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Önsöz 

 Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, bilimsel ve çok boyutlu 

düşünebilen, bölgesel gelişmeye ve toplumsal kalkınmaya yönelik bilimsel ve teknolojik katkı 

sağlayabilecek yaratıcı ve girişimci mühendisler yetiştirmeyi; Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği ile ilişkisi olan kuruluşlarla doğrudan etkileşim ve işbirliği içinde özgün 

akademik araştırmalar ile bilime ve mühendisliğe katkılarda bulunmayı kendisinin özgörevi 

olarak belirlemiştir. 

 Özgörevimizin gerçekleştirilmesi aşamasında, bölümümüzün son sınıf öğrencileri, eğitimleri 

boyunca edindikleri bilgi ve becerileri gerçek yaşamda karşılaşacakları mühendislik 

problemlerine uygulamalarda ve bunların çözümüne olanak sağlayacak Bitirme Projeleri’ nde 

gerçekleştirmektedirler. Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının katkılarıyla proje konuları gerçek 

problemlerin çözümüne katkı yapacak şekilde belirlenmekte; her proje grubuna akademik 

danışmanlarının yanında şirket danışmanı da atanmakta ve projeler danışmanlarının 

gözetiminde yürütülmektedir. Bu uygulama ile öğrencilerimiz, gerçek yaşam problemlerinin 

çözümü konusunda deneyim kazanmalarının yanında, bir süre sonra atılacakları iş hayatına da 

erkenden uyum sağlayabileceklerdir. Bunun yanında kurulan işbirlikleri bölümümüz ile sanayi 

kuruluşlarının birlikte daha kapsamlı araştırma projeleri oluşturmalarına neden olmaktadır. 

 Öğrencilerimizin daha iyi bir eğitimi çabamıza destek veren sanayi kuruluşlarının değerli 

çalışanlarına, fakültemizin ve üniversitemizin sayın yöneticilerine bölümümüz ve 

öğrencilerimiz adına teşekkür ederim. 

2015-2016 öğretim yılında öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri ve 9 Haziran 2016 tarihinde 

sunacakları bitirme projelerini özetleyen bu kitabı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğumu 

belirtmek isterim. 
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ÖZET 

Bu projede BMD101 kalp atış sensörü kullanılarak giyilebilir bir kalp atış gözlemcisi tasarımı ve 

uygulaması yapılacaktır. Bu cihaz vücuda kolayca uygulanabilir olacak ve bilgisayar ekranında 

sonuçlar görüntülenebilir olacaktır. Giyilebilir kısım ile bilgisayar arasındaki veri akışı kablosuz olarak 

Bluetooth protokolü ile sağlanacak, bilgisayar ekranda kullanıcı arayüzü olarak GUI (Graphical User 

Interface – Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) tasarlanacaktır. Elde edilen verilerin işlenmesi için gerekli 

programın yazımı için MATLAB tercih edilmiştir. Yine kullanıcı arayüzü de (GUI) bu ortam üzerinde 

gerçekleştirilecektir. Kullanıcı arayüzünde ECG sinyalinin yanı sıra kalp ritmi ile bu ritmin durumuna 

göre alarm verebilecek alt ve üst sınırların belirlendiği girdiler de olacaktır. Bu alt ve üst ritim bilgileri 

kullanıcı tarafından belirlenebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: BMD101, ECG, MATLAB, GUI, Bluetooth 

 

1. PROJENİN AMACI 

Bu projede giyilebilir bir kalp atış gözlemcisinin tasarımı ve uygulamasının yapılması 

amaçlanmaktadır. Tasarlanacak olan sistem vücuda kolayca uygulanabilir olacak, yer 

kaplamayacak, bilgileri işlem birimine kablosuz olarak gönderecek ve kullanıcının girdilerine 

göre farklı sınırlar içerisinde çalışabilecektir. Hali hazırda var olan hastane sistemlerindeki 

kablo yığınını ortadan kaldırması ve kolayca uygulanabilir olması projenin ayırt edici 

yanlarındandır. Ayrıca MATLAB yüklü olan ve Bluetooth protokolüne sahip olan herhangi bir 

bilgisayar bu sistemin çalışması için yeterli olacaktır. Algılayıcı kısmın kalp atışı ölçülmek 

istenen kişiye uygulanması ve bilgisayar üzerinde yazılmış olan programın MATLAB 

ortamında çalıştırılması ile istenilen veriler ekranda görüntülenebilir olacaktır. Sistemin mobil 

olması ve herhangi bir bilgisayar üzerinde çalışabilir olması, hastanın tek bir yere bağlı 
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kalmasını da ortadan kaldırmaktadır. Bu durum anlık ya da uzun süreli gözlemlemeler için 

oldukça önem arz etmekte ve kolaylık sağlamaktadır.  

 

2. YÖNTEM 

Projenin gerçekleştirilmesi için gereken üç temel bileşen vardır. Bunlar; ECG sinyalini 

algılayıcı kısım yani sensör kısmı, sinyallerin işlenmesini sağlayan işlemci kısmı ve bu işlemler 

sonucunda elde edilen verilerin görüntülenmesini sağlayan görüntüleyici, kullanıcı ara birimi. 

Algılayıcı kısım NeuroSky firması tarafından üretilen BMD101 sensörü ile sağlanacaktır [1]. 

Bu sensör ayrıca, veri işleme birimi olarak kullanılacak olan bilgisayar ile Bluetooth üzerinden 

haberleşebilmektedir. Yani sensör ile elde edilen veriler bilgisayara kablosuz olarak 

gönderilecektir. Bilgisayar ortamında bu verilerin işlenmesi ve istenilen forma getirilmesi 

MATLAB ortamında gerçekleştirilecektir. Kullanıcı ara yüzü olarak yine MATLAB ortamında 

bir GUI tasarlanacaktır. Bu GUI üzerinde ECG sinyali, kalp ritmi, alarm verilmesi için kullanıcı 

tarafından belirlenen alt ve üst sınır girişleri bunacaktır. Kullanıcı bu ekran üzerinden durumu 

gözlemleyebileceği gibi, alarm durumlarını da kontrol edebilecektir. Sistem blok şeması Şekil 

1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1 - Sistem blok şeması 

Düşünülen kullanıcı ara yüzüne örnek olarak bir GUI resmi Şekil 2’de verilmiştir. 

Tasarlanacak olan görsel ara yüz bu örnekle aynı olmamakla birlikte, temel olarak yansıtılmak 

istenene güzel bir örnektir.  
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Şekil 2 - Kullanıcı ara yüzü örneği 

Kalp atışı gözlemlenmek istenen kişiye BMD101 sensörün elektrotları yapıştırılarak sistem 

kurulumu başlatılır. Daha sonra BMD101 sensörün Bluetooth üzerinden haberleştiği 

bilgisayarda MATLAB ortamında yazılan ve sensörden gelen bilgileri işleyerek gerekli 

görüntüleme birimine aktaran program çalıştırılır. Ardından kullanıcı arayüzünün (GUI) de 

başlatılmasıyla sistem kurulumu tamamlanır. Bu aşamadan sonra izlenmek istenen verilerin 

tamamı GUI aracılığı ile kullanıcıya bilgisayar ekranından aktarılır.  

 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Proje sonucunda herkese kolayca uygulanabilir mobil bir kalp atış izleyicisinin elde edilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu sayede hem hastaların yaşam kalitesinin artırılması, hem de kritik 

durumlar için doktorların işlerinin kolaylaştırılması düşünülmüştür. Projede temel kısımlar 

gerçekleştirildikten, yani bilgisayar ekranında giyilebilir kalp atış izleyicisinden gelen bilgiler 

görüntülendikten sonra, küçük eklemeler ile ileri çalışmalar yapılabilir. Şu anki uygulama her 

ne kadar sadece hastalar içinmiş gibi görünse de, küçük değişiklikler ve eklemeler ile spor 

yapan insanların da tercih edebileceği bir ürün haline getirilebilir. Sinyalin işlemesi ve 

görüntülenmesi için cep telefonu kullanılabilir ve bu sayede cihazın evrenselliği artırılabilir. 

Sonuç olarak projenin uygulama alanı küçük değişiklikler ile genişletilebilir. 

4. KAYNAKÇA 

[1] BMD101 Product Brief (Preliminary), NeuroSky, 2012 

[2] http://lifeinthefastlane.com/ecg-library/ 

[3] Thaler, M.S.. ‘The Only EKG Book You’ll Ever Need’ 5th Edition. Lippincott Williams 

& Wilkins, 2007. 

[4] http://www.mathworks.com/help/instrument/bluetooth.html 

[5] The Mathworks. ‘MATLAB & SIMULINK Student Version’.   

 

http://www.mathworks.com/help/instrument/bluetooth.html


Yaşar Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2016  

PETKİM ENERJİ SİSTEMİ’NDE ŞEBEKE ARIZA 

SİNYALLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
 

Emre ENGİNDENİZ, Harun Semih SANCAR 

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 

Şirket Danışmanları  

Petkim Enerji Yönetimi Müdürü Sedat LEBLEBİCİOĞLU 

Petkim Elektrik Üretim Ünitesi Yöneticisi Bünyamin BALLİ 

Petkim Elektrik Dağıtım Ünitesi ve Piyasa İşl. Yöneticisi Erdal TUFAN 

Akademik Danışmanlar 

Yard. Doç. Dr. Hacer ŞEKERCİ 

 

 

ÖZET 

Türkiye’de elektrik üretimi ve tüketimi yapan bütün şirketler Türkiye Enterkonnekte Sistemi’ne 

bağlı çalışmaktadır. Bu sistemde sıklıkla arızalar oluşmaktadır. Oluşan bu arızalar, işletmelerin 

ekipmanlarına zarar vermekte, aynı zamanda üretim kaybına neden olmaktadır. Bu çalışmada şebeke 

arızalarının sınıflandırılması, sistemlere etkilerinin incelenmesi ve bu etkilerin en aza indirilmesi için 

neler yapılabileceği araştırılacaktır. Arızaların analizlerinde Petkim Enerji Sisteminde bulunan Güç 

Kalitesi İzleme Sistemi verileri kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Enterkonnekte sistem, şebeke arızaları, güç kalitesi izleme sistemi. 

 

1. PROJENİN AMACI 

Türkiye Enterkonnekte Sistemi’nde çeşitli nedenlerden dolayı birçok arıza meydana 

gelmektedir. Bu arızaların azaltılması için birçok çalışma yapılmış ve bugünde yapılmaya 

devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, arızaların sınıflandırılarak istatiksel veriler ortaya 

çıkarmak ve bu arızaların detaylı incelemeleri yapılarak, işletmelerin bu arızalardan daha az 

etkilenmesini sağlamaktır. 
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2. YÖNTEM 

 Geleneksel izleme cihazlarında sinyallerin izlenmesinde Fourier Dönüşümü 

kullanılmaktadır. Bu şekilde veri analiz işlemi oldukça zahmetli ve zaman alıcıdır. Veri 

boyutları yüksek olduğu için saklaması zordur. Bu çalışmada Güç Kalitesi İzleme Sistemi 

verileri kullanılmıştır. Bu sistem Tübitak öncülüğünde Teiaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 

Hacettepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 

geliştirilmiş bir projedir. Bu sistemde Dalgacık Dönüşümü ayrıştırma katsayılarını kullanan 

entropi temelli bir yöntem kullanılmıştır. Yöntemin en önemli avantajı, işaretin ayırt edici 

özelliklerini kaybetmeksizin veri boyutunu indirgemesidir[2]. 

