geçirimsiz kılmasıdır [12]. 

Korozyon inhibitörleri korozyon hızını düşürmede, başlangıç aşamasında veya yayılım 
aşamasında klor eşik değerini arttırarak ya da klor geçirim oranını düşürerek çalışabilmektedir 
[2]. 
İnhibitörler tipik olarak üç kategoriye ayrılır: 
 

 Anodik korozyon inhibitörleri 
 Katodik korozyon inhibitörleri 
 Organik korozyon inhibitörleri [11]. 
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Her üç tipteki korozyon inhibitörü de donatı korozyonunu aşağıdaki mekanizmalarla 
azaltabilecek maddeler içerir [12]. 

 

 Bariyer tabakası oluşturarak  
 Metal ile temas eden çevreye etki ederek [12]. 
 

Anodik inhibitörler, kromatlar, nitritler, alkali fosfatlar, molibdatlar, silikatlar ve 
karbonatlardan yapılıp korozyon reaksiyonunun anodik kısmını minimize edecek şekilde 
davranırlar. Bu inhibitörler çeliği pasive etmek için anodik yüzeyde çözünmez koruyucu bir film 
oluştururlar [11]. 

Katodik inhibitörler, çinkodan ve antimon, manganez, magnezyum ve nikel tuzlarından 
oluşup çeliğin katodik yüzeyinde çözünmez bir film oluştururlar. Bunlar genellikle anodik 
inhibitörlerden daha az etkindirler fakat daha güvenlidirler [11]. 

Aminler, esterler, sülfonatlar gibi organik inhibitörler, çeliğin tüm yüzeyindeki anodik 
ve katodik reaksiyonları bloke ederler. Organik inhibitörler betonun geçirimliliğini azaltan por 
tıkayıcılar olarak da davranırlar [11]. 

Korozyon inhibitörleri ilk defa 1960’larda incelenmiştir. İlk inhibitörlerin bazıları 
sodyum nitrit, sodyum ve potasyum tuzları içermekteydi. Çalışmalar sodyum ve potasyum 
tuzlarının betonun mukavemetini düşürdüğü ve korozyonu engellemede karmaşık sonuçlar 
verdiğini tespit etmiştir. Bununla birlikte o dönemde incelenen diğer inhibitörlerin betonarmeyi 
korozyondan korumada umut verici olarak görülmüştür. Bugün sıklıkla korozyon inhibitörleri, 
örneğin epoksi kaplamalı çelik gibi diğer korozyondan koruma sistemleri ile birlikte 
kullanılmaktadır. Örneğin Florida’da bazı yerlerde epoksi kaplamalı çeliklerde yaşanılan bazı 
problemlere karşın inhibitörler buralarda alternatif olarak kullanılmaktadır. Yine inhibitörler, 
epoksi kaplamalı çeliklerin çoğunlukla kullanılamadığı ön gerilimli beton uygulamalarında da 
kullanılır. Yine anodik bir inhibitör olan kalsiyum nitrit beton mineral katkılarından silis dumanı 
ile birlikte kullanıldığı zaman silis dumanı klor iyonlarının içeri nüfuziyetini azaltır ve kalsiyum 
nitrit korozyon başlangıç için eşiği yükseltir. Ayrıca silis dumanı kalsiyum nitritin indirgediği 
beton direncini dengeler ve dirençte net bir artış sağlanır [11]. 

Halen sadece birkaç tane ticari korozyon inhibitör katkısı mevcuttur. En yaygın anodik 
inhibitör kalsiyum nitrit, Darex korozyon inhibitörü  (DCI veya DCI-S) ticari adıyla mevcuttur. 
Bileşimi genel olarak %30 kalsiyum nitrit ve %70 sudur. Kalsiyum nitrit çelik yüzeyindeki pasif 
filmi kararlı hale getirerek ve betonarmede korozyonun başlaması için gerekli olan klor eşik 
değerini yükselterek korozyonu düşürür [11].  
 

2 Fe+++2OH-+2NO-
2-= 2NO+Fe2O3+H2O                

 

Rheocrete 222+ da organik esaslı bir ticari inhibitördür. Aktif bileşeni amin ve esterlerin 
su esaslı bileşimidir. Üreticilere göre bu karışım çelik donatı üzerinde anodik ve katodik 
reaksiyonlara karşı fiziksel bariyer vazifesi gören koruyucu bir film oluşturmaktadır. Bu inhibitör 
ayrıca hidrofobik kimyasal bir bileşim ile beton porlarını astarlayarak klor iyonlarının beton 
içerisine girişini azaltır [11]. 