 Güç kalitesi belirleme işaretlerini sınıflandırmak için kullanılan algoritma 3 aşamadan 

oluşur[2]. 

 

Şekil-1 Güç kalitesi belirleme işaretlerini sınıflandırma algoritması. 
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3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Son bir yılda şebekeden 53 adet arıza sinyali alınmıştır. Bunların 49’u gerilime bağlı 

arızalar, 4’ü frekansa bağlı arızalardır. Gerilim arızalarının 48’i gerilim düşmesine neden 

olmuş, sadece 1’i gerilim yükselmesine neden olmuştur.  

Bu 53 arızanın Petkim Enerji Sistemine etki süreleri çok önemlidir. Örnek olarak bu 

arızaların 43 tanesi kesintiye neden olmamış, 10 tanesi kesintiye neden olmuş yani frekans 

arızası 100 ms’den uzun, gerilim arızası ise 400 ms’den uzun sürmüştür. Özellikle 8 adedi 

üretim kaybı ve maddi zarara neden olmuştur. 

İncelenen arızalarda, şebekeden elektrik alış verişinin olmadığı durumlarda Petkim 

Enerji Sistemi stabilitesi bozulmamış ve sistem arızalardan daha az etkilenmiştir. Özellikle 

şebekeden elektrik enerjisi alır durumdayken mağruz kalınan arızalarda, bazı fabrikalar devre 

dışı kalmıştır. Arızalardan en az etkilenmek için şebekeden alış verişin minimum tutulması ve 

Teiaş’tan ayrılma ve koruma rölelerinin iyi konfigre edilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

Şekil 2’deki grafikte 31 Mart Türkiye geneli elektrik çökmesinden bir gün önce aynı saatte 

yaşanan frekans arızasıdır. Arıza sırasında frekans 48.8 Hz’e düşmüştür. Gaz türbini hızla  

yüklenerek gücünü 48 MW’dan yaklaşık 60 MW’a getirmiştir. Frekans 49 Hz’de Petkim Enerji 

Sistemi Enterkonnekte sistemden ayrılıp ada konumuna geçmiştir. Aynı zamanda Yük Atma 

Sistemi belirlenen fabrikaları devre dışı ederek frekansı 50 Hz’e getirmiş ve sistem çalışmasına 

devam etmiştir. 
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ÖZET 

Bluetooth Low Energy projesinin amacı, tansiyon hastası olan kişilerin sağlığındaki olumlu veya 

olumsuz her türlü gelişmeyi bilgisayar ortamında takip edebilmek ve gerektiği durumlarda erkenden 

önlemleri alabilmektir. Bu sayede hastaların sağlığının olumsuz yönde ilerlemesi durumunda yetkili 

doktora veya hastaneye bilgi maili gönderilerek durumun bildirilmesi sağlanır. Bu sayede alınması 

gereken önlemler erkenden alınır. Bu projede tansiyon aletinin içerisine yerleştireceğimiz Beacon 

modülü ile bluetooth üzerinden Android cihazla az enerji harcayarak bağlantı sağlanacaktır. 

Kullandığımız Android cihaza yazmış olduğumuz program sayesinde hasta tansiyonunu ölçtüğü anda 

tansiyon değeri otomatikman telefona gönderilecek ve kayıt altına alınacaktır. Bu program sayesinde, 

Wi-Fi üzerinden tansiyon değeri eş zamanlı olarak hastanenin veya doktorun bilgisayarına C/C++ 

programıyla kurulan Hasta Takip Sistemi(HTS)’ne de gönderilecektir. Hastanın tansiyon değerlerinin 

kritik değerlerin altında veya üstünde olması durumunda bilgisayara bildirim gelecektir ve doktor 

bilgilendiriklecektir. 

  

Anahtar Kelimeler: Bluetooth Low Energy, Tansiyon  Aleti, Beacon  Modülü, Android Cihaz, Wi-Fi, Hasta 

Takip Sistemi 

 

1. PROJENİN AMACI 

Bluetooth Low Energy projesinde, nRF bluetooth çipinin elektronik tansiyon aletinin içerisine 

kablolama yöntemiyle monte edilerek, tansiyon aletinden gelen verilerin bu çip sayesinde 

okunarak Android cihaza gönderilmesi sağlanacaktır. Android cihaza gelen verilen, yazmış 

olduğumuz program sayesinde yorumlanarak kayıt altına alınacaktır. Hasta Android cihazdan 
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programa girdiği zaman son üç tansiyon sonucunu ekranda görmesi mümkün kılınacaktır. 

Tansiyon aletinden Beacon modülü sayesinde Android cihaza gelen tansiyon sonuçları eş 

zamanlı olarak Android cihaza yüklü olan program sayesinde hastanenin veya doktorun 

bilgisayarında yüklü olan HTS’ye gönderilecektir. Bu sistem sayesinde tansiyon hastası olan 

bireylerin hastalığındaki olumlu veya olumsuz tüm gelişmeleri takip etmek mümkün 

kılınacaktır. Tüm hastalıkların tedavisinde en önemli olan unsur, erken teşhis ve müdahaledir. 

Bu proje sayesinde hastaların tansiyon değerlerindeki değişimlerin, kritik değerlerin 

aşağısındaki veya yukarısındaki sonuçlarda, doktor veya hastanenin bilgi sahibi olmasını 

sağlayarak gereken önlemlerin en erken sürede alınmasını mümkün kılınacaktır.  

 

2. YÖNTEM 

 

Projede kullanılacak olan nRF  BLE çipi tansiyon aletinin data uçlarına bağlanacak ve kablo 

üzerinden veri alışı sağlanacaktır. Çip kablosuz veri transferi olarak bluetooth ile 

haberleştiğinden ötürü C dili ile programlanacak ve gömülü olarak çalıştırılacaktır. Tansiyon 

aletinden alınan değerler program içerisindeki dizilerde saklanarak akıllı telefonun içerisindeki 

Android Programa bluetooth aracılığı ile aktarılacaktır. Android cihaza aktarılan bu değerler 

Wi-Fi üzerinden doktorun kişisel bilgisayarına gönderilecektir. Doktorun bilgisayarında 

bulunan C/C++ ile oluşturulmuş Hasta Takip Sistemi(HTS) sayesinde Android cihazdan 

tansiyon değerlerini alacaktır. Bu tansiyon değerleri HTS içerinde kayıt altına alınacaktır. Kritik 

noktaların altında veya üzerinde çıkan sonuçlarda, HTS yüklü olan bilgisayara bildirim 

gönderecektir. Gerektiği durumda doktor hastasının değerlerini HTS programına girerek grafik 

bazlı görebilecektir. 
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3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu proje tamamlandığında tansiyon hastalarına yönelik olmasına rağmen, ihtiyaç 

doğrultusunda diğer hastalıkların da takip edilmesini düşük enerji kullanarak sağlanabilir. Bu 

sürecin işleyişi ise doktorlarla işbirliği yapılarak, ihtiyaç duyulan ve tasarlanabilmesi mümkün 

olan diğer hastalıklara da uygun sistemler geliştirilebilir.  
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SU SICAKLIĞININ PLC İLE KONTROLÜ,”MODEL 

PREDİCTİVE CONTROL” VE “PID CONTROL” İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Emrecan ÖZEL 

Nesan Otomasyon 

 

Akademik Danışman 

Dr.Mahir Kutay 

 

ÖZET 

-PLC programlamakta etkili bir araç olan CBC continous-block diagram yönteminin öğrenilmesi. 

-Analog sıcaklık sensörlerinden gelen verilerin okunup PLC’deki Analog-to-Digital Converter’lar 

kullanılarak Dijital veri haline getirebilmek . 

-PID Control tekniğiyle PLC’nin programlanabilmesi. 

-Predictive Control tekniğiyle PLC’nin programlanabilmesi. 

-Belirli bir uygulamada hangi tekniğin daha verimli olduğuna karar vermek. 

Anahtar kelimeler: PID kontrol, Predictive kontrol, PLC, verimlilik 
 

1. PROJENİN AMACI 

Nesan Otomasyon’un isteği üzerine, kapalı ortamdaki bir yüzme havuzunun su sıcaklığı 

PLC kontrol tekniği olan Model Predictive Control ile kontrol edilip elde edilen sonuç PID 

kontrol tekniği ile karşılaştırılacaktır. Sıcaklık sensörleriyle veri toplanacak, toplanan veri PLC 

ile işleme sokulacaktır. Firma çok yoğun olduklarını ve bundan dolayı bize yardım 

edemeyeceklerini bildirdiler. Laboratuvardaki PLC ekipmanı kullanılarak prototip bir sistem 

üretilecektir. 

2. YÖNTEM 

Otomatik Kontrol Sistemleri, ait olduğu sistemi insan müdahalesi gerektirmeksizin arzu 

edilen değerlerde tutmayı amaçlayan sistemlerdir. İlk örneklerini Cizre'li El-Cezeri vermiştir. 

Oda sıcaklığını, ayarladığımız değerde sabit tutan klimalar otomatik kontrol sistemlerine örnek 
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olarak gösterilebilir. Otomatik kontrol sistemleri mekanik prensiplere göre çalışabilecekleri 

gibi (örneğin araçlarda bulunan karbüratörler), programlanmış bir mikroişlemci tarafından da  

yönetilebilirler. Kontrol sistemlerinin matematiksel temeli 18. Yüzyılda başlamış ve 

20.Yüzyılda hızla gelişmiştir. 

PLC yani Programmable-Logic-Controller, fabrikalardaki imalat hatları veya 

makinelerin kontrolü gibi işlemlerin denetiminde kullanılan özel bilgisayarlardır. 

Genel kullanımlı bilgisayarların aksine PLC birçok girişi ve çıkışı olacak şekilde 

düzenlenir ve elektriksel gürültülere, sıcaklık farklarına, mekanik darbe ve titreşimlere karşı 

daha dayanıklı tasarlanırlar. PLC'lere denetleyeceği sistemin işleyişine uygun programlar 

yüklenir. PLC programları, giriş bilgilerini milisaniyeler mertebesinde hızla tarayarak buna 

uygun çıkış bilgilerini gerçek zamanlıya yakın, cevap verecek şekilde çalışırlar. 

PID sık kullanılan geri besleme denetleyicisi yöntemidir. PID 

(Proportional,Integral,Derivative) oransal-integral-türevsel denetleyici PID kontrol döngüsü 

yöntemi , yaygın endüstriyel kontrol sistemlerinde kullanılan genel bir kontrol döngüsü 

geribildirim mekanizmasıdir. Bir PID denetleyici ölçülü bir süreç içinde değişen ve istenilen 

ayar noktası ile arasındaki farkı olarak bir "hata" değerini hesaplar. Kontrolcü işlem kontrol 

girişini ayarlayarak hatayı en aza indirerek istenilen ayar değerine ulaşmak için çalışır. 

Model predictive control (MPC) 1980’lerden beri kimyasal rafinerilerde kullanılan 

gelişmiş bir kontrol tekniğidir. Son yıllarda güç sistemi dengeleme modellerinde de 

kullanılmaya başlanmıştır. Model Predictive Control işlemin dinamik modellemesine dayalıdır, 

çoğunlukla sistem tanımlamasıyla elde edilen lineer modellerdir. MPC’lerin temel avantajı 

“şimdiki” zaman aralıklarını hesaplarken “gelecek” zaman aralıklarını hesaba katmasıdır. 
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MPC  Simulink Diagram : 

 

 

PID  Simulink Diagram : 
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3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

 

 

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi PID hassas tabanlı uygulamalarda daha kötü 

performans göstermektedir. Ancak günümüzde bu kadar hassas bir kontrol sistemi gerektirecek 

bir gerçek uygulama nerdeyse yoktur. MPC’nin karmaşık yapısı göz önüne alındığı zaman PID 

kontrol sistemi MPC’nin önüne geçmektedir. 