Sika Tarafından üretilen ticari inhibitörlerden Ferro Gard 901 ve Ferro Gard 903, amino 
alkol ,dimetiletanolamin ve sürfaktanların su esaslı karışımıdır. Ferro Gard 901 sulu katkıdır. 
Ferro Gard 903 ise sertleşmiş beton yüzeyinden içeri nüfuz edecek şekilde uygulanmak üzere 
tasarlanmıştır ve çelik yüzeyinde korozyonu engelleyen çözünmez bir tabaka oluşumunu sağlar. 
Bir diğer amin ve alkolün karşışmından yapılmış organik Sika ürünü olan inhibitör de Armatec 
2000 dir. Hem Ferro Gard hem de Armatec 2000 inhibitörleri betonarmeye uygulandıklarında 
beton yüzeyinden donatı yüzeyine kadar nüfuz ederler ve donatı yüzeyinde anodik ve katodik 
reaksiyonları engelleyen bir film oluştururlar [11]. 

Bahsedilecek son ticari inhibitörde Axim Beton Teknolojileri tarafından üretilen 
Catexol 1000Cl katkı inhibitörüdür. Catexol 1000Cl imalatçısı tarafından belirli bir data piyasaya 
sürülmemiş olmakla birlikte organik ve nitrit inhibitörlerinin kombinasyonu olabilir [11]. 
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DCI ticari adı ile bilinen kalsiyum nitrit inhibitörü haricinde yukarıda açıklanan diğer 
inhibitörler 1990’larda tanıtılmıştır. Bu korozyon engelleyici katkıların yürürlüğe girmesinden bu 
yana bu inhibitörlerin kendi alanlarında saha performanslarının değerlendirilmesi için zaman 
yeterli olmamıştır. Dataların çoğu laboratuar çalışmalarından ortaya çıkmıştır [11]. 

Muralidharan, Saraswathy, Merlin Nima ve Palaniswamy yaptıkları çalışmada ağırlık 
kaybı ölçümleri, potansiyel-zaman davranış çalışmaları, potansiyodinamik polarizasyon 
çalışmaları ve elektrokimyasal impedans ölçümleri ile hidroksit, sitrat, stanat gibi kompleks ve 
inhibitif iyonların betondaki donatı korozyonuna etkilerini değerlendirmişlerdir. Bu araştırmaların 
belirgin özelliği %100 portland puzolanik çimentoda 10.000 ppm klorid mevcudiyetinde 
donatının pasifliği hızlı bir şekilde bozulmaktadır. Bununla birlikte hidroksit, sitrat, stanat gibi 
inhibitif ve kompleks iyonlar içeren %100 portland puzolanik çimentoda donatı 30.000 ppm 
klorid mevcudiyetinde bile pasifliğini sürdürmektedir. Hidroksit, sitrat, stanat gibi inhibitif 
iyonların katkısı betonarme donatı korozyonunu azaltmaktadır. Sitrat, stanat ve kalsiyum oksitleri 
portland puzolanik çimentoda çeliğin korozyon hızının kontrolünde çok etkili bulunmuşlardır ve 
hiçbir zararlı etkileri tespit edilememiştir [13]. 

Kondratova ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, iki çeşit ticari korozyon inhibitörünün 
beton karışımına katılması ile inhibitörlerin korozyonu önlemedeki performansları 
değerlendirilmiştir. İki çeşit ticari korozyon inhibitörü beton karışımına katılmıştır. Bu 
inhibitörlerden OCI (ticari organik korozyon inhibitörü) anodik ve katodiktir ve sudaki amin ile 
esterlerin kombinasyonudur. Diğer inhibitör ise CNI kalsiyum nitrit esaslı korozyon inhibitörü 
olup minimum % 30 kalsiyum nitrit içerir ve anodik korozyon inhibitörüdür. Betonarme 
numuneler ABD de doğal deniz ortamına maruz bir adaya bırakılmıştır. Üç yıllık maruziyet 
sonucunda çatlaksız beton numunelerde her iki korozyon inhibitörünün de korozyon hızını 
düşürmekte etkin olduğu ve OCI nin CNI’ya göre korozyon hızını düşürmede biraz daha etkili 
olduğu tespit edilmiştir [14]. 