 

4. KAYNAKÇA 

[1] http://www.mathworks.com/discovery/pid-control.html?s_tid=gn_loc_drop 

[2] http://www.mathworks.com/help/mpc/gs/designing-a-model-predictive-controller-

for-a-simulink-plant.html 

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Model_predictive_control 

[4] https://tr.wikipedia.org/wiki/PID 
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YANGIN ALARM SİSTEMLERİNİN UZAKTAN İZLENMESİ 

VE KONTROLÜ 

 

Ali Aytuğ HADIMLI Özgün ÖZGEN  

DATEL  

Şirket Danışmanı  

Mustafa Ülkün 

Akademik Danışman 

Assist.Prof. Dr. Haluk Nalbantoğlu  

 

 

ÖZET 

Günümüzde, özellikle büyük yapılarda “Yangın Alarm Sistemleri” vazgeçilmez ve mutlak  olan 

önemli sistemlerdir. Yapının her bir noktasına yerleştirilmiş olan çeşitli sensörleri kontrol eden bir veya 

birden fazla panelden (yangın ihbar santralinden) oluşur. Alarm anında olası bir yangına karşı 

müdahale süresi oldukça önemlidir. Alarm durumunda yetkili personelin yangının nerede olduğunu 

tespit edebilmesi için mevcut yangın santraline gidip yangının hangi bölümde olduğunu anlaması 

gerekir. Daha sonra alarmın geldiği alana ulaşıp süreci başlatması veya sonlandırması beklenir. 

Projenin amacı bu süreyi kısaltmak üzerinedir. Mevcut alarm paneli ile uzaktan haberleşebilecek bir 

modül tasarlanacaktır. Mobil ve PC üzerinde bir ara yüz oluşturup, yangın anında “yangın ihbar 

santrali” yanına gidip-gelme süreci ortadan kaldırılmış olacak.  

 

Anahtar Kelimeler:  Fire Alarm, Fire Alarm Panel,Remote Monitoring/Control 

 

1. PROJENİN AMACI 

“Yangın İhbar Santralleri” uzun yıllardır kullanılan güvenlik amacı ile geliştirilmiş  yangın 

alarm sistemleridir. Yapının her bir noktasını kapsayacak şekilde yerleştirilen sensörler 

(detektörler, optik sensörler, akış anahtarları, sirenler vb.) kablolar yardımıyla bu santrale 

bağlanır. 7/24 bu sensörleri kontrol eden sistem her zaman aktif ve kararlı olmak zorundadır. 
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 Yangın anında sinyal aldığı sensöre göre yangının hangi bölümde olduğunu kullanıcıya 

bildiren santral işlevseldir. Fakat kullanıcı bu kritik süreçte mevcut panelin yanında gidip 

gelirken zaman kaybeder.  

Bu projede yangın ihbar santraline entegre edebilecek veya yalnız çalışabilecek PIC 

kontrollü bir modül tasarlanacak. Bu modülün Wi-fi ile haberleştirilerek PC veya Mobil 

cihazlara bilgi göndermesi sağlanacak. Aynı zamanda PC veya Mobil cihazlardan da bilgi 

alabilecek.  

Bu durumda yangın anında yetkili personelin santralin yanına gitmesine gerek 

kalmayacak. PC veya Mobil cihazından alarmın nereden geldiğini görüntüleyebilecek, 

gerekirse komut verebilecek. Böylece olası bir yangına müdahale etme süresi azalmış olacak. 

 

2. YÖNTEM 

Mevcut Yangın Alarm Paneline kablolar ile entegre edilecek olan PIC kontrollü bir 

modül tasarlanacak. Bu modül mevcut alarm panelinin yapısına bağlı olarak panelin içinde veya 

dışında yer alacak. Ayrıca isteğe bağlı olarak Alarm panelinden bağımsız çalışabilecek. PIC bir 

derleyici yardımıyla “C” makina dili kullanılarak programlanacak. Tasarlanacak olan modül 

çeşitli algılama sensörlerinden mevcut alarm paneline gelen kuru kontak  sinyallerini 

değerlendirecek. PIC’in her bir pin’i 1 sensörü denetleyecek. Dolayısıyla PIC üzerinde en az 

sensör sayısı kadar input olacak. Ayrıca mevcut alarm panelinin yapacağı bazı işlemlerini 

kontrol etmek için PIC modülünde outputlar olacak. Bu outputlar alarm panelinin alarmı 

onaylaması, iptal etmesi veya sirenleri susturması gibi işlere komut verecek.  

Modülün uzaktaki bir cihazla kablosuz haberleşebilmesi için Wi-Fi modülü 

kullanılacak. Wi-Fi modülü PIC ile aynı kart üzerinde olacak veya kablolar ile PIC modülüne 

bağlı olacak şekilde tasarlanacak. PIC ve Wi-Fi modülü UART protokolü kullanılarak 

haberleştirilecek.  

Birbirlerine entegre olmuş PIC modülü, Wi-Fi modülü ve Alarm Paneli uzaktan kontrol 

edilebilir olduğunda Jawa veya benzer programlarla PC’de bir arayüz tasarlanacak. Bu arayüz 

üzerinden Wi-Fi ile, PC’den modüle ve modülden PCye dijital komut (0/1) gönderip almak 

mümkün olacak. Kullanıcı bu arayüzde hangi sensörden alarm geldiğini görebilecek ve arayüz 

üzerindeki butonlar sayesinde alarm paneline çeşitli komutlar verebilecek. 
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3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu projenin en önemli çıktısı yangına müdahale süresini kısaltmak olacak. Yetkili 

personel alarm panelini uzaktan izleme ve kontrol etme sayesinde yangının nerede olduğunu 

tespit ederken zaman kaybetmeyecek. Ayrıca yangın anında Alarm paneli üzerinden yapılması 

gereken işlemleri uzaktan, hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor olacak.  

Tasarlanacak olan modül geliştirmeye açık aynı zamanda da farklı amaçlarla 

kullanılabilecek bir PIC kartı olacak. Programlamada küçük değişiklikler yapmak kaydıyla bir 

veya birden fazla cihazın, sensörün ya da bir makinanın durumlarını izlemek ve yine bu tür 

ekipmanlara komut göndermek amacıyla kullanılabilir olacak. 

 

4. KAYNAKÇA 

[1] CCS C ile PIC Proglamlama,Serdar Çiçek 
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BALIK ÇİFTLİKLERİNDE YERİNDE AŞILAMA 

YAPILMASINA OLANAK SAĞLAYACAK KARARLI BİR 

PLATFORMUN TASARIMI VE UYGULAMASI 
 

Mustafa YUBAŞ - Timur YALÇIN 

 

Çamlı Yem Besicilik Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Şirket Danışmanları  

Ahmet AĞRİŞ 

Akademik Danışmanlar 

Prof. Dr. Erol SEZER – Yard. Doç. Dr. Emrah BIYIK – Yard. Doç. Dr. Özgür KİLİT 

 

ÖZET 

Çamlı Yem Besicilik San. Ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen balık çiftliklerinde kullanılan mevcut balık 

aşılama sistemlerinin yetersizliğinden ve dezavantajlarından kurtulmak amacıyla yerinde aşılamaya 

olanak sağlayacak bir platform tasarlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla tasarlanacak olan 

platformda aktif ve pasif stabilizasyon sistemleri kullanılacaktır. Pasif sistem için simulasyon 

yazılımları kullanılacak olup, proje sonunda üretilmesi planlanan platformun test verilerini 

oluşturacaktır. Aktif sistem için ise 3DOF stabilizasyon sistemi kurulması planlanmaktadır. 

Tasarlanacak platform yardımıyla balık sağlığı ve iş gücü verimliliği artırılması hedeflenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Balık Aşılama, Pasif Sistem, Aktif Sistem, IMU, Stabilizasyon 

 

1. PROJENİN AMACI 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde, balıkların sağlığı için, belirli periyodlarda aşılanması 

gerekmektedir. Aşılama işlemi sayesinde hem ölüm oranları azalır, hem de balık gelişiminde 

iyileşme sağlanır. Bu süreç, tam otomatik makinelerle yürütülebilmekte ise de, ülkemizde emek 

yoğun yöntemler tercih edilmektedir. Bu sebeple yaygın uygulama; açık denizde, ağların 

yakınında konumlandırılan bir platforma aktarılan balıkların önce sakinleştirici verilerek 

hareketinin kısıtlanması, ardından da çalışanların balıkları tek tek iğne yardımıyla aşılaması 

şeklindedir. Bu süreçte platforma etki eden dış etmenler (rüzgâr, dalga, akıntı) platformun 
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sallanmasına neden olmaktadır. Platformun sallanması hem işin kalitesini düşürmekte, hem de 

balık sağlığını olumsuz etkilemektedir. 

 

Bu soruna çözüm olarak, proje kapsamında ilgili aşılama platformunun gövde tasarımının 

gerçekleştirilmesi ve sistemin dengelenmesi hedeflenmektedir. Platform yüzeyinin aktif sistem 

ile dengelenmesi maliyet ve enerji açısından uygun olmayacağından, aktif sistemin 

uygulanacağı alanların balıkların ve insanların çalışma alanıyla (Balık aşılama masaları) 

sınırlandırılması öngörülmüştür. Projede aktif sisteme ek olarak pasif sistemde kullanılması 

planlanmaktadır. Pasif sistem yardımıyla dış etmenleri sönümleyerek aktif sistemin iş yükünü 

hafifletmek amaçlanmaktadır. Balık Aşılama Sürecini uygulayan ve destekleyici kuruluş olarak 

projeye katkı sağlayacak olan Çamlı Yem Besicilik, projeye katma değer sağlayacaktır. 

 

2. YÖNTEM 

Tasarlanacak olan platform 2 sistemden oluşmaktadır; 

Pasif Sistemin Tasarımı  

Bu süreçte, platform üzerindeki çalışma alanı aktif sistem, platformun kendisi ise pasif sistem 

olarak tasarlanacaktır. Böylece aktif sistemin enerji tüketimi minimum düzeyde kullanılarak, 

geliştirilecek sistemin ekonomik anlamda verimliliği arttırılacaktır. 

Aktif Sistemin Tasarımı  

Aktif sistem için ise, aşılama tezgâhı ve tezgâh etrafında çalışmakta olan personelin bulunduğu 

zeminin aktif sistemle sabit hale getirilmesi planlanmaktadır. Bu sistem portatif olarak 

tasarlanacaktır. Ana aşılama platformunun dalgadan kaynaklı “roll”, “pitch” ve “heave” 

hareketlerine karşı tepki hareketi uygulayarak iş istasyonunun sabit kalmasını sağlayacak olan 

aktif süspansiyon sistemi 3 adet elektrik motoru tarafından sürülecektir.  Bu amaçla 

“stabilizing” kontrol algoritmaları kullanılacaktır. Dışarıdan gelecek hareketlerin 

algılanabilmesi için IMU (Inertial Measurement Unit) kullanılacaktır. İlk etapta PID kontrol ve 

sonrasında sistemin dinamik hareket modeli oluşturulduktan sonra gürbüz kontrol 

yöntemlerinin denenmesi öngörülmektedir. 

Tasarımın Geometrik, Dinamik ve Matematiksel Modellemesi 

Geometrik ve Dinamik Modelleme sürecinde Figes Firmasından destek alınacaktır. 

Matematiksel model sürecinde ise çıkarılacak olan diferansiyel denklemler ve hesaplamalar 

MATLAB kullanılarak modellenecektir.  

 



Yaşar Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2016  

 

Şekil 1: Aktif sistemin blok şeması 

 

Ön Prototip İmalatının Yapılması ve Test Edilmesi 

Simülasyon sonucunda elde edilen optimal tasarımın, belirlenen parametrelere uygun 

malzemelerin seçimi ile üretimi gerçekleştirilecektir. Prototipin ¼ ölçeğinde, 3m x 3m 

ebatlarında olması öngörülmektedir. Modelleme sonucunda elde edilen en olası iki model için 

imalat yapılması planlanmaktadır. İmal edilen prototiplerin yapay dalgaya maruz kaldığındaki 

performansı değerlendirilecek ve proje bazında nihai karar verilecektir. 

 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Balık aşılama işlemi, ülkemizde emek yoğun yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla 

kullanılan sistemler, verimliliği düşük, sarsıntıya karşı direnci olmayan sistemlerdir. Bu 

çalışmada, ilk defa yerli olarak aktif ve pasif olarak dengelemesi yapılmış bir aşılama platformu 

tasarımı gerçekleştirilecektir. Her ne kadar literatürde çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere 

tasarlanmış yüzen platformlar bulunsa da, bu çalışmanın balık yetiştiriciliği özelinde olması, 

projeye katma değer sağlamaktadır.  

Platformda oluşabilecek dezavantajlar, korozyon ve dead reckoning (IMU sensörde zamanla 

oluşabilecek referans kayması) gibi arızalardan oluşmaktadır. 
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pH/ORP METRE ve VERİ AKTARIMI 
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Akademik Danışman 
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ÖZET 

 

pH bir sıvının asitlik ve bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. ORP(Oxidation Reduction Potential) 

ise sıvılardaki oksijenin çözünebilme oranını gösteren bir ölçü birimidir. Projemiz havuzlardaki 

pH/ORP değerlerini istenilen değerde peristaltik pompa yardımı ile sabit bir şekilde tutmayı 

amaçlamaktadır. Değişken pH/ORP değerlerinin insan üzerindeki zararlarını en aza indirmeyi hedefler.  

 

 

1. PROJENİN AMACI 

Bu projenin amacı ilk olarak sıvı maddelerin pH/ORP değerlerinin ölçümünü ve kaydını 

sağlamayı hedeflemektedir. Daha sonra kaydedilen bu değerler, kablosuz iletişim aracı 

kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılır ve bu değerler arayüzde yansıtılır. Projenin ikinci 

amacı ise kayıt edilen bu verilerin, hazırlayacağımız arayüz aracılığıyla yazılan peristaltik 

pompanın kontrolü hedeflenmiştir.Peristaltik pompa referans çözeltisinden kullanıcının 

değerini değiştirmek istediği sıvıya pH dengesini sağlayacak miktarda sıvı pompalamayı 

hedeflemektedir. Bununla birlikte , pH  değerinin zamana bağlı değişimini grafiksel olarak 

çizilmesini sağlamaktadır. Bu proje havuzlarda, su depolarında anlık olarak pH kontrolü 

sağlamaya yarar. 
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2. YÖNTEM 

Projenin problemi aşağıda açıklanan yöntemler ile çözülecektir. 

Veri İletim Modülü ölçülen pH/ORP değerlerinin kayıt edilmesini ve bu değerlerin kablosuz 

bağlantı aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlar. Bu iletim kullanıcıya pH 

değerinin peristaltik pompa yardımı ile istenilen değere getirmesine olanak verir. Hazırlanacak 

olan uygulama arayüzü kullanıcıya kayıt edilmiş pH/ORP değerlerini görmesine olanak verir. 

Uygulama arayüzü Windows platformunda yazılacaktır. Aynı zamanda pH/Zaman değişim 

grafiğinin çizimi de bu arayüz ile sağlanacaktır. 

 

2.1. pH/ORP Ölçümünün Blok Diagramı          2.2. Veri İletim Modülünün Blok 

Diagramı 
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2.3. Sistemin Modül Diagramı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Şekil 1 

 

 

Sistemin modül diagramında gösterildiği gibi, mikroişlemciye bir adet güç kaynağı, wireless 

modülü ve BNC takılmıştır. pH probu ise BNC bağlantısı yardımı ile sisteme eklenmiştir. 

Probe ise Ph ve ORP değeri ölçülmek istenen sıvıya daldırılmıştır. Ölçülen değer bilgisayar 

ekranında kablosuz ağ aracılığı ile yansıtıldıktan sonra, kullanıcı tarafından yazılmış olan 

arayüz yardımı ile ulaşılması istenilen Ph değeri girilir. Değer girildikten sonra, diğer deney 

kabından peristaltik pompa yardımı ile alınan sıvı değerini değiştirmek istediğimiz kaba 

eklenir. Bu işlem boyunca ph-zaman değişimini gösteren grafik,yazılan arayüz sayesinde 

kullanıcıya ulaşır. 
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3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Sistemin kullanıcıya sağladığı avantajlar; pH/ORP değerlerinin kablosuz bağlantı 

aracılığıyla iletilmesidir. Bununla birlikte, pH dengeleme işleminin otomatik ve pratik olması 

ve kullanıcı arayüzünün sade ve anlaşılır olmasıdır. 

Sistemin dezavantajlari ise şu şekilde sıralanır; kablosuz haberleşme modülünün belli bir 

mesafe aralığında çalışabilmesi, pH/ORP probunun her kullanımda kalibre edilmesinin 

gerekliliği ve değişken ortam sıcaklığının hassas bir ölçüm yapılmasını etkilemesidir. 

Sistemin geliştirilebilir özellikleri ise daha kompakt bir tasarımın yapılabilirliği, kablosuz 

bağlantı mesafesinin arttırılabilirliği ve dış etkenlerden gelen zararları minimize etmesidir. 
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ÖZET 

Çanakkale İlinin Ayvacık İlçesinde bulunan 8,5MW kurulu gücündeki Tuzla Jeotermal Santralının 

UEDAŞ’a ait 34,5 kV elektrik dağıtım şebekesine mevcut durumda ve kapasite artışı durumunda 

bağlantısı analiz edilecektir. 

Tuzla bölgesine gelecek yıllar içerisinde aşağıda belirtilen üretim tesislerinin kurulması planlandığı 

bilinmektedir:  

• 2 adet 8,5 MW gücünde JES,  

• Tuzla JES’de 8,5 MW kapasite artışı,  

• Tahmini 1 adet 5 MW gücünde RES. [1] 

Tuzla JES için kapasite artışı ve Tuzla KÖK’e bağlanacak diğer elektrik üretim tesislerinin mevcut 

dağıtım şebekesine etkisi ve alternatif bağlantıların analizi için bir şebeke analiz yazılımında OG 

elektrik dağıtım şebekesi modellenecektir. Model içerisine Ezine TM OG barasından Ayvacık DM’ ye 

giden 2 fider ve Ayvacık DM üzerinden dağılan ana hatlar dâhil edilecektir. Ezine TM OG barasından 

çıkan diğer fiderler modele dahil edilmeyecektir.  

 

Anahtar Kelimeler:  

Güç Kalitesi, Jeotermal Enerji Santrali, Trafo Merkezi, Dağıtım ve Trafo Merkezi, Yük Akış, Reaktif 

Güç, Aktif Güç, Power World Programı.  
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1. PROJENİN AMACI 

Ezine, Tuzla ve Ayvacık bölgesinde 2009 yılında devreye yeni bir santral girmesi ile bazı 

sorunlar yaşanmıştır. Bu sorunları tespit etmek için 2010 yılında firma tarafından ölçüm 

yaptırılmış ve bu sonuçlara göre çözüm üretilmiştir. Bu raporun amacı 2016 yılında Çanakkale 

İlinin Ayvacık İlçesinde bulunan 8,5MW kurulu gücündeki Tuzla Jeotermal Santralının 

UEDAŞ’ a ait 34,5kV elektrik dağıtım şebekesine mevcut durumda ve kapasite artışı 

durumunda bağlantısının analiz edilmesi ve şebeke analiz yazılımında oluşturulacak modelleme 

ile açıklanmasıdır. Bu modellemede tüm ölçümler değerlendirilip, yük akış analizleri ile sorun 

tespiti yapılıp, olası çözüm yolları aranacaktır.   

 

2. YÖNTEM 

 

Enda Enerji A,Ş. Tarafından 2010 yılında hazırlanan rapordaki Ezine,Ayvacik ve Tuzla 

arasında kalan bölgenin yük akış şemaları incelendi.Bunun sonucunda bu bölgede kurulacak 

yeni sistem için tekrar yük akış şeması hazırlanması uygun gorüldü.Power World simülatör 

programı kullanılarak farklı güç sistemleri için hesaplamalar yapılabileceği görüldü. Yük akışı 

hesaplanmak istenilen sistem,ilk önce çizilerek gerekli giriş bilgileri girilir. Daha sonra bu 

bilgiler doğrultusunda program güç akışını hesaplar. Ayrıca oluşturulan bara, iletim hattı, 

reaktör, jeneratör, hat kayıpları tablolar halinde sunar. 

Programın Özellikleri:  

1. Her bir hattaki MW ve MVAr yük akışlarını hesaplar.   

2. Statik kapasitör ve reaktörlerden akan yükleri hesaplar.   

3. İstenirse jeneratörlerin reaktif MVAr gücü sınırlandırılabilir.   

4. İstenilen bara slack bara olarak alınabilir.   

5. Her bir hat için aktif ve reaktif kayıplar ile sistemdeki toplam kayıplar hesaplanır. Ve 

yazdırılır.   

Power World simülatöründe kullanılan en yaygın yöntem Newton-Raphson metodudur. Bunun 

nedeni Newton-Raphson' un çok sayılı baraları hızlı bir şekilde çözmesidir.[2] 
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Örnek: 

Tuzla DM ve Tuzla JES Modeli 

 

 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Ezine TM’de yapılacak ve mevcut durumda cezaya girilmesini engelleyecek bir çözüm, 

ileride şebeke yüklerinin değişmesi veya bu bölgede yeni enerji santrallerinin devreye 

girmesiyle tekrar revize edilmesi gerekebilir.  

 

4. KAYNAKÇA 

[1] Enda  Enerji AS tarafından hazırlanan 2010 Raporu 

[2] http://www.powerworld.com/files/TrainingI07VoltageControl.pdf 
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ÖZET 

Güneş enerjisi, dünya üzerindeki yaşamın sürdürülmesini sağlayan, çeşitli uygulama alanları 

bulunan, tükenmeyen,  temiz ve kolay erişilebilen bir enerjidir. Bu projeyi gerçekleştirmemizin asıl 

nedeni güneş enerjisi teknolojisinin gün geçtikçe öneminin artmasıdır. Bu çalışma, güneş enerjisini 

kullanarak elektrik enerjisi üreten fotovoltaik solar panel ile AC ve DC buzdolaplarını çalıştırarak, bu 

dolapların performans analizlerini Matlab ve Arduino uygulamaları yardımıyla karşılaştırılmasını konu 

almaktadır. 