Ormellese ve arkadaşları, alkalin ortamdaki karbon çelik donatının klor kaynaklı 
korozyonuna karşı organik maddelerin engelleyici davranışı üzerine çalışmışlardır. Karbon çelik 
donatının klor kaynaklı korozyonunun en önemli sebebi betonarme yapılardaki zamanından önce 
oluşmuş hatalardır. Birincil korozyonun önlenmesinde ve klor kaynaklı korozyonun 
durdurulmasında korozyon inhibitörleri mevcut metodlar arasında basit ve maliyet etkin bir önlem 
tekniğidir. Bununla beraber ticari inhibitörlerin performansı sadece kısmen tatmin edicidir. Bu 
çalışmada organik esaslı inhibitörler değerlendirilmiştir. Beton por çözeltisi içinde klor 
mevcudiyeti simüle edilerek aminik ve karboksilik gruplardaki seksenden fazla sayıda 
inhibitörlerin donatı korozyonunu önlemedeki etkileri elektrokimyasal potansiyodinamik 
testlerden yararlanılarak araştırılmıştır. Potansiyodinamik eğrilerden aminlerin zayıf korozyon 
engelleyici etki gösterdiği tespit edilmiştir. Amino asitler kısmen korozyon engelleyici etki 
göstermiştir fakat bu da endüstriyel uygulamalar için yeterli değildir. Karboksilat esaslı maddeler 
özellikle poli karboksilatlar çok iyi korozyon engelleyici etkinlik göstermiştir bu da onları test 
edilen inhibitörler arasında en gelecek vaad eden adaylar yapmaktadır. Karboksilat esaslı 
maddeler alkalik zincir ile bir çeşit fiziksel bariyer oluşturup klor iyonlarını bloke etmekte veya 
metal yüzeyine ulaşmasını geciktirmektedir [2]. 

Tommaselli ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, sülfirik asit ve nitrik asit ile kirletilmiş 
bir doymuş kalsiyum hidroksit çözeltisinde sodyum nitrit ve sodyum molibdat inhibitörlerinin 
etkileri değerlendirilmiştir. Konsantrasyona bağlı olarak her iki inhibitörde önemli engelleyici 
etkiler göstermişlerdir. Düşük konsantrasyonlarda (%0,013 toplam çözelti kütlesi) sodyum 
molibdat sodyum nitritten daha fazla verimlilik göstermiştir fakat yüksek konsantrasyonlarda 
(%0,040 toplam çözelti kütlesi) inhibif etkiler benzer bulunmuştur [15]. 
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4. BİNALARIMIZDAKİ KOROZYON DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu olan Bimtaşın yaptığı araştırmalarda binaların hasar 
durumları incelenmiş,  binalarla ilgili toplanan bilgilerle bir veritabanı oluşturulmuş ve bilgiler 
analiz edilebilecek şekle getirilmiştir. Binalardan alınan verilerdeki korozyon durumunun 
bölgelere, yaşa, bina yapım kalitesine v.b. göre sınıflandırılması sonucu korozyonun çok ciddi bir 
tehlike olduğu görülmüştür. Türkiye’deki korozyon kayıplarının GSMH’nın %4,36’sına eşit 
olduğu araştırmalar sonucu elde edilmiştir. Bimtaş’tan alınan verilerden elde edilen sonuçlarla 50 
yıl olarak öngörülen bina ömrünün 28 yılda ciddi korozyon hasarları sebebiyle ekonomik olarak 
sona erdiği anlaşılmıştır [16]. 
 

 
 

Şekil 3. İncelenen binaların korozyon durumuna ve yaşlarına göre dağılımı [16]. 
 

Bu ülkemiz için çok ciddi bir ekonomik kayıp ve kaynak israfıdır, aynı zamanda insan 
hayatını da tehlikeye sokmaktadır, bu yönden bakıldığında da insan hayatı hiçbir maddi ölçüyle 
değerlendirilemeyecek kadar değerli olduğu göz önüne alınırsa, korozyonla ilgili alınması 
gereken tedbirlerin önemi ve aciliyeti açıkça görülmektedir [16]. 
 