 

1. PROJENİN AMACI 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında son zamanlarda en çok dikkat çeken 

kaynaklardan birisi güneş enerjisidir. Yakıt sorununun olmaması, çevre dostu olması, uzun 

yıllar sorunsuz olarak çalışması ve ülkemizin coğrafi konumuna bağlı olarak güneşlenme 

verimliliğinin yüksek olması nedeniyle büyük önem kazanmaktadır. Projenin amacı ise 

iklimlendirme için yaptığımız ölçümler ve analizler ile AC ve DC buzdolaplarının 

verimliliklerini kıyaslayarak bu kıyaslamaya maliyet hesaplarını da katarak genel performans 

ve verimlilik kıyaslamasını yapmak. Sonrasında fotovoltaik sistemlerin iklimlendirme 

projelerinde enerji ihtiyacını en verimli şekilde nasıl kullanılabileceğinin tespitini yapmak. 
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2. YÖNTEM 

Aşağıda gördüğümüz Arduino uygulaması ile sistemden ölçtüğümüz değerleri alarak 

Matlab Guide ile kullanıcı ekranında geçmiş ve anlık ölçümleri görüntüleyebileceğiz, bu 

ölçümler sayesinde buzdolaplarının performans ve verimliliklerini karşılaştıracağız. 

 

Aşağıda görmüş olduğunuz Matlab Guide uygulaması sayesinde sistemin anlık güç 

tüketimini göz önünde bulundurarak verimlilik karşılaştırmalarımıza devam edeceğiz. 

 

 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Sistemin avantajları; 

 Temizdir, çevreye ve canlıya zararsızdır, atık bırakmaz. 

 Fotovoltaik sistemler 25 yıldan daha uzun kullanım ömrüne sahiptir. 

 Düzenli ve sürekli bakım gerektirmez. 

 Elektriğin üretildiği yerde tüketim imkânı sunar 
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Sistemin dezavantajları; 

 İlk yatırım maliyeti yüksektir. 

 Günümüzde akümülatörün pahalı ve ömrünün kısa oluşu.  

 Sistemin elektrik üretim potansiyeli mevsimsel ve günlük hava değişikliklerden olumlu 

ya da olumsuz etkilenmektedir. 

 

Yaptığımız arduino-matlab uygulaması ileride geliştirilerek anlık enerji üretiminin akıllı 

telefonlardan takip edilebilinir ve büyük GES projelerinde arıza tespiti için alarm 

mekanizmasına dönüştürülebilinir.  

Alışveriş merkezlerinin, hastanelerin, okulların, hayvan çiftliklerinin, endüstriyel tesislerin, 

seraların iklimlendirilmesi fotovoltaik sistemler sayesinde daha ucuza mümkün olabilir.  

GES projelerine iklim olarak çok uygun olan ülkemizin enerji açığı kurulacak GES tesisleri 

sayesinde giderilebilinir. Enerji ihraç eden bir ülke olabiliriz. 

 

 

4. KAYNAKÇA 

[1] Güneş Enerjisi ve Teknolojileri , www.eie.gov.tr/yenilenebilir/g_enj_tekno.aspx 

[2] E.Güngör , "Güneş Enerjisi Sistemleri Tesisat Eğitimi " , Ankara , 2015. 

[3] Norm Enerji Sistemleri http://www.normenerji.com.tr/menu_detay.asp?id=8794 
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ÖZET 

Son günlerde artan fosil yakıt tüketimi ve buna bağlı olarak oluşan küresel ısınma, iklim değişikliği 

üzerinde etkili olmakta ve doğal dengeleri değiştirmektedir. Enerji ihtiyacı katlanarak büyüyen 

insanoğlu hızla tükenmekte olan fosil yakıtların yerine, güneş, rüzgar, jeotermal, dalga enerjisi gibi 

yenilenebilir ve temiz enerjilerden elektrik üretimi faaliyerleri içindedir. Yenilenebilir enerji alanında 

güneş enerjisi ile başı çeken rüzgar enerjisi gelecekte elektrik üretiminde önemli bir yere sahip 

olacaktır. Proje kapsamında çok küçük güçteki bir rüzgar türbini tarafından üretilmiş elektrik 

enerjisinin kullanıma hazır hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Enerjisi, Evirici, Akü Şarj Kontrol, Anahtarlamalı Güç Kaynakları 

 

1. PROJENİN AMACI 

Antik Çağlardan beri kullanılan rüzgar enerjisi, 19. yüzyılın sonlarına doğru elektrik üretimi 

için kullanılmaya başlandı.1920’lerde Amerikan pazarında kendine yer bulan ticari rüzgar 

türbinleri zamanla aerodinamiksel ve malzeme olarak büyük gelişmeler kaydetti. Sabit rotar 

hızı için değişebilen bıçak açıları, bıçakların daha hafif ve dayanıklı olması için fiberglassdan 

üretilmesi türbin verimlerini artırdı. Ancak rüzgar enerjisi hiçbir zaman süreklilik açısından 

güvenilir ve kilovat-saat başına düşen maliyet bakımından fosil yakıtların yerini alamadı.1973 

yılında yaşanan petrol krizi ile siyasetçiler ve bilim insanları fosil yakıtlara olan bağlılığı 

azaltmak için rüzgar enerjisi alanında daha fazla araştırma yapılması ve desteklenmesini 

kararlaştırdılar[1]. 

Günümüzde rüzgar enerjisi istatiklerine bakıldığında, Dünya Rüzgar Enerjisi Derneği’nin 

verilerine göre 2015 yılı sonunda Dünyadaki rüzgar santralleri kurulu gücü 435 GW değerine 
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ulaştı[2]. Aynı derneğin diğer verilerine göre 2014 yılı sonunda dünya pazarında kayıtlı 944,848 

tane küçük enerjili rüzgar türbininin toplam kurulu gücününde 830 MW değerine ulaştığı 

söylenmiştir[3]. Gelişmekte olan yeni yöntemlerle maliyetinin azaltılmaya çalışıldığı türbinler, 

büyük güçlü rüzgar santrallerinde kullanıldığı gibi kişisel kullanım alanınında yaygınlığını 

arttırmaktadır. 

Giderek artan rüzgar enerjisi pazarında, kişisel kullanım için kurulan ufak enerjili rüzgar 

türbinleri ile son tüketicinin aygıtlarını bağladığı priz vb. gibi elektriksel arayüzler arasında bazı 

güç elektroniği aygıtları gereklidir. Proje, bu ihtiyaca cevap vermek için ufak güçlü bir rüzgar 

türbininden üretilen elektrik enerjisinin elektriksel arayüze ulaşana kadar olan uygun hale 

getirilip günlük hayatımızdaki cihazlarda kullanılabilmesini içermektedir.  

 

2. YÖNTEM 

Düşük güçlü rüzgar türbinleri göz önüne alındığında piyasada bir çok örneğinin olduğu 

gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmada küçük boyutlu olması ve rüzgara göre yönünü 

değiştirebileceğinden verim açısından yat tipi rüzgar türbininin daha uygun olacağı 

belirlenmiştir. Yat tipi rüzgar türbinleri genellikle 24 veya 48 V-DC çıkışlı olmaktadır. Projenin 

blok diyagramı aşağıda verilmiştir. 

 

Evirici devresi 24 V-DC gerilimi 220 V-AC ye dönüştürmekte ve aynı zamanda rüzgar 

olmaması durumunda çıkışı şebekeye bağlayarak kesintisiz enerji sağlamaktadır. Evirici 

devrede, SG3524 entegresi ile Darbe Genlik Modülasyonu (Pulse Width Modulation) tekniği 

kullanılacaktır. Bu teknik düşük frekanslardaki harmonikleri düşürmek için kullanılan 

yöntemlerden biridir. Bir adet referans sinus sinyali ile taşıyıcı sinyal denilen yüksek frekanslı 

üçgen sinyalin karşılaştırılması ile yapılır. Saf sinus dalgasına olan yakınlığı frekans 

modülasyon oranı (Mf) ile kontrol edilebilir. 
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Mf = füçgen / fsinüs 

Bu yöntemle harmonikler kesin olarak yok edilemesede yüksek frekanslar kolayca 

filtrelenebilir[4]. 

Anahtarlamalı güç kaynağı devresi 24 voltluk aküye depolanan enerjiyi 5 ya da 12 volta regüle 

ederek gerekli entegre devreleri beslemektedir. Bu yöntemde, MOSFETler kullanım oranına 

(duty cycle) göre yüksek frekanslı kare dalgayla anahtarlama görevi yaparak voltajı 

ayarlamaktadır. Geleneksel güç kaynaklarına göre daha küçük boyutlu ve daha verimli bir 

yöntemdir[5]. 

 

Şarj kontrol devresi, entegre devrelerini besleyen akünün aşırı şarj ile zarar görmesini 

engellemek için düşünülmüştür. Türbinden gelen enerjiyi akünün doluluk oranına göre açıp 

kapayarak aküyü korumak amaçlanmıştır. Türbin çıkış gerilimi 24 Volt olduğundan şarj 

kontrolörü de bu değerlere uygun olarak tasarlanacaktır.  

 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Fosil yakıtların vazgeçilmezliğiyle beraber ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak için, çevre 

dostu ve ulaşılması güç alanlara elektrik sağlanması yönünden rüzgar enerjisi iyi bir alternatiftir 

ve gün geçtikçe kullanımı artmaktadır. Proje ilerleyen dönemlerde daha yüksek güçler için 

revize edilebilir. Ayrıca sisteme eklenebilecek enerji metre ile üretilen enerjinin miktarı 

kaydedilip uzun vadede istatistikler çıkarılabilir. 

 

4. KAYNAKÇA 

[1] M. Sathyajith, Wind Energy: Fundamentals, Resource Analysis and Economics. Springer. 

2006. 

[2] 'THE WORLD SETS NEW WIND INSTALLATIONS RECORD: 63,7 GW NEW 

CAPACITY IN 2015',  Word Wind Energy Association, 10 Şubat 2016, Web 

[3] SMALL WIND WORLD MARKET: BACK ON TRACK AGAIN ". Word Wind Energy 

Association. 17 Mart 2016, Web 

[4] D. Fewson, Introduction to Power Electronics. Arnold. 1998. p.92 

[5] D. Fewson, Introduction to Power Electronics. Arnold. 1998. p.125 
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ÖZET 

Akıllı ev otomasyonu  projesinin amacı engelli ve yaşlı insanların ev içinde elektrikle kontrol edilebilen 

cihazlarını akıllı telefon veya bilgisayar ile kontrol edebilmelerini sağlamaktır.Biz bu projede Android 

cihazdan yararlanacağız. Bu sayede hareket zorluğunu kolaylaştırmış olacak ve yaşam standartlarını 

yükseltmiş olacağız.Bu projenin insanlara sağlayacağı avantajlar ev içindeki her türlü değişiklikler 

anlık olarak izleynebilecek,  eve gelen ziyaretciler kameradan görüp tanınabilecek, tek tuşla sokak 

kapısını açılabilecek,herhangi olası güvenlik ihlallerinde alarm çalacak ve panik butonu sayesinde 

kişinin yakını bilgilendirilecektir. Projede esneklik açısından akıllı prizler kullanılacak ve bu sayede 

elektrikli her alet ile Wi-Fi üzerinden röle tetiklenerek haberleşme sağlanacaktır. Akıllı prizler röle-Wi-

Fi transceiver modülü-güç dönüştürücü-adaptör içermektedir. Projede merkezi kontrolcü için ARM 

işlemci ve sensör bilgilerini toplamak için mikro kontrolcü kullanılmaktadır. Sistem bir modem aracılığı 

ile Web Server olarak çalışan Wi-Fi transceiver modülüne Yerel Ağ(LAN) protokolleri kullanılarak 

gönderilen komutlarla akıllı prizin sistemleri açıp-kapatması veya sensörlerden veri toplaması esasına 

göre çalışmaktadır. Bu sayede evin içindeki tüm cihaz ve sistemlerin durumu tek bir cihazda 

görüntülenebilmekte ve bu sistemler yine bu tek cihaz sayesinde kontrol edilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Wi-Fi, Röle, Wi-Fi transceiver, Güç dönüştürücü, Adaptör, ARM işlemci, Mikro 

kontrolcü, Sensör, Yerel Ağ(LAN)    

 

1. PROJENİN AMACI 

Akıllı Ev Otomasyonu projesi Raspberry Pi kartının merkezi kontrolünde ESP8266-01 Wi-Fi 

transceiver kartı ve Arduino kartı kullanılarak sensörlerden gelen verileri toplamak ve akıllı 

prizlere yine bu modüller kullanılarak Wi-Fi üzerinden istek yollayıp rölelerin tetiklenmesi 
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üzerine kurulu olacaktır. ESP8266-01 modülü, mobil platform geliştiricilerine ucuz ve yüksek 

performanslı Wi-Fi ile çalışan yenilikçi sistemler geliştirme olanağı tanıması için 

üretilmiştir[1]. Raspberry Pi kredi kartı büyüklüğünde bir kart olup, üzerinde RAM, ARM 

marka işlemci, seri USB, Ethernet ve HDMI portları bulunan mini bir bilgisayardır ve Phyton 

dili ile programlanabilmektedir[2]. Arduino da C++ ile geliştirilmiş bir programlama dili 

kullanılarak programlanmaktadır[3]. Raspberry Pi kartının hafızasına yüklü Phyton dilinde 

yazılmış kodlar kullanılarak oluşturulmuş başka bir web server ile Raspberry Pi’ın tüm 

ESP8266-01 entegre devreleriyle Wi-Fi üzerinden haberleşmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede 

son kullanıcı Android akıllı cihazı üzerinden Raspberry Pi’ye bağlanıp, bu kartın kontrol ettiği 

yerel ağa bağlı IP’lerin temsil ettiği akıllı prizlere, dolayısıyla bu prizlere bağlı olan elektrikli 

cihazlara veri gönderip onların çalışmasını sağlayabilecektir. Aynı zamanda sokak kapısının 

ziline basan bir ziyaretçinin kapı önündeki görüntüsü alınarak kullanıcıya iletilmesi ve son 

kullanıcının gelen kişinin kim olduğuna dair bilgi alıp onaylamasına göre  kapının açılmasıda 

sağlanacaktır. Kablosuz iletişim ev içerisindeki kablo ve tesisat sorununuda ortadan kaldıracak, 

yaşlı veya engelli kullanıcıya da vereceği rahatsızlık önlenecek, ayrıca olası tehlikelerin de 

önüne geçilebilecektir. 

 

2. YÖNTEM 

 

Proje Wi-Fi özelliğine sahip cihazların, alıcı ve verici bilgisi kullanılarak kablosuz şekilde 

merkezi sistem ile haberleşmesini sağlamak ve sensörlerden gelen bilgilerin de bu merkezde 

toplanılmasıyla ev içindeki bilgilerin anlık olarak kullanıcıya aktarılması hedeflenmektedir. 

Sistemin kablosuz bağlantısı için bir modem ile Wi-Fi protokolü kullanılmaktadır. ESP8266-

01 modülleri html kodları kullanılarak programlanmaktadır. Arduino, sensör değerleri için 

analog pinleri kullanarak veri toplamakta ve bu verileri ESP8266-01 transceiver’a 

aktarmaktadır. Her akıllı prizde bulunan ESP8266-01 transceiver’lar, Raspberry Pi ve Android 

cihaz modeme bağlanarak yerel ağa dahil olurlar. Bu cihazlara atanan statik IP’ler sayesinde 

son kullanıcı isterse Android cihaz üzerinden merkezi kontrolcü olan Raspberry Pi’ye bağlanıp, 

isterse de ağdaki herhangi bir ESP-01 entegresine bağlanıp veri alışverişi yapabilir. Fakat bunun 

için kullanıcının o ESP8266 modülünün static IP’sini bilmesi ve internet tarayıcısı kullanarak 

ESP modülünü ve bağlı olduğu cihazı kontrol etmesi gerekmektedir. Raspberry Pi kullanıcıyı 

bu zahmetten kurtararak onun yerine bu işi yapmaktadır fakat Raspberry Pi’nin arızalanması 

durumunda bu da kullanışlı bir yöntem olacaktır. Dinamik IP sorununu ortadan kaldırmak için 



Yaşar Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2016  

her bir ESP entegresinin statik IP alması sağlanacak gerekirse MAC adresinden tanımlama 

yaptırılacaktır.  

 

  

                                        Sistemin bağlantısı ve network ağı  

 

 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

 

Şekil 1-a) Akıllı Priz içindeki elektronik elemanlar ESP-01 transceiver, röle,güç ve güç 

dönüştürücü 
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Şekil 1-a’da görüldüğü üzere sistem Akıll Prizler aracılığı ile çalışmaktadır. Kapalı bir kutu 

içerisine koyulacak olan devre elemanları herhangi bir elektrikli aletin uzaktan haberleşme ile 

açılıp kapatılmasını sağlayacaktır. Tak- çalıştır mantığı ile ev sistemlerine esneklik 

kazandıracak bir çözümdür. Tüm bilgi alışverişinin ve kontrolün kablosuz sağlanması ev 

içerisindeki kablo ve tesisat probleminide ortadan kaldıracaktır. Sadece bir modem, sistem 

kontrolü için bir merkezi kontrol kartı ve akıllı Prizler ile yaşlı ve engelli insanlar için yaşam 

kalitesi artacaktır. 

  Sistem ilerde “ Nesnelerin İnterneti “ kavramının gelişmesi ile kendini yenilecek ve 

zamanla ivme kazanacaktır. Bir diğer geliştilebilir taraf ise kullanıcılardan gelen geribildirimler 

ve özel tasarımlar olacaktır. 

Problemin en büyük dezavantajı Wi-Fi sistemlerin dışarıdan müdahale ile hack 

edilebilir olmasıdır. Ayrıca yöntem kısmıda belirtilen eğer akıllı prizlerin static IP bilgisi ev 

dışından kişilerce elde edilirse bu kişiler belli sistemlere ev sahibinin izni ve kontrolü haricinde 

müdahale edebilecektir. Bunun için sisteme ait özel güvenlik yazılımları geliştirilmelidir. 

 

4. KAYNAKÇA 
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ÖZET 

Son yıllarda bilgisayar ve haberleşme teknolojilerinin gelişmesiyle transfer edilen ve oluşturulan veri 

miktarında devasa bir artış gözlemlenmektedir. Bu nedenle, özellikle veri saklama kapasitesi yüksek ve 

uzun süreli saklama gerçekleştirecek olan uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Projede bu soruna 

yönelik bir çalışma yapılmaktadır. Veri depolama yöntemi olarak organik moleküllerin kullanılması son 

10 yılda uygulama aşamasına gelmiştir. Bu uygulamada ise belirli algoritmalar kullanılarak bir metin 

dosyasını, DNA molekülleri ile kodlayıp mevcut diziliminin organik ortamda uzun süreli depolanması 

ve benzer DNA sıralamalarının biyolojik analizler sonucu belirlenmesinden sonra dizilimin içerdiği 

sayısal verinin elde edilmesi gerçekleştirilecektir. Tüm bu operasyonlar kullanıcı dostu bir ara yüzde 

sunulacak ve gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Veri depolama, organik moleküller, enkode, dekode 

 

1. PROJENİN AMACI 

Son teknolojik gelişmelerle beraber organik molekül tabanlı dijital veri saklama sistemleri bu 

alanda yeni bir jenerasyon olarak görülmektedir. Bu sistem peta bayt (PB) biriminde veriyi basit 

bir organik elemanın içinde saklayabilmektedir [1]. Fakat enkode ile dekode işlemleri ve 

biyolojik uygulama işlemleri hatalara açık uygulamalardır. Bu nedenle projenin amacı, 

oluşabilecek hataları en aza indirmek ve bu sisteme uygun bir kullanıcı ara yüzü tasarlamaktır. 

Bu projenin son önemli noktası ise, bu biyolojik elemanlarla veri saklama işlemini pratikte 

gerçekleştirmek ve deneysel sonuçlar almak olacaktır.  

 

Projenin çıktısı olarak Java yazılım dili ile oluşturulan bir kullanıcı ara yüzü ve enkode/dekode 

algoritmalarının, dijital veriyi bir DNA sıralamasına verimli ve etkili bir şekilde dönüştürülmesi 

gözlemlenecektir. Projenin ilk adımında, "Java Swing Tool" kullanılarak bir kullanıcı ara yüzü 

oluşturulacaktır. Bir sonraki adım ise ikili değer dönüştürme algoritmasını uygulamak ve buna 

gerekli olan testleri uygulamak olacaktır. Daha sonra enkode ve dekode algoritmaları 
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uygulamaya eklenecek, gerekli testleri uygulanacak ve son adım ise enkode ve dekode 

algoritma sonuçlarını gösterebilmek için kullanıcı ara yüzüne görsel öğeleri eklemek olacaktır. 

Bunlara ek olarak bütün işlemler bittiğinde, genel sistem testleri uygulanacaktır. 

 

2. YÖNTEM 

Proje dahilinde hazırlanan programda kullanıcıya sunulan iki farklı giriş tipi mevcuttur. Bunlar; 

 Metin dosyası: Metin dosyası, program çıktısı olarak DNA dizilimi 

oluşturulacak olan sayısal veriyi içermektedir.    

 DNA dizilim dosyası: Bir sayısal verinin DNA dizilimi karşılığını temsil eder. 

Mevcut DNA diziliminin sayısal veri karşılığının elde edilmesi için bu veri tipi 

program girdisi olarak kullanılmaktadır.  

Sistem fonksiyonları Şekil 1’deki gösterilen çalışma akışına göre ASCII’den İkili Sayıya 

dönüşüm, enkode, dekode, İkili Sayı’dan ASCII’ye dönüşüm şeklinde sıralanabilir. 

 ASCII’den İkili Sayıya dönüşüm: Program girdisi olan metin dosyasının, ikili 

sayı sistemine dönüştürülmesi işlemidir. 

 Enkode: Program dahilindeki üç farklı algoritmadan birini kullanarak, metin 

dosyasının DNA dizilim karşılığının oluşturulması işlemidir [2].  

 Dekode: Program girdisi olan DNA dizilim dosyasının, ikili sayı sistemine 

dönüştürülmesi işlemidir. 

 İkili Sayıdan ASCII’ye döünüşüm:  DNA dizilim girdisinin sayısal veri haline 

getirilmesi için dekode fonksiyonu sonucu elde edilen çıktının ASCII veri 

tipine dönüşümünün gerçekleştirilmesidir.  

 

Şekil-1 Program akış şeması. 
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3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Proje dahilinde öne sürülmüş olan hedefler başarıyla gerçekleştirilmiş olup mevcut yazılım 

içerisinde yada ara yüzde oluşabilecek kullanıcı hataları ön görülerek gerekli tedbirler 

alınmıştır. Şekil 2’de örnek bir metnin DNA karşılığının oluşturulması gösterilmiştir. 

Şekil-2 Örnek bir metnin DNA karşılığının oluşturulması. 