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
 
Çalışmada, beton yapılarda korozyon oluşumunda klorun etkisi, çelik donatıların korozyonunun 
engellenmesinde veya yavaşlatılmasında inhibitörlerin rolü incelenmiştir. Ayrıca İstanbul’daki 
betonarme yapıların korozyon durumları esas alınarak ülke çapında yapıların korozyon durumları 
hakkında genel değerlendirme yapılmıştır. 

Yapılan araştırmalar ve literatür incelemeleri sonucu aşağıdaki sonuçlar çıkartılmıştır: 
1. İnhibitör kullanımı, beton yapıları korozyondan korumak için mevcut metodlar 

arasında, uygulama kolaylığı, ekonomikliği ve etkin performansı nedeniyle eşsiz yöntemlerden 
biridir. 

2. İnhibitörler beton içerisinde donatının çevresini çözünmez bir tabaka halinde sararak 
veya beton porlarını tıkayarak klor iyonlarının çelik donatıya temasını engellemektedirler ve 
korozyon oluşumunu önlemekte ya da devam eden korozyonu yavaşlatmaktadırlar. 
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3. Önlem içermeyen betonarmelerle, inhibitör içeren betonarmeler karşılaştırıldığında 
inhibitörlerin korozyonu engellemedeki etkileri açıkça görülmüştür. 

4. Piyasada halen sadece birkaç tane ticari korozyon inhibitörü mevcuttur. Bunlara örnek 
olarak Darex kalsiyum nitrit (DCI), Sika Ferro Gard 903, Sika Ferro Gard 901,Catexol 1000Cl, 
Rheocrete 222+ ve Armatec 2000 verilebilir. Bu ticari inhibitörler dışındaki inhibitörler hakkında 
bilgi çok sınırlıdır. Bu nedenle yeni inhibitörler üzerine araştırmalar sürdürülmelidir. 

5. Ticari inhibitör katkılarının çoğu 1990’lı yıllardan sonra geliştirildiğinden bu 
inhibitörlerin kendi alanlarında saha performanslarının değerlendirilmesi için zaman yeterli 
olmamıştır. Dataların çoğu laboratuar çalışmalarından ortaya çıkmıştır. 

6. Bugün yurt dışında sıklıkla korozyon inhibitörleri, örneğin epoksi kaplamalı çelik gibi 
diğer korozyondan koruma sistemleri ile birlikte bu sitemlerin eksikliklerini tolare edebilmek için 
kullanılmaktadır. Ya da farklı korozyondan koruma sistemlerinin uygulanamayacağı özel 
durumlarda (örn. ön gerilmeli betonlar gibi) bu sistemlere alternatif olarak kullanılabilmektedir. 

7. Korozyonun, binaların esas iskeletini oluşturan ve taşıyıcı vazife gören çelik kolon ve 
kirişlerde kesit kaybına yol açarak yapıları depreme karşı dayanıksız hale getiren en önemli etken 
olduğu bilindiğinden, deprem sonrası hasar görmüş binaların pek çoğunun korozyon kaynaklı 
olduğu açıkça görülmektedir. 

Sonuç olarak ülkemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle olası depremlerde 
yapılarımızın korozyon kaynaklı hasarlarının önüne geçebilmek için yeni yapılacak yapılarda 
korozyona karşı inhibitörlerin kullanılması ve inhibitörlerin saha performanslarının pratikte 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi önerilir. 
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yazılarında on sayfa sınırlaması yoktur. 
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[1]  Karadeniz A.A., “Yüksek Matematik”, 2 Cilt, 5.Baskı, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 
1988, 201-219. 

 

Kaynak Sempozyumdan alınmış bir tebliğ ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, 
tebliğin adı, sempozyumun adı, yapıldığı yer, parantez içinde yıl, başlangıç ve bitiş sayfa 
numaraları yazılmalıdır. 
 

[1] Atay N.Z., “Interfacial Transport Studies Using a Rotating Diffusion Cell”            
NATO Advanced Study Institute on Structure Dynamics of Colloidal Systems, 
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Kaynak bir web sayfası ise:  Holland, M. (1996) Harvard system [Internet] Poole, 
Bournemouth University. Available from:http://... [accessed August 22,2002].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141 
 

 
REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES TO BE SUBMITTED TO THE 
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GENERAL INFORMATION 
 
Sigma is published in March, June, September and December. 
 