4. KAYNAKÇA 
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ÖZET 

OGS geçiş sistemleri gerek sitelerde, gerek işyerlerinde, gerekse özel otopark alanlarında 

kullanılmak amacıyla tasarlanmış üst düzey kontrol sistemleridir. “Otopark giriş çıkışlarında 

kullanılmak üzere OGS sistemi” başlıklı projemizde bu kontrol sistemini tasarlamaya yönelik, UHF 

Etiket, okumak için anten ve elektronik kart tasarımı yapılarak, düşük maliyetli ve yerli üretim ile 

ekonomimize katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda tasarlanacak antenin kazanç, 

verimlilik ve mesafe gibi parametreleri göz önünde bulundurularak uygun anten CST programı 

üzerinden tasarlanacaktır ve S11 (geri dönme ve yansıma oranı) gibi gerekli parametreler istenilen 

değerlere çekilecektir. 

Anahtar Kelimeler: RS500, mikroişlemci, sinyal, forklift, yama anten 

 

1. PROJENİN AMACI 

Bu projenin amacı, OGS otopark sistemlerinde kullanılmak üzere Patch anten ve 

mikroişlemci programı tasarlamaktır. Projedeki öncelikli hedeflerimiz; geniş frekans bandı 

aralığına sahip ve 860-880 MHz frekans aralığında çalışabilir anten tasarlamak ve bu antenin 

boyutlarını en minimum düzeyde tutarak seri üretim için maliyeti düşürmektir. Piyasada 

kullanılan sistemlerin birçoğunda, araçların aynı anda geçmesi, yoldan geçen herhangi bir 

aracın etiketinin okunması, istenilen mesafede bariyerin açıp kapatma yapamaması gibi 

sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar tasarlayacağımız ürün ile ortadan kaldırılacaktır. 
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2. YÖNTEM 

“Otopark giriş çıkışlarında kullanılmak üzere OGS sistemi” başlıklı projemizin tasarımı 

yapılırken iki ana kısım üzerine yoğunlaşılmıştır: 

i)  Anten dizisi ve etiket 

ii) Haberleşme modülleri ve PIC Mikroişlemci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Şekil 1. Projemizin ana devre akış şeması. 

Anten dizisi için Friis İletim Denklemi kullanılmış olup bulunan parametreler sayesinde 

antenin özellikleri istenilen şekilde ayarlanmıştır. Bu istenilen özellikleri kısaca antenin 

harcayacağı güç ve sinyalinin etkili mesafesi şeklinde özetleyebiliriz [1]. 

Mikroişlemci 
Modülatör 

Anten 

PC/Monitör  

RS500 

Verici (Transmitter) 

) 

Etiket 
Anten 
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  (1) 

  

Anten kayıplarını düşürmek için empedans uyumu sağlanmalıdır. Bu işlem Yarım Dalga 

Dönüştürücü yöntemi kullanılarak yapılmıştır [2].  

 

Bariyer kontrol programı anten tasarımıyla eş zamanlı sürdürülmektedir. 

 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

  

Aşağıda tasarlanmış 2 x 1’lik bir anten dizisinin CST’deki tasarım görüntüsü ve S11 değerleri 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 2 Tasarımda yapılan 2 x 1’lik bir anten dizisi ve besleme noktası. 

 

 

Şekil 3 Tasarımda yapılan antene ait geri dönüş kaybı (S parametresi). 
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Çalışmalar doğrultusunda S parametresinin istenilen bant aralığında istenilen değerde 

olduğu gözlemlenmiştir. Basıma hazır hale getirilen anten düşük maliyet, yerli üretim, uygun 

mesafe ve minimum tehlike riski gibi avantajlara sahiptir. Dezavantaj olarak yağmurlu 

havalarda sinyal mesafesinin düşmesini sayabiliriz. Sistem gelecekte birçok alanda 

kullanılabilir. Buna örnek olarak, gerekli düzenlemelerle Forklift arabalarında güvenliği 

sağlamak için uygulanması gösterilebilir. 

 

4. KAYNAKÇA 
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ÖZET 

 Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bitirme projesi dersi kapsamında yapılmakta olan 

“Bağlaşık Hatlı Bant Geçiren Filtrelerin Tasarımı ve Uygulanması” isimli bu projede belli ve geniş 

frekans bantlarında çalışacak yüksek frekans bant geçiren filtrelerin tasarımı ve uygulaması 

hedeflenmiştir. Proje hedef uygulama olarak ilk etapta bir geniş bant alıcı-verici kullanılacak olan 

çoklayıcı anahtar (switch multiplexer) için sekiz farklı bağlaşık hatlı bant geçiren mikroşerit hat filtre 

prototiplerinin tasarımı ve uygulanması amaçlanmaktadır. Filtreler 2-4 GHz, 4-6 GHz, 6-8 GHz, 8-9 

GHz, 9-10 GHz, 10-11 GHz, 11-14 GHz, 14-18 GHz frekans bantlarında çalışacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Filtre, Bant Geçiren, Frekans Geçirgenlik Performansı 

 

1. PROJENİN AMACI 

Filtreler bir çok RF Mikrodalga uygulamalarında önemli bir yere sahiptir. Farklı 

frekansları ayırmak ya da birleştirmek için kullanılırlar. Elektromanyetik spektrum sınırlı ve 

paylaşılmak zorunda olduğundan; filtreler RF Mikrodalga sinyallerinin, atanan spektral sınırlar 

içinde seçmek ya da sınırlanmak için kullanılırlar. Kablosuz iletişim gibi gelişmekte olan 

uygulamaların giderek, daha yüksek performanslar, daha küçük boyutlar, daha hafif ve daha 

ucuz  gereksinimler filtre tasarımının önemini göstermektedir [1]. 

 

Bu proje kapsamında ortaya çıkacak olan filtreler ilk etapta bir geniş bant almacın 

parçası olan çoklayıcı anahtarda kullanılacak. Bu bağlamda filtreler 2 GHz’den 18 GHz’e kadar 

oldukça geniş bir frekans spektrumunda sekiz farklı bant aralığında filtreleme işlevi görecek. 
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Bunun yanında filtrelerin ayrı ayrı kartlarda bulunarak basılması, kartların başka askeri ve sivil 

uygulamalarda bant geçiren filtre amacıyla kullanılmasına olanak vermektedir. 

 

2. YÖNTEM 

Bir filtrenin tasarımı ve uygulanması genel olarak; istenilen filtre performansına göre 

hesaplamalar, bu hesaplamaların RF ve mikrodalga parça tasarımında kullanılabilen devre 

tabanlı bir paket yazılımda simülasyonlarla sağlanması, elde edilen simülasyon sonuçlarına 

göre filtre prototipinin baskı devrelerinin üretilmesi ve üretilen prototiplerin laboratuvar 

ortamında test edilerek beklenen performansların doğrulanması şeklinde özetlenebilir. Bir filtre 

tasarımının başarılı olduğuna karar verebilmek için, amaçlanan frekans tepki performansı en 

önemli kriterdir. Bu projede filtrelerin, frekans tepki performanslarının, amaçlanan frekans 

tepkilerine ne kadar uygun olduğu, ilk olarak prototiplerin üretilmeden önce simülasyon 

sonuçlarıyla,  prototiplerin üretilmesinden sonra ise, laboratuvarda yapılacak test sonuçlarıyla 

doğrulanacaktır. Proje tamamlandığında ortaya çıkacak olan filtreler Şekil 1’de gösterilen 

sistemde kullanılacaktır. 

 

Şekil 1 Projenin blok diyagramı 

Filtrelerin tasarımı yapılırken araya giriş kaybı yöntemi kullanılmaktadır. Bir diğer 

yöntem olan görüntü parametreleri yöntemi bazı uygulamalar için kullanışlı filtre tepkisi 

oluşturabilir fakat tasarımı iyileştirmenin metodik yolu bulunmaz. Aynı zamanda, araya giriş 

kaybı yöntemi, sistematik bir şekilde istenen tepkiyi oluşturmak için geçirme bandı ve 

durdurma bandının genlik ve faz özellikleri üzerinde yüksek bir denetim derecesine olanak 

sağlar [2]. 

Teorik hesaplamalara göre filtreler üretilmeden önce AWR Microwave programıyla 

bilgisayar ortamında test edilecektir. AWR Microwave Office, her çeşit RF ve mikrodalga parça 

tasarımında kullanılabilen devre tabanlı bir paket yazılım programıdır [3]. Bu projede özellikle 
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fitrelerin frekans performanslarıyla ile ilgili olarak, mikroşerit hat kalınlıkları, uzunluklarını ve 

boşluklarını ayarlamak ve belirlemek amacı ile kullanılacaktır. 

AWR Microwave Office simülasyon sonuçlarına göre üretilen prototipler laboratuvar 

ortamında test edilerek frekans tepki performansları değerlendirilecektir. Devre ağ analizörü, 

yüksek frekans devrelerinde S parametrelerini, kayıpları ve yansımaları ölçmeye yarayan ölçüm 

aletleridir. Doğru kalibrasyon yapılması durumunda yüksek frekanslarda geri dönüş kayıplarını 

çok doğru bir şekilde hesaplayabilirler. Projede kullanılacak frekansın yaklaşık 2 GHz ile 18 

GHz arasında olduğu düşünülerek, bölümümüzün Anten ve Mikrodalga laboratuvarında 

bulunan Anritsu markalı VNA Master MS2028C kullanılmaktadır. Kullanılan bu devre ağ 

analizörünün hakkında daha detaylı bilgiye [4]’den ulaşılabilir. 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Proje kapsamında ortaya çıkacak olan prototiplerin simülasyonları tamamlanmış olup 

üretim aşamasına geçilecektir. Mevcut simülasyon sonuçlarından  örnek olarak Şekil 2’deki 6-

8 GHz frekans bandında çalışan filtre simülasyonu görülebilir. 

 

Şekil 2 6-8 GHz frekans bandında çalışan bant geçiren filtre simülasyonu. 

 

 



Yaşar Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2016  

4. KAYNAKÇA 

[1] J.-S. Hong, Microstrip Filters for RF / Microwave Applications 2nd Edition, John Wiley & 

Sons Inc., 2001. 

[2] D. M. Pozar, Microwave Engineering 4th Edition, John Wiley & Sons Inc., 2012. 

[3] National Instrumens, http://www.awrcorp.com/products/microwave-office. 

[4] Anritsu, https://www.anritsu.com/en-US/test-measurement/products/ms2028c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yaşar Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2016  

ENDÜSTRIYEL SISTEMLERDEN VERI TOPLAMA VE 

ÜRETIM YÖNETIM SISTEMI TASARIMI 
 

Ege Deniz KÜÇÜK 

 

İnan Çelik Kalıp Montaj Sanayi Tic. Ltd. Şti. 

 
Şirket Danışmanı 

 

Erkan DURGUN (Endüstri Mühendisi) 
 

Akademik Danışman 

 

Dr. Mahir KUTAY



Yaşar Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2016  

 

ÖZET 

 
Geçmişte, imalat yapan makinelerin kontrolü; kafa karıştırıcıydı, tahmin edilemeyen hatalar 

oluştuğunda buna tepki vermesi zordu ve hatta bazen hayal kırıklığı yaratıyordu. Kompleks işlemlerden 

dolayı nedeni anlaşılamayan kayıplar ve yoğun çalışma ortamı; ekonomik kayıplara, çalışma saatlerinin 

verimsizleşmesine ve geçmişe dönük iş emirlerinin görüntülenemez ve analiz edilemez olmasına neden 

oldu. Son zamanlarda – teknolojinin gelişmesi ile birlikte – sistemler kontrol edilebilir ve hassas hale 

geldi. Dizayn edilen sistem ile birlikte, üretim hattının tüm adımlarını yönetmek gerçek zamanlı veri 

toplama tabanlı elektronik sistem ile eskisinden daha kolay olacaktır. Projenin amacı sistemleri her 

zamankinden daha kullanışlı ve verimli hale getirmektir. Önceden, çalışılan şirket üretimden aldığı 

verileri günün sonunda makineleri tek tek gezerek topluyordu. Bundan ötürü kullanılan metot 

problemlere neden oluyordu. Açıklamak gerekirse, terminal tasarımı; verileri dijital toplayarak daha 

kesin üretkenlik analizini, baskı makinelerinde oluşan hatalara –nedenleri ile birlikte- hızlı cevap 

verebilmeyi, operatör takibi imkânını arttırmayı, geriye dönük dokümanların ve iş emirlerinin anlık 

görüntülenmesini, üretim sürecinin esneklik kazanmasını ve yaklaşık olarak yüzde yüze kadar 

verimliliğini arttırmasını sağlıyor. Dizayn edilen aygıt ana bilgisayardaki veri tabanı ile Ethernet portu 

üzerinden TCP/IP protokolü ile haberleşiyor. 

 

Anahtar kelimeler: veri toplama, veri tabanı ile haberleşme, endüstriyel otomasyon, 

bilgisayar entegreli imalat, üretkenlik analizi, üretim yönetim sistemleri 
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1. PROJENİN AMACI 

 

Projenin amaçlarından bahsetmek gerekirse; baskı sayısı, çalışan takibi, baskı 

makinalarından manuel, el ile girilerek, veri toplanması ve ayrıca verimlilik analizlerinin 

yapılmasını kolay kılacaktır, en önemlisi bunlar bir terminal yardımı ile eş zamanlı olarak 

ofisteki bilgisayara kurulacak ara yüz ile gerçekleştirilebilecek. Böylece, neredeyse tüm veriler 

anlık olarak yüksek doğruluk payıyla işlenecek ve Endüstri Mühendisleri tarafından yapılacak 

olan gerekli hesaplamalarda büyük avantaj sağlayacak. Bunların yanı sıra; operatörün yaptığı 

kalite kontrol kayıtları, günlük üretim kapasiteleri, maliyetleri, çalışanların ne kadar verimli 

çalıştığını gösteren iş emrinin başlama-bitiş süreleri, makinaların duruş nedenleri ve arıza 

kodları tek tek terminal aracılığıyla gönderilebilecek. 

 

2. YÖNTEM 

 

İlk kısımda belirtilen toplanması gereken verileri sağlıklı bir biçimde toplayabilmek için 

cihaz tasarlanacaktır. Cihaz olabilecek en uygun şekilde; mikrodenetleyici devresi, nümerik tuş 

takımı, barkod okuyucu (şirket tarafından son karar verilmediği için cihazda olup olmayacağı 

kesinlik kazanmamıştır), LCD ekran, SD kart, gerçek zamanlı saat, yön tuşları, LED 

indikatörler ve butonlar içermektedir.[1] Bu bileşenler yardımıyla makine başındaki operatör 

bilgileri el ile girecek ve gönderecek. Operatör verileri girdikten sonraki kısım 

mikrodenetleyiciye yüklenen yazılım ile TCP/IP protokolü kullanılarak gönderilecektir. Veri 

‘string’ olarak yaklaşık 32 bayt büyüklüğünde; kaynak adresi, hedef adresi, zaman damgası, 

operatör kimlik numarası, bilgi ve eğer gönderici ise ‘FFh’ ya da alıcı ise ‘01h’ etiketleri ile 

birlikte gönderilecektir. Ayrıca, özel yerel ağ kurularak, sisteme internet üzerinden gelebilecek 

olan tehlikelerden koruyarak bir nevi güvenlik sağlanmış olacak. TCP/IP protokollerinin 

katmanlarında neler yapılacağı şöyle özetlenebilir: Uygulama katmanında, gönderilen veriler 

‘.php’ veya ‘.xml’ dosya tiplerinde kaydedilir ve bu dosyaların içindeki kodlar direk olarak veri 

tabanındaki ilgili tabloyu çağırır. Taşıma katmanında, UDP ve TCP arasından veri doğrulama 

özelliği olan TCP protokolü kullanıldı, çünkü bu projede en önemli nokta verilerin doğru 

ulaşmasıdır.[2] Ağ katmanında, verilerin gideceği adresi olabildiğince kısa tutmak adına ve veri 

büyüklüğünün küçük tutulması için 32 bitlik boyuta sahip IPv4 kullanılacaktır.[3] Ayrıca 

fabrikadaki aynı ağda bulunan cihaz, bilgisayar ve benzeri sayısı IPv4 sistemini kullanmakta 

sakınca oluşturmamaktadır, bilindiği üzere bu sisteme 255 tane farklı adres atanabilir. Elektrik 
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kesilmeleri ve cihazda oluşan arızalar sebepleriyle veri kaybını engellemek için belirli 

aralıklarda SD karta veriler kaydedilmektedir, öyleyse veri kaybı minimumda tutulmuş 

olacaktır. Son olarak fiziksel katmanda, Ethernet kablo kullanılarak daha verimli iletişim 

sağlanmasına olanak sağlayacak. Proje iki bölüm tarafından yürütülen ortak bir proje 

olduğundan, sistem tasarımında donanım kısmı, haberleşme, mikrodenetleyici programlama ve 

arayüzünün tasarımı ve php programlama Ege Deniz Küçük tarafından, yerel ağ kurulması, veri 

tabanı oluşturma, arayüz tasarımı ve veri yönetim analizleri Bilgisayar Mühendisliği bölümü 

öğrencileri tarafından yapılacaktır. 

 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak, proje çıktısı tasarlanacak olan cihazdır. Cihaz verileri doğru bir şekilde 

ikinci kısımda belirtilen yollarla veri tabanına girdiği sürece sistem doğru ve kesin 

çalışmaktadır denilebilir. Sistemin avantaj ve dezavantajları aşağıda sıralanmıştır: 

 

 

Avantajlar: Hatalar karşısında ani tepki verebilme, verimlilikte artış ve buna bağlı daha doğru 

analizler, cihaz arızası durumunda verileri SD karta kaydederek veri kaybını önleyebilme, 

üretim bandına esneklik kazandırma, kalıp stokları ve baskı sayısının anlık durumu, evrak 

gerekmeden iş emri gönderimi ve her ne kadar analog cihaz olsa da kayıtları dijital olarak 

saklayarak kâğıdın dezavantajını ortadan kaldırmasıdır. 

 

Dezavantajlar: Operatör tarafından kullanılması (insan faktörü), yanlış kullanımın cihaza zarar 

vermesi, titreşimli ortamlara dayanıksız olması ve açık kaynak kodlu olmasıdır. 
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ÖZET 

İnsansız hava araçları teknolojik gelişmelerin lokomotif ürünlerinden olup her geçen gün 

günlük hayatlarımızda kullanım amaçları ve önemi artmaktadır. İş bu proje otonom uçuş 

sistemine sahip, kullanıcıyı takip ederek ışığın yetersiz olduğu durumlarda kullanıcının 

değişken güzergâhını aydınlatma kabiliyetine sahip bir insansız hava aracının geliştirilmesi 

amacını gütmektedir. Üretilen UAV gerekli aydınlatma, manevra, uçuş, takip özelliklerini 

sağlayabilecek donanımdadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Drone, İnsansız Hava Aracı, Otonom Uçuş, Aydınlatma 
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1. PROJENİN AMACI 

Özellikle gece gerçekleştirme gerekliliği olan arama kurtarma operasyonları ya da hobi 

aktiviteleri sırasında kullanıcının güzergâhını takip edebilecek ve bu güzergâh boyunca emin 

olarak yürümenin gerektirdiği minimum aydınlanma miktarı olan 20 lüksü (İşçi Sağlığı ve  İşçi 

Güvenliği Tüzüğü sağlayabilecek kabiliyette bir hava aracı, kullanım amacını bulabilecek bir 

ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

2. YÖNTEM 

 

14.02.2016 tarihli test ve kalibrasyon uçuşundan bir fotoğraf 

 

 Aydınlatmada kullanılacak hava platformu tasarımı 

Aydınlatma modülünü taşıyacak hava aracı otonom uçuş özelliğine sahip olup açık 

alanlarda kullanıcıyı önden takip edecek şekilde tasarlanacaktır. Sistemin uçuş 

karakteristiklerinin maksimum verimle çalışması için ağırlık minimum seviyede tutulacaktır. 

Sistemin otonom şekilde uçması için uçuş kontrol kartının GPS uyumlu olması ve altimetre, 

pusula, jiroskop, ivmeölçer gibi dahili ve harici sensörleri barındırması gerekir. Hava aracının 

kullanıcı ile haberleşmesi 433MHz telemetri modülü ile yapılacaktır. 

Kullanıcı takibi için kullanıcı üstündeki telemetri modülü android tabanlı bir telefona 

bağlanıp Tower uygulaması sayesinde otomatik kalkış-iniş ve kullanıcı takip opsiyonları 

seçilerek uçuş gerçekleştirilecektir. Kullanıcının lokasyon verileri (boylam, enlem, istikamet) 

telefondaki GPS kullanılarak belirlenip telemetri modülü ile hava aracına aktarılacaktır. 

Kullanıcı, hava aracı kendisine yaklaştığı zaman aydınlatma modülünü uygulama 

sayesinde açıp-kapatabilecektir. Kullanıcı aynı zamanda sadece belirli bir yeri aydınlatmak için 

“loiter” denilen hava aracını belirli GPS koordinatında sabitleyen uçuş modunu da 

kullanabilecektir.  (Bristeau, 2011) 
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 Takip Etme Yöntemi 

Kullanıcının rotası GPS modülünün yenileme hızı (refresh rate) değeri zamanında  hava aracına 

iletilir. Hava aracı kullanıcıyı önde takip etmek için kullanıcının 10Hz’de bir yenilenen boylam 

enlem ve istikamet (heading) bilgilerini alıp istikamet (heading) bilgisinin önünde önceden 

belirlenen mesafe kadar ötede geçici bir ara nokta (waypoint) yaratır ve MAVlink protokolünü 

kullanarak hava aracı kullanıcının ilerlediği sırada bu geçici ara noktaya (waypoint) doğru uçar. 

(Young, 2012) 

 

 Aydınlatma ünitesi tasarımı 

Aydınlatma modülü düşük güçte yüksek lümen aydınlatma kapasitesine sahip aynı zamanda 

hafif bir tasarıma sahip olacak şekilde üretilecektir. Zifiri karanlıkta kullanıcının önünü 

aydınlatacak olan sistem 12V gerilimle çalışacak ve minimum 20 lüks şiddetinde aydınlatma 

kapasitesine sahip olacaktır. 

 

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Kısıtlı bütçe ile yapılması planlanan projede ucuz malzeme seçimi nedeniyle belirli 

sorunlar yaşandı. Sistemin ilk versiyonunda kullanılan uçuş kontrol kartı, yazılımın işlemciye 

aşırı yüklenmesinden dolayı, hava aracının kontrolden çıkmasına sebep oluyordu. Uçuş 

kontrol kartı, kullanıcı tarafından seçilen uçuş modlarına girmiyordu. Kullanılan GPS 

modülünün 3 boyutlu kilitleme (3D lock) hızı yeterli değildi. 

Bu sorunların aşılması hususunda, kaliteli malzeme seçiminin önemi anlaşıldı ve bu 

doğrultuda işlemci kapasitesi daha yüksek bir uçuş kontrol kartı ve 3B kilitleme (3D lock)  

hızı daha yüksek olan gelişmiş bir GPS modülü temin edilerek sisteme entegre edilecektir. 
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