1. Aim and scope: Sigma is a medium for the publication of articles on significant 

developments in basic and applied sciences. Two referees, specialized on the subject, and 
selected by the Board of Editors review the manuscripts submitted. Because of the 
interdisciplinary nature of the journal, authors are asked to write their paper in a manner 
understandable to their colleagues in other disciplines. Articles under the categories listed 
below is accepted to be published:   

 Research Articles reflects an original experimental and/or theoretical resarch 
works.  A coherent treatment emphasizing new insight is expected rather than 
a simple accumulation of data. 

 Short Communications are brief reports of significant, original and timely 
research results that warrant rapid publication. The length of short 
communication is limited to for printed pages. 

 Review Papers include authoritative reviews of recent advances in the basic 
and applied sciences with emphasis on the fundamental aspects of the subject. 
Manuscripts are generally of greater length than those found in other 
categories but contributions dealing in part with original research are not 
excluded. Contributors who may be invited by the editors, or who may submit 
outline proposals directly are offered a small royalty upon the publication of 
the article. 

 Science News consists of short informative articles about congress, 
conferences and symposiums. Articles commenting on important affairs, 
recently introduced tools and equipment recently published research works 
are accepted. 

 
2. Submission: Manuscripts should be sent in quadruplicate to “Sigma Mühendislik ve Fen 

Bilimleri Dergisi Editörlüğü, 34349 Yıldız/İstanbul-Turkey”, along with a signed 
manuscript submission form. 

3. Manuscripts should be written in Turkish or English and the lenght of the paper is not to 
exceed ten pages including charts and figures. 

4. By submitting a paper for publication in Sigma, the authors imply that it represents original 
work not previously published elsewhere in any language.  

5.  The manuscripts will be returned to the authors in case their paper is not accepted for 
publication. 

 
PREPARATION OF CAMERA-READY MANUSCRIPTS 
 
1. The title, authors names and addresses, and the abstract are to be typed on the first sheet. 

The title should be typed in capitals. Leave single space and type the authors names and 
addresses on separate lines:   
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* Physical Chemistry Laboratory, Swiss Federal Institute of  
   Technology, ETH-Zentrum, CH-8092 Zurich, Switzerland 
**Departmen of Physics, Zhejiang Institute of Silk Textiles  
              
Hanghou Zhejiang, 310033, China 

 
2. An abstract of not more than 250 words should be provided, summarizing the new 

information and the author’s conclusions. 
3. The text is to be typed with regular Times New Roman font on subsequent sheets, single-

space in a single column 12.5 cm wide and 19 cm high, leaving 4.25 cm margins at the left 
and 3 cm margins at the top and bottom. 

4. Figures and Tables: Each figure and table must be numbered (e.g. “Figure 1. “and ” Table 
I. “) and have a caption. Captions should be placed at the bottom for figures and at the 
bottom for tables.   

5. The title should be brief and such that it conveys to the informed reader the particular nature 
of the contents of the paper. 

6. Displayed formulae should be typed and numbered, full right (e.g.,   ...   (1) ). 
7. Special attention should be paid to clarity in the introduction and the conclusions. 
8. Main section headings and subheadings are optional. Main headings should be typed 

centered on the column, capitalizing the first letter of all main words. Subheadings should 
be typed in the same style, full left. Do not underline the headigs and leave a single space 
between all headings and the paragraph that precedes and follows them.  

9. The footnotes should be typed at the end of the page on which they are alluded to. Please 
do not mix footnotes and references. 

10. The acknowledgemet statement should be separated by a single space from the text. The 
word “Acknowledge” statement should be typed fullu left followed by a dhas and then by 
the acknowledge statement itself. 

11. References to other papers should be as consecutively numbered in the text and should be 
listed by number on a separate sheet at the end of the paper. The references should be as 
complete as possible an be presented as follows: 

 
For a book: 

[1] F. Abeles. Optical Properties of Solids. North-Holland, Amsterdam, 1972.  
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thesis, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, 1992.  

 
For a conference report: 
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Fourth Marcel Grossmann Meeting on General relativity 1986) (Rome, June 1985) 
Vol. 1, ed. R. Ruffini (North-Holland, Amsterdam, p. 203.)    
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